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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 
ــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات  ــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة ل ــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وب الت
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق 
المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، 
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  دوريــة ُتســجِّ
قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات 

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر تمــوز 2021، ويســتعرض حصيلــة  مــن توثيقهــا، وُيركِّ
الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى 
ــة،  حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن 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 حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
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 شهر تموز:

شــهد شــهر تمــوز اســتمرار العمليــة العســكرية فــي شــمال غــرب ســوريا للشــهر الثانــي علــى التوالــي، 
والتــي تركــزت علــى منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا، علــى وجــه الخصــوص القصــف األرضــي لقــوات الحلــف 
الســوري الروســي علــى المنطقــة. واجهتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز تحديــات إضافية 
فــي تحديــد مصــدر القصــف إن كان روســي أم ســوري فــي حــوادث عــدة ومــا زالــت قيــد التحقــق حتــى لحظــة 
صــدور التقريــر. كمــا رصدنــا اســتخدام العديــد مــن أنــواع الذخائــر، كان أبرزهــا اســتخدام الذخائــر الموجهــة بــدارة 
كراســنوبول الليزريــة روســية الصنــع والتــي تتميــز بإصاباتهــا الدقيقــة، باإلضافــة الســتخدام ذخائــر جديــدة لــم 
يتــم التعــرف عليهــا حتــى اآلن. كمــا حلــق طيــران االســتطاع الروســي بشــكل مكثــف طــوال الشــهر فــي أجــواء 

المنطقــة.

كمــا شــهد ريــف حلــب الغربــي فــي شــهر تمــوز حــوادث قصــف عــدة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري تســببت 
بخســائر بشــرية وماديــة.

فــي 3/ تمــوز أكــد صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( فــي بيــان لــه مقتــل ســتة أطفــال وإصابــة 
آخريــن فــي عــدة هجمــات اســتهدفت ثــاث قــرى جنــوب إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا فــي يــوم واحــد، وقــال 
ــا إن: “هــذه الهجمــات هــي  ــر اإلقليمــي لليونيســف فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي تيــد شــيبان، المدي
األســوأ منــذ آذار 2020 وأن تصعيــد العنــف لــن يــؤدي إال إلــى فقــدان أرواح مزيــد مــن األطفــال.” وفــي بيــان 
ثــان لــه أصــدره فــي 15/ تمــوز تحــدث عــن مقتــل 10 أطفــال فــي األســبوعين األخيريــن فــي شــمال غــرب 

ســوريا، وأبــدى تخوفــه مــن عــودة العنــف إلــى ســوريا.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

مخلفات هجوم أرضي بذخيرة لم نتمكن من تحديد نوعها على قرية كفر حايا/ إدلب، ولم نتمكن من تحديد مصدرها 
وتتراوح لدينا الشكوك بين القوات الروسية وقوات النظام السوري – 4/ تموز/ 2021

https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/03/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%b4%d9%88%d9%86-%d8%a8/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/03/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%aa%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/03/%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/18/%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/17/%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95284
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95265
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95165
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95146
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95577
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95315
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95457
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95315
https://www.unicef.org/press-releases/six-children-killed-and-scores-injured-attacks-three-villages-south-idlib-syria
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://drive.google.com/file/d/1EXWc5rfP__-4eWRhSH1TwZMUDynoQZ-2/view
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فــي 18/ تمــوز أدانــت منظمــة أنقــذوا األطفــال، فــي بيــان لهــا، مقتــل مــا ال يقــل عــن 13 طفــًا فــي ثاثــة أيــام فــي 
منطقــة شــمال غرب ســوريا.

فــي 23/ تمــوز أعــرب فرحــان حــق، نائــب المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، عــن القلــق البالــغ إزاء 
تصاعــد العنــف فــي شــمال غــرب ســوريا، مؤكــدًا علــى أن ذلــك يشــكل خطــرًا متزايــدًا علــى المدنييــن.

فــي 23/ تمــوز أدان مــارك كتــس، نائــب المنســق األممــي اإلقليمــي للحالــة الســورية، فــي تغريــدة نشــرها علــى 
حســابه علــى تويتــر، القصــف المســتمر علــى شــمال غــرب ســوريا مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وروســيا، 

وســقوط المزيــد مــن الضحايــا بيــن المدنييــن.

فــي 31/ تمــوز دعــا غيــر بيدرســون، المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا كافــة األطــراف فــي ســوريا 
إلــى “التمســك بمبــدأ حمايــة المدنييــن والقانــون اإلنســاني الدولــي” وحــثَّ الجميــع علــى “التهدئــة”.

جوبــه قصــف قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى شــمال غرب ســوريا بردٍّ مــن فصائل المعارضة المســلحة 
ــز قصفهــا علــى معســكر جوريــن فــي ريــف حمــاة الشــمالي  وهيئــة تحريــر الشــام، إضافــة للقــوات التركيــة وتركَّ
الغربــي ومواقــع أخــرى لقــوات النظــام الســوري وحلفائــه فــي القــرى والبلــدات التــي يســيطر عليهــا فــي ريــف 

إدلــب الجنوبــي وريــف معــرة النعمــان وهــي مناطــق غيــر مأهولــة بالســكان.

وفــق مــا نشــرته وكالــة تــاس الروســية فــي 14/ تمــوز فقــد صــرح ســيرجي شــويغو وزيــر الدفــاع الروســي فــي 
اجتمــاع مــع موظفيــن فــي شــركة تصنيــع طائــرات الهليكوبتــر الروســية روســتفيرتول: “فحصنــا أكثــر مــن 320 

نوعــًا مــن األســلحة المختلفــة فــي ســوريا”.

اســتمرَّ النظــام الســوري فــي حصــاره لمنطقــة درعــا البلــد وحيــي طريــق الســد والمخيمــات فــي مدينــة درعــا، 
وفــي 4/ تمــوز قامــت قــوات النظــام الســوري بإغــاق الطريــق الوحيــد الواصــل إلــى المنطقــة، وعرقلــت دخــول 
المــواد الغذائيــة والطبيــة إليهــا، وفرضــت قيــودًا صارمــة علــى حركــة دخــول الســكان وخروجهــم، حتــى 24/ 
تمــوز حيــن تــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن هــذه القــوات ولجــان التفــاوض قضــى بفــّك الحصــار المفــروض علــى 
المنطقــة منــذ قرابــة شــهر، ُمقابــل تســليم األهالــي بعــض األســلحة الفرديــة للنظــام الســوري، وإجراء تســوية 
أمنيــة لقرابــة 200 شــخص، وتثبيــت ثــاث نقــاط عســكرية فيهــا. إثــَر ذلــك قامــت الفرقتــان الرابعــة والتاســعة 
ــد،  ــة لمنطقــة درعــا البل ــان لقــوات النظــام الســوري باقتحــام منطقــة الشــياح فــي الســهول الجنوبي التابعت
ــة  ــزات عســكرية مصحوب ــة فــي27/ تمــوز، واســتقدمت تعزي ومنطقــة غــرز فــي القســم الشــرقي مــن المدين
لــى ٔاطــراف حّيــي طريــق الســد والمخيمــات فــي مدينــة درعــا، بحجــة تثبيــت النقــاط العســكرية 

ٕ
بٓاليــات ثقيلــة ا

الثــاث الــواردة فــي االتفــاق، صعــدت قــوات النظــام الســوري عملياتهــا إثــر مقاومتهــا مــن قبــل مقاتليــن مــن 
أبنــاء المنطقــة وقامــت بقصــف مناطــق عــدة فــي المحافظــة متســببة فــي مقتــل مــا ال يقــل عــن 11 مدنيــًا، 
بينهــم 5 طفــًا و1 ســيدة، كمــا قامــت باعتقــال مــا ال يقــل عــن 13 مدنيــًا. وقــد أدانــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــي بيــان لهــا هــذا التصعيــد العســكري وســنقوم بإصــدار تقريــر مفصــل حــول األحــداث األخيــرة فــي 

محافظــة درعــا.

https://www.savethechildren.net/news/north-west-syria-save-children-condemns-attacks-killing-least-13-children-three-days-ceasefire
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080142
https://twitter.com/MarkCutts/status/1418607173962067973
https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080592
https://tass.com/defense/1314097?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95821
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95821
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95803
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/29/%e2%81%a0%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-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d8%ab%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/29/%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%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95847
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95847
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/28/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%81-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%b1/
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فــي 30/ تمــوز أعــرب مكتــب المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة عــن قلقــه إزاء التقاريــر التــي 
تتحــدث عــن ســقوط مدنييــن فــي درعــا، ومــن خطــر زيــادة التصعيــد، وفــي اليــوم ذاتــه أصــدر عمــران رضــا، 
المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية لســوريا، ومهنــد هــادي المنســق اإلقليمــي 
للشــؤون اإلنســانية للحالــة الســورية، بيانــًا مشــتركًا أكــدا فيــه علــى ضــرورة حمايــة المدنييــن والبنــى التحتيــة 

مــن الهجمــات.

كمــا أعربــت الخارجيــة األمريكيــة فــي 30/ تمــوز عــن قلقهــا إزاء الوضــع فــي درعــا ومــا تتناقلــه التقاريــر الحقوقية 
عــن مقتــل مدنييــن ونــزوح آالف آخرين.

شــهدت باديــة المياديــن بريــف ديــر الــزور الجنوبــي فــي شــهر تمــوز اشــتباكات كــرٍّ وفــرٍّ بيــن قــوات النظــام الســوري 
ــة مدينــة  ــر فــي مناطــق الســيطرة، كمــا شــهدت بادي والميليشــيات التابعــة لــه ضــد تنظيــم داعــش دون تغيُّ
البوكمــال بريــف ديــر الــزور عــدة غــارات جويــة مــن طيــران التحالــف الدولــي اســتهدفت عــدة مقــرات تابعــة 

لميليشــيا الحــرس الثــوري اإليرانــي، أدت هــذه الغــارات إلــى مقتــل العديــد مــن العناصــر ودمــار عــدة مقــرات.

اســتمرت فــي تمــوز االشــتباكات بيــن قــوات الجيــش الوطنــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة 
بت فــي  لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة؛ وتســبَّ
ــى أن هــذه المنطقــة  ــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إل ــر فــي ت ــن دون حــدوث تغي ــى مــن الطرفي ســقوط قتل

تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019.

تعرضــت مدينــة عفريــن فــي ريــف حلــب الشــمالي لقصــف مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــهر 
تمــوز أســفر عــن مقتــل مدنييــن وأضــرار فــي البنــى التحتيــة.

علــى صعيــد التفجيــرات، فقــد شــهدت مدينتــا رأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي وتــل أبيــض 
بريــف الرقــة الشــمالي الغربــي تفجيــرات ألحقــت أضــرارًا ماديــة فــي البنــى التحتيــة.

شــهَد شــهر تمــوز اســتمرارًا فــي حــوادث قتــل المدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة 
فــي ســوريا، حيــث ســجلنا حــوادث عــدة؛ تســببت فــي مقتــل 8 مدنيــًا بينهــم 5 طفــًا، لترتفــع حصيلــة الضحايــا 

فــي عــام 2021 إلــى 117 ضحيــة بينهــم 44 طفــًا و21 ســيدة.

ســجلنا فــي تمــوز اســتمرارًا لعمليــات االغتيــال فــي العديــد مــن المناطــق كقــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور والرقة؛ 
ــة يعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم  ــي الهوي ــد مســلحين مجهول بت فــي مقتــل عــدد مــن المدنييــن علــى ي تســبَّ

داعــش. 

فــي 19/ تمــوز تعرضــت منطقــة الســفيرة بريــف حلــب الشــرقي لغــارات جويــة إســرائيلية اســتهدفت مواقــع 
لقــوات النظــام الســوري. كمــا شــنت فــي 22/ تمــوز غــارة علــى مدينــة القصيــر فــي ريــف حمــص، وفــق مــا أكدتــه 

الوكالــة العربيــة الســورية لألنبــاء -ســانا.

https://news.un.org/ar/story/2021/07/1080542
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/joint_statement_on_dara_al-balad_30jul2021_ar.pdf
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-30-2021/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95675
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95322
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95691
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/29/%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-5/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/25/%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%b1-3/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95274
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95030
http://www.sana.sy/?p=1436436
http://sana.sy/?p=1437410
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تســوية  أجــروا  الذيــن  األشــخاص  واعتقــال  ماحقــة  فــي  تمــوز  فــي  الســوري  النظــام  قــوات  اســتمرت 
ــزت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال 
جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش. وســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــة ريــف 
دمشــق ومدينــة دمشــق وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة نعتقــد أنهــا جــرت 
بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة بســبب مواقفهــم المعارضــة للنظــام الســوري. ومــن بينهــم أشــخاص كانــوا قــد 
أجــروا ســابقًا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة. كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال عشــوائية اســتهدفت مدنييــن بينهــم 
كهــول، تركــزت فــي العديــد مــن مناطــق محافظــة درعــا علــى خلفيــة تدهــور األوضــاع األمنيــة ورفــض الســكان 
الوجــوَد األمنــي لقــوات النظــام فــي مناطقهــم واقتحــام قــوات النظــام الســوري لعــدد مــن المنــازل فــي أحيــاء 
درعــا البلــد المحاصــرة وعــدد مــن أحيــاء مدينــة درعــا، رافــق ذلــك عمليــات نهــب وتكســير لمحتويــات المنــازل. 
وقــد تصــدرت محافظــة درعــا حصيلــة عمليــات االعتقــال فــي شــهر تمــوز بالتزامــن مــع الحملــة العســكرية 

لقــوات النظــام الســوري علــى بعــض مــن مناطقهــا.

13/ تمــوز أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة قــرارًا يدعــو إلــى تحقيــق العدالــة  فــي 
لعشــرات آالف الســوريين الذيــن فقــدوا خــال النــزاع الســوري المســتمر منــذ عشــر ســنوات، حصــل القــرار 
الــذي اقترحتــه المملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واألردن والكويــت وهولنــدا وقطــر وتركيــا 
والواليــات المتحــدة، علــى الموافقــة بأغلبيــة 26 صوًتــا، فيمــا عارضتــه ســت دول بينهــا روســيا والصيــن 

وامتنعــت 15 عــن التصويــت. 

لنا فــي تمــوز اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز التَّعســفي  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ
واإلخفــاء القســري، وارتفــاع حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة 
جــرى بمســاندة  الحمــات  هــذه  بعــض  داعــش،  تنظيــم  بذريعــة محاربــة خايــا  بهــا مدنييــن  اســتهدفت 
ــات اعتقــال اســتهدفت إعامييــن وأعضــاء فــي  ــا عملي ــي، كمــا رصدن ــات تابعــة لقــوات التحالــف الدول مروحي
ــات  الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة الحســكة، كمــا ســجلنا عملي

اعتقــال لعامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي فــي محافظــة ديــر الــزور.

فــي 1/ تمــوز أعربــت الواليــات المتحــدة عبــر حســاب الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق علــى تويتــر عــن قلقهــا 
العميــق إزاء تقاريــر تتحــدث عــن وفــاة الناشــط الســوري أميــن عيســى العلــي فــي ســجن غويــران بالحســكة 
ــا قــد أصدرنــا تقريــرًا موجــزًا عــن  التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وطالبــت بفتــح تحقيــق شــفاف .وكنَّ

الحادثــة فــي الـــ 30 حزيــران.

زت فــي محافظة إدلب كما ســجلنا عمليات  شــهَد تمــوز عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــن، تركَّ
اعتقــال قامــت بهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام، علــى خلفيــة رفــض أهالــي قريــة الســحارة بريــف محافظــة حلــب 

تعييــن حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام إمامــًا ألحد المســاجد فــي القرية.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://news.sn4hr.org/?p=95908
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/L.6
https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-47-uk-statement-for-the-introduction-of-the-resolution-on-the-syrian-arab-republic--2.ar
https://www.gov.uk/government/speeches/un-human-rights-council-47-uk-statement-for-the-introduction-of-the-resolution-on-the-syrian-arab-republic--2.ar
https://twitter.com/USEmbassySyria/status/1410481023062794240
https://sn4hr.org/arabic/?p=13804
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مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي تمــوز بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف، 
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدف قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت 

ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب. احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ

فــي 11/ تمــوز أصــدر بشــار األســد، رئيــس النظــام الســوري المرســومين التشــريعيين رقــم 19 ورقــم 20 
قضــى األول بزيــادة المعاشــات 50 % إلــى الرواتــب واألجــور المقطوعــة النافــذة لــكل مــن العامليــن المدنييــن 
والعســكريين ورفــع الحــد األدنــى العــام لألجــور والحــد األدنــى ألجــور المهــن لعمــال القطــاع الخــاص والتعاونــي 
والمشــترك غيــر المشــمولة بأحــكام القانــون األساســي للعامليــن بالدولــة ليصبــح 71515 ليــرة ســورية )قرابــة 
23 دوالر( شــهريًا فيمــا قضــى المرســوم الثانــي بزيــادة 40 % إلــى المعــاش التقاعــدي للعســكريين والمدنييــن. 
وبالتــوازي مــع هذيــن المرســومين، وفــي اليــوم ذاتــه، أصــدرت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك 
قــرارًا برفــع ســعر ليتــر المــازوت ليصبــح 500 ليــرة ســورية كمــا تــم تحديــد ســعر بيــع ربطــة الخبــز ب 200 ليــرة 
ســورية، نشــير إلــى أن مقــدار ارتفــاع الرواتــب ال يتوافــق مــع رفــع ســعر مادتــي المــازوت والخبــز وأنــه علــى الرغــم 

مــن ارتفــاع الرواتــب فــإن المواطــن ســيحصل علــى كميــة أقــل مــن المادتيــن.

إضافــة إلــى رفــع مؤسســة األعــاف التابعــة للنظــام الســوري ســعر مــادة الــذرة الصفــراء بنســبة 16 % 
ليرتفــع مــن 910 آالف ليــرة ســورية إلــى 1.05 مليــون ليــرة ســورية ومــادة العلــف الجاهــز لألبقــار الحلــوب بنســبة 
60 % لتبلــغ 910 آالف ليــرة ســورية بعــد أن كانــت 600 ألــف ليــرة ســورية ممــا ســينعكس علــى ســعر مــادة 

الفــروج والحليــب ومشــتقاته للمســتهلك

ــب زيــاد هــّزاع،  وفــي ســياق التصريحــات غيــر المســؤولة التــي يطلقهــا المســؤولون فــي النظــام الســوري عقَّ
مديــر الشــركة العامــة للمخابــز لموقــع شــام تايمــز فــي مقــال نشــرته فــي 11/ تمــوز: “ال أعتقــد أن عائلــة تتكــون 
مــن خمســة أشــخاص تســتهلك أكثــر مــن ربطــة خبــز واحــدة يوميــًا” متجاهــًا تــردي الوضــع المعيشــي فــي 

عمــوم أنحــاء ســوريا وأنَّ هــذه المــادة ُتعــد الغــذاء الرئيــس آلالف العائــات.

أعــرب مزارعــون فــي مناطــق عــدة عــن اســتيائهم مــن عــدم اســتام مســتحقاتهم لقــاء محاصيــل الحبــوب 
التــي قامــوا بتســليمها للمؤسســة العامــة لتجــارة وصناعــة الحبــوب التابعــة للنظــام الســوري، وذلــك منــذ 
حزيــران الفائــت، فــي 4/ تمــوز نشــرت صحيفــة الوطــن عن يوســف قاســم، مدير المؤسســة الســورية للحبوب 
تصريحــه بــأن التأخيــر فــي صــرف قيــم األقمــاح مــن قبــل المصــارف الزراعيــة قــد يكــون نتيجــة وجــود ضائقــة فــي 

حركــة األمــوال والســيولة التــي تــدار بيــن المصــرف المركــزي والمصــرف الزراعــي.

فــي 23/ تمــوز أعلنــت الســلطات الســعودية عــن إحبــاط محاولــة تهريــب أكثــر مــن 2.1 مليــون حبــة كبتاغــون 
كانــت ُمخبــأة داخــل عبــوات “دبــس بنــدورة” قادمــة مــن ســوريا. نشــير إلــى أن األعــوام األخيــرة شــهدت عشــرات 
عمليــات تهريــب المــواد المخــدرة التــي تــم إحباطهــا مــن قبــل دول المنطقــة. وقد نشــر موقع اإليكونوميســت 
ــرًا قــال فيــه أن ســوريا تحّولــت إلــى دولــة مخــدرات تشــكل أقــراص الكبتاغــون  البريطانــي فــي 19/ تمــوز تقري

صادرهــا الرئيــس. 

على صعيد الوضع المعيشي:

http://www.sana.sy/?p=1429475
http://www.sana.sy/?p=1429475
http://www.sana.sy/?p=1429481
http://www.sana.sy/?p=1429481
http://sana.sy/?p=1429400
http://sana.sy/?p=1429780
https://e.chamtimes.com/archives/24866
https://alwatan.sy/archives/264323
https://gazt.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/news_808.aspx
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/07/19/syria-has-become-a-narco-state
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بت موجــة الحــر التــي شــهدتها عمــوم مناطــق ســوريا فــي انــدالع حرائــق كبيــرة فــي المناطــق الحراجيــة  تســبَّ
بريــف جســر الشــغور الغربــي بريــف إدلــب الغربــي، للشــهر الثانــي علــى التوالــي، متســببة فــي خســائر ماديــة فــي 

المحاصيــل.

فــي ظــلِّ ارتفــاع درجــات الحــرارة، شــهدت أحيــاء مدينــة الحســكة انقطاعــًا فــي ميــاه الشــرب بســبب توقــف 
محطــة ضــخ الميــاه فــي علــوك فــي منطقــة رأس العيــن عــن العمــل بســبب األعطــال التقنيــة الكهربائيــة 
ــر  ــاه عب ــى شــراء المي ــرة إل ــي خــال هــذه الفت ــى 25/ تمــوز، اضطــرَّ األهال ــران الماضــي حت ــذ 29/ حزي اســتمرَّ من
الصهاريــج المنتشــرة فــي المدينــة، حيــث بلــغ ســعر برميــل الميــاه الواحــد قرابــة ألفــي ليــرة ســورية. فــي 15/ 
ــد  تمــوز أصــدر عمــران رضــا، المنســق المقيــم لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية لســوريا، ومهن
هــادي المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية للحالــة الســورية تيــد شــيبان والمديــر اإلقليمــي لليونيســف 
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، بيانــا مشــتركًا حــذروا فيــه مــن الخطــر الــذي يواجهــه مليــون شــخص 

ــاه علــوك. بســبب االنقطاعــات الشــديدة لمحطــة مي

كمــا تعانــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف ديــر الــزور فــي فصــل الصيــف وفــي ظــل 
انقطــاع التيــار الكهربائــي وعــدم قــدرة مولــدات الطاقــة الكهربائيــة )المعروفــة باســم األمبيرات( على تشــغيل 
الثاجــات، تعانــي مــن أزمــة فــي الحصــول علــى مــادة الثلــج و حفــظ المــواد الغذائيــة، إضافــة إلــى اســتمرار أزمــة 

توفيــر مــادة الخبــز بســبب ارتفــاع أســعار كيــس الطحيــن وقلــة األفــران العاملــة وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج.

رصدنــا فــي شــهر تمــوز حــاالت انتحــار عــدة فــي عمــوم مناطــق ســوريا، معظمهــم لشــبان، كمــا انتشــرت 
ظاهــرة األطفــال اللقطــاء الذيــن تخلــى عنهــم ذووهــم فــي أماكــن عامــة ونرجــح أن تــردي األوضــاع المعيشــية 

هــو المســبب الرئيــس لهــذه الحــاالت.

شــهد تمــوز اســتمرار تســجيل إصابــات وحــاالت وفــاة بجائحــة كوفيــد- 19 وقــد رصدنــا انخفاضــًا غيــر مســبوق 
ــة عــام،  ــذ قراب ــع الجهــات فــي ســوريا، من ــل جمي ــا المصــرح عنهــا مــن قب ــات والضحاي ــات اإلصاب فــي إحصائي

بالتزامــن مــع الترويــج لجرعــات اللقــاح التــي باتــت متوفــرة فــي ســوريا.

فــي 18/ تمــوز صــرح د.نبــوغ العــوا عضــو الفريــق االستشــاري لمكافحــة فيــروس كورونــا إلذاعــة ميلــودي 
ــا عــادت للظهــور فــي العيــادات”.  ــأن: “متحــور دلتــا موجــود بيننــا وإصابــات كورون المواليــة للنظــام الســوري ب

ودعــا لالتــزام باإلجــراءات الوقائيــة الذاتيــة.

قــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري عــن 448 حالــة إصابــة و38 حالــة 
وفــاة فــي شــهر تمــوز، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة 25963 إصابــة و1914 حالــة وفــاة حتــى 31/ تمــوز.

وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي تمــوز وفــق مــا 
أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر                           حالــة إصابــة و13 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وقــد بلغــت 

الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي 31/ تمــوز 26432 إصابــة و722 وفــاة.

على صعيد جائحة كوفيد-19:

EWARN     771     

https://www.unicef.org/press-releases/syria-1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station
https://www.facebook.com/MelodyFm979/posts/4791025804246370
http://sana.sy/?p=1443868
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-401.pdf
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وقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ تمــوز 18689 حالــة منهــا 768 حالــة وفــاة وفــق هيئــة الصحــة 
فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 179 حالــة إصابــة و5 حالــة وفــاة فــي تمــوز.

اســتمرت معانــاة ســكان المخيمــات فــي شــمال وشــرق ســوريا فــي شــهر تمــوز، وخصوصــًا فــي ظــل االرتفــاع 
الشــديد لدرجــات الحــرارة، كمــا وثقنــا انــدالع حرائــق عديــدة فــي المخيمــات غالبيتهــا بســبب اســتخدام الوقــود فــي 
الطبــخ وانفجــار بطاريــات الطاقــة الشمســية وعلــى وجــه الخصــوص فــي ريــف إدلــب، مــا تســببت فــي وفــاة طفــل.

فــي 4/ تمــوز نشــرت المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن تغريــدة علــى حســابها الرســمي مرفقــة بمقطــع 
مصــور، وقالــت فيهــا إن عائــات مــن تعــود إلــى قلعــة المضيــق بريــف حمــاة بعــد ســنوات مــن النــزوح مشــيرة 
إلــى أن “االحتياجــات ضخمــة ويحتــاج النــاس إلــى البــدء مــن نقطــة الصفــر”، أظهــر المقطــع منــازل خاويــة 
وأخــرى مدمــرة إضافــة إلــى وجــود آليــات عســكرية نعتقــد أنهــا تابعــة للنظــام الســوري داخــل بعــض المحــات. 
نؤكــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنَّ المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري ال 
ل مــاذًا آمنــًا للمقيميــن فيهــا، كمــا أنهــا مــن بــاب أولــى ليســت مــاذًا آمنــًا إلعــادة الاجئيــن أو  يمكــن أن تشــكِّ
النازحيــن، لــن يكــون هنــاك أي اســتقرار أو أمــان فــي ظــلِّ بقــاء األجهــزة األمنيــة ذاتهــا، التــي ارتكبــت جرائــم ضــد 

اإلنســانية منــذ عــام 2011 ومــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن. 

فــي 15/ تمــوز ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج الدفعــة الســابعة عشــر1  مــن النازحيــن مــن مخيــم 
الهــول2 التــي بلغــت قرابــة 299 شــخصًا مــن أبنــاء محافظــة الرقــة إلــى قراهــم وبلداتهــم. كمــا شــهد مخيــم 
الهــول خــال شــهر تمــوز مقتــل 7 نازحيــن فــي المخيــم علــى يــد مســلحين مجهوليــن بينهــم 3 ســيدات. نشــير 
إلــى أن فابريــزو كاربونــي، المديــر اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األدنــى والشــرق الوســط فــي اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر قــد صــرح فــي 30/ حزيــران أن: “األطفــال فــي مخيــم الهــول يعيشــون فــي حالــة مســتمرة 
ــد منهــم عــن عائاتهــم ويتــم  ــة يتــم فصــل العدي مــن الخــوف وانعــدام الثقــة، فمــا إن يبلغــوا ســنًا معين

نقلهــم إلــى أماكــن احتجــاز البالغيــن، وهــي ليســت أماكــن مناســبة لألطفــال”.

فــي 19/ تمــوز رحبــت منظمــة أنقــذوا األطفــال بإعــادة نحــو 26 طفــًا وعــدد مــن أمهاتهــم مــن المخيمــات فــي 
شــمال شــرق ســوريا إلــى بلجيــكا وكوســوفو وفنلنــدا ومقدونيــا الشــمالية خــال 4 أيــام ســابقة. 

فــي 26/ تمــوز صــرح ميخائيــل ميزنتســف، قائــد المركــز الوطنــي إلدارة الدفــاع بــوزارة الدفــاع الروســية، فــي 
مؤتمــر الاجئيــن فــي دمشــق، وفــق مــا نقلتــه وكالــة تــاس الروســية: “حتــى اآلن، عــاد أكثــر مــن 2.278 مليــون 
مواطــن ســوري إلــى منازلهــم، أكثــر مــن 1.362 مليــون منهــم مــن النازحيــن داخليــًا، بينمــا عــاد أكثــر مــن 
915000 الجــئ مــن الخــارج”. مــن جهــة أخــرى صــرح حســين مخلــوف، وزيــر اإلدارة المحليــة التابــع للنظــام 
الســوري فــي المؤتمــر ذاتــه بــأن عــدد المهجريــن الــذي عــادوا إلــى ســوريا منــذ 2011 بلــغ 5 ماييــن، يأتــي 
التصريحــان غيــر المتوافقــان فــي ظــلِّ إحصائيــات متتاليــة للمفوضيــة العليــا لشــؤون الاجئيــن تشــير إلــى 
ــكاذب لفكــرة عــودة أعــداد  ــد أعــداد الاجئيــن والنازحيــن كان آخرهــا فــي آذار/ 2021، ممــا يؤكــد ادعاءهــم ال تزاي

ــاة. ــة وتفتقــر ألبســط مقومــات الحي ــر آمن ــى منطقــة غي ــن إل ــرة مــن الاجئي كبي

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

1  إثر القرار 146 الذي أصدرته اإلدارة الذاتية في قوات سوريا الديمقراطية في 10/ تشرين األول/ 2020 القاضي بالسماح لمن يرغب من السوريين في المخيم بمغادرته بعد استكمال اإلجراءات الازمة.

2  يقع شرق مدينة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية، يؤوي قرابة 60 ألف شخص. 

https://twitter.com/UNHCRinSYRIA/status/1411600060668915713
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/24/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/24/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/24/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8e%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/15/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ab%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95216
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://www.savethechildren.net/news/north-east-syria-repatriations-show-giving-children-future-possible-political-will
https://tass.com/defense/1317847
https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
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فــي لبنــان، ذكــرت الوكالــة الوطنيــة لألنبــاء فــي 4/ تمــوز أن حريقيــن نشــبا فــي مخيميــن لاجئيــن الســوريين 
فــي بلدتــي بينيــن والحمــرة فــي منطقــة عــكار شــمال لبنــان تســببا بأضــرار ماديــة فقــط فــي الخيــام. كمــا نشــب 

حريــق آخــر فــي 12/ تمــوز فــي مخيــم آخــر لاجئيــن الســوريين قــرب بلــدة بريتــال اللبنانيــة.

تجديد آلية دخول المساعدات اإلنسانية إلى سوريا:
فــي 9/ تمــوز صــوت مجلــس األمــن بالموافقــة باإلجمــاع علــى تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى 
ســوريا عبــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا لمــدة 6 أشــهر قابلــة للتمديــد التلقائــي لســتة أشــهر أخــرى، 
بعــد تقييــم يقــوم بــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة لدخــول المســاعدات. وكنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان قــد أصدرنــا فــي 8 تمــوز تقريــرًا بعنــوان “المســاعدات األمميــة إلــى شــمال ســوريا حياديــة وضروريــة 
للغايــة وبموافقــة القــوة المســيطرة، وال تحتــاج إلــى إذن مــن مجلــس األمــن” أشــرنا فيــه إلــى أن النظــام 
الســوري متهــم بســرقة ونهــب المســاعدات اإلنســانية، وعرقلــة وصولهــا، وحصــار وتجويــع مناطــق كاملــة، 

وال يمكــن الوثــوق بــه.

فــي 9/ تمــوز قالــت شــيرين تــادروس، رئيســة مكتــب منظمــة العفــو الدوليــة باألمــم المتحــدة، تعقيبــًا علــى 
القــرار األممــي 2585: “هــذا الحــل الوســط هــو مــرة أخــرى مثــال علــى تجاهــل روســيا لالحتياجــات اإلنســانية 
للســوريين، وعوضــًا عــن ذلــك تمــارس المناكفــات السياســية علــى حســاب حيــاة ورفاهيــة مالييــن 

األشــخاص”.

فــي 2/ تمــوز نشــرت منظمــة مراســلون بــا حــدود مجموعــة مؤلفــة مــن 37 صــورة لرؤســاء دول وحكومــات 
مارســوا قمعــًا لحريــة الصحافــة ويصطلــح علــى تســميتهم “الوحــوش الســالبة لحريــة الصحافــة” فــي نســخة 

عــام 2021، وذكــرت المنظمــة أن بشــار األســد يعتبــر مــن أبــرز الوجــوه فــي المعــرض منــذ نســخته األولــى.
 

فــي 4/ تمــوز كشــفت صحيفــة زونتاجــس تســايتونج السويســرية أن ألمانيــا صــدرت مــواد كيميائيــة إلــى 
ســوريا فــي عــام 2014، قــد تكــون اســتخدمت فــي إنتــاج أســلحة كيميائيــة. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن شــركة 
برينتــاج األلمانيــة ورَّدت شــحنة إلــى شــركة المتوســط للصناعــات الدوائيــة فــي ســوريا مؤلفــة مــن مــواد 
ــاج مــادة الســارين الحربيــة الكيميائيــة، لكــن  ــي إيثيــل أميــن وهــي عنصــر أساســي فــي إنت األيزوبروبانــول وثنائ
الشــركة الدوائيــة اســتلمت 20 % مــن الشــحنة المرســلة؛ ممــا يرجــح أن بقيــة الشــحنة قــد اســتخدمها النظــام 

الســوري فــي إنتــاج أســلحة كيميائيــة.

ــور  ــة الـــ 16 مــن محادثــات أســتانا بشــأن ســوريا، فــي العاصمــة الكازاخســتانية ن فــي 7/ تمــوز انطلقــت الجول
ســلطان، علــى مــدار يوميــن بحضــور وفــدي النظــام الســوري والمعارضــة إضافــة إلــى الــدول الثــاث الضامنــة، 
روســيا وتركيــا وإيــران. أكــد البيــان الختامــي علــى ضــرورة دفــع العمليــة السياســية فــي ســوريا نحــو األمــام ودعــا 

األمــم المتحــدة إلــى تمديــد آليــة دخــول المســاعدات اإلنســانية.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/552852/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/554210/20
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/554210/20
https://undocs.org/ar/S/RES/2585(2021)
https://sn4hr.org/arabic/?p=13859
https://sn4hr.org/arabic/?p=13859
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/07/syria-un-security-councils-compromise-resolution-falls-short-of-humanitarian-needs/
https://rsf.org/ar/news/-349
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/46762746
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%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-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/46762746
https://arabic.sputniknews.com/trend/Astana-talks/
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فــي 12/ تمــوز أعلــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي ســوريا، عبــر صفحتــه الرســمية علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك عــن تنظيــم مســابقة للحصــول علــى جائــزة هالــت، التــي تعــرف بجائــزة نوبــل الطابيــة، 
فــي كافــة الجامعــات الســورية بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العالــي التابعــة للنظــام الســوري واتحــاد الطلبــة 
فــي ســوريا. أعربــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي بيــان لهــا عــن تخوفهــا مــن ربــط برنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي مــع كيــان متــورط بانتهــاكات فظيعــة لحقــوق اإلنســان، واعتبارهــا اشــتراكًا ودعمــًا لــه.

فــي 22/ تمــوز كشــف معهــد “الدفــاع عــن الديمقراطيــة” األمريكــي، عــن قيــام منظمــة األمــم المتحــدة بإنفــاق 
مبلــغ 14.9 مليــون دوالر لصالــح فنــدق “فــور ســيزون” فــي دمشــق الخاضــع لعقوبــات الخزانــة األمريكيــة منــذ 
عــام 2019، واتهــم المعهــد األميركــي األمــم المتحــدة بعــدم القيــام بنشــاطات رقابيــة إرضــاء لحلفــاء رئيــس 

النظــام الســوري وفــي مقدمتهــم روســيا.

فــي 23/ تمــوز أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية فــي بيــان لهــا أنهــا ســتقوم بتوقيــع 10 اتفاقيــات مــع النظــام 
الســوري علــى هامــش مؤتمــر “عــودة الاجئيــن الســوريين”، كمــا ســتقوم بتزويــد النظــام بأكثــر مــن 160 طنــًا 
مــن المســاعدات اإلنســانية، وُيعــد توقيــع هــذه االتفاقيــات خرقــًا للعقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى 

ســوريا.

فــي 26/ تمــوز انطلقــت أعمــال االجتمــاع المشــترك الســوري الروســي لمتابعــة عمــل المؤتمــر الدولــي حــول 
أيــام بحضــور   3 عــودة الاجئيــن والمهجريــن الســوريين فــي قصــر المؤتمــرات بدمشــق، والتــي اســتمرت 
وفــد روســي كبيــر، وقــد نــص البيــان الختامــي لاجتمــاع علــى نقــاط عــدة مــن بينهــا تأكيــد الجانبيــن الســوري 
ــة الســورية” وعلــى “ضــرورة  والروســي علــى أن: “عــودة المهجريــن الســوريين أولويــة وطنيــة بالنســبة للدول
إعــادة اإلعمــار وتصفيــة بــؤر اإلرهــاب وفلولــه بالتــوازي مــع الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة الســورية لتأميــن مــا 

ــن”. ــن الســوريين العائدي ــزم للمهجري يل

فــي 26/ تمــوز أعلــن ميخائيــل ميزينتســيف، رئيــس مركــز إدارة الدفــاع الوطنــي التابع لــوزارة الدفاع الروســية، على 
هامــش مؤتمــر “عــودة الاجئيــن الســوريين”، أنــه: “بفضــل الجهــود التــي بذلتهــا األكاديميــة الروســية للعلــوم 
ومعهــد تاريــخ الثقافــة الماديــة وممثلــي قســم اآلثــار والمتاحــف فــي ســوريا، بــدأ العمــل الحاســم في دراســة 
مواقــع التــراث الثقافــي فــي ســوريا والحفــاظ عليهــا ومعالــم الثقافــة العالميــة مثــل تدمــر”. نشــير إلــى أن 
النظــام الروســي يبــدي اهتمامــًا كبيــرًا باآلثــار الســورية فــي اآلونــة األخيــرة وهــو متهــم وحليفــه الســوري بقصــف 
عشــرات المواقــع األثريــة فــي ســوريا، ونعمــل فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ شــهور علــى تقريــر 

حــول واقــع المواقــع األثريــة فــي ســوريا ومــا تعرضــت لــه مــن تخريــب خــال الســنوات العشــر األخيــرة.

ــون  ــة الرقــة، ال يزال ــر لهــا مــن أن األطفــال فــي مدين فــي 27/ تمــوز حــذرت منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي تقري
يعيشــون وســط األنقــاض، مــع محدوديــة الميــاه والكهربــاء وإمكانيــة الحصــول علــى التعليــم، بعــد أربــع 
ســنوات مــن ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى المدينــة. وقــدرت المنظمــة أن عــدد األشــخاص الذيــن 
عــادوا إلــى المدينــة منــذ 2017، يتــراوح بيــن 270 ألفــًا إلــى 330 ألــف شــخص، مشــيرة إلــى أن مســتويات إعــادة 
بنــاء المســاكن وإعــادة تأهيلهــا ال تــزال منخفضــة، حيــث يعيــش األطفــال فــي خــوف دائــم مــن انهيــار منازلهــم 

فوقهــم، خاصــة أن 36 % مــن مبانــي المدينــة ال تــزال مدمــرة بالكامــل.

https://news.sn4hr.org/ar/2021/07/12/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://www.fdd.org/analysis/2021/07/22/un-has-spent-over-70-million-at-four-seasons-damascus/
https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12373632@egNews
http://pministry.gov.sy/contents/20532/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%A6-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1
https://arabic.rt.com/middle_east/1256527-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-15-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%8810-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://tass.com/politics/1317819
https://www.savethechildren.net/news/four-years-after-battle-al-raqqa-children-are-living-among-ruins-%E2%80%93-save-children
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فــي 14/ تمــوز قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتقديــم تقريــر إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان وذلــك للمــرة الثانيــة بعــد انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 ويأتــي ذلــك ضمــن مســاهمة 
“أصحــاب المصلحــة اآلخــرون” فــي وثائــق الــدورة الثالثــة لاســتعراض الــدوري الشــامل؛ وذلــك للمســاهمة 
ــه المفوضيــة فــي الجلســة األربعيــن المزمــع عقدهــا فــي كانــون الثانــي وشــباط/  فــي الموجــز الــذي تتقــدم ب

2022. وقــد أصدرنــا بيانــًا فــي هــذا الخصــوص.

ــه تســعة أعضــاء مــن البرلمــان األوروبــي رســالة إلــى ممثــل السياســة األوروبيــة مــن أجــل  فــي 15/ تمــوز وجَّ
العمــل علــى فــك الحصــار عــن درعــا، مستشــهدين ببيــان أصدرتــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حــول 

الحصــار.

فــي 16/ تمــوز أصــدرت محكمــة هولنديــة علــى الاجــئ الســوري أحمــد. خ حكمًا بالســجن 20 عامًا فــي المحاكمة 
األولــى مــن نوعهــا فــي هولنــدا، بتهمــة ارتــكاب جريمــة حــرب )قتــل أســير(، وتمــت تبرئتــه مــن تهمــة المشــاركة 
فــي منظمــة إرهابيــة، حيــن كان قياديــًا فــي جماعــة غربــاء موحســن المســلحة. نشــير إلــى أن الســلطات 

الهولنديــة قــد ألقــت القبــض علــى أحمــد فــي أيــار/ 2019.

فــي 28/ تمــوز فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة، ألول مــرة منــذ تولــي الرئيــس األمريكــي بايــدن الســلطة، 
عقوبــات علــى 8 أفــراد و10 كيانــات فــي ســوريا، مــن بينهــا ســجن صيدنايــا العســكري وفــرع الخطيــب.

فــي 28/ تمــوز نشــر موقــع المدعــي العــام االتحــادي فــي ألمانيــا الئحــة اتهــام الطبيــب الســوري عــاء. م التــي 
وجههــا المدعــي العــام األلمانــي فــي مدينــة فرانكفــورت إلــى المحكمــة العليــا فــي فرانكفــورت، فــي 15/ تمــوز، 
والتــي تتضمــن اتهامــات فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية والتســبب فــي إصابــات جســدية جســيمة ضــد 
ــا حيــث عمــل  ــى ألماني ــى أن المتهــم وصــل منتصــف عــام 2015 إل ــدى النظــام الســوري، نشــير إل ــن ل معتقلي
طبيبــًا، واعتقــل فــي حزيــران 2020 بنــاًء علــى تقاريــر تطرقــت النتهاكــه حقــوق اإلنســان ومــا زال قيــد االحتجــاز 

االحتياطــي.

فــي 29/ تمــوز أصــدر مجلــس الدولــة الهولنــدي قــرارًا يمنــع ترحيــل الاجئيــن الســوريين القادميــن مــن اليونــان 
حتــى فــي حــال ســبق حصولهــم علــى اإلقامــة فيهــا؛ نظــرًا للظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الاجئــون هنــاك. 
جــاء القــرار فــي دعــوى مرفوعــة مــن قبــل الجئيــن ســوريين قادميــن مــن اليونــان كانــت ســلطات الهجــرة 

ــة تعتــزم إعادتهمــا إليهــا وســيتم تطبيــق القــرار علــى كل الحــاالت المشــابهة . الهولندي

خــال شــهر تمــوز أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت 
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي 
بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بأربــع حــاالت اختفــاء قســري. 
فيمــا أطلعــت أيضــًا كّلًا مــن المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت القتــل خــارج إطــار القانــون والمقــرر الخــاص 

المعنــي بالتعذيــب فــي األمــم المتحــدة بحالتــي قتــل خــارج إطــار القانــون.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:

https://sn4hr.org/arabic/?p=13913
https://twitter.com/k_langensiepen/status/1415697887120531459
https://news.sn4hr.org/ar/?p=95080
https://www.reuters.com/article/netherland-nusra-ab4-idARAKCN1SR1Q6
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210728
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-28-07-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tt614Ar8cH0&ab_channel=AlJazeeraChannel%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تموز:

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

ألف: القتل خارج نطاق القانون:
ــى بالغــة(  ــًا، بينهــم 44 طفــًا و17 ســيدة )أنث وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مقتــل 129 مدني
النســبة األكبــر منهــم علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر الطبيــة و1 مــن كــوادر 
الدفــاع المدنــي و1 مــن الكــوادر اإلعاميــة. كمــا وثقنــا مقتــل 10 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل 
ــا المدنييــن  ــل عــن الضحاي ث بشــكل مفصَّ ــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ــا تقري عــن 4 مجــزرة. وقــد أصدرن

الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1m6MprVrj7HXLwRbcyEJSqcmuH_2Xfh7E/view
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:
أوال: األطراف الرئيسة:

قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(3 :  -
46 بينهــم 20 طفــًا، و6 ســيدة.

القوات الروسية: 21 بينهم 12 طفًا، و3 سيدة. -
هيئة تحرير الشام4 : 1 -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 11 بينهم 2 طفًا. -

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 50 مدنيًا بينهم 10 طفًا و8 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 8 مدنيًا بينهم 5 طفًا.
رصاص مجهول المصدر: 35 مدنيًا بينهم 2 طفًا و8 سيدة

قتل على يد مجهولين: 6 مدنيًا بينهم 2 طفًا
حرس الحدود التركي: 1 طفًا

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مــا ال يقــل عــن 172 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 1 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام 
ث بشــكل  الســوري فــي محافظــة درعــا فريــف دمشــق. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. مفصَّ

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
قوات النظام السوري: 117 -
هيئة تحرير الشام: 9 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 14 -
قوات سوريا الديمقراطية: 32 بينهم 1 سيدة. -

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة، 9 من  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تمــوز مــا ال يقــل عــن 15 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّ ســجَّ

ــزت فــي محافظــة إدلب. هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي، وقــد تركَّ
من بين هذه الهجمات وثَّقنا 3 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و1 على مكان عبادة.

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

3  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.

4  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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أواًل: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري: 5 -
القوات الروسية: 4 -
قوات سوريا الديمقراطية: 5 -

 -
ثانيًا: الجهات األخرى:

- انفجار لم نتمكن من تحديد مصدره: 1

ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ
ــي: النحــو التال

    

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى آب مــن العــام ذاتــه 
68 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. توزَّعت شهريًا على النحو التالي: 

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المعاهد التعليمية

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصادر المائية

المقرات الخدمية الرسمية

المجموع:

1

3

1

5

 

3

1

4

 

4

1

5

 

1

1

قـــــــــوات 
النظـــــام 
السوري

القـــــوات 
الروسية

قـــــــــــــــــــــــوات 
ســــــــــــــــــــوريا 
الديمقراطية

جهــــــــــــــات 
أخــــــــــــــــــــرى
تفجيرات لم 

نتمكن من تحديد 
مرتكبيها

المركز المـُعتدى عليه

الجهة الفاعلة
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يظهــر المخطــط أّن شــهر تمــوز كان األعلــى حصيلــة مــن حيــث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ 
بدايــة عــام 2021، وذلــك بســبب اســتمرار سياســة تصعيــد القصــف للشــهر الثانــي علــى التوالــي مــن قبــل 
قــوات الحلــف الســوري الروســي الــذي طــال مناطــق مدنّيــة بعيــدة عــن خطــوط التمــاس مــع فصائــل فــي 
المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام، خاصــة فــي منطقــة جبــل الزاويــة بإدلــب وجوارهــا، علــى الرغــم مــن 

ــز التنفيــذ فــي 6/ آذار/ 2020. ســريان اتفــاق وقــف إطــالق النــار الــذي دخــل حيِّ

ة في تموز: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ
الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 14:45 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري 
قذائــف عــدة علــى مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت بعــض القذائــف علــى مدرســة تشــرين فــي 
الحــي الغربــي فــي المدينــة، مــا أدى إلــى إصابــة أربعــة مدنييــن بجــراح، إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي ســقف أحــد صفــوف 
المدرســة، وإصابــة أثاثهــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1NAQwV0iu5XSHb2nWZBemv8D_sX7jyzYT/view
https://drive.google.com/file/d/1KOuEbvGaQE-BFL9okI8wpJwXIrhy46rQ/view
https://drive.google.com/file/d/1RSP-J9iOTqNtUDyU5bwtcvSXSdbN9Mmq/view
https://drive.google.com/file/d/1NAQwV0iu5XSHb2nWZBemv8D_sX7jyzYT/view
https://drive.google.com/file/d/16qzRDvZKu_7ZNT7_rBnqJRPCFp1k6o_V/view
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الســبت 3/ تمــوز/ 2021 قرابــة الســاعة 10:00 بالتوقيــت المحلــي، قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي 
صواريــخ عــدة اســتهدفت محطــة ميــاه الــروج الشــمالي الواقعــة علــى مفــرق قريــة النمــرة قــرب قريــة الشــيخ 
يوســف فــي ســهل الــروج بريــف محافظــة إدلــب الغربــي، والموجــودة فــي مبنــى التجهيــزات اإللكترونيــة التابــع لهــا 
مركــز الدفــاع المدنــي - ســهل الــروج 425؛ تســبب القصــف فــي دمــار جزئــي فــي بنــاء المحطــة الرئيــس وإصابــة 
تجهيزاتهــا بأضــرار ماديــة متوســطة، ودمــار جزئــي فــي المبنــى الــذي يتخــده الدفــاع المدنــي مركــزًا لــه، وإصابــة ســيارة 
إطفــاء وســيارة إنقــاذ تابعتيــن لــه بأضــرار ماديــة كبيــرة، إضافــة إلــى إصابــة خمســة عناصــر مــن الدفــاع المدنــي بجــراح. 
ُتشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن المحطــة متوقفــة عــن العمــل لعــدم وصــول التيــار الكهربائــي لهــا 
حيــث أنهــا تحتــوي علــى 10 مضخــات مفتــرض لهــا أن تــروي 3500 هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة. تخضــع المنطقــة 

لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني بيانًا عن الحادثة عبر موقعها الرسمي.

أضرار إثر هجوم جوي روسي على مركز الدفاع المدني قرب قرية الشيخ يوسف/ إدلب في 3/ تموز/ 2021 – 
هاشم العبدهللا

مقطع مصور يستعرض األضرار إثر هجوم أرضي لقوات النظام السوري على مدرسة تشرين في مدينة أريحا/ إدلب – 3/ تموز/ 2021

https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B057'58.7%22N+36%C2%B028'58.0%22E/@35.9597269,36.49099,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.9663056!4d36.4827778?hl=en&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1-aDnUtxD-_38_2vlpvbzQ6mOshL35gO7/view
https://drive.google.com/file/d/1wBAmvPn2ETqRt7MjM3ppGz_7KzbtcNOu/view
https://drive.google.com/file/d/1w2A_rQd6QQrduvrHG7s5tunv_oM8uFqh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lt9YTQTazPoqU0imNsH82A0AYh0m3VD4/view?usp=sharing
https://bit.ly/2Vq55I9
https://www.youtube.com/watch?v=kDh4WKv7bho
https://drive.google.com/file/d/1ptADm9KAXTwj-W2H8Y9I5Sry7MMPSMrY/view
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NKvpMr7EHEU&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
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األربعــاء 21/ تمــوز/ 2021 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة علــى قريــة البــارة فــي جبــل 
ــي  ــم األساســي الت ــى مدرســة إســماعيل الطــة للتعلي ــي، ســقطت إحداهــا عل ــب الجنوب ــف محافظــة إدل ــة بري الزاوي
يجاورهــا بنــاء معهــد إعــداد المدرســين )ضمــن ســور واحــد(؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة وإصابــة أثاثهــا 
ــة  ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئ ــارة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ ــة الب ــة متوســطة. تخضــع قري بأضــرار مادي

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الخميــس 22/ تمــوز/ 2021 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى تفجيــر خــط الغــاز فــي تلــة الحجيــف الواقعــة فــي باديــة 
قريــة عيــاش بريــف محافظــة ديــر الــزور الغربــي، بواســطة عبــوات ناســفة، مــا أدى إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي خــط 
الغــاز وخروجــه عــن الخدمــة، ُنشــير إلــى أن خــط الغــاز يصــل بيــن معمــل غــاز الجبســة فــي مدينــة الشــدادي جنــوب 
محافظــة الحســكة، وبيــن مصفــاة بانيــاس فــي محافظــة طرطــوس. تخضــع قريــة عيــاش لســيطرة قــوات النظــام 

الســوري وقــت الحادثــة.

األحــد 25/ تمــوز/ 2021 قصفــت راجمــة صواريــخ تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة 6 صواريــخ علــى مدينــة عفريــن 
بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقط أحدهــا علــى مركــز الدفــاع المدنــي فــي المدينــة، مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي 
ــة متوســطة. تخضــع  ــه )ســيارة إســعاف وســيارَتْي خدمــة( بأضــرار مادي ــة 3 ســيارات تابعــة ل ــاء المركــز، وإصاب بن

مدينــة عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.
وقد نشرت منظمة الدفاع المدني خبرًا عن الحادثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي تويتر.

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 تمــوز.

رابعًا: مرفقات: 
)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 129 مدنيــا بينهــم 44 طفــا و17 ســيدة، و10 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي 

ســوريا فــي تمــوز 2021

)2( توثيق 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 1 سيدة في سوريا في تموز 2021

https://www.google.com/maps/place/Afrin,+Syria/@36.5092634,36.8548244,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891
https://drive.google.com/file/d/1F3V3AmmXEtcnZ9LLUkzVlip832WcRWb7/view
https://drive.google.com/file/d/1C3egz7tz3IxTzm6x2sDi0E3hAapVwnzs/view
https://www.youtube.com/watch?v=w5Gf-KWhYTI&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1swujuE6MTlMG9Sx4ONwxo4ZhNb3fZlS9/view
https://drive.google.com/file/d/1TWRirWxkcer8VGVwVwjFAxV172-Li-iG/view
https://drive.google.com/file/d/1fS_FczPoyqFHobZXpjuN_oxxUVhxAhrE/view
https://drive.google.com/file/d/1fS_FczPoyqFHobZXpjuN_oxxUVhxAhrE/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1419261555611426822
https://sn4hr.org/arabic/?p=13972
https://sn4hr.org/arabic/?p=13972
https://sn4hr.org/arabic/?p=13972
https://sn4hr.org/arabic/?p=13972
https://sn4hr.org/arabic/?p=13979
https://sn4hr.org/arabic/?p=13979
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خامسًا: 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.

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.
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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.
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.	 
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: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.
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.
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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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