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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 مــن 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر أيــار 2021، ويســتعرض حصيلــة الضحايــا  توثيقهــا، وُيركِّ
المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى حصيلــة 
ــة، التــي  حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
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.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في شهر أيار: 

شــهد أيــار انخفاضــًا فــي وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي لقــوات النظــام الســوري وحلفائه على 
مــدن وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربــي وريــف حلــب الشــرقي القريبــة مــن خطــوط التمــاس، 
فيمــا تعرضــت بلــدة الفطيــرة وأطــراف بلــدة البــارة وقريــة بينيــن وأطــراف قريــة ســرجة فــي جبــل الزاويــة بريــف 
إدلــب الجنوبــي، لقصــف مدفعــي وصاروخــي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، تســببت بأضــرار ماديــة، دون 

وجــود أيــة إصابــات أو ضحايــا مدنييــن.

تســبَّب قصــف قــوات النظــام الســوري للمناطــق القريبــة مــن خطــوط التمــاس، فــي انــدالع حرائــق عــدة 
ضمــن األراضــي الزراعيــة فــي منطقــة جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي وحقــول القمــح فــي منطقــة ســهل 

الغــاب بريــف حمــاة الغربــي؛ مــا تســبب بأضــرار ماديــة كبيــرة للفاحيــن.

شــهدت خطــوط التمــاس اشــتباكات متقطعــة بيــن قــوات النظــام الســوري مــن طــرف وفصائــل المعارضــة 
المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام مــن طــرف آخــر علــى محــاور جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي وآفــس بريــف 

ســراقب بريــف إدلــب الشــمالي الشــرقي.

فــي 21/ أيــار ذكــرت وكالــة ريــا نوفوســتي، نقــًا عــن ســيرغي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي بأّنــه تــم اختبــار أكثــر 
مــن 300 نــوع مــن األســلحة فــي ســوريا، تــم إخــراج العشــرات منهــا مــن الخدمــة تمامــًا وتوقــف إنتاجهــا، ألنهــا 

أثبتــت عــدم فعاليتهــا.

فــي 25/ أيــار أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أنهــا اســتقدمت نوعــًا جديــدًا مــن الطائــرات القاذفــة العماقــة مــن 
طــراز “تــو - 22 إم 3” إلــى قاعدتهــا الجويــة فــي حميميــم بريــف الاذقيــة وستشــارك فــي التدريــب علــى الطيــران 
فــي مناطــق جديــدة جغرافيــًا، وذكــرت الــوزارة أنــه تــم تطويــر المــدرج الثانــي في قاعــدة حميميم وبذلــك أصبحت 

القاعــدة مجهــزة الســتقبال وخدمــة طائــرات مــن مختلــف الفئــات.

فــي 25/ أيــار نقلــت وكالــة تــاس الرســمية تصريحــات الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن فــي افتتــاح مؤتمــرات 
دفاعيــة فــي مدينــة سوتشــي أّن أزيــد مــن 85 % مــن قــادة التشــكيات واألفــواج تلقــوا خبــرة قتاليــة فــي ســوريا، 

وهــذا يؤكــد مــا أشــرنا إليــه ســابقًا مــن تحويــل ســوريا إلــى ســاحة تدريــب وتجــارب روســية.

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

ــذ عــام 2019. تشــهد اشــتباكات بيــن الطرفيــن من
عاودنــا فــي أيــار تســجيل ضحايــا مدنييــن علــى يــد قــوات التحالــف الدولــي بعــد توقــف دام ما يقارب ســتة أشــهر، 
ففــي يــوم الثاثــاء 4/ أيــار قصفــت طائــرة بــدون طيــار نعتقــد أنهــا تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي صاروخــًا 

اســتهدف ســيارة لمدنــي فــي باديــة قريــة الشــنان بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتلــه.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/?p=94074
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94074
https://ria.ru/20210521/oruzhie-1733347128.html
https://www.interfax.ru/world/768626
https://tass.ru/armiya-i-opk/11468631
https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/06/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%a3%d9%86/
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فــي أيــار اســتمرت عمليــات التفجيــر فــي عمــوم المناطــق فــي ســوريا وعلــى وجــه الخصــوص فــي شــمال 
ــزت التفجيــرات فــي مناطــق البــاب وجرابلــس وعفريــن فــي ريــف حلــب، ومدينــة رأس العيــن  وشــرق ســوريا، تركَّ

بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي، وتســببت فــي خســائر بشــرية وماديــة. 
كمــا ســجلنا عــدة عمليــات اغتيــال فــي عمــوم ســوريا، وتركــزت فــي شــرق ســوريا )محافظــات ديــر الــزور 

والحســكة والرقــة( وجنوبــًا فــي محافظــة درعــا إضافــة إلــى شــرق محافظــة حلــب.
 

شــهَد شــهر أيــار اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة فــي 
ســوريا وبأعــداد كبيــرة، حيــث وثقنــا فيــه مقتــل 9 مدنيــًا بينهــم 4 أطفــال لتصبــح حصيلــة الضحايــا الذيــن قتلــوا 
لنا العديــد مــن حــوادث انفجــار  بســبب األلغــام منــذ بدايــة عــام 2021، 105 مدنيــًا بينهــم 39  طفــًا، حيــث ســجَّ
األلغــام التــي أســفرت عــن ضحايــا فــي صفــوف المدنييــن فــي مناطــق عــدة علــى اختــاف القــوى المســيطرة 
 مــن القــوى المســيطرة ببــذل أيــة جهــود تذكــر فــي عمليــة إزالــة األلغــام، 

ٍ
حاليــًا؛ وهــذا مؤشــر علــى عــدم قيــام أي

أو محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان المحلييــن منهــا.

اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي أيــار فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم 
ــزت هــذه  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
االعتقــاالت فــي محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات دهــم واعتقــال 

جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش.
كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال عشــوائية بحــق مواطنيــن فــي محافظــة حمــاة وحصــل معظمهــا ضمــن أطــر 
حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة نعتقــد أنهــا جــرت بنــاًء علــى تقاريــر أمنيــة كيديــة بســبب مواقفهــم المعارضــة 
للنظــام الســوري. كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال لمدنييــن فــي محافظــة دمشــق علــى خلفيــة ترديدهــم عبــارات 

مناوئــة للنظــام الســوري، وتمزيــق صــور لرئيــس النظــام الســوري بشــار األســد.
كمــا ســجلنا فــي أيــار إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 54 شــخصًا، بينهــم ثــاث أطفــال و1 ســيدة، 
معظمهــم مــن محافظتــي ريــف دمشــق ودرعــا، أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام 
الســوري فــي محافظــة دمشــق، وذلــك بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية، ولــم يرتبــط اإلفــراج عنهــم بالعفــو 

رقــم 13 لعــام 2021.
 

لنا في أيار اســتمرارها في سياســة االحتجاز التَّعســفي واإلخفاء  أما عن قوات ســوريا الديمقراطية فقد ســجَّ
القســري، وارتفــاع حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت 
بهــا مدنييــن وأطفــال بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرى بمســاندة مروحيــات 
تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت أعضــاء فــي اللجنــة المنطقيــة للحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة الحســكة.
ــزت فــي محافظــة إدلــب وشــملت نشــطاء  وشــهَد أيــار عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق المدنييــن، تركَّ
إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التي تنتقد سياســة 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام  إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ
ــة، كمــا  ــر نقــاط التفتيــش المؤقت ــات خطــف مــن الطرقــات أو عب ــازل وخلعهــا، أو عملي ــواب المن وتكســير أب
ســجلنا عمليــات اســتدعاء قامــت بهــا مديريــة اإلعــام التابعــة لحكومــة اإلنقــاذ بحــق نشــطاء إعامييــن، علــى 
خلفيــة قيامهــم بنشــر منشــورات علــى صفحاتهــم الشــخصية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك 

بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/09/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d9%86%d8%8c-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85/
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مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي أيــار بعمليــات احتجــاز تعســفي وخطــف، 
معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدف قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت 
ــزت فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا  احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال 

 واضحــة. 
ٍ

ــه تهــم ــدون توجي ــر القضــاء، وب والتوقيــف عب

شــهد أيــار ارتفاعــًا ملموســًا فــي عــدد اإلصابــات بفيــروس كوفيــد- 19 مقارنــة بأشــهر ســابقة فــي عمــوم 
المناطــق الســورية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك الحظنــا تزاحمــًا فــي شــهر رمضــان وعيــد الفطــر مــع غيــاب 
اإلجــراءات االحترازيــة فــي عمــوم مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، إضافــة إلــى احتفاليــات ومظاهــرات 

إجباريــة بالتزامــن مــع االنتخابــات الرئاســية.

فــي 5/ أيــار نشــرت وكالــة ســانا تصريحــًا لحســن غبــاش، وزيــر الصحــة التابــع للنظــام الســوري قــال فيــه: “أن 
الــوزارة أطلقــت منصــة للتســجيل علــى التطعيــم ضــد فيــروس كوفيــد- 19 علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي 
والفنييــن  والممرضيــن  لألطبــاء  األولويــة  أن  موضحــًا  يســتحقه  لمــن  للقــاح  العــادل  التوزيــع  بهــدف 

والعامليــن فــي المشــافي”.

وقــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام الســوري عــن 1762 حالــة إصابــة و178 
ــار. ــار، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة 24495 إصابــة و1770 حالــة وفــاة حتــى 31/ أي حالــة وفــاة فــي شــهر أي

وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفيــات بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا وفــق مــا أعلنــه 
نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN  فــي أيــار 1558 حالــة إصابــة و17 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19، وقــد 
بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي 31/ أيــار 23541 إصابــة و670 وفــاة، وهــي الحصيلــة الشــهرية 

األعلــى التــي يتــم اإلعــان عنهــا منــذ مطلــع عــام 2021.
 

ــار، قــال ســتيفان دوجاريــك، الناطــق باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي مؤتمــر صحفــي مــن  فــي 4/ أي
المقــّر الدائــم بنيويــورك “إننــا علــى وجــه الخصــوص قلقــون إزاء ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا 
فــي عمــوم ســوريا بمــا فيهــا فــي المخيمــات” وبحســب دوجاريــك، تــم الكشــف حتــى اآلن عــن 39 حالــة إصابــة 

بالفيــروس، واإلبــاغ عــن ســت وفيــات فــي مخيــم الهــول.

وقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ أيــار 17857 حالــة منهــا 729 حالــة وفــاة وفــق هيئــة الصحــة فــي 
اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 2024 حالــة إصابــة و151 حالــة وفــاة فــي أيــار.

على صعيد جائحة كوفيد-19: 

https://news.sn4hr.org/ar/?p=93484
https://www.sana.sy/?p=1375430
http://www.sana.sy/?p=1400017
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-340.pdf
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2021/05/1075532
https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1612304562292808/
https://www.facebook.com/952306884959249/posts/1612304562292808/
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ــى  ــة مــع شــهر نيســان عل ــار تحســنًا نســبيًا مقارن شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي أي
صعيــد الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة مــن حيــث توفــر الوقــود والكهربــاء والخبــز، كمــا شــهدت قيمــة الليــرة 
الســورية ارتفاعــًا طفيفــًا، كانــت جميــع هــذه اإلجــراءات فــي ســياق الخطــوات التــي اتبعتهــا حكومــة النظــام 

ــج إلعــادة انتخــاب رئيــس النظــام الســوري.  ــات الرئاســية والتــي هدفــت للتروي الســوري قبــل االنتخاب
كمــا تــم اتخــاذ عــدة قــرارات فــي هــذا المجــال، مــن بينهــا القــرار الــذي اتخــذه مجلــس الــوزراء التابــع للنظــام 
الســوري خــال جلســته األســبوعية فــي 4/ أيــار القاضــي بمنــح جرحــى قــوات الدفــاع الشــعبي المصابيــن 

ــرة ولمــدة عشــر ســنوات. ــف لي ــة تعويضــًا شــهريًا بقيمــة 50 أل ــن 40 و65 بالمئ بنســبة عجــز بي

كمــا أصــدر بشــار األســد، رئيــس النظــام الســوري فــي 8/ أيــار الـــمرسوم التشــريعي رقــم 14 الــذي يقضــي 
بصــرف منحــة لمــرة واحــدة بمبلــغ مقطــوع قــدره 50 ألــف ليــرة ســورية )قرابــة 20 دوالر( لــكل العامليــن فــي 
الدولــة مــن مدنييــن وعســكريين، وتشــمل هــذه المنحــة، وبمبلــغ مقطــوع قــدره 40 ألــف ليــرة ســورية )قرابــة 

16 دوالر( ألصحــاب المعاشــات التقاعديــة مــن المدنييــن والعســكريين.

فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ارتفــع ســعر المحروقــات فــي شــهر أيــار الرتباطــه بســعر صــرف الليــرة 
التركيــة، ومــا زال انخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة المعتمــدة فــي التعامــل ومــا رافقــه مــن ارتفــاع فــي أســعار 
المــواد األساســية لــه أثــر واضــح علــى حيــاة المواطنيــن هنــاك الذيــن يعانــون بشــكل كبيــر مــن انتشــار البطالــة، 
يعــود أهــم أســباب انتشــار هــذه الظاهــرة إلــى عــدم وجــود اســتقرار أمنــي، وتخــوف مــن اســتئناف الحمــات 
العســكرية ممــا يــؤدي إلــى إحجــام أربــاب العمــل علــى تنفيــذ مشــاريع اســتثمارية كبيــرة تســتوعب نســبة 

كبيــرة مــن اليــد العاملــة.

فــي 17/ أيــار أصــدرت اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة القــرار رقــم 119 
القاضــي برفــع أســعار المحروقــات فــي مناطــق ســيطرتها بنســبة تصــل بيــن 100 % حتــى 350 %، إثــر هــذا القــرار، 
شــهدت معظــم المناطــق فــي محافظتــي الحســكة وديــر الــزور، فــي اليــوم التالــي، خــروج عشــرات المظاهــرات 
واالحتجاجــات، مطالبــة بإلغــاء القــرار، حيــث قامــت بقطــع الطرقــات وتنفيــذ إضــراب عــن العمــل طــال المحات 
التجاريــة فــي بعــض المــدن والبلــدات فــي الحســكة كالمالكيــة وعامــودا بريــف الحســكة. واجهــت عناصــر قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة المظاهــرات بالرصــاص الحــي واالعتقــال، حيــث وثقنــا مقتــل 6 مدنييــن، بينهــم 1 طفــل، 

باإلضافــة إلــى جــرح 5 آخريــن واعتقــال 5 مدنييــن فــي مدينــة الشــدادي وقراهــا بريــف الحســكة الجنوبــي.
 

فــي 18/ أيــار أصــدرت قــوى األمــن الداخلــي التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بيانــًا اتهمــت فيه من أســمتهم 
“المتربصيــن والعابثيــن” بإطــاق الرصــاص علــى المتظاهريــن. وفــي اليــوم التالــي ومــع اســتمرار المظاهــرات 

أصــدرت اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة القــرار رقــم 123 الــذي ألغــت بموجبــه القــرار 119.

تشــهد مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وعلــى وجــه الخصــوص ريــف ديــر الــزور أزمــة فــي توفــر 
مــادة الخبــز بســبب ارتفــاع أســعار كيــس الطحيــن وقلــة األفــران العاملــة وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج. وعلــى 
الصعيــد الطبــي تعانــي المشــافي والصيدليــات مــن نقــص فــي أســطوانات األوكســجين بســبب ارتفــاع 

معــدل اإلصابــة بفيــروس كورونــا ممــا أدى إلــى حــدوث أزمــة.

على صعيد الوضع المعيشي:

https://sana.sy/?p=1374337
https://sana.sy/?p=1374337
http://www.sana.sy/?p=1377105
https://drive.google.com/file/d/1wMrn25EF1HgJTslLdQfjwQKC_Xo-INEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMrn25EF1HgJTslLdQfjwQKC_Xo-INEQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zVkjmY5bGLE&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EXLrgzcVtmJPpMgzkxRQGm8BKewBzi3IpfJLyjVlykoyfA?e=RbY3uj
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93971
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93971
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93894
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93903
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93920
https://asayish.org/?p=2641
https://drive.google.com/file/d/1cS9xzQtC-KXqtViU7C7xLt0SysK2qJmx/view
https://drive.google.com/file/d/1cS9xzQtC-KXqtViU7C7xLt0SysK2qJmx/view
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فــي 31/ أيــار شــهدت مدينــة منبــج وريفهــا شــرق محافظــة حلــب إضرابــًا شــامًا لألســواق والمحــال التجاريــة، 
ومظاهــرات شــعبية فــي عــدة مناطــق احتجاجــًا علــى ممارســات قــوات ســوريا الديمقراطيــة وفــرض التجنيــد 
اإلجبــاري واالعتقــاالت وغــاء األســعار، وقــد ســجلنا قيــام قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقتــل مدنــي فــي قريــة 
الهدهــود التابعــة لمدينــة منبــج عندمــا أطلقــت الرصــاص علــى المتظاهريــن، إضافــة إلــى إصابــة العديــد مــن 

المدنييــن.

فــي 1/ أيــار اعتقلــت عناصــر قــوات النظــام الســوري 30 مدنيــًا بينهــم 3 طفــًا فــي مدينــة طرطــوس، وهــم مــن 
أبنــاء قريــة كناكــر جنــوب غــرب محافظــة ريــف دمشــق، وذلــك فــي أثنــاء محاولتهــم الهجــرة بطريقــة غيــر شــرعية 
إلــى دولــة قبــرص مــن الســواحل الســورية فــي المدينــة، ثــم ســجلنا اإلفــراج عــن 10 منهــم فــي 19/ أيــار وعــن 18 
آخريــن فــي 26/ أيــار. وقــد بلغــت حصيلــة مــن تــم اعتقالهــم فــي شــهر أيــار فــي محافظــة طرطــوس علــى خلفيــة 

محاولــة الهجــرة بطريقــة غيــر شــرعية مــن الســواحل الســورية إلــى دولــة قبــرص، 62 مواطنــًا ســوريًا.

فــي 20/ أيــار خرجــت 30 عائلــة لمقاتليــن ســابقين فــي صفــوف المعارضــة المســلحة رفضــت إجــراء التســوية 
مــع النظــام الســوري مــن قريــة أم باطنــة فــي ريــف القنيطــرة باتجــاه شــمال غــرب ســوريا إثــر اتفــاق تهجيــر 
ــى حواجــز تابعــة للنظــام الســوري  ــن عل ــر هجــوم مســلحين مجهولي ــة روســية، جــاء االتفــاق إث قســري برعاي
فــي محيــط القريــة نهايــة نيســان المنصــرم 2021، حاصــرت قــوات النظــام الســوري علــى خلفيتــه قريــة أم 
باطنــة وقصفتهــا بالهــاون فــي 1/ أيــار وطالبــت بمغــادرة المقاتليــن مقابــل عــدم التضييــق علــى أهالــي القريــة 
واإلفــراج عــن اثنيــن مــن أهــل القريــة. لــدى وصــول المهجريــن إلــى معبــر أبــو الزنديــن شــرق حلــب منعــت مــن 
دخــول مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي وذلــك حتــى مســاء اليــوم التالــي 21/ أيــار حيــث ســمح لهــا بالعبــور إلــى 
ريــف إدلــب الشــمالي عبــر معبــر الغزاويــة مــرورًا بريــف حلــب الشــمالي، لتصــل فــي اليــوم التالــي إلــى مراكــز إيــواء 

مخصصــة للنازحيــن فــي منطقــة ديــر حســان.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

قوافــل تقــل المهجريــن قســرًا مــن أهالــي قريــة أم باطنــة/ القنيطــرة 

ــار/ 2021 عنــد معبــر الغزاويــة غــرب محافظــة حلــب، فــي 21/ أي

https://news.sn4hr.org/ar/?p=94181
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93438
https://drive.google.com/file/d/1fl9CebkHjm4gsL9c_PRMpJE6ZZDJt1vO/view
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تســتمر معانــاة النازحيــن فــي شــمال وشــرق ســوريا عمومــًا، وعلــى وجــه الخصــوص ســكان المخيمــات، وعلــى 
الرغــم مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة واالســتغناء عــن اســتخدام وســائل التدفئــة إال أن الحرائــق ال تــزال تلتهــم 
بعــض المخيمــات فــي ريفــي إدلــب وحمــاة جــراء االســتخدام الخاطــئ للوقــود، وقــد وثقنــا انــدالع حريــق فــي 

مخيــم الهــول فــي أيــار المنصــرم تســبب بأضــرار ماديــة.

ــار مقتــل 5 مدنييــن  ــا فــي أي ــدي مجهوليــن حيــث وثقن ــى أي ــا عل ــم الهــول1 يشــهد ســقوط ضحاي ــزال مخي ال ي
بينهــم 3 ســيدات.

فــي 11/ أيــار ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج الدفعــة الخامســة عشــر2  مــن النازحيــن والمؤلفــة 
مــن قرابــة 267 شــخصًا مــن أبنــاء ديــر الــزور، بمغــادرة مخيــم الهــول إلــى قراهــم وبلداتهــم بريــف ديــر الــزور.

فــي 25/ أيــار ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج الدفعــة األولــى مــن الاجئيــن العراقييــن مــن 
مخيــم الهــول إلــى العــراق، والمؤلفــة مــن قرابــة 381 شــخصًا وتــم نقلهــم بالباصــات بالتنســيق بيــن الحكومــة 

العراقيــة واإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة.

األضــرار فــي مخيــم آدم للنازحيــن قــرب قريــة خربــة الجــوز فــي إدلــب إثــر 
انــدالع حريــق ناتــج عــن ســوء اســتخدام وســائل الطبــخ، فــي 20/ أيــار/ 2021 

ــر: أحمــد رحــال - تصوي

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

2  إثــر القــرار 146 الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األو ل/ 2020 القاضــي بالســماح لمــن يرغــب مــن الســوريين فــي المخيــم بمغادرتــه بعــد 

اســتكمال اإلجــراءات الازمــة

https://news.sn4hr.org/ar/?p=93435
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93718
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93964
https://news.sn4hr.org/ar/2021/05/11/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%aa%d9%8e%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93718
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93780
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93780
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93953
https://news.sn4hr.org/ar/?p=93953
https://www.youtube.com/watch?v=x9tggUT5_O8&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/2254241#
https://drive.google.com/file/d/1LbPb7Rsm1_DITZuwT7zIRlvjib-MNqK_/view
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فــي 26/ أيــار صــرح مــارك لوكــوك وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية خــال جلســة 
لمجلــس األمــن “أن تفويــض مجلــس األمــن الخــاص بآليــة المســاعدات األمميــة العابــرة للحــدود فــي 
ــى أن “الفشــل فــي  ــي مــن ســوريا ســوف ينتهــي فــي غضــون 6 أســابيع فقــط”، مشــيرًا إل الشــمال الغرب
التســليم المباشــرة )للمســاعدات( مــن قبــل األمــم  إنهــاء عمليــات  إلــى  تمديــد هــذه اآلليــة ســيؤدي 
المتحــدة علــى الفــور” محــذرًا مــن حرمــان قرابــة 1.4 مليــون شــخص مــن المســاعدات فــي حــال إغــاق معبــر 

بــاب الهــوى الحــدودي.

فــي اليونــان، أصــدر القضــاء اليونانــي فــي 23/ نيســان الماضــي حكمــًا علــى الاجــئ الســوري ك.س وُحكــم عليــه 
بالســجن 52 عامــًا بتهمــة “الدخــول غيــر القانونــي” و”تســهيل الدخــول غيــر القانونــي” وذلــك بعــد أكثــر مــن عــام 
مــن االحتجــاز كمــا فرضــت المحكمــة غرامــة قدرهــا 242 ألــف يــورو، وقــد أكــدت هيئــات حقوقيــة تعــرض ك.س 
ــه مــن ســوريا  ــن، وكان المتهــم قــد هــرب مــع عائلت ــة المحلفي ــل المحكمــة وهيئ ــة مــن قب لتصريحــات مهين
إلــى تركيــا حيــث تعــرض لاعتقــال هنــاك مــا دفعــه للهجــرة مــن جديــد مــع أســرته )زوجتــه وثاثــة أطفــال( 
ولــدى وصولهــم إلــى جزيــرة خيــوس اليونانيــة فــي أوائــل آذار/ 2020 ُحرمــوا لمــدة شــهر مــن الحصــول علــى حــق 
اللجــوء، علــى خلفيــة تعليــق اليونــان وبشــكل غيــر قانونــي منــح حــق اللجــوء كجــزء مــن نــزاع سياســي بيــن تركيــا 
ــن  ــن الذي ــي” ضــد المهاجري ــر القانون ــة “بالدخــول غي ــي، ووجهــت بشــكل منهجــي تهمــًا جنائي واالتحــاد األوروب
يســعون للحصــول علــى الحمايــة فــي أوروبــا. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هــذا الحكــم 
مخالــف لاتفاقيــة الخاصــة بوضــع الاجئيــن3  التــي تقتضــي “ضمــان منــح الاجئيــن الصادقيــن اللجــوء وعــدم 

إرغامهــم علــى العــودة إلــى بلــدان يخشــى أن تتعــرض فيهــا حياتهــم للخطــر”.

فــي لبنــان، قالــت شــعبة المعلومــات التابعــة لقــوى األمــن الداخلــي اللبنانــي إنهــا تمكنــت فــي الرابــع مــن أيــار 
وفــي إطــار مكافحــة عمليــات تهريــب األشــخاص األجانــب إلــى خــارج األراضــي اللبنانيــة، تمكنــت مــن توقيــف 51 
شــخصاً مــن الجنســية الســورية بينهــم 39 رجــًا و5 ســيدات و7 أطفــال كانــوا متوجهيــن إلــى قبــرص عبــر البحــر.

فــي ألمانيــا، ألزمــت المحكمــة اإلداريــة فــي ميونــخ، فــي 4/ أيــار، ســلطات البــاد اســتعادة الجــئ ســوري تــم 
ترحيلــه ســابقًا إلــى اليونــان بنــاًء علــى صفقــة زيهوفــر 4، وكانــت الشــرطة الفيدراليــة قــد ألقــت القبــض عليــه 
وهــو ال يحمــل أوراقــًا ثبوتيــة علــى متــن قطــار علــى الحــدود األلمانيــة النمســاوية فــي آب/ 2020 فــي أثنــاء 
توجهــه مــن بلــدة كيفرســفيلدن علــى الحــدود مــع النمســا إلــى ميونــخ، وقالــت المحكمــة كان ينبغــي علــى 
الشــرطة الفيدراليــة إبــاغ المكتــب االتحــادي المســؤول للهجــرة والاجئيــن )BAMF( بطلــب اللجــوء الــذي 
صــرح بــه الاجــئ لــدى اعتقالــه وكان يتعيــن فــي حالتــه تطبيــق اتفاقيــة دبلــن بشــأن الهجــرة ولهــذا فــإن ترحيــل 

الاجــئ غيــر قانونــي.

تمهيــدًا لترشــحه لانتخابــات ومــن وجهــة نظرنــا فــي إطــار جهــوده لحشــد الــرأي العــام المحلــي قــام بشــار 
األســد بحزمــة مــن اإلجــراءات، كان مــن أبرزهــا: فــي 2/ أيــار مرســوم تشــريعي يحمــل الرقم 13 يشــمل عفــوًا عام 
عــن مرتكبــي جرائــم المخالفــات والجنــح والجنايــات قبــل تاريــخ صــدوره، وهــو كســابقه مــن المراســيم يشــمل 
فئــة محــددة ال عاقــة لهــا بالحــراك الشــعبي، وثقنــا علــى خلفيــة هــذا المرســوم إفــراج قــوات النظــام الســوري 
عمــا ال يقــل عــن 76 شــخصًا بينهــم 17 ســيدة مــن المدنييــن والموظفيــن الحكومييــن واإلعامييــن والطــاب 

على الصعيد السياسي والحقوقي:

3  وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة عليها في 25/ تموز/ 1951

4  اتفاقيــة بيــن ألمانيــا ودول االتحــاد األوروبــي األخــرى اتفــق فيهــا وزيــر الداخليــة االتحــادي مــع إســبانيا واليونــان علــى أنــه يجــب علــى البلديــن أن يســتعيدا فــي غضــون 48 ســاعة 

الاجئيــن الذيــن تــم القبــض عليهــم علــى الحــدود األلمانيــة، دخلــت االتفاقيــة مــع إســبانيا حيــز التنفيــذ فــي 11/ آب/ 2018 ومــع اليونــان فــي 18 مــن الشــهر ذاتــه

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210526_USG%20Statement%20to%20Security%20Council%20on%20Syria.pdf
https://www.borderline-europe.de/unsere-arbeit/syrischer-gefl%C3%BCchteter-auf-lesbos-zu-52-jahren-haft-verurteilt?l=en
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
https://www.isf.gov.lb/ar/article/9113666
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-muenchen-m-22-e-21-30294-antrag-rueckholung-fluechtling-griechenland-seehofer-deal-europarechtswidrig/
https://www.sana.sy/?p=1373048
https://www.sana.sy/?p=1373048
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الجامعييــن والسياســيين ممــن قامــوا بانتقــاد الفســاد واألوضــاع المعيشــية فــي مناطــق ســيطرة النظــام 
ــون منهــم، وقــد تراوحــت مــدد  الســوري، معظمهــم معروفــون بتأييدهــم للنظــام الســوري خاصــة اإلعامي
اعتقــال معظمهــم مــا بيــن شــهرين إلــى ســتة أشــهر. كمــا أصــدر بشــار األســد بصفتــه القائــد العــام لجيــش 
ــًا يقضــي بإنهــاء االحتفــاظ، واالســتدعاء للضبــاط  وقــوات النظــام الســوري المســلحة فــي 10/ أيــار أمــرًا إداري
بلغــت خدمتهــم  لمــن   2021 1/ حزيــران/  اعتبــارًا مــن  الضبــاط واألفــراد االحتياطييــن  االحتياطييــن، وصــف 
االحتياطيــة بــدون اإللزاميــة ســنتين بالنســبة للضبــاط و7 ســنوات ونصــف الســنة لصــف الضبــاط واألفــراد. 

فــي 5/ أيــار أصــدر وزراء الخارجيــة والتنميــة للــدول الســبع كندا، وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليا، واليابــان، والمملكة 
المتحــدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي ختــام اجتماعهــم فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن بيانــًا أدانــت 
ــه  ــع المســتمرة التــي يرتكبهــا النظــام الســوري وداعمــوه ضــد الشــعب الســوري ومحاوالت ــه “الفظائ في
عرقلــة وصــول المســاعدات اإلنســانية المنتظمــة والمســتمرة إلــى ســوريا وداخلهــا، وتســييس وصــول 
المســاعدات وإيصالهــا” ودعــا إلــى وصــول المســاعدات اإلنســانية بشــكل كامــل ودون عوائــق إلــى ســوريا. 

فــي 6/ أيــار أصــدر األعضــاء الحاليــون والســابقون فــي االتحــاد األوروبــي فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
المتحــدة، إســتونيا وفرنســا وأيرلنــدا وبلجيــكا وألمانيــا فــي بيانــًا حــول األســلحة الكيميائيــة الســورية رحبــوا فيــه 
بتعليــق بعــض الحقــوق واالمتيــازات للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، 
وأكــد علــى ضــرورة التحقيــق فــي أي اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة وعــدم التســامح مــع اإلفــات مــن العقــاب 

علــى اســتخدامها.

فــي 6/ أيــار أصــدر البيــت األبيــض إشــعارًا باســتمرار حالــة الطــوارئ الوطنيــة فيمــا يتعلــق باإلجــراءات المتبعــة 
القومــي  ألمنهــا  لإلرهــاب  الداعــم  الســوري  النظــام  تصرفــات  تشــكله  الــذي  للتهديــد  نظــرًا  ســوريا؛  مــع 

والسياســة الخارجيــة واقتصــاد الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

فــي 18/ أيــار، أصــدرت الشــراكة الدوليــة لإلفــات مــن العقــاب علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة بيانــًا أكــدت 
فيــه ترحيبهــا بالتقريــر الثانــي لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة الخــاص بســوريا المهنــي وأدانــت بشــدة 

اســتخدام األســلحة الكيميائيــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري.

م األميــن العــام لألمــم المتحــدة تقريــره الثالــث إلــى مجلــس األمــن الدولــي حــول األطفــال فــي  فــي 19/ أيــار قــدَّ
النــزاع المســلح فــي ســوريا، كان قتــل األطفــال وتشــويههم وتجنيدهــم واســتخدامهم مــن أكثــر االنتهــاكات 
ــر إلــى أن العــدد الفعلــي لانتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال  التــي تــم التحقــق منهــا انتشــارًا، وأشــار التقري
ــة  ــر منــذ بداي ــغ 4724 وذلــك ضمــن المــدة التــي يشــملها التقري ــر والبال ــم التحقــق منــه فــي التقري يفــوق مــا ت

تمــوز 2018 حتــى نهايــة حزيــران 2020.

فــي 24/ أيــار نشــرت مؤسســة “اإلبــاغ عــن الجريمــة المنظمــة والفســاد )OCCRP( تقريــرًا قالــت فيــه إن النظــام 
الســوري فــرض فــي عــام 2012، علــى المواطنيــن ضريبــة “إعــادة اإلعمــار” وشــكل لجنــة للمســاهمة فــي إعــادة 
اإلعمــار، أشــير تحليــل أجرتــه المؤسســة مــع شــركاء لهــا أن المبلــغ الــذي جمعتــه اللجنــة بلــغ قرابــة 386 مليــار 
ليــرة ســورية، لــم تنفــق فــي مســاعدة المدنييــن، وهنــاك أدلــة علــى أن معظمهــا قــد تــم تخصيصــه للــوزارات 
والمؤسســات الحكوميــة، فيمــا ذهــب لصالــح منشــآت عســكرية ومســاكن ألفــراد فــي قــوات النظــام الســوري.

https://www.sana.sy/?p=1379133
https://www.gov.uk/government/publications/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-may-2021-communique/g7-foreign-and-development-ministers-meeting-communique-london-5-may-2021
https://un.mfa.ee/joint-statement-by-current-and-former-eu-members-of-the-un-security-council-estonia-france-ireland-belgium-and-germany-on-syria-chemical-weapons/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/06/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-the-actions-of-the-government-of-syria/
https://www.noimpunitychemicalweapons.org/IMG/pdf/21_05_17_pai_statement_-_supporting_the_opcw_upon_the_delivery_of_the_second_itt_report_-_saraqib_-_vf_en-2.pdf
https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://www.occrp.org/en/37-ccblog/ccblog/14459-syria-s-reconstruction-tax-props-up-the-assad-regime
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ــى أن 13.4 مليــون  ــرًا عــن الوضــع اإلنســاني فــي ســوريا أشــارت فيــه إل ــار نشــرت اليونيســيف تقري فــي 26/ أي
شــخص يحتاجــون إلــى شــكل مــن أشــكال المســاعدة اإلنســانية والحمايــة منــذ كانــون الثانــي 2021، بمــا فــي 

ذلــك 6.08 مليــون طفــل. هــذه زيــادة بنســبة %25 مقارنــة بعــام 2020.

فــي 26/ أيــار شــدد غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص لســوريا خــال إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن علــى 
أهميــة تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 2254 الــذي ينــص علــى عمليــة سياســية تشــمل إجــراء االنتخابــات فــي ظــل 

دســتور جديد.

فــي 28/ أيــار انتخبــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي دورتهــا الرابعــة والســبعين ســوريا لعضويــة المجلــس 
التنفيــذي5  فــي منظمــة الصحــة العالميــة ممثلــة عــن إقليــم شــرق المتوســط لمــدة ثــاث ســنوات. إن اختيــار 
ــة رغــم عــدم  ــة هــذا المجلــس لمتابعــة تنفيــذ سياســات منظمــة الصحــة العالمي النظــام الســوري لعضوي
التزامــه بهــا، ووفــق مــا أقــرت بــه المنظمــة نفســها فــي تصريحــات عــدة، كمــا أن النظــام الســوري متهــم مــن 
قبــل لجــان أمميــة ومنظمــات حقوقيــة مســتقلة بتدميــر مرافــق طبيــة وقتــل كــوادر الطبيــة، بعضهــم تحــت 
التعذيــب، نديــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذا االنتخــاب ونطالــب بطــرده فــورًا، وتتحمــل الــدول 

التــي لــم تعتــرض علــى ترشــيحه مســؤولية مباشــرة عــن ذلــك.

االنتخابات الرئاسية أثبتت أن النظام السوري غير شرعي وفاز بقوة األجهزة األمنية:
القــت االنتخابــات الســورية رفضــًا واســعًا مــن أغلــب دول العالــم التــي اعتبرتهــا غيــر شــرعية وال تعبــر عــن 
إرادة الســوريين حيــث أصــدر فــي 25/ أيــار وزراء خارجيــة كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فرنســا، ألمانيــا، 
ــًا اســتنكروا فيــه قــرار نظــام األســد بإجــراء هــذه االنتخابــات خــارج اإلطــار الــذي فّصلــه  إيطاليــا، بريطانيــا، بيان
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254، كمــا أصــدرت منظمــة الشــؤون العالميــة الكنديــة فــي اليــوم ذاتــه بيانــًا 
ــى تتــم صياغــة دســتور شــامل يمكــن أن يشــكل أساســًا  ــن تكــون حــرة ونزيهــة حت ــات ل ــه أن االنتخاب جــاء في
لمســار موثــوق بــه نحــو تســوية سياســية أو انتقــال سياســي، وفقــاً لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2254.

وقــد ســجلنا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عمليــات حجــز للحريــة طالــت عشــرات آالف المواطنيــن 
الســورين ضمــن قاعــات الجامعــات والمــدارس ومؤسســات حكوميــة بكامــل موظفيهــا إلجبارهــم علــى 
االنتخــاب. بعــد أن تــم تهديــد طــاب الجامعــات في حال عدم امتثالهم للتعليمات بعقوبات إدارية مع احتمالية 
اســتدعائهم للتحقيــق فــي األفــرع األمنيــة؛ مــا أجبــر الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب علــى التصويــت لصالح بشــار 
األســد، وقــد أخبرنــا العديــد منهــم أنــه تــم اقتيادهــم بعــد انتهائهــم مــن التصويــت ضمــن مجموعــات يشــرف 
عليهــا حــرس الجامعــة أو طــاب آخــرون مــن أصحــاب النفــوذ األمنــي وهــم بمثابــة امتــداد لألجهــزة األمنيــة، تــم 

اقتيــاد طــاب الجامعــات والموظفيــن الحكومييــن للمشــاركة فــي المســيرات المؤيــدة لبشــار األســد.
وقــد أصدرنــا بيانــًا أدنــا فيــه قيــام األجهــزة األمنيــة بإجبــار المواطنيــن علــى التصويــت لصالــح بشــار األســد، إن 

مــا جــرى ال يمكــن وصفــه بأنــه انتخابــات، إنــه إجبــار تحــت التهديــد واإلرهــاب.

ــى الجمعيــة  ــم المشــورة والتوصيــة بمشــاريع القــرارات إل ــة تنفيــذ قــرارات جمعيــة الصحــة العالميــة وسياســاتها وتقدي ــه كفال 5  هــو الجهــاز التنفيــذي الــذي تشــمل اختصاصات

ــد ســكرتاريا المنظمــة باإلرشــادات والتوجيهــات ــى تزوي العتمادهــا إضافــة إل

https://www.unicef.org/media/99836/file/Whole-of-Syria-Humanitarian-SitRep-April-2021.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-05-26_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://twitter.com/UNDPPA/status/1397600414904770560?s=09
https://twitter.com/WHOSyria/status/1398257144420524033
https://www.state.gov/translations/arabic/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85-2/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/05/statement-on-syrias-upcoming-presidential-elections.html
https://drive.google.com/file/d/1H0Es_1MlvdbydrYfbD_owUSnW-RdzgGv/view
https://drive.google.com/file/d/1nx0cYbS6bmfzPgD9RKkmKlNP5Mz-LBTk/view
https://drive.google.com/file/d/19cQxNJXJuN9cqKt2PNFx0SQD0jXXJULn/view
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إضافــة إلــى ذلــك، فقــد ســجل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 34 حادثــة مــن عمليات 
االعتقــال/ االحتجــاز التــي اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة عــدم مشــاركتهم وتصويتهــم لبشــار األســد، وقــد 
جــرت هــذه الحــوادث إمــا عبــر تدقيــق نقــاط التفتيــش علــى المدنييــن وبشــكل خــاص تلــك النقــاط التــي تتواجــد 
ــاء،  ــد مــن المناطــق واألحي ــات دهــم للعدي ــر عملي فــي المناطــق التــي خضعــت لتســويات ومصالحــات، أو عب
وتــم احتجــاز مواطنيــن بعضهــم مــن عائلــة واحــدة اســتنادًا إلــى تقاريــر اســتخباراتية عــن انتقادهــم لانتخابــات 
أو اســتهزائهم بهــا كــون نتيجتهــا محســومة بشــكل مســبق، وقــد رافقــت عمليــات الدهــم هــذه ممارســات 
تكســير لمحتويــات المنــازل وتطويــق لألحيــاء/ المناطــق، وتوجيــه شــتائم وإهانــة للمعتقليــن والمدنييــن 
ــن حتــى لحظــة  ــة مــن المحتجزي ــم نســجل إفراجــات عــن هــذه الفئ القانطيــن فــي المنطقــة بشــكل عــام. ول

صــدور هــذا التقريــر.

ــات الرئاســية التــي أجراهــا النظــام الســوري منفــردًا كمــا كان متوقعــًا لهــا حيــث أعلــن  ــج االنتخاب جــاءت نتائ
رئيــس مجلــس الشــعب حمــوده صبــاغ فــي 27/ أيــار فــوز بشــار األســد بمنصــب رئيــس الجمهوريــة العربيــة 
الســورية بحصولــه علــى األغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات الناخبيــن بنســبة 95.1 بالمئــة مــن عــدد األصــوات 
الصحيحــة، وقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي للناخبيــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم بحســب الصبــاغ فــي الداخــل والخــارج 14 
مليونــًا و239 ألفــًا و140 مقترعــًا وبنســبة قدرهــا 78.64 بالمئــة ممــن يحــق لهــم التصويــت. إن نتائــج التصويــت 
جــاءت هزليــة وتشــير إلــى تعــداد ســكاني فــي ســوريا يقــارب الـــ 40 مليــون نســمة، وتضــاف إلــى سلســلة 

التجــاوزات التــي شــهدتها االنتخابــات والتــي ســنفرد لهــا تقريــرًا ســيصدر قريبــًا.

إثــر صــدور النتائــج الرســمية لانتخابــات احتفلــت بعــض المناطــق بهــذه النتيجــة بإطــاق الرصــاص عشــوائيًا، 
مــا تســبب فــي وقــوع عشــرات اإلصابــات، وقــد ســجلنا مقتــل مدنييــن اثنيــن أحدهمــا رضيــع إثــر إطــاق عناصــر 

قــوات النظــام الســوري وميليشــياته الرصــاص بشــكل عشــوائي فــي مدينــة حلــب.

وفــي 25/ أيــار شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي نــدوة بعنــوان “لمــاذا انتخابــات الرئاســة 
الســورية غيــر شــرعية؟” أقامهــا مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة عبــر منصــة زووم.

أمــام محكمــة  النظــام الســوري بشــار األســد،  رئيــس  افتتحــت محاكمــة رفعــت األســد، عــم  أيــار   /5 فــي 
االســتئناف فــي باريــس وفــق مــا أوردتــه صحيفــة لوفيغــاروا الفرنســية، فــي غيــاب المتهــم بذريعــة أن يعانــي 
ــة منظمــة، واختــاس األمــوال  ــه ماحــق بتهمــة غســل األمــوال، فــي عصاب ــى أن ــة. نشــير إل مشــكات صحي

العامــة الســورية بيــن عامــي 1984 و2016.

ــة التــي فرضهــا االتحــاد علــى كيانــات وأفــراد  ــار، مــدد مجلــس االتحــاد األوروبــي اإلجــراءات التقييدي فــي 27/ أي
مرتبطــون بالنظــام الســوري مــدة عــام إضافــي، حتــى 1/ حزيــران/ 2022، ونشــير إلــى أن هــذه العقوبــات تــم 
فرضهــا فــي عــام 2011 ردًا علــى قمــع النظــام الســوري العنيــف للســكان المدنييــن، وتضــم قائمــة العقوبــات 
ــاً مســتهدفون بتجميــد األصــول وحظــر الســفر. ــة 283 شــخصاً )بعــد شــطب خمســة متوفيــن( و70 كيان الحالي

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة:

http://sana.sy/?p=1396179&fbclid=IwAR2tfHQCbZ_4Mf6IYoEt8GBYNnHwfySNew4CmLklsjaxXenYchtVfZVIKF0
https://news.sn4hr.org/ar/?p=94091
https://sn4hr.org/arabic/?p=13618
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/biens-mal-acquis-ouverture-du-proces-en-appel-de-rifaat-al-assad-20210505
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/syria-council-extends-sanctions-against-the-regime-for-another-year/
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فــي شــهر أيــار أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء 
ــره  ــب وغي ــي بالتعذي ــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعن القســري أو غي
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 بســبع حــاالت اختفــاء قســري، 
اثنتــان منهــا ألطفــال، فيمــا أطلعــت أيضــًا كّلًا مــن المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت القتــل خــارج إطــار القانــون 

والمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب فــي األمــم المتحــدة بحالــة قتــل خــارج إطــار القانــون

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في أيار:

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

https://drive.google.com/file/d/1JngKIspnSFgHExl7DOxWAnPMMNBsCdhR/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيــار مقتــل 96 مدنيــًا، بينهــم 15 طفــًا و11 ســيدة )أنثــى بالغــة( النســبة 
األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 9 شــخصًا قضــوا بســبب التعذيــب. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي 
ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة  ث بشــكل مفصَّ األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

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(6 :  -
12 بينهــم 2 طفــًا، و3 ســيدة.

تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 1 -
هيئة تحرير الشام7 :  3 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 13 بينهم 2 طفًا. -
قوات التَّحالف الدولي: 1 -

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 65 مدنيًا بينهم 11 طفًا و8 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 9 مدنيًا بينهم 4 طفًا.
رصاص مجهول المصدر: 37 مدنيًا بينهم 2 طفًا و5 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 11 مدنيًا بينهم 4 طفًا و3 سيدة.
قتل على يد مجهولين: 5 مدنيًا. 

حرس الحدود التركي: 2 مدنيًا. 
القوات التركية: 1 مدني وهو طفل.

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:
ــار مــا ال يقــل عــن 162 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 5 طفــًا علــى  وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أي
يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي 
ــل  ث بشــكل مفصَّ محافظــات طرطــوس فحمــاة فدمشــق. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

قوات النظام السوري: 97 بينهم 3 طفًا. -
هيئة تحرير الشام: 6 -
المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 11. -
قوات سوريا الديمقراطية: 48 بينهم 2 طفًا. -

6  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.

7  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
ــة، 6 مــن  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أيــار مــا ال يقــل عــن 7 حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّ ســجَّ

هــذه الهجمــات كانــت جــراء انفجــارات لــم نتمكــن مــن تحديــد مرتكبيهــا.

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على مدرسة، و2 على أسواق.

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

- قوات النظام السوري: 1

ثانيًا: الجهات األخرى:
- انفجار لم نتمكن من تحديد مرتكبيه: 6

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

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

انفجار لم نتمكن 
من تحديد 

مرتكبيه المركز المـُعتدى عليه

قوات النظام 
السوري

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

المنشآت والمصادر المائية

المنشآت الصناعية

مخيمات النازحين

مخيمات النازحين

المجموع:

 

1

1

 

1

2

1

1

1

6
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى حزيــران مــن العــام 
عــت شــهريًا علــى النحــو التالــي: ذاتــه 40 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

ــا  ُيظهــر المخطــط ارتفاعــًا طفيفــًا فــي وتيــرة حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي أيــار عمَّ
كانــت عليــه فــي نيســان، وجلهــا بســبب التفجيــرات التــي وقعــت داخــل المناطــق الســكنية وبالقــرب مــن مراكــز حيويــة.

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

اإلثنيــن 3/ أيــار/ 2021 حصــل انفجــار ضخــم مجهــول الســبب والمصــدر فــي بنــاء مدجنــة قديــم )ُيعتقــد أن البنــاء 
مســتودع ذخيــرة أو ورشــة تصنيــع أســلحة ألحــد الفصائــل فــي المعارضــة المســلحة( والواقــع بالقــرب مــن المنــازل 
الســكنية ومخيــم نــادي الفروســية للنازحيــن جنــوب بلــدة كفريــا بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي؛ مــا تســبب بخســائر 
بشــرية، إضافــًة إلــى أضــرار ماديــة متوســطة فــي عــدد مــن خيــام النازحيــن، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع 

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

https://drive.google.com/file/d/1BbEOSA7iXxH-uR0PmCh4h5lMBKU1yvZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HVhDBJskSJfSkNVxIsV4S_SiZ7MpARXz/view
https://drive.google.com/file/d/1UYpG-QbYPV64ZoEVXpAIuz7Q9EpwqSzP/view
https://www.youtube.com/watch?v=Vk4E9hZwN-g
https://www.youtube.com/watch?v=xSNqT6hIlfU&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=Zu0G2XcnLJc&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfUXQkzM_1BFo_y1-ckzO1YBJNPT-kxPUNWhjpPCREItcQ?e=VA3KA0
https://www.youtube.com/watch?v=zPN5F44Bld0&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1MzLJuZVzTJpdoPeQkuernfgroswlz1qi/view
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األحــد 9/ أيــار/ 2021 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر فــي ســوق الخضــار وســط بلــدة ســلوك التابعــة لمدينــة 
تــل أبيــض بريــف محافظــة الرقــة الشــمالي؛ مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن المحــات التجاريــة بأضــرار ماديــة متوســطة، 
مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. تخضــع البلــدة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 17/ أيــار/ 2021 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى تفجيــر خــط الغــاز –الواصــل بيــن محطــة الجبســة بريــف 
الــزور  ديــر  بريــف محافظــة  باديــة  فــي  الواقــع  الريــان بمحافظــة حمــص-  الجنوبــي ومحطــة  الحســكة  محافظــة 
الشــمالي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إلــى إصابــة الخــط بأضــرار ماديــة كبيــرة وخروجــه عــن الخدمــة. مــا زالــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

اإلثنيــن 24/ أيــار/ 2021 انفجــرت دراجــة ناريــة مفخخــة مجهولــة المصــدر قــرب الثانويــة الشــرعية فــي مدينــة جرابلــس 
ــة  ــة بأضــرار مادي ــاء الثانوي بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى إصابــة ســور بن
بســيطة. مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة 

ــة. ــي وقــت الحادث ــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطن ــل. تخضــع المدين ــد مــن التفاصي ــى مزي للحصــول عل

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

ــار. مشــروعة فــي شــهر أي

نــادي  مخيــم  قــرب  والمصــدر  الســبب  مجهــول  نفجــار  إثــر  أضــرار 
 –  2021 أيــار/   /3 فــي  إدلــب  محافظــة  شــمال  للنازحيــن  الفروســية 

رحــال  أحمــد  بعدســة 

https://drive.google.com/file/d/1P2QHMg9EcjtfPs_r2kmag5zPLz1goIBM/view
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رابعًا: مرفقات: 

ــا بســبب التعذيــب فــي  )1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 96 مدنيــا بينهــم 15 طفــا و11 ســيدة، و9 ضحاي
ــار 2021 أي

)2(  توثيــق 162 حالــة اعتقــال تعســفي وتســجيل عشــرات آالف حــاالت حجــز للحريــة لســاعات إلجبارهــم علــى 
التصويــت فــي أيــار 2021

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(.
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التَّوصيات: 
إلى مجلس األمن الدولي:

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

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

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

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

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

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

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

 
إلى المجتمع الدولي:

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

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
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. 
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:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

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

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

 
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:

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

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
 

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

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

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

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

والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
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.
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اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 
اإلنســاني.

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

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

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