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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

ــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر آذار 2021،  ــى حال ــا هــذا عل ــز تقريرن ــا مــن توثيقهــا، وُيركِّ ــي تمكن الت

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 

علــى الهجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة غيــر المشــروعة )الذخائــر العنقوديــة، األســلحة الكيميائيــة، 

ــة، التــي تمكــن فريــق  البراميــل المتفجــرة، األســلحة الحارقــة( وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ

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.

يحتــوي هــذا التَّقريــر علــى شــهادتين اثنتيــن حصلنــا عليهمــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت 

ــا علــى موافقتهــم  مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلن

م أو نعــرَض عليهــم أيــة حوافــز،  ــر دوَن أن ُنقــدِّ مونهــا فــي هــذا التَّقري علــى اســتخدام المعلومــات التــي ُيقدِّ

 
ٍ
ــر االنتهــاك، وتــمَّ منــُح ضمــان كمــا حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيــَب الشــهود معانــاة تذكُّ

بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه فــي اســتخدام اســم مســتعار.

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 آذار:

ــل قــوات النظــام الســوري  ــات القصــف المدفعــي والصاروخــي مــن قب شــهد آذار اســتمرارًا لعملي

وحلفائــه علــى مــدن وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الشــرقي القريبــة 

مــن خطــوط التمــاس، كمــا طــال القصــف مناطــق بعيــدة عــن خطــوط التمــاس كمدينــة أريحــا بريــف 

إدلــب. وشــهدت جبهــات الفطيــرة وكفــر نبــل والبــارة بريــف إدلــب الجنوبــي وأطــراف قريــة بينيــن 

ــل فــي المعارضــة المســلحة وقــوات  ــى مــدار الشــهر بيــن فصائ اشــتباكات بشــكل شــبه يومــي عل

النظــام الســوري.

ــدًا عســكريًا مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي،  فــي 21/ آذار شــهدت منطقــة إدلــب تصعي

وقــد ســجلنا هجمــات اســتهدفت عــدة مناطــق مدنيــة تضــمُّ منشــآت ومرافــق حيويــة، كان أبرزهــا 

الهجــوم علــى مشــفى األتــارب فــي ريــف محافظــة حلــب، والهجــوم علــى طريــق ســرمدا - بــاب الهــوى 

فــي شــمال محافظــة إدلــب، الــذي تســبب بأضــرار ماديــة جســيمة فــي آليــات تعمــل علــى نقــل 

المســاعدات اإلنســانية، إضافــة إلــى تضــرر مســتودع تابــع لمنظمــة إغاثيــة. وقــد أصدرنــا تقريــرًا 

خاصــًا حــول الهجمــات التــي شــهدتها منطقــة إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا فــي ذلــك اليــوم.

فــي 22/ آذار أدان األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيــرش، بشــدة الهجمــات علــى شــمال 

غــرب ســوريا وأكــد علــى الحاجــة إلــى وقــف إطــاق النــار علــى المســتوى الوطنــي، وفــق قــرار مجلــس 

األمــن رقــم 2254 لعــام 2015، ودعــا كل األطــراف إلــى تجديــد التزامهــا علــى الفــور بوقــف األعمــال 

العدائيــة.

فــي آذار، شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي محافظتــي حمــاة وحلــب عمليــات 

قتــل علــى يــد ميليشــيات مواليــة لــه اســتهدفت رعــاة غنــم ومزارعيــن.

كمــا شــنت القــوات الروســية فــي شــهر آذار المنصــرم غــارات علــى مناطــق عــدة، اســتهدفت مناطــق 

ــة  ــرز هــذه الهجمــات اســتهداف مدجن ــر الشــام، ومــن أب ــة تحري ــة وأخــرى عســكرية تابعــة لهيئ مدني

خارجــة الخدمــة فــي منطقــة معــرة مصريــن فــي 5/ آذار، كمــا شــنت في 29 آذار غارات عدة اســتهدفت 

مــزارع ومنشــأة لتربيــة الدواجــن -غــرب مدينــة إدلــب-؛ مــا تســبب بنفــوق مئــات الدواجــن.

شــهدت منطقــة معبــر الحمــران الواقــع بيــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة والجيش 

الوطنــي بريــف جرابلــس بريــف حلــب الشــرقي، ومنطقــة ترحيــن التــي تنتشــر فيهــا عشــرات الحراقــات 

البدائيــة للوقــود الخــام القــادم مــن مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، شــهدتا فــي 5/ آذار 

هجومــًا بصواريــخ بعيــدة المــدى مــن نمــط 9M55K ، يعتقــد أن مصدرهــا قاعــدة حميميــم الروســية، 

أحــد هــذه الصواريــخ علــى األقــل محمــل بذخيــرة عنقوديــة مــن نمــط 9n235، خلــف الهجــوم أضــرارًا 

كبيــرة فــي صهاريــج الوقــود والحراقــات وضحايــا مدنييــن، وهــي المــرة األولــى التــي نوثــق فيهــا هجومــًا 

القــوات  المــدى مــن قبــل  بعيــدة  الهجــوم بصواريــخ  تكــرر   ،2020 بذخائــر عنقوديــة منــذ حزيــران/ 

الروســية علــى المنطقــة فــي 14/ آذار، وتســبب القصــف بخســائر بمئــات آالف الــدوالرات وخلــق أزمــة 

وقــود كبيــرة.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=92384
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/05/%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-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91949
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/22/%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8/
https://sn4hr.org/arabic/2021/03/29/13345/
https://sn4hr.org/arabic/2021/03/29/13345/
https://news.un.org/ar/story/2021/03/1073062
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/23/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%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%a8%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92144
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92401
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91604
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91604
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92454
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92484
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92484
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نشــرت وســائل إعــام روســية فــي األشــهر األخيــرة عمليــات تفجيــر تقــوم بهــا القــوات الروســية 

لمواقــع عــدة - ضمــن المناطــق التــي اســتعاد النظــام الســوري ســيطرته عليهــا بدعــم منهــا- علــى 

أنهــا مراكــز ســابقة “لإلرهابييــن”، كان مــن بينهــا حادثــة تفجيــر مشــفى المغــارة المركــزي فــي ريــف 

محافظــة حمــاة، والــذي ســبق أن تعــرض لقصــف مــن قبــل القــوات ذاتهــا.

فــي 24/ آذار نشــرت وكالــة إعالميــة روســية مقطعــًا لمــا قالــت إنــه تدريبــات عســكرية حيــة لقــوات 

النظــام الســوري والقــوات الروســية “لتحريــر إحــدى المســتعمرات مــن اإلرهابييــن”، وظهــر فــي 

المقطــع قصــف علــى منــازل إحــدى القــرى، تبيــن للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنهــا قريــة هوبــر 

فــي ريــف حلــب الجنوبــي، لــم يكتفــي النظــام الســوري وحلفــاؤه بهــدم المنــازل والمرافــق فــي ســبيل 

ــات  ــى تدميرهــا فــي ســبيل تدريب ــل تعداهــا إل ــى المناطــق، ب تحقيــق مطامعــه بإعــادة الســيطرة عل

تجــرى عرفــًا فــي الــدول المتحضــرة فــي المناطــق الخاليــة مــن الســكان أو المبانــي.

كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي شــمال شــرق محافظــة حلــب، قصفــًا 

ــة، وقــد  ــًا مــن قبــل كل مــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطي ــًا ومدفعي صاروخي

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل مدنــي جــراء قصــف قــوات النظــام الســوري محيط 

مدينــة البــاب، فــي حيــن شــنت قــوات ســوريا الديمقراطيــة هجمــات علــى مناطــق جرابلــس واعــزاز 

ومــارع. ومــن جهــة أخــرى حصلــت اشــتباكات متقطعــة بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة وفصائــل 

فــي الجيــش الوطنــي علــى جبهــة الريــف الشــرقي لمدينــة البــاب فــي ريــف حلــب الشــرقي.

كمــا شــهدت القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة وقــوات نبــع الســام دون حــدوث تغييــر فــي تــوزع مناطــق الســيطرة.

ــر فــي شــمال وشــرق ســوريا فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة  ــات التفجي ــرة عملي تراجعــت وتي

قــوات النظــام الســوري، عمــا كانــت عليــه فــي األشــهر الســابقة، إال أنهــا لــم تتوقــف وتركــزت فــي آذار 

فــي منطقتــي عفريــن والبــاب فــي ريــف حلــب، ومدينــة رأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي، 

بت بخســائر بشــرية.  وتســبَّ

تواصلــت عمليــات االغتيــال فــي عمــوم ســوريا، وفــي محافظــات حلب وإدلــب ودرعا ودير الــزور على وجه 

الخصــوص؛ مــا تســبَّب فــي مقتــل وإصابــة العشــرات مــن المدنييــن، واســتهدفت عمليــات االغتيــال 

فــي محافظــة درعــا عناصــر فــي قــوات النظــام الســوري ومتعاونيــن معهــا ومعارضيــن ســابقين لــه.

https://news.sn4hr.org/ar/?p=91437
https://t.me/vorposte/4579?single&fbclid=IwAR24wip374tsi8XyjYuiR4k2FfFsf049T0AZ2PvhHSpX25FF_DCpfxrirgM
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/07/%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%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%d8%ad%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%af/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/07/%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%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%d8%ad%d9%8a%d8%b7-%d9%85%d8%af/
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مــا زالــت األلغــام تحصــد أرواح المدنييــن فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة من ســوريا وبأعــداد كبيرة، 

حيــث وثقنــا فــي آذار مقتــل 51 مدنيــًا بينهــم 6 طفــًا و20 ســيدة، تســببت إحــدى الحــوادث بمجــزرة راح 

ضحيتهــا 18 مدنيــًا، بينهــم 11 ســيدة جــراء انفجــار لغــم أثنــاء مــرور ســيارة ُتقــل مدنييــن “عمــال ورش 

ــف محافظــة حمــاة  ــب بري ــة الشــحاطية فــي منطقــة وادي العذي ــى أطــراف قري لجمــع الكمــأة” عل

الشــرقي، فــي 7/ آذار.

ســجلنا فــي شــهر آذار مقتــل 177 مدنيــًا بينهــم 28 طفــًا و35 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف 

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، وهــي الحصيلــة األعلــى شــهريًا منــذ مطلــع عــام 2021، ومــن 

ــد هــذه  ــا علــى ي ــى التــي نوثــق بهــا ضحاي ــد القــوات الروســية وهــي المــرة األول ــا 6 علــى ي بيــن الضحاي

القــوات منــذ تشــرين الثانــي 2020.

كمــا تعــرض محيــط مدينــة دمشــق لهجــوم إســرائيلي فــي 16/ آذار اقتصــرت أضــراره علــى الماديــات 

وفــق مــا نشــرت وكالــة ســانا لألنبــاء 

ــن أجــروا تســوية  اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي آذار فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذي

عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري،  ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ

ذهــا فــرع  ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وســجلنا عمليــات اعتقــال نفَّ وتركَّ

األمــن الجنائــي اســتهدفت إعامييــن مواليــن للنظــام الســوري وموظفيــن حكومييــن ومحامييــن 

النظــام  ســيطرة  مناطــق  فــي  الصعبــة  المعيشــية  لألوضــاع  انتقادهــم  خلفيــة  علــى  ومدنييــن 

الســوري، وحدثــت عمليــات اعتقــال علــى خلفيــة القيــام بأنشــطة فــي ذكــرى الحــراك الشــعبي نحــو 

الديمقراطيــة فــي ســوريا وتركــزت فــي محافظــة حمــص، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال حدثــت علــى 

خلفيــة إجــراء مكالمــات هاتفيــة مــع أشــخاص موجوديــن فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات 

النظــام الســوري، وعلــى خلفيــة الســفر والتنقــل بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام 

والمناطــق الخاضعــة لســيطرة بقيــة أطــراف النــزاع.

لنا فــي آذار اســتمرارها فــي اســتهداف المعلميــن  أمــا عــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فقــد ســجَّ

بعمليــات االعتقــال علــى خلفيــة تدريســهم مناهــج تعليميــة مخالفــة للمناهــج التــي فرضتهــا أو علــى 

خلفيــة التجنيــد اإلجبــاري، وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إغــالق المدرســين مدرســة 

مزرعــة ميســلون للتعليــم االبتدائــي، ومدرســة اليرمــوك للتعليــم االبتدائــي واإلعــدادي فــي قريتــي 

اليرمــوك ومزرعــة ميســلون بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي فــي 3/ آذار احتجاجــًا علــى حمــات التجنيــد 

ــاري.  اإلجب

كمــا شــنَّت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت مدنييــن بذريعــة 

محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات تابعة لقــوات التحالف 

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي  الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت نشــطاء إعامييــن، وتركَّ

محافظتــي ديــر الــزور والحســكة، ورصدنــا عمليــات اعتقــال واعتــداء علــى كــوادر ومنشــآت طبيــة، 

وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة ديــر الــزور. كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت األطفــال 

بهــدف التجنيــد.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=91653
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91653
http://www.sana.sy/?p=1339062
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91557
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91557
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ــزت فــي محافظــة  ــن، تركَّ ــر الشــام بحــق المدنيي ــة تحري ــات احتجــاز قامــت بهــا هيئ وشــهَد آذار عملي

إدلــب وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة 

ــت عمليــات االحتجــاز  التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ

بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات 

ــة. ــر نقــاط التفتيــش المؤقت خطــف مــن الطرقــات أو عب

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي آذار بعمليــات احتجــاز تعســفي 

ــور الحــدود  وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت ســيدات بذريعــة محاولتهــم عب

التركيــة بشــكل غيــر قانونــي، وأفرجــت عنهــن فــي وقــت الحــق، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال جماعيــة 

اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

مناطــق  فــي  ســيما  ال  آذار  فــي  ملموســًا  ارتفاعــا   19 كوفيــد-  بجائحــة  اإلصابــة  حصيلــة  شــهدت 

ــة للنظــام الســوري فــي 19/ آذار  ســيطرة النظــام الســوري وقــد نشــرت إذاعــة شــام إف إم الموالي

تصريحــًا لمديــر مشــفى المجتهــد الدكتــور أحمــد عبــاس، أكــد فيــه أن المنطقــة تشــهد الــذروة 

الثالثــة للفيــروس وهــي أصعــب مــن ســابقاتها وأّن هنــاك تضاعفــًا بنســبة تقــارب الـــ 200 % فــي 

100 % منــذ منتصــف  أقســام العــزل منــذ أســبوعين، ونســبة اإلشــغال فــي العنايــة المشــددة 

ــة للنظــام الســوري، فــي 18/ آذار، نقــًا عــن  ــت، كمــا نشــرت صحيفــة الوطــن الموالي األســبوع الفائ

مديــر اإلســعاف والطــوارئ فــي وزارة الصحــة توفيــق حســابا أنــه ال يوجــد فــي مشــافي دمشــق أســرة 

فارغــة فــي العنايــة المشــددة الســتقبال مرضــى كورونــا.

فــي 6/ آذار ٔاصــدرت وزارة الصحــة التابعــة للنظــام الســوري تعميمــًا يطلــب مــن الهيئــات الطبيــة 

صابتها بوباء كوفيد-19؛ 
ٕ
العامة التي تضم ٔاقســام عزل وضع خطط الســتقبال الحاالت المشــتبه با

نظــرًا لتدهــور ٔاوضــاع المصابيــن بالجائحــة، كمــا طالبــت وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري 

فــي الثلــث األخيــر مــن شــهر آذار، مــدراء هيئــات عامــة فــي مديريــات الصحــة بعــدة محافظــات إيقــاف 

العمليــات البــاردة جــراء تدهــور أوضــاع إصابــات كورونــا وكذلــك تشــغيل المشــافي باإلمكانيــات 

والطاقــة القصــوى لصالــح مرضــى كوفيــد-19.

علــى الرغــم مــن التصريحــات التــي تؤكــد علــى ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بجائحــة كوفيــد-19 أصــدرت 

وزارة الداخليــة التابعــة للنظــام الســوري فــي 20/ آذار قــرارًا يقضــي بالســماح للوفــود الســياحية 

الباكســتانية بالدخــول إلــى ســوريا “لزيــارة العتبــات المقدســة” عــن طريــق الشــركة الســورية للنقــل 

والســياحة، شــريطة أال يتجــاوز عــدد الــزوار مــن الجنســيتين العراقيــة والباكســتانية 500 زائــر يوميــًا، 

ــة للنظــام الســوري ألزمــة جائحــة كوفيــد-19. ــي هــذا القــرار فــي ظــل اإلدارة الكارثي يأت

على صعيد جائحة كوفيد-19:

https://www.facebook.com/radioshamfm/posts/3726472110739389
https://alwatan.sy/archives/251572
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&smid=1050&ArticleID=996&reftab=56&t=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%84&language=ar-YE
https://drive.google.com/file/d/1Fls-3ZpZ6Ctas9HAoaNVYjoTzuQDGd-i/view
https://drive.google.com/file/d/1VlRFpALuf_pnHTOOaa8vJpOdWfga4r0F/view
https://drive.google.com/file/d/16hx_-rZxj9XovUYUMIpretdaYrC-DUl9/view
https://drive.google.com/file/d/1MRlk5KSb4jqjt_Qb6R74voNmmvnFWbyQ/view
https://drive.google.com/file/d/1MRlk5KSb4jqjt_Qb6R74voNmmvnFWbyQ/view
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فــي 24/ آذار أعلــن وزيــر الصحــة التابــع للنظــام الســوري، حســان الغبــاش، عــن تزويــد لبنــان بـــ 75 طــن 

مــن األكســجين علــى مــدار ثاثــة أيــام، يشــار إلــى أن المواطنيــن الســوريين يعانــون مــن أزمــة الحصــول 

علــى األكســجين فــي ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد-19 وبأســعار طائلــة.

أعلنــت وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري رســميًا عــن 3321 حالــة إصابــة و238 حالــة وفــاة 

فــي آذار، وهــي الحصيلــة األعلــى شــهريًا منــذ كانــون األول/ 2020، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة حتــى 31/ 

آذار 18909 إصابــة و1265 حالــة وفــاة.

نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أّن األرقــام المعلــن عنهــا غيــر دقيقــة نتيجــة ضعــف 

إمكانــات القطــاع الصحــي المنهــار وإشــراف األجهــزة األمنيــة علــى وزارات الدولــة ومــا يصــدر عنهــا 

مــن تصريحــات، ونخشــى أن يســتخدم النظــام الســوري جائحــة كوفيد-19 ألغراض سياســية متعلقة 

ــات الرئاســية فــي ظــل ضغــوط دوليــة تمــارس عليــه ال ســيما مــن قبــل روســيا لانخــراط  باالنتخاب

الجــدي فــي مباحثــات اللجنــة الدســتورية التــي تجــري فــي جنيــف أو إطــاق مســار سياســي جديــد ينهــي 

الجمــود السياســي الحاصــل.

ــا فــي شــمال غــرب ســوريا وفــق مــا أعلنــه  كمــا ســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورون

نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN فــي آذار 143 حالــة إصابــة و229 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، 

نشــير إلــى أن حصيلــة الوفيــات المســجلة فــي آذار هــي األعلــى شــهريًا منــذ اإلعــان عــن أول حالــة 

إصابــة فــي شــمال غــرب ســوريا فــي تمــوز/ 2020، وقــد بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا 

ــة و637 وفــاة. فــي 31 آذار 21318 إصاب

ــا حتــى 31/ آذار 10059 حالــة منهــا  ــات بفيــروس كورون أمــا شــمال شــرق ســوريا فقــد بلغــت اإلصاب

378 حالــة وفــاة وفــق مــا أعلنــت عنــه هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. 

نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 1451 إصابــة و57 حالــة وفــاة فــي آذار، وهــي الحصيلــة األعلــى شــهريًا منــذ 

كانــون األول/ 2020. 

تفاقمــت معانــاة المواطنيــن الســوريين فــي شــهر آذار جــراء تداعيــات االنهيــار االقتصــادي، والغــاء 

الفاحــش، ففــي 5/ آذار نشــرت وكالــة رويتــرز نقــًا عــن رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، بيتــر 

ماوريــر أن “قرابــة ثالثــة أربــاع الســكان يحتاجــون اآلن للمســاعدة، بزيــادة نســبتها 20 % مقارنــة مــع 

مــا كان عليــه الحــال قبــل نحــو 12 شــهرًا”.

على صعيد الوضع المعيشي:

http://www.sana.sy/?p=1344813&fbclid=IwAR2usZkmM6LrSivek8sjNKjX0SmNWSnUICVFK2sKo1a8y1IeI5vG7TIbln8
http://www.sana.sy/?p=1349550 
http://www.sana.sy/?p=1349550 
http://www.sana.sy/?p=1349550 
http://www.sana.sy/?p=1349550 
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-279.pdf
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1570649679791630
https://www.reuters.com/article/syrians-hardships-ea6-idARAKCN2AW2QY
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وفــي 15/ آذار أصــدرت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك التابعــة لحكومــة النظام الســوري، 

القــرارات ذات األرقــام 854 و855 و856 القاضيــة علــى الترتيــب برفــع ســعر مبيــع مــادة البنزين أوكتان 

95 للمســتهلك إلــى 2000 ليــرة ســورية/ ليتــر الواحــد ورفــع ســعر مبيــع مــادة البنزيــن الممتــاز أوكتــان 

90 مدعــوم وغيــر مدعــوم للكميــات المخصصــة علــى البطاقــة اإللكترونيــة ليصبــح ســعر اللتــر الواحــد 

750 ليــرة ســورية، أمــا القــرار األخيــر يقضــي برفــع ســعر مبيــع أســطوانة غــاز البوتــان المنزلــي )وزن 

10كــغ( للمســتهلك بمقــدار 850 ليــرة ليصبــح 3850 ليــرة ســورية.

فــي محاولــة لتلميــع صــورة النظــام الســوري قــام رئيســه فــي 16/ آذار بإصــدار مرســومين تشــريعيين 

متعلقيــن بالرواتــب المصروفــة للموظفيــن يقضــي األول )المرســوم 2 لعــام 2021( بصــرف منحــة 

لمــرة واحــدة فقــط بمبلــغ مقطــوع 50 ألــف ليــرة ســورية )قرابــة 12.2 دوالر( لــكل العامليــن المدنييــن 

والعســكريين، و40 ألف ليرة ســورية لمرة واحدة )قرابة 9.75 دوالر( ألصحاب المعاشــات التقاعدية 

مــن المدنييــن والعســكريين، ويســتفيد منهــا ُأســر أصحــاب المعاشــات. فيما نص المرســوم الثاني 

ــن بالتدريــس فــي مــدارس  ــادة أجــور الســاعات التدريســية للمكلفي )المرســوم 88 لعــام 2021( بزي

التعليــم األساســي، والتعليــم الثانــوي، وفــي جميــع مــدارس ومراكــز التدريــب المهنــي لــدى جميــع 

الجهــات العامــة فــي الدولــة، ســواء كانــوا مــن داخــل المــاك، أم مــن خارجــه، وذلــك وفقــًا للشــهادة 

ــة  ــرة ســورية/ ســاعة واحــدة )قراب ــة التــي يحملونهــا. بحيــث بلغــت الشــريحة األعلــى 600 لي العلمي

0.15 دوالر(  

ذكــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقريــر أصدرتــه فــي 22/ آذار “أّن تقاعــس الحكومــة 

الســورية عــن معالجــة أزمــة الخبــز، الناجمــة عــن عقــد مــن النــزاع المســلح، بصــورة عادلــة ومالئمــة 

يدفــع بمالييــن الســوريين نحــو الجــوع”.

فــي 22/ آذار نشــرت قنــاة روســيا اليــوم علــى موقعهــا اإللكترونــي تقريــرًا قالــت فيــه إنَّ حجــم األضــرار 

ــرات وزارة الصناعــة التابعــة  ــت القطــاع الصناعــي العــام والخــاص فــي ســوريا وفــق تقدي ــي طال الت

لحكومــة النظــام تفــوق 600 تريليــون ليــرة ســورية، ونقلــت عــن وزيــر الصناعــة، زيــاد صبــاغ قولــه إن 

الكــوادر البشــرية هــي أبــرز مــا خســره القطــاع الصناعــي خــال الســنوات العشــر الماضيــة.

ال تــزال المخيمــات فــي شــمال وشــرق ســوريا تعانــي مــن تــردي األوضــاع اإلنســانية، التــي تــزداد 

ســوءًا فــي الظــروف المناخيــة القاســية، وقــد تســببت العواصــف المطريــة التــي ضربــت مناطــق 

شــمال غــرب ســوريا فــي شــهر آذار بأضــرار ماديــة كبيــرة فــي عشــرات مخيمــات النازحيــن فــي مناطــق 

ــم تتمكــن  ــي والشــمالي وريــف حلــب الشــمالي، ال ســيما فــي 11/ آذار و24/ آذار، ول ــب الغرب ــف إدل ري

المنظمــات اإلنســانية مــن تقديــم االســتجابة الكاملــة لمتطلبــات النازحيــن.

على صعيد النزوح واللجوء والتشريد القسري:

http://www.pministry.gov.sy/contents/19153/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A
http://www.sana.sy/?p=1338233
http://www.sana.sy/?p=1338233
http://sana.sy/?p=1338485
http://sana.sy/?p=1338485
http://sana.sy/?p=1338485
https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/22/378270
https://arabic.rt.com/business/1214138-%D9%86%D8%AD%D9%88-150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92284
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92284
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91775
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91775
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فــي مخيــم الهــول1 وثقنــا فــي آذار مقتــل 26 مدنيــًا بينهــم 8 طفــاًل و8 ســيدة، معظمهــم مــن 

داعــش، وهــي  تنظيــم  لخاليــا  يتبعــون  أنهــم  يعتقــد  مســلحين مجهوليــن  يــد  علــى  العراقييــن، 

الحصيلــة األعلــى فــي المخيــم منــذ تأسيســه، لتبلــغ حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا فــي المخيــم منــذ 

مطلــع هــذا العــام 43 مدنيــًا بينهــم 10 طفــًا و11 ســيدة. مــن جانــب آخــر ســمحت قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة بخــروج دفعتيــن مــن المخيــم توجهــوا إلــى ريــف ديــر الــزور األولــى كانــت فــي 4/ آذار 

وشــملت قرابــة 265 شــخصًا، أمــا الثانيــة فكانــت فــي 18/ آذار وشــملت قرابــة 260 شــخصًا.

فــي 2/ آذار أصــدرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود بيانــًا أعربــت فيــه عــن قلقهــا البالــغ حــول انعــدام األمــن 

الــذي يواجهــه ســكان مخيــم الهــول، الــذي يشــّكل النســاء واألطفــال نســبة الثلَثيــن مــن قاطنيــه.

فــي 20/ آذار نشــرت قنــاة العربيــة مقطعــًا مصــورًا يظهــر محاولــة مراســلتها “روال الخطيــب” إجــراء 

لقــاءات مــع ســيدات وأطفــال مــن مخيــم الهــول فــي القطــاع الخــاص بعوائــل تنظيــم داعــش، لــم 

ــة  ــم تقــم بتغطي ــر العمــل الصحفــي مــع األطفــال، ول ــزم المراســلة فــي تقريرهــا بمراعــاة معايي تلت

وجوههــم، ندعــو كافــة الصحفييــن إلــى احتــرام حقــوق الطفــل لــدى إعــداد أي تقريــر عــن األطفــال أو 

إجــراء مقابــات معهــم.

فــي 29/ آذار قــال رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، بيتــر ماوريــر، فــي بيــان صحفــي عقــب زيارتــه 

لســوريا حــول مخيــم الهــول: “هــذا مــكان ال يجــد األمــل فيــه فرصــة للحيــاة. نحــن أمــام إحــدى أكبــر 

األزمــات المتعلقــة بحمايــة األطفــال، إن لــم تكــن أكبرهــا علــى اإلطــالق، فــي وقتنــا الحاضــر “.ودعــا 

الــدول كافــة إلــى تحمــل مســؤولياتها تجــاه رعاياهــا القابعيــن فــي المخيــم، وبــذل كل الجهــود الممكنة 

إلعادتهــم إلــى أوطانهــم، مــع مراعــاة وحــدة العائــات، ودعــم إعــادة إدماجهــم بشــكل كامــل فــي 

مجتمعاتهــم بعــد عودتهــم.

كمــا يواجــه قاطنــو مخيــم الركبــان فــي ريــف حمــص الشــرقي قــرب الحــدود الســورية األردنيــة العديــد 

مــن المشــكات والتحديــات ولعــلَّ األوضــاع األمنيــة المترديــة فــي المخيــم تزيــد مــن معاناتهــم.

فــي لبنــان، تتضاعــف مأســاة الســوريين الاجئيــن بالتزامــن مــع االنهيــار االقتصــادي الــذي تشــهده 

الدولــة، خاصــة فــي ظــل تحميلهــم مــن قبــل بعــض التيــارات السياســية مســؤولية المســاهمة فــي 

هــذا االنهيــار.

فــي 11/ آذار أصــدرت المديريــة العامــة لألمــن اللبنانــي قــرارًا بتســوية أوضــاع الســوريين المخالفيــن 

والموجوديــن علــى األراضــي اللبنانيــة لكــن القــرار شــمل فقــط الســوريين الذيــن دخلــوا البــاد مــن 

خــال المعابــر الرســمية ولــم يتطــرق لتســوية أوضــاع الســوريين الذيــن اضطرتهــم ظــروف النــزاع 

فــي ســوريا إلــى دخــول األراضــي اللبنانيــة بطريقــة غيــر شــرعية، نشــير إلــى أن هــؤالء يمثلــون الشــريحة 

األكبــر مــن الســوريين الموجوديــن علــى األراضــي اللبنانيــة. 

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

https://news.sn4hr.org/ar/?p=92002
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91936
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91593
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91542
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92275
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/25/%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=91718
https://news.sn4hr.org/ar/2021/03/23/%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%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=92312
https://www.youtube.com/watch?v=KUi7S8NRo-0&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=TDdjn5k-Gfc&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.msf.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=azg_DDBC1ls&ab_channel=AlArabiya%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/331
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فــي 26/ آذار أعلــن محافــظ بعلبــك فــي لبنــان، بشــير خضــر فــي تغريــدة لــه علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي تويتــر عــن العثــور علــى جثاميــن 4 الجئيــن ســوريين )ســيدتان وطفــان( -بعــد فقدانهــم 

بثاثــة أيــام- متوفيــن بســبب البــرد القــارس، وأضــاف أنــه ســيتم التحقيــق لمعرفــة إن كانــت وفاتهــم 

متعلقــة بتهريــب البشــر.

فــي 8/ آذار أصــدر مجلــس الاجئيــن النرويجــي تقريــرًا حــذر مــن نــزوح إضافــي فــي حــال اســتمرار النــزاع 

وانعــدام األمــن والتدهــور االقتصــادي، وذكــر التقريــر أن عــدد النازحيــن فــي ســوريا قرابــة 6.5 مليــون 

شــخص، 70 % منهــم نزحــوا منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، نــزح مــا يقــرب مــن ربعهــم أربــع مــرات 

علــى األقــل. وورد فــي التقريــر “فــي عــام 2020، عــاد 467 ألفــا فقــط إلــى مناطقهــم، بينمــا نــزح 1.8 

مليــون داخــل ســوريا. وهــذا يعنــي أنــه مقابــل كل شــخص تمكــن مــن العــودة إلــى منطقتــه، نــزح 

مــا يقــرب مــن أربعــة أشــخاص آخريــن”.

ــاة  ــي، أصبحــت الحي ــزاع الســوري عقــده الثان ــه “مــع دخــول الن فــي 12/ آذار أكــدت األمــم المتحــدة أّن

اليوميــة لـــ 5.6 مليــون الجــئ يعيشــون فــي البلــدان المجــاورة لســوريا أكثــر صعوبــة مــن أي وقــت 

علــى  والحصــول  بالمــدارس  االلتحــاق  ويتقّلــص  الغذائــي،  األمــن  وانعــدام  الفقــر  ويتزايــد  مضــى. 

الرعايــة الصحيــة، وقــد قضــت جائحــة كوفيــد19- علــى الكثيــر مــن العمــل غيــر الرســمي الــذي يعتمــد 

عليــه الاجئــون”.

فــي 22/ آذار أصــدرت محكمــة إداريــة عليــا فــي واليــة شــمال الرايــن ويســتفاليا فــي ألمانيــا قــرارًا غيــر 

قابــل للطعــن برفــض منــح صفــة اللجــوء السياســي لطالبــي لجــوء هاربيــن مــن الخدمــة العســكرية 

فــي ســوريا، علــى أن يحتفــظ بصفــة الحمايــة الثانويــة.

فــي 23/ آذار، جــدد النظــام الروســي الدعــوة2 لفتــح 3 معابــر إنســانية بيــن مناطــق ســيطرة قــوات 

النظــام الســوري ومنطقــة إدلــب وهــي معبــر ســراقب وميزنــاز فــي محافظــة إدلــب وممــر أبــو زيديــن 

فــي محافظــة حلــب، اعتبــارًا مــن 25/ آذار بذريعــة تحســين األوضــاع اإلنســانية فــي المنطقــة. تأتــي 

هــذه الدعــوة علــى هامــش مؤتمــر بروكســل الخامــس وبعــد قصــف القــوات الروســية آليــات إغاثيــة 

بــاب الهــوى )المعبــر الوحيــد المتــاح لدخــول المســاعدات  ومســتودع إغاثــي فــي منطقــة معبــر 

اإلنســانية بنــاء علــى القــرار رقــم 2533( فــي محاولــة لحصــر إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى 

شــمال غــرب ســوريا عــن طريــق النظــام الســوري، وقــد نوهنــا فــي مــرات عــدة للنهــب الــذي تتعــرض 

ــه المســاعدات اإلنســانية مــن قبــل حكومــة النظــام الســوري. ل

فــي 29/ آذار نقلــت وكالــة روســيا اليــوم الروســية عــن نائــب رئيــس المركــز الروســي للمصالحــة فــي 

ســوريا الفريــق أول ألكســندر كاربــوف، قــرار إغــاق المعابــر الثاثــة فــي محافظتــي إدلــب وحلــب اعتبــارًا 

مــن اليــوم التالــي بذريعــة تعرضهــا للقصــف مــن قبــل المســلحين.

2  دعا النظام الروسي الفتتاح هذه المعابر في شباط المنصرم

https://tass.com/world/1259323

https://twitter.com/BachirKhodr/status/1375424565107691525
https://www.nrc.no/news/2021/march/syria-another-decade-of-crisis-on-the-horizon-expected-to-displace-millions-more/
https://news.un.org/ar/story/2021/03/1072412
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/23_210322/index.php
https://tass.com/world/1269569
https://arabic.rt.com/middle_east/1216451-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D8%A8/
https://tass.com/world/1259323
https://tass.com/world/1259323
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فــي 1/ آذار أصــدرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية تقريــرًا 

بعنــوان “اإلخفــاء واالحتجــاز لقمــع المعارضــة ســمة مميــزة لعقــد مــن الصــراع فــي ســوريا” يســتند 

إلــى أكثــر مــن 2500 مقابلــة أجريــت علــى مــدى 10 ســنوات وعلــى تحقيقــات حــول مــا يزيــد عــن 100 مركز 

مــن مراكــز االعتقــال. أوضحــت المفوضــة كاريــن كونينــج أبــو زيــد “إن غــزارة األدلــة التــي تــم جمعهــا 

علــى مــدى عقــد مــن الزمــان مذهلــة، ومــع ذلــك فــإن أطــراف النــزاع قــد فشــلوا فــي التحقيــق 

مــع قواتهــم باســتثناء حــاالت قليلــة جــدا”، وأضافــت “يبــدو أن التركيــز ينصــب علــى إخفــاء الجرائــم 

المرتكبــة فــي مراكــز االحتجــاز، وليــس التحقيــق فيهــا”.

فــي 2/ آذار قــام مجلــس مدينــة حلــب التابــع للنظــام الســوري بنقــل رفــات الضحايــا المدفونيــن فــي 

الحديقــة الواقعــة جانــب مســجد صــاح الديــن فــي حــي صــاح الديــن بمدينــة حلــب، هــي واحــدة مــن 

العديــد مــن الحدائــق فــي المدينــة التــي قــام األهالــي بتحويلهــا إلــى مقابــر لدفــن أقربائهــم أو جيرانهــم 

مــن المدنييــن أو المقاتليــن الذيــن قتلهــم القصــف العشــوائي الكثيــف الــذي قــام بــه النظــام الســوري 

وحليفــه الروســي علــى أحيــاء مدينــة حلــب التــي كانــت خارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وذلــك 

بذريعــة عــدم حضــور أهاليهــم ونقــل رفاتهــم بنــاء علــى التعميــم الــذي أصــدره المجلــس علــى صفحــة 

التواصــل االجتماعــي فيســبوك” فــي 23/ شــباط، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

بيانــًا حــول الواقعــة.

فــي 2/ آذار عقــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فعاليــة حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي 

ســوريا تــم التأكيــد خالهــا علــى ضــرورة تحقيــق العدالــة مهمــا تأخــر ذلــك باعتبارهــا عنصــرا أساســيا 

ــا. للســام وإنصــاف الضحاي

فــي 3/ آذار أصــدرت لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة تقريــرًا حــول الهجمــات علــى الرعايــة الطبيــة فــي ســوريا 

خــال الســنوات العشــر الســابقة جــاء فيــه أن 64 % مــن المشــافي و52 % مــن مراكــز الرعايــة األوليــة 

مــا زالــت تعمــل فــي ســوريا، فــي حيــن غــادر قرابــة 70 % مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

البــاد خــال الســنوات العشــر الماضيــة.

فــي 4/ آذار أصــدرت منظمــة مراقبــة الديمقراطيــة “فريــدوم هــاوس” تصنيفهــا لــدول العالــم حســب 

مســتوى الحريــة المتــاح لشــعوبها فــي عــام 2020، ووفــق هــذا التصنيــف جــاءت ســوريا مــن بيــن 

أســوأ البلــدان األشــد قمعــًا لشــعوبها. 

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26811&LangID=A
https://www.facebook.com/Alpcity1/posts/2949008788669375
https://sn4hr.org/arabic/?p=13259
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/03/1071822
https://storymaps.arcgis.com/stories/b0d1b045270941f6934f1c14059abb17
https://www.statista.com/chart/24339/top-and-bottom-scoring-countries-for-freedom/?fbclid=IwAR3LDdj2Bp2dRGvEUM5NclucYuiaxPL9IGQIFY6ERM-QrSZ5DzjcveKU6MQ
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فرونتيــر  وشــركة  فيجــن”  “وورلــد  العالميــة  الرؤيــة  لمنظمــة  مشــترك  تقريــر  قــّدر  آذار   /4 فــي 

إيكونوميكــس لتطويــر النتائــج االقتصاديــة الكلفــة االقتصاديــة للنــزاع فــي ســوريا بعــد مضــي 10 

ســنوات بنحــو 1.2 تريليــون دوالر أميركــي. وبيــن التقريــر أّن 4.8 مليــون طفــل ســوري ولــدوا خــال 

الســنوات العشــر الماضيــة، كل مــا عرفــوه هــو الحــرب.

فــي 10/ آذار نشــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر دراســة اســتقصائية لتســليط الضــوء علــى 

الكلفــة الفادحــة التــي تكبدهــا الشــباب الســوري فــي ظــل ســنوات النــزاع، وممــا جــاء فيهــا أن شــاب 

ــه  ــه المقربيــن أو أصدقائ ــى مــن فقــدان أحــد أقارب ــة 47 %( عان واحــد مــن كل اثنيــن )مــا نســبته قراب

فــي النــزاع. فيمــا عانــى واحــد مــن كل ســتة شــبان ســوريين )مــا نســبته قرابــة 16 %( قــد فقــد أحــد 

والديــه أو أصيــب إصابــة خطــرة، فــي حيــن أن قرابــة 12 % مــن الشــباب الســوري المشــاركين فــي 

ــزاع الســوري. االســتقصاء قــد أصيــب خــال الن

فــي 10/ آذار أصــدرت منظمــة اليونيســيف بيانــًا صحفيــًا ذكــرت فيــه ان 90 % مــن األطفــال فــي ســوريا 

يحتاجــون للمســاعدة اإلنســانية بزيــادة قدرهــا 20 % عــن العــام الفائــت وان أكثــر مــن نصــف مليــون 

م نتيجــة ســوء التغذيــة المزمــن. طفــل دون ســن الخمــس ســنوات يعانــون مــن التقــزُّ

ــًا بمناســبة الذكــرى العاشــرة النطــالق الحــراك  فــي 10/ آذار أصــدرت وزارة الخارجيــة الروســية بيان

الشــعبي فــي ســوريا قالــت فيــه أّن التدخــل الخارجــي أســفر عــن تحويــل العمليــة السياســية الداخليــة 

إلــى نــزاع مســلح، وأكــدت موســكو تأييدهــا التســوية السياســية وعــدم وجــود حــل عســكري إلنهــاء 

هــذا الصــراع، وشــدد البيــان علــى أن أهــم خطــوة فــي ســبيل اســتعادة “الوحــدة الوطنيــة” فــي ســوريا 

تكمــن فــي اإلســهام بالعــودة الطوعيــة واآلمنــة للنازحيــن والاجئيــن الســوريين إلــى ديارهــم.

فــي 10/ آذار أصــدر البرلمــان األوروبــي قــرارًا بشــأن الصــراع الســوري بعــد 10 ســنوات مــن انطــاق 

الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة أعــرب عــن دعمــه لقــرار مجلس األمــن الدولي رقــم 2254 )2015( 

الــذي يقضــي بإنشــاء عمليــة إصــاح دســتوري بقيــادة ســورية، ومعارضتــه أي تطبيــع للعاقــات 

الدبلوماســية مــع النظــام الســوري بــدون مشــاركة واضحــة ومســتمرة وذات مصداقيــة فــي عمليــة 

سياســية شــاملة، ويعتبــر أن االنتخابــات الرئاســية الســورية المقبلــة لعــام 2021 تفتقــر إلــى أي شــكل 

مــن أشــكال المصداقيــة فــي نظــر المجتمــع الدولــي فــي الســياق الحالــي. وقــد أصدرنــا بيانــًا عــن 

ــث تمــت  ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، حي ــى بيان ــذي اســتنَد بشــكل أساســي إل القــرار، ال

اإلشــارة إلــى 10 إحصائيــات فــي خمســة مواضــع مــن القــرار.

في 11/ آذار قالت مفوضة األمم المتحدة الســامية لحقوق اإلنســان ميشــيل باشــيليت في الذكرى 

العاشــرة علــى انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا “إّن االختفــاء القســري هــو 

بمثابــة جريمــة مســتمرة، تأثيرهــا مــرّوع علــى كّل فــرد يبقــى مصيــره مجهــواًل وعلــى أســرته أيًضــا، 

مــا يتســّبب بصدمــة ال نهايــة لهــا ويقــّوض بشــكل خطيــر تمّتــع الجميــع بحقــوق اإلنســان.”

https://www.wvi.org/emergencies/syria-crisis-response/syria10/cost-conflict-syrias-children
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-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B8%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%A9
https://www.unicef.org/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-90%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B0-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/%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.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4623242#5
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4623242#5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0177_EN.html
https://sn4hr.org/arabic/2021/03/17/13293/
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26867&LangID=A
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فــي 12/ آذار أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مرســومًا تشــريعيًا )رقــم 1 لعــام 2021( 

 عــام عــن كامــل عقوبــة الجرائــم التــي ارتكبهــا المكلفــون بخدمــة العلــم قبــل تاريــخ 
ٍ
يقضــي بمنــح عفــو

12/ آذار/ 2021 بقصــد التملــص مــن االلتحــاق بهــا مؤقتــًا أو دائمــًا. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية 

ــات الرئاســية. لحقــوق اإلنســان ان هــذه الخطــوة هــي لتلميــع صــورة النظــام الحاكــم قبــل االنتخاب

فــي 12/ آذار أصــدرت منظمــة مراســلون بــا حــدود تقريــرًا يرصــد االنتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا بحــق 

الصحفييــن فــي ســوريا خــال الســنوات العشــر الماضيــة، ذكــر التقريــر أن مــا بيــن 300 و700 صحفــي 

قــد قتلــوا، فيمــا اعتقــل 300 منهــم واختطــف 100 آخــرون، وأكــد التقريــر علــى أن واحــدًا مــن بيــن ثاثــة 

صحفييــن قــد اضطــروا للخــروج إلــى المنفــى خشــية االعتقــال او المــوت.

فــي 18/ آذار أقــر مجلــس الشــعب التابــع للنظــام الســوري قانــون عــدم تهريــب األشــخاص وحمايــة 

المهاجريــن، الــذي يتكــون مــن 22 مــادة حيــث يعاقــب القانــون الجديــد مــن يقومــون بعمليــات تهريــب 

األشــخاص إلــى خــارج ســوريا بــرًا وعبــر البحــار.

فــي 23/ آذار أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًا بعنــوان “تعذيــب الاجئين الســوريين المحتجزين 

تعســفيًا بتهــم تتصــل باإلرهــاب” قالــت فيــه “إن قــوى األمــن اللبنانيــة ارتكبــت انتهــاكات مروعــة 

بحــق الاجئيــن الســوريين الذيــن تــم اعتقالهــم، بشــكل تعســفي فــي كثيــر مــن األحيــان، بتهــم تتعلــق 

باإلرهــاب، مســتخدمة بعــض أســاليب التعذيــب المروعــة نفســها المســتخدمة فــي أســوأ الســجون 

ســمعًة فــي ســوريا”.

فــي 24/ آذار أعلــن مجلــس حقــوق اإلنســان عــن تجديــد واليــة لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة فــي 

الجمهوريــة العربيــة الســورية لمــدة عــام.

فــي 24/ آذار دعــت وزارة الخارجيــة األميركيــة النظــام الســوري إلــى اإلفراج عــن المعتقلين، والتصريح 

عــن علــى معلومــات عــن أماكــن وجــود المفقوديــن، ودعــت إلــى محاســبة النظــام الســوري علــى 

انتهاكاتــه الممنهجــة لحقــوق اإلنســان.

فــي 29/ آذار عقــد مجلــس األمــن جلســة إحاطــة حــول الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا برئاســة وزيــر 

الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، الــذي قــال فــي مداخلتــه: “بينمــا تركــز جلســة اليــوم علــى األزمــة 

اإلنســانية فــي ســوريا، مــن المهــم أن نالحــظ أن الحــل الوحيــد طويــل األمــد لهــذه المعانــاة 

هــو مــن خــالل تســوية سياســية وحــل دائــم للنــزاع، علــى النحــو المبيــن فــي قــرار مجلــس األمــن 

الدولــي رقــم 2254. تواصــل الواليــات المتحــدة مــع حلفائهــا وشــركائها دعــم جهــود مبعــوث األمــم 

المتحــدة الخــاص بيدرســن لتحقيــق هــذه الغايــة”.

https://www.sana.sy/?p=1335405
https://www.sana.sy/?p=1335405
https://rsf.org/ar/news/-326?fbclid=IwAR3TryP9wEa5UexStLK-ZBOp8LLIjIag_HxFAL9alcQ9QqSON6zgagcuZMc
http://newspaper.albaathmedia.sy/2021/03/18/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/03/lebanon-torture-of-syrian-refugees-arbitrarily-detained-on-counter-terror-charges/
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26947&LangID=e
https://twitter.com/USEmbassySyria/status/1374661654038917121
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-the-un-security-council-briefing-and-consultations-on-the-humanitarian-situation-in-syria/
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علــى مــدار يومــي 29 و30 آذار انعقــد مؤتمــر بروكســل الخامــس حــول “دعــم مســتقبل ســوريا 

ــة ومنظمــة  ــر مــن 80 دول ــي واألمــم المتحــدة بحضــور أكث ــذي ترأســه االتحــاد األوروب والمنطقــة” ال

دوليــة، تعهــدت فــي ختامــه الــدول المجتمعــة بتقديــم 3.6 مليــار يــورو لعــام 2021 فــي حيــن بلغــت 

4.9 مليــار يــورو لعــام 2020 فــي مؤتمــر بروكســل الرابــع، لســوريا ودول الجــوار التــي تســتضيف أكبــر 

عــدد مــن الاجئيــن الســوريين، نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن التبرعــات التــي تــم 

ــردي األوضــاع االقتصاديــة وانتشــار جائحــة  جمعهــا أقــل ممــا كان مــن المأمــول جمعــه فــي ظــل ت

كوفيــد19-، فقــد انخفضــت قيمــة تبرعــات االتحــاد األوروبــي فــي هــذا المؤتمــر عــن ســابقه بقرابــة 

1.2 مليــار يــورو، كمــا انخفضــت قيمــة تبرعــات المملكــة المتحــدة بقرابــة مئــة مليــون يــورو. وكذلــك 

انخفضــت قيمــة تبرعــات الواليــات المتحــدة االمريكيــة بقيمــة 120 مليــون تقريبــًا، وكنــا قــد أعربنــا فــي 

مناســبات عــدة عــن أســفنا لتحــول الغايــة مــن عقــد المؤتمــر إلــى جمــع األمــوال للشــعب الســوري 

والتغاضــي عــن النواحــي السياســية والحقوقيــة التــي كانــت مــن أهــداف المؤتمــر فــي بداياتــه، حيــث لــم 

يتــم فــي المؤتمــر اتخــاذ إجــراءات جــادة فــي ســبيل تحقيــق األمــان للمدنييــن والضغــط علــى األطــراف 

الفاعلــة فــي ســبيل تحقيــق عمليــة االنتقــال السياســي أو تحقيــق خطــوات فــي مســار المحاســبة.

مــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعاليــة بمشــاركة عــدد مــن دول  الخميــس 25/ آذار نظَّ

العالــم، وذلــك بمناســبة الذكــرى العاشــرة النطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا 

وعلــى هامــش مؤتمــر بروكســل الخامــس تحــت عنــوان “ســوريا: عقــد مــن اإلفــات مــن العقــاب 

ــًا حــول هــذه  ــا بيان وضــرورة المســاءلة عــن االنتهــاكات المســتمرة لحقــوق اإلنســان”. وقــد أصدرن

ــة. الفعالي

تقدمــت 3 منظمــات حقوقيــة ســورية )المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر ومبــادرة العدالــة 

للمجتمــع المفتــوح واألرشــيف الســوري(، وفــق مــا أعلنتــه فــي 2/ آذار، بشــكوى أمــام قضــاة وحــدة 

خاصــة لجرائــم الحــرب فــي قصــر العــدل الفرنســي لفتــح تحقيــق جنائــي مــع رئيــس النظــام الســوري 

بشــار األســد وشــقيقه ماهــر األســد وعــدد مــن كبــار المستشــارين والمســؤولين العســكريين حــول 

الهجــوم باألســلحة الكيميائيــة علــى الغوطــة الشــرقية فــي آب/ 2013.

فــي 4/ آذار أعلــن وزيــر خارجيــة كنــدا، مــارك غارنــو، أّن بــاده طلبــت إجــراء مفاوضــات رســمية، بموجــب 

اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، لمحاســبة النظــام الســوري علــى انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان التــي ال حصــر لهــا والتــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري منــذ عــام 2011.

مسار المحاسبة:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/node/93313_en
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/pledging_statement_financial_annex_b5c__0.pdf?fbclid=IwAR1Fkm-sS-MilBHi_nfYYnJ5dNQLDJt_aMXHRwUso88qs-w8YY5zHYlYtpA
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/pledging_statement_financial_annex_b5c__0.pdf?fbclid=IwAR1Fkm-sS-MilBHi_nfYYnJ5dNQLDJt_aMXHRwUso88qs-w8YY5zHYlYtpA
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Supporting%20the%20future%20of%20Syria%20and%20the%20region%20-%20Brussels%20IV%20Conference%20June%202020%20-%20Co-chairs%E2%80%99%20Statement%20Annex.pdf?fbclid=IwAR1qBmIkT1apTviJRodIjq_bAVN4D1u0N7ZfClCBJHNq28zCf2g0TJYlkt0
https://sn4hr.org/arabic/2021/03/30/13362/
https://scm.bz/statements/survivors-and-the-syrian-center-for-media-and-freedom-of-expression-with-support-from-syrian-archive-and-the-justice-initiative?fbclid=IwAR3Fg_JO2Z5Y4BykTtZizlRJeZ0rTaD7UUXfGs6VR0tb9zfhgxVgyr9dOmA
https://scm.bz/statements/survivors-and-the-syrian-center-for-media-and-freedom-of-expression-with-support-from-syrian-archive-and-the-justice-initiative?fbclid=IwAR3Fg_JO2Z5Y4BykTtZizlRJeZ0rTaD7UUXfGs6VR0tb9zfhgxVgyr9dOmA
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/minister-of-foreign-affairs-takes-action-on-syrias-human-rights-violations.html
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النظــام  أّن  بلــوك،  الحكومــة الهولنديــة علــى لســان وزيــر خارجيتهــا، ســتيف  آذار أعلنــت   /12 فــي 

الســوري وافــق علــى التفــاوض مــع هولنــدا، بشــأن قرارهــا محاســبته علــى االنتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا فــي ســوريا. ورحــب البيــان بقــرار كنــدا محاســبة النظــام الســوري وأبدى 

رغبتــه بتولــي كنــدا المحادثــات مــع ســوريا، وأكــد البيــان أّنــه فــي حــال فشــلت المحادثــات فــي تحقيــق 

العدالــة للضحايــا فلــن تتــردد هولنــدا وكنــدا فــي رفــع األمــر إلــى محكمــة دوليــة.

فــي 13/ آذار أعلنــت غرفــة العــدل الدوليــة Guernica 37 International Justice Chambers فــي بيــان 

ــادة مكافحــة اإلرهــاب  ــم الحــرب التابعــة لقي ــى وحــدة جرائ صحفــي أنهــا تقدمــت بملفيــن ســريين إل

ــة )SO15( لفتــح تحقيــق ضــد أســماء األخــرس، زوجــة رئيــس  التابعــة لشــرطة العاصمــة البريطاني

التــي تحمــل الجنســية البريطانيــة – الســورية بتهمــة التحريــض  النظــام الســوري بشــار األســد، 

والتشــجيع علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة فــي ســوريا، ودعــا البيــان إلــى محاكمتهــا وعــدم االكتفــاء 

بتجريدهــا مــن جنســيتها البريطانيــة.

فــي 14/ آذار أعلــن االتحــاد األوروبــي فــي بيــان له بمناســبة الذكرى العاشــرة النطاق الحراك الشــعبي 

أنــه ســيتم تجديــد عقوبــات االتحــاد بحــق األعضــاء البارزيــن ومؤسســات النظــام الســوري فــي نهايــة 

ــا لقــرار مجلــس األمــن  ــات حــرة ونزيهــة فــي ســوريا وفًق ــه ســيدعم انتخاب ــى أن ــار القــادم. وأكــد عل أي

رقــم 2254 وتحــت إشــراف األمــم المتحــدة، بمــا يرضــي الحوكمــة وأعلــى المعاييــر الدوليــة للشــفافية 

والمســاءلة، مــع جميــع الســوريين، بمــن فيهــم مــن شــردهم النــزاع الســوري المؤهليــن للمشــاركة 

فــي هــذه االنتخابــات.

فــي 15/ آذار أعلنــت المملكــة المتحــدة عــن مجموعــة جديــدة مــن العقوبــات بحــق النظــام الســوري، 

تشــمل هــذه العقوبــات حظــر ســفر وتجميــد أصــول ســتة مــن أركان النظــام الســوري، وهــم فيصــل 

المقــداد وزيــر الخارجيــة، لونــا الشــبل مستشــارة رئيــس النظــام الســوري، ياســر ابراهيــم رجــل أعمــال 

بــارز يمــول النظــام الســوري، محمــد بــراء القاطرجــي رجــل أعمــال بــارز يعمــل فــي قطاعــات اقتصاديــة 

متعــددة أبرزهــا تجــارة المــواد النفطيــة، اللــواء مالــك عليــاء قائــد الحــرس الجمهــوري، اللــواء زيــد 

صــاح قائــد الفيلــق الخامــس فــي الجيــش الســوري.

ــر الروســية فــي  ــد قــوات فاغن ــم تعذيبــه وقطــع رأســه علــى ي فــي 15/ آذار تقدمــت عائلــة شــخص ت

ســوريا، بدعــم مــن ثــاث منظمــات حقوقيــة )المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر، والفدراليــة 

بدعــوى أمــام القضــاء  الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ومركــز ميموريــال الروســي لحقــوق اإلنســان( 

الروســي، هــي األولــى مــن نوعهــا، لمحاســبة المشــتبه بهــم بتعذيــب وقتــل الضحيــة.

فــي 31/ آذار أصــدر وزراء خارجيــة 18 دولــة أوروبيــة بيانــًا مشــتركًا دعــا الجميــع لتحمــل مســؤولية محاربة 

ــة فــي ســوريا بغــض النظــر عــن  ــم المرتكب ــة بالمســاءلة عــن الجرائ اإلفــات مــن العقــاب والمطالب

الجانــي.

https://www.government.nl/latest/news/2021/03/12/justice-in-syria?utm_source=twitter_m&utm_medium=social&utm_campaign=democ%20ratie_mensenrechten_buitenland&utm_content=tekst
https://www.guernica37.com/post/press-statement-for-immediate-release-1
https://www.guernica37.com/post/press-statement-for-immediate-release-1
https://www.thetimes.co.uk/article/asma-al-assad-syrias-first-lady-faces-war-crimes-prosecution-in-uk-z8r262tk2
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/14/syria-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-10-years-of-the-conflict/
https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-targeting-assad-regime-for-repressing-the-syrian-people
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210315-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20210315-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/syria/news/article/syria-joint-op-ed-by-jean-yves-le-drian-and-17-of-his-european-counterparts-on?fbclid=IwAR0fHN_hBKTwVYCw_oVH02yrMm6x3ZSOlgGBNtULRCzuisy97NC3Fclqm_Q
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في آذار:

يســتعرض التقريــر أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 

آذار علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1ytsJSrgoA2OlEp8bgb8rD2sfkWxT5mKA/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

ــى  ــًا، بينهــم 28 طفــًا و35 ســيدة )أنث ــل 177 مدني وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار مقت

بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر الطبيــة و1 مــن كــوادر 

الدفــاع المدنــي. كمــا وثقنــا مقتــل 9 أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 4 مجــازر. 

ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن  ث بشــكل مفصَّ وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

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(3 : 

28 بينهــم 3 طفــًا، و3 ســيدة.

-  القوات الروسية: 6

-  تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 2

-  المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 سيدة.

-  قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 4 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 136 مدنيًا بينهم 24 طفًا و30 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 51 مدنيًا بينهم 6 طفًا، و20 سيدة.

رصاص مجهول المصدر: 22 مدنيًا بينهم 1 طفًا، و2 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 20 مدنيًا بينهم 7 طفًا.

قتل على يد مجهولين: 41 مدنيًا بينهم 9 طفًا، و8 سيدة.

حرس الحدود التركي: 2 مدنيًا بينهم 1 طفًا.

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار مــا ال يقــل عــن 143 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 2 طفــًا 

و9 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا 

علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظتــي ريــف دمشــق فدمشــق. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن 

ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف  ث بشــكل مفصَّ الشــهر الجــاري يتحــدَّ

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

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.
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ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

-  قوات النظام السوري: 58 بينهم 2 سيدة.

-  هيئة تحرير الشام: 7

-  المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 26 بينهم 7 سيدة.

-  قوات سوريا الديمقراطية: 52 بينهم 2 طفًا.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ــة  ــى مراكــز حيويَّ ــداء عل ــة اعت لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار مــا ال يقــل عــن 13 حادث ســجَّ

ــزت فــي محافظتــي  ــة، 10 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات الحلــف الســوري الروســي، وقــد تركَّ مدنيَّ

إدلــب وحلــب.

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و3 على منشآت طبية.

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 5

- القوات الروسية: 5

- قوات سوريا الديمقراطية: 1

ثانيًا: الجهات األخرى:

انفجار لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 2
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ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ

علــى النحــو التالــي:

    

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى نيســان 

عــت شــهريًا  مــن العــام ذاتــه 31 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

علــى النحــو التالــي:

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

انفجار لم نتمكن 
من تحديد 

مرتكبيه المركز المـُعتدى عليه

قوات النظام 
السوري

القوات 
الروسية

قوات سوريا 
الديمقراطية

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

سيارات االسعاف

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

المنشآت الصناعية

المجموع:

 

2

1

1

1

5

 

1

1

2

1

5

 

1

1

 

1

1

2
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ــا  ُيظهــر المخطــط ارتفاعــًا فــي وتيــرة حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي آذار عمَّ

ــد الحلــف الســوري  ــى تصعي ــه فــي الشــهرين الســابقين، ويعــود الســبب فــي هــذا االرتفــاع إل ــت علي كان

الروســي المفاجــئ وقصفــه مناطــق حيويــة مدنّيــة بعيــدة عــن خطــوط التمــاس مــع فصائــل المعارضــة 

ــز  المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام، وذلــك علــى الرغــم مــن ســريان اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيِّ

التنفيــذ فــي 6/ آذار/ 2020.

ة في آذار: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ

الجمعــة 5/ آذار/ 2021 قرابــة الســاعة 19:05 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت قــوات نعتقــد أنهــا روســية بعــدة 

صواريــخ بعيــدة المــدى معبــر الحمــران –الفاصــل بيــن مناطــق خاضعــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة- بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، اســتهدفت الصواريــخ ســوق المحروقــات 

فــي المعبــر؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــة إلــى انــدالع حرائــق كبيــرة نتيجــة انفجــار عــدد مــن الصهاريــج 

المحملــة بالوقــود المتجمعــة فــي الســوق، أدت االنفجــارات والحرائــق إلــى خســائر وأضــرار ماديــة كبيــرة فــي 

المنطقــة. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://drive.google.com/file/d/1NToYpVpCXQKz4aYD4QgLCeDe5xY7F-ti/view
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t6ZQQDpxVVQ&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1W9pi37dM0lWJGlCxxiMrPMnU59nfFLXr/view
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B037'57.1%22N+37%C2%B046'10.8%22E/@36.6337276,37.7693779,909m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.6325278!4d37.7696667
https://drive.google.com/file/d/1brxgLbxzHwypcBLrPNvoeyB5oeDW6rWA/view
https://drive.google.com/file/d/1X68KXMZrjWKz_qKk2wxe41SEvRugafWX/view
https://drive.google.com/file/d/1FBa2_DlYV07ucUhB_1n2gToApsajiGKv/view
https://drive.google.com/file/d/1Tzj1AS_z8nHf1WFNVUCAEpyYezJnhyoh/view
https://www.youtube.com/watch?v=T6TQjWkFs6o&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=mL5dbs-YZK0&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1gmLC8sbI5PrmnAccBvHCvJUos0TPU_ts/view
https://drive.google.com/file/d/1fV6u2GfHqy10oP1GhlhCB6b6DzdH8DHn/view
https://drive.google.com/file/d/1wHWso-jZbFS_Iw2-yjFAJ8dC0tTLWGSf/view
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ســوق  علــى  روســي  أرضــي  هجــوم  إثــر  كبيــرة  ماديــة  وأضــرار  حرائــق 
2021 آذار/   /5  – حلــب  شــرق  الحمــران/  معبــر  فــي  المحروقــات 

صــورة تظهــر مخلفــات أحــد الصواريــخ التــي قصفتهــا القــوات الروســية 
علــى منطقــة الحمــران/ شــرق حلــب – 5/ آذار/ 2021

https://drive.google.com/file/d/1DGzHZHjO2diefQFSgw6VsLXPBZrzYd17/view
https://drive.google.com/file/d/1mfUCHTZiAdJrQEy8kp0eHBdurih0WbPt/view
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ــي فــي  ــر قطــاع الدفــاع المدن ــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع فيصــل محمــد علــي4، مدي تواصل

منطقــة جرابلــس بريــف حلــب، الــذي أخبرنــا أنهــم تلقــوا باغــًا عــن تعــرض منطقــة الحمــران التــي تحوي ســوقًا 

كبيــرًا للمحروقــات لقصــف صاروخــي: “توجــه عــدد مــن فرقنــا مــن عــدة مناطــق وأنــا معهم إلــى الموقع بعد 

أن علمنــا أن الحرائــق كبيــرة جــدًا، عندمــا وصلنــا كانــت الحرائــق هائلــة وألســنة اللهــب فــي كل مــكان، بدأنــا 

عمليــة إخمادهــا، وفــي أثنــاء عملنــا حصلــت عــدة انفجــارات انتقلــت الحرائــق علــى إثرهــا إلــى صهاريــج أخرى، 

ممــا اســتدعانا إلــى طلــب مــؤازرة مــن قطاعــات البــاب وعفريــن وإعــزاز التــي وصلــت بعــد ســاعتين، ومــع 

ذلــك طلبنــا مــؤازرات مــن قطاعــات إدلــب، لنتمكــن بعــد عمــل 20 ســاعة مــن الســيطرة علــى الحرائــق 

باســتخدام أكثــر مــن 30 آليــة و100 عنصــر شــاركوا فــي العمــل”. كمــا أوضــح فيصــل أن القصــف تســبَّب فــي 

مقتــل 3 أشــخاص وإصابــة أزيــد مــن 23 آخريــن، إضافــة إلــى احتــراق أزيــد مــن 200 صهريــج. 

الجمعــة 5/ آذار/ 2021 قرابــة الســاعة 23:00 اقتحمــت عناصــر تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة المشــفى 

الجراحــي العــام فــي مدينــة الشــحيل بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، وقامــوا بإطــاق الرصــاص بشــكل 

عشــوائي داخــل بنــاء المشــفى؛ مــا أدى إلــى إحــداث ثقــوب فــي أحــد الجــدران، كمــا أقدمــوا علــى تخريــب 

ــوا فــي المشــفى، بينهــم  ــه، إضافــة إلــى اعتقالهــم ثمانيــة مدنييــن كان بعــض مــن معــدات المشــفى ؤاثاث

ــة االعتقــال اعتــداء هــذه القــوات علــى كادر المشــفى بالضــرب  ــة ُممرضيــن، وقــد رافــق عملي طبيــب وثاث

لــى حــرق ســيارات ودّراجــات ناريــة تعــود ملكيتهــا لعامليــن فــي المشــفى. تخضــع مدينــة 
ٕ
ضافــًة ا

ٕ
والشــتم، ا

الشــحيل لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

األحــد 21/ آذار/ 2021 قرابــة الســاعة 08:20 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة نعتقــد أنهــا متمركــزة 

فــي موقــع تابــع لحــزب هللا اللبنانــي قــرب مجبــل الزفــت فــي قريــة أورم الصغــرى بريــف حلــب الغربــي 3 

قذائــف كراســنبول )قذائــف هــاون مــزودة بــدارة توجيــه ليزريــة عــن طريــق طائــرة مســيرة تقــوم برســم دائــرة 

ــرة المرســومة(5  علــى مشــفى األتــارب الجراحــي )مشــفى  ليــزر علــى الهــدف لتوجيــه القذيفــة باتجــاه الدائ

المغــارة(6 –المدعــوم مــن قبــل الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة )ســامز(- الواقــع فــي مدينــة األتــارب 

بريــف محافظــة حلــب الغربــي، والواقــع ضمــن مغــارة فــي منطقــة جبليــة علــى طريــق األبزيمــو فــي شــمال 

المدينــة، ســقطت إحــدى القذائــف علــى مدخــل المشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إلــى إصابــة بناء المشــفى 

الخارجــي بأضــرار ماديــة كبيــرة، وتضــرر عيــادات العظميــة فــي قســم اإلســعاف، وصالــة انتظــار المرضــى 

داخــل بنــاء المشــفى، وخيمــة خاصــة بعــزل مرضــى كوفيــد19-، ومولــدة كهربــاء، وكرفانــة صيانــة خــارج البنــاء، 

مــا تســبب بخــروج المشــفى عــن الخدمــة، كمــا أصيبــت ســيارة إســعاف تابعــة للمشــفى بأضــرار ماديــة 

كبيــرة. وقــد وثــق فريــق قســم الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل 8 مدنييــن فــي هــذا 

الهجــوم -حتــى لحظــة إصــدار هــذا التقريــر-، بينهــم 1 طفــاًل، و1 ســيدة، وإصابــة نحــو 17 آخريــن بحــراح، بينهــم 

5 مــن كادر المشــفى الطبــي. تخضــع مدينــة األتــارب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة 

ــًا  المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.  وقــد أصــدرت الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة بيان

عــن الحادثــة عبــر موقعهــا الرســمي، أشــارت فيــه إلــى خــروج المشــفى عــن الخدمــة جــراء االســتهداف.

4  عبر تطبيق الواتس أب في 7/ آذار/ 2021

6  يتألف المشفى من كتلتين إحداهما داخل مغارة وهي الكتلة التي تعرضت للهجوم

5  تمتلكه قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، صرحت مصادر إعامية روسية ألول مرة عن استخدامه من قبل قوات النظام السوري في شباط/ 2020

https://www.udefense.info/threads/%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1

%D9%8A%D8%A9.8494/?fbclid=IwAR14RLvnBlwYA5CPlwJ7vmIkBWOEBJe4NzVF6iK5OzgXRh3SgiaUK_zfZ6M

https://www.youtube.com/watch?v=4904sQEMciY

https://bit.ly/3m0eKP8
https://www.google.com/maps/place/Al+Shheell,+Syria/@35.1034652,40.4326481,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15486f91e8a1fb8b:0x791d32e19082fbbe!8m2!3d35.1068412!4d40.4618176
https://bit.ly/3m0eKP8
https://drive.google.com/file/d/1fv1DuLwyMjjl-NVpzq8rZRS7rTfdtzCT/view
https://drive.google.com/file/d/1BjhzWdNgn1AiC_JNVmsLBNDsUVxAEJJw/view
https://drive.google.com/file/d/1flHvf6kM7638PO0-RhO9Qwje1pG4nLAc/view
https://drive.google.com/file/d/12C0OjeXwaLqjgnDGiyHXrNAR-JvO5Cx7/view
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B009'17.9%22N+36%C2%B050'33.2%22E/@36.1549722,36.8403669,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d36.154979!4d36.8425639
https://www.google.com/maps/place/Al+At%C4%81rib,+Syria/@36.1371749,36.7931265,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15256f0b22731153:0xb0044fdd56bb75a0!8m2!3d36.1328189!4d36.8304102
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/ETFTqP7H41JMscxD7ourjjcBpDw62KEVKlu3eptwXgFe9A?e=Vb9ZQT
https://drive.google.com/file/d/1Oa5oUAz1izqvhacbksz9VZ6OKHv10TMf/view
https://drive.google.com/file/d/14Zs5yS7v50H0mRzaPnC2zuRZAQD0FZLy/view
https://drive.google.com/file/d/1NKucy_mFh_3GuPcOfdaau89qkfEiubkp/view
https://drive.google.com/file/d/1dOr3ln1vt9xosiqn-5ShLI1Zlavhnuoa/view
https://drive.google.com/file/d/1UpysZUv9a1fxFFxRNynj63lwEdJfobjc/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXPhYF7EYxVHhxkwM6PJXWgBXnfHFtMJcdFh9Ol23u3riA?e=R8BYga
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXibmPST9KtEpEQL0Spf1b0BaY-qDYuJxdq4njcpuxi-fQ?e=HjZU2Y
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EZhUSaEnpJVIuYtIVLvTvZABTjehobtQJRInPsin3kpXjQ?e=KnosBs
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EQJYuP9yhpVJu9pvbwksdgABFgCgZfTT7rYj6-G1qmIn6A?e=L3lETW
https://youtu.be/7jJOGIJSJGc
https://drive.google.com/file/d/1k_9g4L4TQK87LvZFuwT9wwUnIOgFzvD-/view
https://drive.google.com/file/d/1fnV18qZvV4lEVVW1blfTHlDSBCFrecdb/view
https://drive.google.com/file/d/1sdp07pYUttjmCSkI6zn1DgyiyG9Z_H35/view
https://drive.google.com/file/d/1LnUAwBpkF5LWquPyRq1wgty0nhuhPZvh/view
https://drive.google.com/file/d/1LnUAwBpkF5LWquPyRq1wgty0nhuhPZvh/view
https://youtu.be/7jJOGIJSJGc
https://drive.google.com/file/d/1CtKCEd7QL05y-FWufwIOwn5XWRaTH6Xy/view
https://drive.google.com/file/d/1YUQ1TgLPtjbAKT_eFegZBpCW7rYjwYfp/view
https://drive.google.com/file/d/1YUQ1TgLPtjbAKT_eFegZBpCW7rYjwYfp/view
https://drive.google.com/file/d/1n2cvO7zYFAAG-ROIoW0fT3xJOE1ZwCGt/view
https://drive.google.com/file/d/1n2cvO7zYFAAG-ROIoW0fT3xJOE1ZwCGt/view
https://drive.google.com/file/d/1LnUAwBpkF5LWquPyRq1wgty0nhuhPZvh/view
https://drive.google.com/file/d/1CtKCEd7QL05y-FWufwIOwn5XWRaTH6Xy/view
https://drive.google.com/file/d/1CtKCEd7QL05y-FWufwIOwn5XWRaTH6Xy/view
https://www.sams-usa.net/press_release/five-sams-medical-staff-injured-in-artillery-attack-on-al-atareb-surgical-hospital/
https://www.udefense.info/threads/%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9.8494/?fbclid=IwAR14RLvnBlwYA5CPlwJ7vmIkBWOEBJe4NzVF6iK5OzgXRh3SgiaUK_zfZ6M
https://www.udefense.info/threads/%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9.8494/?fbclid=IwAR14RLvnBlwYA5CPlwJ7vmIkBWOEBJe4NzVF6iK5OzgXRh3SgiaUK_zfZ6M
https://www.udefense.info/threads/%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9.8494/?fbclid=IwAR14RLvnBlwYA5CPlwJ7vmIkBWOEBJe4NzVF6iK5OzgXRh3SgiaUK_zfZ6M
https://www.youtube.com/watch?v=4904sQEMciY&ab_channel=GREYZONE
https://www.youtube.com/watch?v=4904sQEMciY&ab_channel=GREYZONE
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نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية تتحمــان 

مســؤولية هــذا الهجــوم حيــث أكــد لنــا بعــض الشــهود الذيــن كانــوا فــي موقــع الهجــوم تحليــق طيــران 

اســتطاع روســي فــي الموقــع قبــل القصــف وفــي أثنائــه، كمــا قامــت الحقــًا وســائل إعــام روســية بنشــر 

مقطــع مصــور للحظــة اســتهداف المشــفى.

 

دمــار إثــر هجــوم أرضــي علــى مشــفى األتــارب الجراحــي فــي مدينــة األتــارب/ 
حلــب فــي 21/ آذار/ 2021 – إبراهيــم الخطيــب

فــي  تــم اســتخدامها  التــي  الكرســنبول  لقذائــف  الليزريــة  التوجيــه  دارة 
2021 آذار/   /21 فــي  المغــارة  قصــف مشــفى 

https://drive.google.com/file/d/1HQBO8S7ofmkxRTRP4I5_pS3LmL-ipf5Z/view
https://drive.google.com/file/d/1aK5f_DAiSg8VjtF0WKV2E6v712gICXBV/view
https://drive.google.com/file/d/1v1-9JcCtSYuk0QJJMyStvI9QeBlB2R7b/view
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تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع محمــد حــاق ، قائــد فريــق الدفــاع المدنــي فــي مدينــة 

األتــارب، الــذي أخبرنــا أنهــم فــي صبــاح األحــد 21/ آذار تلقــوا باغــًا عــن قصــف مدفعــي مصــدره قــوات النظــام 

الســوري اســتهدف مشــفى المغــارة شــمال شــرق المدينــة: “كانــت المشــفى تبعــد عــن مركزنــا مســافة 

4كــم، توجهنــا إليهــا مباشــرًة وعنــد وصولنــا وجدنــا أزيــد مــن 15 مصابــًا مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، 

بعضهــم مــن كــوادر المشــفى، علــى األرض عنــد مدخــل المشــفى، بدأنــا عمليــات إســعاف الجرحــى 

-وكان قســم منهــم قــد نقــل إلــى داخــل المشــفى وبــدأت عمليــات إســعافهم قبــل وصولنــا- وانتشــال 

الضحايــا”. كمــا أوضــح محمــد أن جــل الضحايــا كانــوا قــد توفــوا فــي أثنــاء إســعافهم متأثريــن بجراحهــم. 

األحــد 21/ آذار/ 2021 قرابــة الســاعة 20:35 بالتوقيــت المحلــي، قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام 

الســوري قذائــف عــدة علــى األطــراف الشــمالية والغربيــة فــي مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، 

ســقطت إحــدى القذائــف فــي ســاحة مدرســة جيــل الغــد )مدرســة اإلمــام مالــك ســابقًا( والتــي تاصقهــا 

ثانوية عبد الغني صيادي الواقعتين شــمال المدينة، تســببت القذيفة بإصابة ســاحة المدرســة وســورها 

بأضــرار ماديــة متوســطة، ولــم تســجل أيــة أضــرار ماديــة فــي بنــاء الثانويــة. تخضــع المدينــة لســيطرة 

مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

ــر  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي آذار مــا ال يقــل عــن هجــوم واحــد اســتخدمت فيــه الذخائ

ــب، وقــد تســبَّب فــي  ــه القــوات الروســية؛ مســتهدفة محافظــة إدل ــًا نفذت ــة، وكان هجومــًا أرضي العنقودي

مقتــل أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي. 

الجمعــة 5/ آذار/ 2021 قرابــة الســاعة 20:00 بالتوقيــت المحلــي، ســقطت عــدة صواريــخ بعيــدة المــدى 

مــن نمــط9M55K ، يعتقــد أّن مصدرهــا قاعــدة حميميــم الروســية، أحــد هــذه الصواريــخ علــى األقــل محمــل 

ــر الوقــود فــي منطقــة ترحيــن قــرب مدينــة  بذخيــرة عنقوديــة مــن نمــط 9n235، اســتهدفت حراقــات تكري

البــاب بريــف حلــب الشــرقي؛ تســبب القصــف بانــدالع حرائــق كبيــرة فــي الحراقــات، وخــال عمليــة إطفــاء 

الحرائــق مــن قبــل عناصــر الدفــاع المدنــي الســوري، انفجــر أحــد صهاريــج الوقــود؛ مــا أدى إلــى مقتــل عنصــر 

فــي الدفــاع المدنــي هــو أحمــد الواكــي، إضافــة إلــى احتــراق ســيارة إطفــاء وآليــة ثقيلــة -نغــل- تابعَتيــن للدفــاع 

المدنــي. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي.

 

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.

https://bit.ly/2QGSKNu
https://drive.google.com/file/d/1Zw460Sqz24Q-ms51ciVGDegDpeDXzUn2/view?usp=sharing
https://bit.ly/3u9FJL1
https://drive.google.com/file/d/1TDG5kWOmuweSNZKdEwDV0bLiFo29qJIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10I3PStJgCBMlmy8MLFrYxCVnPWIJ65wy/view
https://drive.google.com/file/d/1TDG5kWOmuweSNZKdEwDV0bLiFo29qJIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TDG5kWOmuweSNZKdEwDV0bLiFo29qJIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10I3PStJgCBMlmy8MLFrYxCVnPWIJ65wy/view
https://drive.google.com/file/d/10I3PStJgCBMlmy8MLFrYxCVnPWIJ65wy/view
https://www.youtube.com/watch?v=9VxC8SyvK1M&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
g
https://drive.google.com/file/d/1GtrhsrrxDEdAUvpA-EDs5NhS1USB0__0/view
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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  ال ُيميِّ

شــهدت عمليــات قصــف وتدميــر وتشــريد قســري مــن تحديــات إضافيــة، وبشــكل خــاص إدلــب ومــا حولهــا، 

ــازح، وعــدم  ــة 3 مليــون ن ــات وجــود قراب ــة مناطــق أخــرى، وفــي مقدمــة هــذه التحدي وال يمكــن مقارنتهــا بأي

تمكنهــم مــن العــودة إلــى ديارهــم، ممــا يجعلهــم عرضــة أكثــر مــن غيرهــم لإلصابــة 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 

ــة  ــب مــن عملي ــاف إدلــب وحمــاة مؤخــرًا، وهــذا أمــر يصعِّ حمــص الشــمالي، ومــن جنــوب ســوريا، وأري

التباعــد الجســدي االجتماعــي.

ــكن )كالمــدارس والدكاكيــن 	  يقطــن أغلــب هــؤالء ضمــن مخيمــات عشــوائية أو أبنيــة غيــر مؤهلــة للسَّ

والشــقق غيــر الجاهــزة، واألبنيــة المهدمــة، مغــارات..(، التــي تفتقــر إلــى البنــى التحيــة الصحيــة كــدورات 

الميــاه وشــبكات 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 لإلقامــة 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 والمركــز لقــوات النظام 	 

الســوري والنظــام الروســي؛ مــا ســاهم فــي خــروج عــدد كبيــر مــن المراكــز الصحيــة عــن الخدمة.

كمــا ُتعانــي منطقــة الجزيــرة الســورية )ديــر الــزور، الحســكة، الرقــة( الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا 	 

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 مــع العــراق أحــد المعابــر الملغــاة؛ األمــر الــذي تســبَّب فــي حرمــان المنطقــة مــن تلقــي 

المســاعدات األمميــة بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــرًا عبــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل 

ــع فــي تقريرنــا: العقوبــات  ثنــا عنهــا بشــكل موسَّ ــد ويقــوم بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ بشــكل متعمَّ

مرتبطــة باســتمرار االنتهــاكات وال تشــمل المــواد الطبيــة والغذائيــة، والتــي ال يجــب أن تكــون عبــر 

ث عنهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي 21/ شــباط/  النظــام الســوري، وتحــدَّ

2020، كمــا تحــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش عــن القطــاع الطبــي فــي تلــك المنطقــة والصعوبات 

المعقــدة التــي يواجههــا بســبب إغــاق معبــر اليعربيــة. 

http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
https://undocs.org/ar/S/2020/139
https://undocs.org/ar/S/2020/139
http://sn4hr.org/arabic/?p=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 اإلعــان عــن ظهــور أول إصابــة 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 النظام 

ــا المســتجد فهــذا أفضــل بكثيــر وأقــل تكلفــة مــن القصــف  الســوري فــي ظــروف انتشــار فيــروس كورون

الجــوي علــى المراكــز الطبيــة والمــدن والبلــدات فــي إدلــب ومــا حولهــا. كمــا أشــرنا ضمــن سلســلة واســعة 

مــن األخبــار علــى مــدى األشــهر الماضيــة إلــى عــدم اتخــاذ إجــراءات جديــة لمنــع اكتظــاظ المدنييــن أو فــرض 

االلتــزام باتبــاع التدابيــر الوقائيــة لمنــع تفشــي الوبــاء فــي مختلــف مناطــق ســوريا.

خامسًا: مرفقات: 
)1( القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 177 مدنيــا بينهــم 28 طفــال و35 ســيدة، و1 مــن الكــوادر الطبيــة، 

و9 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي ســوريا فــي آذار 2021

)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 143 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي آذار 2021 بينهــم طفــالن 

وتســع ســيدات 

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

أشــارت األدلــة التــي جمعناهــا إلــى أنَّ الهجمــات ُوّجهــت ضــدَّ المدنييــن وأعيان مدنية، وقــد ارتكبت قوات 	 

الحلــف الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب 

المنشــآت  تدميــر  فــي  العشــوائي  القصــف  وعمليــات  بت هجماتهــا  تســبَّ كمــا  القســري،  واإلخفــاء 

ــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي  واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّ

الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

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

لــم تكتــف

ــق باإلفــراج  قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

ــة محاســبة. عــن المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أي

ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة 	  لــم ُنســجِّ

مــن 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/?p=13368
https://sn4hr.org/arabic/?p=13368
https://sn4hr.org/arabic/?p=13368
https://sn4hr.org/arabic/?p=13368
https://sn4hr.org/arabic/?p=13376
https://sn4hr.org/arabic/?p=13376
https://sn4hr.org/arabic/?p=13376
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ــع 	  إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطاب

ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي  العشــوائي للقصــف والطبيعــة المنسَّ

سياســة دولــة.

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ

الكرديــة 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 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ

ــة.  ــرر باألعيــان المدنيَّ حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ

ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة  وهنــاك مؤشــرات قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ

العســكرية المرجــوة.

ــر عــن عقليــة إجراميــة ونيــة 	  إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

تــة بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق  ُمبيَّ

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.

ــة المدنييــن، لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم 	  ــدأ مســؤولية حماي إحــال األمــن والســام وتطبيــق مب

وفنونهــم مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا 	 

ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة  علــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

الخطيــرة.

علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام 	 

ــدد. الســوري، الــذي يســتخدم األســلحة الكيميائيــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ

فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين  اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الازمــة. داخليــًا ومتابعــة الــدول، التــي تعهــدت بالتَّ
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إلى المجتمع الدولي:

فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي  إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

ــعي إلــى ممارســة الواليــة  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ ورفــع الحصــار، وزيــادة جرعــات الدَّ

لجميــع  عادلــة  محاكمــات  فــي  الوطنيــة،  المحاكــم  أمــام  الجرائــم  هــذه  بشــأن  العالميــة  القضائيــة 

المتورطيــن. األشــخاص 

دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا 	 

ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــة )ICRtoP(” إل ــدأ مســؤولية الحماي ــق مب ــي مــن أجــل تطبي ــف الدول عضــو فــي “التحال

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، 

ــة،  ــدأ مســؤولية الحماي ــى الفصــل الســابع وتطبيــق مب ــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إل ــي ال ُب وبالتال

ــزال مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي  الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وال ي

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 	  السَّ

العالميــة. القضائيــة  الواليــة  مبــدأ  اإلنســان، واســتخدام  ومجلــس حقــوق 

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــذت مــن  المتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ

ــزاع والقــوى المســيطرة.  قبــل أطــراف النِّ

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق 	  فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّقاريــر السَّ

اإلنســان 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.	 

إعــادة تسلســل عمليــة الســام إلــى شــكلها الطبيعــي بعــد محــاوالت روســيا تشــويهها وتقديــم 	 

اللجنــة الدســتورية علــى هيئــة الحكــم االنتقالــي.
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إلى النظام السوري:

التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف المناطق الســكنية والمستشــفيات والمدارس 	 

واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميل المتفجرة. 

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

إلى النظام الروسي:

فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي التَّقريــر، وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا، ومحاســبة 	 

المتورطين.

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

الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.

ة واحتــرام القانون 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

العرفي اإلنســاني.

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 

ــى المناطــق المحاصــرة. المشــروط بدخــول المســاعدات اإلنســانية إل

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:

غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

جميــع 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:

ــة، 	  ــن األهــداف العســكرية والمدني ــز بي ــع المناطــق وضــرورة التميي ــن فــي جمي ــة المدنيي ضمــان حماي

ــة هجمــات عشــوائية. ــاع عــن أي واالمتن

اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون 	 

الدولي 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

كل الشــكر لجميــع األهالــي وذوي وأصدقــاء الضحايــا وشــهود العيــان والنشــطاء المحلييــن الذيــن أغنــت 

مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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