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أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحراك الشــعبي نحــو الديمقراطية فــي آذار 2011، 

وتأتــي عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانون وعمليــات االعتقال والتعذيب واإلخفاء القســري على رأس قائمة 

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 أطراف 

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 فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا 

ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى  دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية دوريــة ُتســجِّ

ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء قاعــدة بيانــات واســعة تضمُّ مئــات آالف الحــوادث التي تنضوي 

ــا مــن توثيقهــا. كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات التــي تمكنَّ

ــر فــي اســتراتيجيتنا  ــا بتغيي ــه ســابقًا، قمن ــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان علي مــع نهاي

ــابقة وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا،  السَّ

ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي شــهر تشــرين الثانــي  التــي تمكنــا مــن توثيقهــا، وُيركِّ

2020، 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 

ــة، التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا  عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ

خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الذي 

يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل،  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ

كمــا ال يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصادية والنَّفســية.

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

واصلــت قــوات النظــام الســوري وميليشــياته عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي علــى مــدن 

وبلــدات ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الغربــي، وامتــد القصــف فــي تشــرين الثانــي ليطــال مدينتــي 

إدلــب وأريحــا فــي 4/ تشــرين الثانــي/ 2020، متســببًا فــي ســقوط ضحايــا، كمــا قصفــت مناطــق عديــدة 

فــي ســهل الغــاب بريــف حمــاة.

تراجعــت وتيــرة القصــف الجــوي الروســي مقارنــة مــع تشــرين األول وقــد رصدنــا غــارات علــى أطــراف 

قريتــي بينيــن وســرجة فــي منطقــة جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي بدايــة الشــهر المنصــرم، فيمــا 

تعرضــت أطــراف قريــة بلشــون فــي جبــل الزاويــة لغــارات فــي الـــ 29 مــن الشــهر.

واصلــت فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام قصفهــا المدفعــي لمناطــق خاضعــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي أريــاف حمــاة وإدلــب وحلــب، فــي ردٍّ علــى القصــف الــذي تتعــرض 

لــه المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، وقــد رصدنــا مقتــل العديــد مــن عناصر قــوات النظام الســوري في 

أريــاف مدينتــي معــرة النعمــان وكفــر نبــل بريــف إدلــب الجنوبــي.

كمــا شــهدت ناحيــة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة الشــمالي قصفــًا مــن قبــل قــوات الجيــش الوطنــي 

ــه للتقــدم والســيطرة علــى  ــة من ترافــق مــع اشــتباكات مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي محاول

المنطقــة.

تواصلــت التفجيــرات )بعبــوات ناســفة أو دراجــات ناريــة وســيارات مفخخــة( فــي معظــم المناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وفــي منطقتــي البــاب وعفريــن فــي ريــف حلــب علــى وجه 

ــا مدنييــن، كمــا شــهدت مدينــة رأس العيــن بريــف الحســكة  ــد، خلفــت تلــك التفجيــرات ضحاي التحدي

هــا اســتهدفت حواجــز للجيــش الوطنــي. الشــمالي الغربــي تفجيــرات عــدة، جلُّ

مــا زالــت األلغــام تحصــد أرواح المدنييــن، فــي ريــف إدلــب الجنوبي وريفي حماة الشــمالي والشــرقي على 

بت فــي مقتــل مدنييــن معظمهم  وجــه الخصــوص، وكانــت جــلُّ الحــوادث فــي األراضــي الزراعيــة، وتســبَّ

مــن المزارعين.

لنا فــي تشــرين الثانــي اســتمرار عمليــات االغتيــال فــي مناطــق شــمال غــرب محافظــة حلــب  ســجَّ

وشــرقها، وشــرق محافظــة ديــر الــزور وشــمالها أيضــًا، وفــي محافظــة درعــا، طالــت العمليــات مدنيين 

وعناصــر شــرطة، وقيادييــن ســابقين فــي فصائــل المعارضــة المســلحة، وكان مــن أبرزهــا اغتيــال 

القيــادي الســابق إبراهيــم العطيــة المعــروف بأبــي بكــر القادســية، وصديقــه محمــود الحمــد فــي قريــة 

ضمــان فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/?p=88002
https://news.sn4hr.org/?p=88014
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لــم يشــهد شــهر تشــرين الثانــي تســيير أيــة دوريــات مــن القــوات التركيــة والروســية، وقــد تعــرض جســر 

النحــل الواقــع علــى الطريــق الدولــي “M4” فــي منطقــة محمبــل بريــف إدلــب الغربــي، الــذي تســتخدمه 

بت فــي تدميــره وقطــع الطريــق. الدوريــات لعمليــة تفجيــر فــي 24/ تشــرين الثانــي؛ تســبَّ

فــي 7/ تشــرين الثانــي نشــرت وســائل إعــام روســية تصريحــًا لســيرغي شــويغو، وزيــر الدفــاع الروســي، 

ذكــر فيــه أن الحملــة العســكرية فــي ســوريا كانــت اختبــارًا لفعاليــة كافــة أســلحة الجيــش الروســي 

تقريبــًا، وأتاحــت أيضــًا اختبــار فعاليــة نظــام التعليــم العســكري فــي روســيا.

لــم تتوقــف قــوات النظــام الســوري فــي تشــرين الثانــي عــن ماحقــة المواطنيــن الســوريين علــى خلفيــة 

معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور والقانــون الدولــي، ومــن أبــرز مــا وثَّقــه فريــق 

الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان في تشــرين الثاني أن عمليات الماحقات واالعتقاالت التعســفية 

ــع مختلفــة  ــك بذرائ ــن أفــرج عنهــم فــي األشــهر الســابقة؛ وذل ــن الذي ــت عــددًا مــن المعتقلي قــد طال

كإتــاف وثائقهــم الشــخصية أو عــدم حصولهــم علــى ورقــة كــفِّ البحــث أو ألجــل ســوقهم للخدمــة 

العســكرية، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال وماحقــة بحــق مواطنيــن علــى خلفيــة التجنيــد االحتياطــي، 

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات  وبحــق األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية ألوضاعهــم األمنيــة، وتركَّ

حلــب ودرعــا وريــف دمشــق. علــى صعيــد اإلفراجــات، رصدنــا فــي تشــرين الثانــي إخــاء قــوات النظــام 

الســوري ســبيل 90 شــخص، معظمهــم ممــن أفــرج عنهــم ضمــن عفــو رئاســي خــاص وعمليــة 

مصالحــة اســتهدفت المعتقليــن الذيــن أجــروا تســويات ســابقًا مــن أبنــاء محافظــة درعــا، بينهــم 

منشــقون عــن قــوات النظــام الســوري تراوحــت مــدد اعتقالهــم بيــن ســنة واحــدة إلــى ســنتين اثنتيــن.

لنا في تشــرين الثاني اســتمرار سياســة االحتجاز التَّعســفي  من ناحية قوات ســوريا الديمقراطية ســجَّ

واإلخفــاء القســري لمدنييــن تربطهــم صــات قربــى مــع أشــخاص فــي المعارضــة المســلحة/ الجيش 

الوطنــي، كمــا شــنَّت حمــات دهــم واعتقــال جماعيــة للعديــد مــن المدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا 

تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات جــرت بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا 

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي ديــر  رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت نشــطاء إعامييــن وتركَّ

الــزور والحســكة، كمــا رصدنــا فــي تشــرين الثانــي اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة ألطفــال بهــدف 

اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا.

ــر الشــام، فقــد شــهَد تشــرين الثانــي عمليــات احتجــاز قامــت بهــا الهيئــة بحــق  مــن ناحيــة هيئــة تحري

ــزت فــي مدينــة إدلــب، وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعامييــن  المدنييــن، تركَّ

ومحاميــن ورجــال ديــن، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد 

ــة لمناطــق ســيطرتها. سياســة إدارة الهيئ

على صعيد االعتقال واإلخفاء القسري

https://arabic.rt.com/russia/1171109-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
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مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي تشــرين الثانــي بعمليــات احتجــاز 

تعســفي وخطــف، اســتهدفت مدنييــن خرجــوا فــي تظاهــرات تنتقد سياســاتها في مناطق ســيطرتها 

واحتجاجــًا علــى ســوء الوضــع المعيشــي، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال جماعيــة اســتهدفت القادميــن 

مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.

لم يكن تشــرين الثاني أفضل من ســابقيه، بل شــهد ارتفاعًا غير مســبوق في عدد الحاالت المســجلة 

فــي عمــوم ســوريا فــي ظــلِّ غيــاب شــبه كامــل لإلجــراءات االحترازية. فــي المناطق الخاضعة لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري، تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة عــن 2159 حالــة إصابــة، و129 حالــة 

وفــاة خــال هــذا الشــهر وهــي الحصيلــة الشــهرية األعلــى حتــى اآلن، لتبلــغ الحصيلة اإلجماليــة، المعلن 

ــة وفــاة. ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية  ــة، و417 حال ــة إصاب ــي 7887 حال عنهــا فــي 30/ تشــرين الثان

لحقــوق اإلنســان أن األرقــام المعلنــة ال تمثــل إال مــا يــودُّ النظــام الســوري اإلفصــاح عنــه، وقــد رصدنــا 

عشــرات حــاالت الوفــاة التــي تــم اإلعــان عنهــا علــى حســابات شــخصية. كمــا أصــدرت وزارة الصحــة 

التابعــة للنظــام فــي 29/ تشــرين الثانــي قــرارًا يقضــي بانتقــال كل المشــافي للعمــل ضمــن خطــة 

الطــوارئ )B( بحيــث يتــم التوســع ضمــن أقســام المشــفى لمصلحــة مرضــى كورونــا.

كشــف تقرير أصدرته منظمة أوتشــا في 30/ تشــرين الثاني أن وزارة الصحة التابعة للنظام الســوري 

قــد أبلغتهــا عــن إصابــة 239 مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ووفــاة 12 منهــم. كمــا زادت 

الحــاالت المبلــغ عنهــا فــي المــدارس بشــكل حــاد فــي األســابيع األخيــرة، حيــث تــم اإلبــاغ عــن 828 حالــة، 

ــد التقريــر أن األرقــام  وهــو ضعــف الحــاالت التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي 1 تشــرين الثانــي )399 حالــة(. وأكَّ

الرســمية الحاليــة ال تــزال منخفضــة نســبيًا.

فــي 12/ تشــرين الثانــي قالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن النظــام الســوري تقاعــس عــن توفيــر الحماية 

الكافيــة للعامليــن الصحييــن فيهــا، وال تــزال تفتقــر إلــى اتخــاذ إجــراءات حازمــة للتصــدي النتشــار وبــاء 

كوفيــد-19، وترفــض تقديــم معلومــات شــفافة ومتســقة حــول تفشــيه فــي البــاد.

لت اإلصابــات وحــاالت الوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا، تضاعفــًا  كمــا ســجَّ

 EWARN فــي الحصيلــة المســجلة فــي تشــرين الثانــي مقارنــة بســابقه، حيــث أعلــن نظــام اإلنــذار المبكــر

عــن 11264 إصابــة، و192 حالــة وفــاة تــم تســجيلها فــي تشــرين الثانــي، فيمــا كانــت الحصيلة في تشــرين 

األول 3666 إصابــة، و44 حالــة وفــاة. بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــَن عنهــا فــي 30/ تشــرين 

الثانــي 16002 حالــة إصابــة، و242 حالــة وفــاة.

على صعيد جائحة كوفيد-19

http://sana.sy/?p=1268457
http://sana.sy/?p=1268457
https://drive.google.com/file/d/1a2vhRmrmJor6Fa3JaVDUl6k8sQKAu_Ey/view
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-covid-19-humanitarian-update-no-21-30-november-2020
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/11/syria-lack-of-adequate-covid-19-response-puts-thousands-of-lives-at-risk/?fbclid=IwAR2LtPbqbDchwa7fE6289B2MV1mar8Z521v_oFeLJYRq_bLeZPVk28mbgj0
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-158.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-158.pdf
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-158.pdf
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أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 30/ تشــرين الثانــي، 7031 

حالــة منهــا 195 حالــة وفــاة، وفــق مــا تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتية لشــمال 

وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 2427 إصابــة و70 حالــة وفــاة فــي تشــرين الثانــي. وقــد 

أصــدرت اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة القــرار 198 القاضــي بفــرض حظــر كامــل 

فــي مناطــق الحســكة وقامشــلي والطبقــة والرقــة لمــدة عشــرة أيــام اعتبــاراً مــن 26/ تشــرين الثانــي.

فــي ظــلِّ تداعيــات االنهيــار االقتصــادي المتواصــل، ومــع انتشــار البطالــة وشــحِّ فرص العمــل المتاحة، 

تشــهد عمــوم أنحــاء ســوريا غــاء فاحشــًا فــي األســعار، وعلــى وجه الخصوص أســعار المــواد الغذائية 

والوقــود، إضافــة إلــى الحاجــة للوقــوف فــي طوابيــر طويلــة للحصــول عليهــا، تــزداد األوضــاع ســوءًا 

بحلــول فصــل الشــتاء وازديــاد الحاجــة لوقــود التدفئــة مرتفــع التكلفــة.

فــي مناطــق شــرق ســوريا الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة يتوفــر النخــب األول مــن 

مــادة المــازوت )وقــود التدفئــة( بســعر 70 ألــف ليــرة ســورية للبرميــل الواحــد )200 لتــر( أي بســعر 350 

ــوع  ــع مــادة مــازوت مــن الن ــة بتوزي ــر الواحــد، فيمــا تقــوم قــوات ســوريا الديمقراطي ــرة ســورية/ للت لي

الــرديء وبســعر “مدعــوم” مــن قبلهــا علــى محطــات الوقــود بســعر 125 ليــرة ســورية/ للتــر الواحــد، لكــن 

هــذا النــوع ال يلقــى إقبــااًل مــن المواطنيــن رغــم ارتفــاع تكلفتــه نســبيًا بســبب رداءتــه وعــدم فعاليتــه فــي 

توليــد الحــرارة.

نشــير إلــى بلــدات وقــرى ريفــي ديــر الــزور الشــرقي والغربــي تشــهد منــذ عــدة أشــهر تظاهــرات احتجاجــًا 

علــى الفســاد وتــردي األوضــاع اإلنســانية.

فــي تشــرين الثانــي تفاقمــت معانــاة المواطنيــن الســوريين فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 

الســوري؛ جــراء ازديــاد ســاعات تقنيــن الطاقــة الكهربائيــة، التــي تبلــغ فــي بعــض المناطــق 6 ســاعات 

قطــع وال تتجــاوز الســاعة الواحــدة وصــل، تنقطــع خالهــا الكهربــاء مــرارًا، ويعــزو المســؤولون ســبب 

ــاء وارتفــاع نســبة الحمــوالت وتضاعفهــا بمقــدار  التقنيــن إلــى عــدم توليــد كميــات كافيــة مــن الكهرب

مرتيــن نتيجــة لاســتجرار الكبيــر للتيــار الكهربائــي مــن قبــل المواطنيــن؛ األمــر الــذي يفاقــم مــن ســوء 

ــي يمكــن للمواطــن الســوري  ــات المــازوت والغــاز الت الوضــع اإلنســاني خاصــة فــي ظــلِّ نقــص كمي

الحصــول عليهــا الســتخدامات التدفئــة والطبــخ.

ُيعانــي المواطنــون الســوريون المقيمــون فــي مناطــق خضعــت لعمليات عســكرية عنيفــة من تصدع 

األبنيــة التــي يقطنونهــا ومــع عــدم توفــر اإلمكانــات الماديــة إلعــادة ترميمهــا، تغــدو عرضــة لخطــر 

االنهيــار فــوق رؤوســهم، وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــدة حــاالت مــن بينهــا 

حــوادث تســبَّبت فــي مقتــل مدنييــن.

على صعيد الوضع المعيشي

https://www.facebook.com/smensyria/posts/1486835211506411
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1486835211506411
https://drive.google.com/file/d/1NA3sQqFtk5IQVyiIV2e67S_17KQUAyIb/view
https://drive.google.com/file/d/1NA3sQqFtk5IQVyiIV2e67S_17KQUAyIb/view
https://www.jesrpress.com/2020/11/11/%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a-%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/18/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/19/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d8%a9-2/
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بالتــوازي مــع اســتمرار عمليــات النهــب التــي تمارســها قــوات النظــام الســوري للمناطــق التي تســيطر 

عليهــا، وعلــى الرغــم مــن االنهيــار االقتصــادي الــذي تعانــي منــه الدولــة الســورية، افتتح النظام الســوري 

فــي 17/ تشــرين الثانــي متحــف “الشــهيد الفــارس الذهبــي باســل األســد” فــي مدينــة األســد الرياضيــة 

بمدينــة الاذقيــة، وذلــك بعــد إعــادة تجديــده، وقــد بــدت مظاهــر تــرف بالغــة بالمنشــأة، التي نقــدر أنه قد 

تــم صــرف ماييــن الــدوالرات مــن خزينــة الدولــة عليهــا فــي ســبيل ترســيخ حكــم العائلة.

شــهدت بعــض مناطــق ســهل الغــاب فــي ريــف حمــاة الغربــي حركــة نــزوح مؤقــت لمئــات المدنييــن 

جــراء القصــف الــذي تتعــرض لــه المنطقــة، ويعــودون إلــى منازلهــم عنــد انخفــاض وتيــرة القصــف، كمــا 

شــهدت ناحيــة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة حركــة نــزوح لمئــات المدنييــن الفاريــن مــن منازلهــم جــراء 

عمليــات قصــف الجيــش الوطنــي للمنطقــة، جلهــم نزحــوا باتجــاه مدينــة الرقــة.

مــع دخــول فصــل الشــتاء تــزداد األوضــاع اإلنســانية ســوءًا فــي مخيمــات الشــمال الســوري وســط 

مخــاوف مــن تشــكل ســيول تجــرف الخيــام وتتســبب فــي غرقهــا علــى غــرار األعــوام الســابقة، علــى وجه 

الخصــوص فــي منطقــة أطمــة ومخيمــات الشــيخ بحــر بريــف إدلب الغربي والشــمالي، ومخاطــر اندالع 

الحرائــق جــراء اســتخدام وســائل تدفئــة غير مناســبة.

فــي تشــرين الثانــي ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج دفعتيــن مــن األهالــي مــن مخيــم 

الهــول فــي ريــف الحســكة، األولــى بتاريــخ 16/ تشــرين الثانــي وتتألــف مــن قرابــة 515 شــخصًا، والثانيــة 

فــي 24/ تشــرين الثانــي وتتألــف مــن قرابــة 356 شــخصًا، غادرتــا المخيــم باتجــاه بلــدات ريــف ديــر الــزور 

الشــرقي، ويأتــي خــروج هــذه الدفعــات إثــر القــرار الــذي أصدرتــه قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10 

تشــرين األول المنصــرم، وقــد تحدثنــا عنــه فــي تقريــر ســابق. كمــا قامــت اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة فــي 12/ تشــرين الثانــي بتســليم 30 طفــل روســي مــن عوائــل مزعــوم ارتباطهــا 

بتنظيــم داعــش إلــى مكتــب مفوضــة حقــوق الطفــل لرئيــس روســيا االتحاديــة.

ــة، األطفــال  ــذي يقــع شــرق حمــص قــرب الحــدود الســورية – األردني ــان ال ــم الركب ــو مخي ــي قاطن يعان

منهــم وذوي االحتياجــات الخاصــة علــى وجــه الخصــوص، يعانــون مــن انتشــار األمــراض وبشــكل خاص 

النــزالت الصدريــة فــي ظــلِّ حصــار مطبــق، وغيــاب وجــود مراكــز طبيــة.

فــي 16/ تشــرين الثانــي رصدنــا اســتخدام قــوات النظــام الســوري خيامــًا عليهــا شــعار المفوضيــة 

الســامية لشــؤون الالجئيــن والمخصصــة للاجئيــن خــال عــرض عســكري للفرقــة 17 مشــاة فــي ديــر 

الــزور، التــي تتخــذ مــن معســكر طائــع البعــث مقــرًا لهــا، وهــو مــا يؤكــد اســتغال النظــام الســوري 

للمعونــات المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة وتوزيعهــا وفــق أهوائهــا، وكنــا قــد حّذرنــا فــي تقاريــر عــدة 

مــن أن رغبــة روســيا والنظــام الســوري فــي إيقــاف المســاعدات العابــرة للحــدود؛ تأتــي مــن أجــل نهــب 

أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذه المســاعدات والتحكــم بهــا، واســتخدامها لكســب مصالــح وليــس توزيعها 

بحســب المناطــق واألهالــي األكثــر تضــررًا.

على صعيد النزوح والتشريد القسري:

https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/18/%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/18/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%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%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84/
https://news.sn4hr.org/?p=88075
https://news.sn4hr.org/?p=88075
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/03/%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1/
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eccfft-3quVHsydgeJPhNAAB_aRFDNp8XRaEG_M9ItqTpQ?e=gRSSpl
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Eccfft-3quVHsydgeJPhNAAB_aRFDNp8XRaEG_M9ItqTpQ?e=gRSSpl
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUYUh90AjsBBrxUbQRvVUc0B9_-Jzd3eRPTIIHFtlMNBUA?e=VHadnQ
https://sn4hr.org/arabic/2020/10/29/12794/
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeTE7sb8hIlDqvD9lQqz5bUBgxxvDpgssFJpoK2qLVHIzQ?e=fP6wKq
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EeTE7sb8hIlDqvD9lQqz5bUBgxxvDpgssFJpoK2qLVHIzQ?e=fP6wKq
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/17/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/17/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d9%88/
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فــي 25/ تشــرين الثانــي أوضــح رامــش راجاســينغهام، نائــب منســق اإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ فــي 

إحاطتــه أمــام مجلــس األمــن وجــود 6.7 مليون نازح في ســوريا، وأن ثلثهم يفتقر إلى المأوى المناســب، 

الــذي يوفــر حمايــة كافيــة مــن العوامــل الجويــة، مــع عــدم وجــود األساســيات التــي تقــي النازحيــن مــن 

البــرد، مثــل وقــود التدفئــة والبطانيــات والمابــس الدافئــة واألحذيــة.

فــي 7/ تشــرين الثانــي اســتقال الســفير جيمــس جيفــري الممثــل الخــاص لســوريا والمبعــوث الخــاص 

للتحالــف الدولــي لهزيمــة تنظيــم داعــش، الــذي كانــت لــه مواقــف داعمــة للشــعب الســوري.

فــي 11/ تشــرين الثانــي انطلقــت أعمــال المؤتمــر الدولــي لعودة الاجئين في قصر المؤتمرات بدمشــق 

علــى مــدار يوميــن بمشــاركة 27 دولــة و12 منظمــة مــن بينهــا روســيا والصيــن وإيــران ولبنــان واإلمــارات 

وباكســتان وعمــان، وغيــاب مئــات الــدول ومــن بينهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودول االتحــاد 

األوروبــي وكنــدا. وقــد أوصــى المؤتمــر فــي بيانــه الختامــي بضــرورة مكافحــة اإلرهــاب والمســاعدة علــى 

العــودة اآلمنــة الطوعيــة للمهجريــن والنازحيــن إلــى أماكــن إقامتهــم المختــارة وإعــادة إعمــار المناطــق 

المتضــررة وفــق مــا ينــصُّ عليــه قــرار مجلــس األمــن 2254، ودعــا المؤتمــر المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم 

الدعــم المناســب لتوفيــر الســكن للمهجريــن وعودتهــم للحيــاة الطبيعيــة وزيــادة مســاهمته ودعمــه 

لســوريا. نعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ ترويــج النظــام الســوري لعــودة الاجئيــن 

هــو فــي ســبيل الحصــول علــى الدعــم الممكــن بحجــة إعــادة اإلعمــار، وكنــا قــد تحدثنــا فــي تقريــر ســابق 

عــن أن ســوريا مــا زالــت بلــدًا غيــر آمــن لعــودة الاجئيــن.

ــب  ــم نائ ــد المعل ــوزراء التابعــة للنظــام الســوري ولي ــي نعــت رئاســة مجلــس ال فــي 16/ تشــرين الثان

ــه، وقــد أصــدر رئيــس  ــر الخارجيــة والمغتربيــن الــذي توفــي فجــر اليــوم ذات ــوزراء وزي رئيــس مجلــس ال

النظــام الســوري فــي 22/ تشــرين الثانــي المرســوم التشــريعي 322 القاضــي بتعييــن فيصــل المقــداد 

ــرًا للخارجيــة والمغتربيــن. وزي

فــي 16/ تشــرين الثانــي قــال محمــد الرحمــون وزيــر الداخليــة التابــع للنظــام الســوري فــي كلمتــه أمــام 

مجلــس الشــعب أنــه تــم اســتيفاء أكثــر مــن 21.5 مليــون دوالر مــن جــوازات الســفر، التــي تــم إصدارهــا 

للمواطنيــن الســوريين خــارج القطــر، نعتقــد أن هــذه األمــوال التــي يتــم قبضهــا مــن المواطنيــن 

الســوريين ســيتم تســخيرها للعمليــات العســكرية واالعتقــاالت والتعذيــب.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://news.un.org/ar/story/2020/11/1066482
https://www.state.gov/on-the-departure-of-ambassador-james-f-jeffrey/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047143610-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-27-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047143610-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-27-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/10/syria-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-refugee-conference-in-damascus/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Syria%3a+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+the+refugee+conference+in+Damascus
http://www.sana.sy/?p=1256792
https://twitter.com/CanadaSyria/status/1326133344401313792
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/10/syria-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-refugee-conference-in-damascus/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Syria%3a+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+the+refugee+conference+in+Damascus
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/10/syria-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-refugee-conference-in-damascus/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Syria%3a+Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+the+refugee+conference+in+Damascus
https://sn4hr.org/arabic/?p=11454
http://sana.sy/?p=1258755
http://sana.sy/?p=1262983
https://www.alwatanonline.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85/
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فــي 16/ تشــرين الثانــي قــال ســيرغي الفــروف، وزيــر الخارجيــة الروســي فــي مقالــة كتبهــا بمناســبة 

ــي  ــرًا، حــان الوقــت ألن يتخــذ المجتمــع الدول مــرور 75 عامــًا علــى تأســيس منظمــة اليونســكو: “أخي

ــى  ــراث العالمــي فــي ســوريا التــي دمــرت عل ــة لترميــم مواقــع الت ــادة اليونســكو إجــراءات فاعل بقي

أيــدي اإلرهابييــن”. نشــير إلــى أنــه تتوفــر لدينــا قاعــدة بيانــات لحــوادث االعتــداء علــى المواقــع األثريــة فــي 

ســوريا منــذ آذار 2011 ونعمــل منــذ أشــهر علــى إعــداد تقريــر حولهــا، والــذي ســيؤكد دور روســيا والنظــام 

الســوري فــي تخريــب العديــد مــن هــذه المواقــع بطــرق عــدة.

فــي 20/ تشــرين الثانــي ذكــرت منظمــة أنقــذوا األطفــال فــي تقريــر أصدرته بعنــوان “أوقفــوا الحرب على 

األطفــال” بــأن ســوريا كانــت مــن بيــن أخطــر الــدول علــى حيــاة األطفــال في عــام 2019.

فــي 23/ تشــرين الثانــي طالبــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي رســالة وجهتهــا إلــى وكاالت 

ــه األمــم المتحــدة فــي ســوريا فــي خططهــا  ــذي وضعت األمــم المتحــدة بتفعيــل اإلطــار الحقوقــي ال

للمســاعدة، وأكــدت المنظمــة أنــه علــى الرغــم مــن انتشــار وبــاء كوفيــد- 19 إال أن وكاالت اإلغاثــة ال تــزال 

تواجــه عقبــات كبيــرة طويلــة األمــد فــي نقــل المــواد والطواقــم من دمشــق إلــى المناطــق الواقعة خارج 

ســيطرة النظــام الســوري فــي شــمال شــرق ســوريا، وكذلــك داخــل المناطــق التــي تســيطر عليهــا، بما 

فيهــا التأخيــر فــي الســماح بنقــل شــحنات المســاعدات، وعوائــق جمــع عينــات الفحوصــات، والتوزيــع 

التمييــزي للمعــدات الشــخصية الوقائيــة.

فــي 25/ تشــرين الثانــي أصــدر تحالــف الذخائــر العنقوديــة تقريــره الســنوي الحــادي عشــر، والــذي خلــص 

إلــى أنَّ 80 % مــن ضحايــا الذخائــر العنقوديــة الــذي ســقطوا فــي 20 دولــة ومناطــق أخــرى غطاها مرصد 

ــم تســجيل مــا  ــه ت ــر القلــق أن ــة منــذ عشــر ســنوات، ســقطوا فــي ســوريا. وممــا يثي ــر العنقودي الذخائ

مجموعــه 286 ضحيــة جديــدة للذخائــر العنقوديــة فــي عــام 2019 وحــده، مــع تســجيل أعلــى عــدد فــي 

ســوريا، حيــث بلــغ 232 ضحيــة.

فــي 26/ تشــرين الثانــي أعلنــت إيرلنــدا عــن وصــول نحــو 160 ســوريًا، مــن بينهــم أكثــر مــن 90 طفــل، إلــى 

أراضيهــا بموجــب برنامــج حمايــة الاجئيــن اإليرلندي. 

فــي 28/ تشــرين الثانــي انتهــز النظــام الســوري، عبــر بيــان صــادر عــن وزارة الخارجية والمغتربيــن التابعة 

لــه، االســتنفار التــي تشــهده منطقــة بشــري فــي لبنــان علــى خلفيــة مقتــل أحــد المواطنيــن اللبنانييــن 

علــى يــد مواطــن ســوري ليجــدد الدعــوة للمواطنيــن الســوريين للعــودة إلــى وطنهــم والعيــش فيــه 

بكرامــة وأمــان، علــى أن تقــدم كافــة التســهيات لهــذه العــودة وتضمــن متطلبــات عيشــهم الكريــم.

https://arabic.sputniknews.com/russia/202011161047209043-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%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-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/killed_and_maimed_a_generation_of_violations_final.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/23/377091
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Cluster%20Munition%20Monitor%202020.pdf
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/being-in-ireland-feels-like-winning-the-lottery-syrians-arrive-after-delay-due-to-covid-1.4419084
http://www.sana.sy/?p=1266770
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التــي  الســورية  األطــراف  بيــن  المحادثــات  مــن  الرابعــة  الجولــة  انطلقــت  الثانــي  تشــرين   /30 فــي 

تســتضيفها األمــم المتحــدة فــي جنيــف، فــي ســبيل إيجــاد حــلٍّ سياســي ســلمي، وتســتمر الجولــة حتــى 

4/ كانــون األول.

فــي 6/ تشــرين الثانــي تمــت إضافــة ثمانيــة وزراء مــن الحكومــة الجديــدة التابعــة للنظــام الســوري إلــى 

قوائــم عقوبــات االتحــاد األوروبــي.

ــى ســبعة أفــراد و10  ــات مرتبطــة بســوريا عل ــة عقوب ــة األمريكي ــي فرضــت الخزان فــي 9/ تشــرين الثان

ــاج  ــن يقدمــون الدعــم لشــبكة إنت ــات الذي ــات علــى األفــراد والكيان ــزت هــذه العقوب ــدة وركَّ ــات جدي كيان

النفــط التابعــة للنظــام الســوري.

فــي 11/ تشــرين الثانــي وّجهــت هيئــة مكافحــة الجرائــم الماليــة فــي كوبنهاغــن اّتهامــات إلــى شــركة 

دنماركيــة بخــرق عقوبــات االتحــاد األوروبــي المفروضــة علــى ســوريا ببيعهــا مادة الكيروســين لشــركات 

روســية، وبنتيجــة ذلــك تــم تســليم المــادة إلــى ســوريا. 

ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين الثاني:

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

تشــرين الثانــي علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

على صعيد مسار المحاسبة:

https://news.un.org/ar/story/2020/11/1066672
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/06/eight-syrian-ministers-added-to-eu-sanctions-list/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1178
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%A9/20201111-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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https://drive.google.com/file/d/1WTofzUsCF3j8Kr8RDRTwOevPao_EjjFT/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مقتــل 172 مدنيــًا، بينهــم 16 طفــًا و11 ســيدة 

)أنثى بالغة( النســبة األكبر منهم على يد جهات أخرى، كما وثقنا مقتل 30 شــخصًا قضوا بســبب التعذيب. 

ث بشــكل  وســجلنا مــا ال يقــل عــن مجزرتيــن اثنتيــن. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ

ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا. مفصَّ

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

أوال: األطراف الرئيسة:

-  قــوات النظــام الســوري )الجيــش، األمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(1 : 

39 بينهــم 5 طفــًا.

-  القوات الروسية: 1

-  تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية(: 11

-  هيئة تحرير الشام2 :  4

-  المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 4 بينهم 1 طفًا

-  قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 7 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 106 مدنيًا بينهم 9 طفًا و10 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 12 بينهم 3 طفًا و3 سيدة

رصاص مجهول المصدر: 65 بينهم 2 طفًا و4 سيدة

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 10 بينهم 1 طفًا.

قتل على يد مجهولين: 19 بينهم 3 طفًا و3 سيدة.

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مــا ال يقــل عــن 167 حالــة اعتقال تعســفي بينها 

2 طفــًا و3 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر 

منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــات دمشــق فريــف دمشــق فدرعــا. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي 

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

أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

1 نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوضًا عن مصطلح الحكومة، وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على مجموعة 

محدودة جدًا من األفراد، هم رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس، فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دورًا شكليًا ومحدودًا للغاية 

ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة الصاحيات الرئيسة متمركزة 

بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية 

التي من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.

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

2 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

- قوات النظام السوري: 82 بينهم 1 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 17 بينهم 1 سيدة. 

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 32 بينهم 1 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 36 بينهم 2 طفًا.

ة: تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّ

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين الثانــي مــا ال يقــل عــن 13 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز  ســجَّ

ــزت فــي محافظــة إدلــب. ــة، 7 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري وقــد تركَّ حيويَّــة مدنيَّ

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 4 حوادث اعتداء على مدارس، و1 على مركز طبي.

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

أوال: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 7

- قوات سوريا الديمقراطية: 1

ثانيًا: جهات أخرى:

سجلنا 5 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التالي:

-  تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 3

-  انفجار مجهول المصدر: 2
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ــة حســب الجهــة الفاعلــة فــي هــذا الشــهر علــى  توزعــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيَّ

النحــو التالــي:

جهات أخرى

الجهة الفاعلة

تفجيرات لم 

نتمكن من تحديد 

مرتكبيها

انفجار مجهول

المركز المـُعتدى عليه المصدر
قوات النظام 

السوري

قوات سوريا 
الديمقراطية

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

رياض األطفال

المراكز الحيوية الطبية

المنشآت الطبية

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

وسائط النقل

المنشآت الصناعية

المجموع:

 

4

1

2

7

 

1

1

 

1

1

1

3

 

1

1

2
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى كانــون 

عــت  األول مــن العــام ذاتــه 325 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

شــهريًا علــى النحــو التالــي:

يظهــر المخطــط اســتمرار وتيــرة حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي تشــرين الثاني 

علــى ماكانــت عليــه فــي تشــرين األول الماضــي بخاف األشــهر الســتِّ التي ســبقتهما، حيث اســتمر النظام 

الســوري بسياســة القصــف العشــوائي وطــال أحيانــًا مناطــق مدنّيــة البعيــدة عــن خطــوط التمــاس مــع 

فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام علــى الرغــم مــن ســريان اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي 

ــز التنفيــذ فــي 6/ آذار. دخــل حيِّ

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

اإلثنيــن 2/ تشــرين الثانــي/ 2020 انفجــرت عبــوة ناســفة مجهولــة المصــدر فــي ســوق الخضــار المســقوف 

فــي مدينــة رأس العيــن بريــف محافظــة الحســكة الشــمالي الغربــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة مدنييــن عــدة بجــراح، 

إضافــًة إلــى إصابــة مرافــق الســوق بأضــرار ماديــة متوســطة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

تحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المدينــة 

لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee8i841JQh5GuE4h-gznQlwBxZXBRYhsgsc9wvtP3QrIhg?e=MNclen
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaHpMEaMw_5Bju0L1ARDds0BTT499dCzXrSXP61nMrqvoA?e=ufClwi
https://www.google.com/maps/place/Ras+al-Ayn,+Syria/@36.8459798,40.0642877,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x154a8755baff3ac9:0x9c45b1bad25ae374!8m2!3d36.8481076!4d40.0786867
https://drive.google.com/file/d/1_YPn_z8pbVWl2q9gpoDfGzIMKtNmkIcT/view
https://drive.google.com/file/d/1EE16X_98b6CvZjIWtrG58RJzB4yDslVD/view
https://drive.google.com/file/d/1-kRlOQIKFbDjFNk73KCx4RqNPfNOCrQ-/view
https://drive.google.com/file/d/1B8pZNVUWlx_4C9i_aTLevgTmt4KO7aoU/view
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صبــاح األربعــاء 4/ تشــرين الثانــي/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقوات النظام الســوري بعشــرات القذائف 

مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت قذيفــة منهــا علــى مدرســة الشــهيد زكريــا ســعدو فــي 

المدينــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي ســاحة المدرســة، وإصابــة بنائهــا بأضــرار ماديــة بســيطة. تشــير الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أّن المدرســة تعرضــت لقصــف ســابق مــن القــوات ذاتهــا ليــل الجمعــة 30/ 

تشــرين األول/ 2020. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئة 

تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

صبــاح األربعــاء 4/ تشــرين الثانــي/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري -المتمركــزة 

فــي مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي- قذائــف عــدة علــى مدينــة إدلــب، ســقطت قذيفــة فــي 

ــة عــدد مــن  ــى إصاب ــة مدنييــن عــدة بجــراح، إضافــًة إل ــى إصاب ــة؛ مــا أدى إل المنطقــة الصناعيــة شــرق المدين

ــل فــي  ــة إدلــب لســيطرة مشــتركة بيــن فصائ ــة متوســطة. تخضــع مدين ــة بأضــرار مادي المحــات الصناعي

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

الثاثــاء 24/ تشــرين الثانــي/ 2020 حصــل انفجــار مجهــول الســبب والمصــدر فــي جســر النحــل المعــروف 

باســم جســر الخشــب الواقــع علــى الطريــق الدولــي الاذقيــة – حلــب والمعــروف باســم “M4” قــرب بلــدة 

محمبــل بريــف محافظــة إدلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي الجســر، وخروجــه عــن الخدمــة، مــا زالــت 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل في المعارضة المســلحة وهيئة تحرير الشــام 

وقــت الحادثــة.

أضرار إثر هجوم أرضي للنظام السوري على مدرسة زكريا سعدو في مدينة أريحا/ إدلب – 4/ تشرين الثاني/ 2020

https://www.google.com/maps/place/Arihah,+Syria/@35.8106012,36.6063204,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207
https://drive.google.com/file/d/1jRlCGSZCu2PjrB4UiQdzSQJ9BZ1VoQI4/view
https://drive.google.com/file/d/1WLMMiaSKXNkBB1Hj34vsJWbx1WeFkJ6V/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EaHpMEaMw_5Bju0L1ARDds0BTT499dCzXrSXP61nMrqvoA?e=ufClwi
https://drive.google.com/file/d/1pegkWgoF2KUfra3Ydphwjql_wrnGBdU2/view?usp=sharing
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EbCTlMumszRAm2QAJM2PumEBeVFLeXpAG167dK8CuBEtHw?e=XfGMuT
https://drive.google.com/file/d/1vW5Ey7DjDLlffcE1UIpl8D9_s_XbpFkE/view
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األربعــاء 25/ تشــرين الثانــي/ 2020 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى تفجيــر خــط الغــاز المــار فــي باديــة أبــو 

خشــب التابعــة لناحيــة صــور بريــف محافظــة ديــر الــزور الشــمالي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إلــى انــدالع 

ــة كبيــرة، وخروجــه عــن الخدمــة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق  ــة خــط الغــاز بأضــرار مادي حريــق وإصاب

اإلنســان تحــاول الوصــول إلــى شــهود مــن تلــك الحادثة للحصــول على مزيد من التفاصيــل. تخضع المنطقة 

لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

الجمعــة 27/ تشــرين الثانــي/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ثــاث قذائــف هــاون 

علــى مدينــة إعــزاز بريــف محافظــة حلــب الشــمالي، ســقطت إحدهــا أمــام المشــفى الوطنــي فــي المدينــة؛ مــا 

أدى إلــى إصابــة بنــاء المشــفى وأثاثــه بأضــرار ماديــة بســيطة، تشــير الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان إلى أّن 

القــوات التركيــة تتخــد مبنــًا قريبــًا مــن المشــفى نقطــة عســكرية تتمركــز داخلــه. تخضــع مدينــة إعزاز لســيطرة 

قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيــق أيــة هجمــات عشــوائية أو اســتخدام 

ــي. ــر مشــروعة فــي شــهر تشــرين الثان ألســلحة غي

دمار إثر انفجار مجهول السبب والمصدر على جسر الخشب قرب بلدة محمبل/ إدلب – 24/ تشرين الثاني/ 2020

https://drive.google.com/file/d/15pn_2h-iEGBxdOeM1ebrJtZe3eh4WNWn/view
https://www.google.com/maps/place/A'zaz,+Syria/@36.5855492,37.0420066,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x152fc3e60b42e1a9:0x984b666345498b70!8m2!3d36.5868261!4d37.0480843
https://drive.google.com/file/d/1SuHikx2j8ck35qcn8soMVA9wmNAuGI_7/view
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جائحــة  انتشــار  عــن  الرئيــس  المســؤول  الســوري  النظــام  رابعــًا: 
 :19 كوفيــد–

اجتــاح وبــاء كوفيــد-19 معظــم دول العالــم، وتســبَّب فــي أعــداد هائلــة مــن اإلصابــات والوفيــات، وقــد 

تعاملــت معــه أغلــب دول العالــم بجديــة وأصــدرت قــرارات اســتثنائية، وهــي دول مســتقرة، وأعلنــت دول 

كثيــرة عــن رغبتهــا باســتقطاب وتوظيــف كــوادر طبيــة، كمــا أفرجــت بعــض الحكومــات عــن أعــداد كبيــرة مــن 

المعتقليــن والمحتجزيــن.

تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وإهمــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء عالميــًا، وقــد أعلنــت دول 

عــدة منــذ مطلــع آذار 2020 عــن وصــول حــاالت مصابــة قادمــة مــن ســوريا إليهــا، إال أن النظــام الســوري 

اســتمرَّ فــي حالــة اإلنــكار لوجــود أيــة إصابــات فــي ســوريا حتــى 22/ آذار.

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، 

وال يمكــن مقارنتهــا بأيــة مناطــق أخــرى، وفــي مقدمــة هــذه التحديــات يأتــي قرابــة 1.1 مليــون مواطــن ســوري 

تــم تشــريدهم منــذ منتصــف كانــون األول/ 2019 حتــى بدايــة آذار/ 2020 ويجــب أن تتركــز جهــود المســاعدات 

اإلنســانية بشــكل اســتثنائي علــى هــؤالء فــي المناطــق التــي تشــردوا إليهــا، 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 

ــب مــن عمليــة  حمــص الشــمالي، ومــن جنــوب ســوريا، وأريــاف إدلــب وحمــاة مؤخــرًا، وهــذا أمــر يصعِّ

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 

ــى النســاء نظــرًا الحتياجاتهــن الخاصــة.  ــر عل بصــورة مشــتركة، وهــذا انعكــس ســلبًا بشــكل كبي

ُيعانــي النظــام الصحــي فــي إدلــب ومــا حولهــا مــن تداعيــات االســتهداف العنيــف والمركــز لقــوات النظــام 	 

الســوري والنظــام الروســي؛ مــا ســاهم فــي خــروج عــدد كبيــر مــن المراكــز الصحيــة عــن الخدمــة، ووفقــًا 

لتقديــرات عــدد مــن المنظمــات اإلغاثيــة واإلنســانية المحليــة فــإن عــدد األطبــاء فــي المنطقــة يتــراوح مــا 

بيــن 500 إلــى 600 طبيــب، وعــدد األســرَّة فــي المراكــز الطبيــة يتــراوح بيــن 2500 إلــى 3000 ســرير، وعــدد 

ــة المركــزة 201 ســريرًا، و95 جهــاز تنفــس صناعــي للبالغيــن وجميعهــا قيــد  األســرَّة فــي وحــدات العناي

االســتخدام، ونســبة اإلحصائيــات إلــى عــدد الســكان فــي شــمال غــرب ســوريا تظهــر حجــم العجــز الصــارخ.
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رت منظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن أن النظــام الصحــي فــي إدلــب الــذي يتحمــل فــوق طاقته  فــي 14/ نيســان حــذَّ

حاليــًا وتنقصــه الكثيــر مــن اإلمــدادات ســينهك في حــال انتشــار كوفيد-19

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 

ــد ويقــوم  األمميــة بشــكل مباشــر، وأصبحــت حصــرًا عبــر النظــام الســوري، الــذي يضــع عراقيــل بشــكل متعمَّ

ــع فــي تقريرنا: العقوبــات مرتبطة باســتمرار االنتهاكات  ثنــا عنهــا بشــكل موسَّ بعمليــات ابتــزاز منهجيــة تحدَّ

ث عنهــا األميــن  وال تشــمل المــواد الطبيــة والغذائيــة، والتــي ال يجــب أن تكــون عبــر النظــام الســوري، وتحــدَّ

العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره الصــادر فــي 21/ شــباط/ 2020، كمــا تحــدث تقريــر هيومــان رايتــس ووتش 

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

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، وقد طالبت الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان أن تقــوم روســيا الدولــة الغنيــة بمســاعدة حليفهــا النظــام الســوري فــي ظــروف انتشــار 

فيــروس كورونــا المســتجد فهــذا أفضــل بكثيــر وأقــل تكلفــة مــن القصــف الجــوي علــى المراكــز الطبيــة 

والمــدن والبلــدات فــي إدلــب ومــا حولهــا.

يعاني المجتمع في سوريا من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختاف مناطق السيطرة:

د ذلك في النقاط الرئيسة التالية: واحد: في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري: يتجسَّ

أنكــر النظــام الســوري وجــود أيــة حــاالت إصابــة بكوفيــد-19 حتــى 22/ آذار، مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أنَّ الحالــة . 1

التــي أعلــن عنهــا أشــار إلــى أنهــا فتــاة قادمــة مــن خــارج البــاد، إضافــة إلــى انعــدام الشــفافية فــي اإلعــان 

عــن حــاالت اإلصابــة والوفيــات فهــي بــكل تأكيــد أكبــر بكثيــر مــن المعلــن عنــه؛ نظــرًا لاحتــكاك المســتمر 

مــع الوفــود واألشــخاص والميليشــيات الشــيعية القادمــة مــن إيــران والعــراق )أبرزهــم حركــة النجبــاء، 

لــواء اإلمــام علــي، لــواء فاطميــون، لــواء فيلــق القــدس، أبــو الفضــل العبــاس، لــواء حيدريــون( عبــر معبــر 

البوكمــال البــري، ولــم يُقــم النظــام الســوري بإغــاق منطقــة الســيدة زينــب المعروفــة باكتظاظهــا 

الشــديد باإليرانييــن والعراقييــن الشــيعة حتــى 2/ نيســان.

https://www.msf.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
http://sn4hr.org/arabic/?p=12152
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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لــم تتخــذ الســلطات الســورية أيــة إجــراءات فعالــة فــي ســبيل الحــدِّ مــن حركــة العبــور إليهــا مــن بقيــة . 2

الــدول عبــر المعابــر الجويــة، وبقــي مطــار دمشــق الدولــي يشــهد حركــة طيــران مــع العديــد مــن الــدول من 

بينهــا إيــران. 

مراكــز الحجــر الصحــي غيــر مجهــزة وتفتقــر إلــى أدنــى درجــات النظافــة، ناهيــك عــن الشــروط الصحيــة . 3

والطبيــة واإلجــراءات الخاصــة المتعلقــة بكوفيــد-19، والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي الحــدِّ مــن تفشــي 

المــرض فــي حــال اكتشــافه. وقــد نشــرت مواقــع صحفيــة ومنصــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 

صــورًا ومقاطــع مصــورة تظهــر الوضــع المأســاوي لمركــز الحجــر الصحــي فــي منطقــة الدويــر عندمــا 

كان يقيــم بــه قادمــون علــى إحــدى الرحــالت مــن إيــران.

لــم يتَّخــذ النظــام الســوري إجــراءات جديــة لمنــع اكتظــاظ المواطنيــن أمــام مؤسســات البيــع بالتجزئــة . 4

وفــي المطــارات، كمــا لــم يتبــع أيــة إجــراءات تحــدُّ أو تمنــع احتشــاد الجماهيــر فــي المالعــب لحضــور 

المبارايــات ولــم يفــرض إجــراءات ُتلزمهــم باتبــاع التدابيــر الوقائيــة، وفــي ظــلِّ اســتمرار تفاقــم أزمــة الخبــز 

مــا زالــت األفــران تشــهد ازدحامــًا ووقــوف المواطنيــن أمامهــا أرتــااًل لســاعات طويلــة ليــًا فــي ظــروف 

مناخيــة بــاردة وبــدون أيــة إجــراءات احترازيــة تمنــع مــن انتقــال الوبــاء. وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ضمن سلســلة 

واســعة مــن األخبــار علــى مــدى األشــهر الماضيــة.

اثنان: في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وما حولها:

ُتعانــي مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة ُتصــدر تعليمــات موحــدة، وقــد . 1

انعكــس ذلــك بشــكل كبيــر علــى تفــاوت تعامــل األهالــي مــع فيــروس كورونــا المســتجد.

انخفــاض درجــة التوعيــة الطبيــة والدينيــة بمخاطــر االكتظــاظ والتجمــع، وقــد الحظنــا اجتمــاع العشــرات . 2

فــي بعــض األســواق، أو حضــور الفعاليــات الرياضيــة فــي الماعــب والصــاالت الرياضيــة، كمــا لــم تتخــذ 

الســلطات المســيطرة أيــة إجــراءات تحــدُّ أو تمنــع إقامــة حفــالت تخــرج طــالب الجامعــات داخــل مقــرات 

ــه مــن  ــاالة الناتجــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا ل ــا مب ــة مــن ال ــاس حال ــن الن ــات، حيــث يســود بي الكلي

عمليــات قصــف وتشــريد وتعذيــب مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.

بنــاًء علــى مــا ســبق وبــدون شــكٍّ فقــد يــؤدي إهمــال النظــام الســوري، وإدارتــه الكارثيــة للدولــة الســورية علــى 

مــدى الســنوات الماضيــة كلهــا خيــر مؤشــر علــى ذلــك، قــد يــؤدي إهمالــه واكتراثــه فــي حمايــة العائلــة والنظــام 

الحاكــم وحاشــيته إلــى وفيــات واســعة بيــن المواطنيــن الســوريين، ويجــب أن نتذكــر دائمــًا أن النظــام الســوري 

ــة فــي ســوريا، وبقتــل  ــر وقصــف معظــم المراكــز الطبي وحليفــه الروســي متَّهمــان بشــكل أساســي بتدمي

المئــات مــن الكــوادر الطبيــة بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وكذلــك مــا زال 

العشــرات منهــم فــي عــداد المختفيــن قســريًا. 

صوراً ومقاطع مصورة تظهر الوضع المأساوي لمركز الحجر الصحي في منطقة الدوير عندما كان
https://drive.google.com/file/d/1lbcLt4tcZUi-66JqYlu9eFV8nQCxc0Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1F6fPnq_Psts2WtHxARIdBWZeNZJdJYbb/view
https://drive.google.com/file/d/1w7q9LSRf7XzmoTB3terV7ZOL7SsKqVFa/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EegzVnNJ1XlPkAZa7lSZesQB7RvC-fqn3cVIwqFFIgC2zw?e=NTkH4t
https://drive.google.com/open?id=1mBYvnLS2o9v5CeswUajh8yebUMkqgJ3q
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/07/%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%85%d8%af%d9%8a/
https://news.sn4hr.org/?p=88705
https://news.sn4hr.org/ar/2020/11/13/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%81/
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://news.sn4hr.org/?p=88425
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وإنَّ عــدم اإلفــراج عــن المعتقليــن تعســفيًا وبشــكل خــاص الموقوفيــن دون أيــة تهمــة، وكبــار الســن، هــو 

دليــل واضــح علــى مســؤولية النظــام الســوري األساســية عــن انتشــار جائحــة كوفيــد-19 باعتبــاره يتحكــم 

بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا، وقــد فشــل تمامــًا فــي حمايــة المدنييــن الســوريين، بــل إنــه ســخرَّها لحمايــة 

العائلــة الحاكمــة واالســتمرار فــي الحكــم ولــو تشــرد 13 مليــون مواطــن ســوري خــارج منازلهــم ولــم يتمكــن 

معظمهــم مــن العــودة إليهــا بســبب عمليــات النهــب والتدميــر الواســعة التــي طالتهــا.

خامسًا: مرفقات: 
)1( القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 172 مدنيــا بينهــم 16 طفال و11 ســيدة، و30 ضحية بســبب التعذيب 

فــي تشــرين الثاني 2020

)2(  توثيــق مــا ال يقــل عــن 167 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي تشــرين الثانــي 2020 بينهــم 

2 طفــال و3 ســيدات

سادسًا: االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

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

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

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

وهنــاك أســباب معقولــة 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  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

المعتقليــن، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.

ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيه تحذير قبــل أية هجمة من 	  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 	 

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 خرقــاً واضحــاً للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكــت هيئــة تحريــر الشــام القانــون الدولــي اإلنســاني، ُمتســببة فــي مقتــل العديد مــن المدنييــن، وأضرار 	 

فــي مراكــز حيويــة مدنية.

https://sn4hr.org/arabic/2020/12/01/12879/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/01/12879/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/01/12879/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/01/12879/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/02/12890/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/02/12890/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/02/12890/
https://sn4hr.org/arabic/2020/12/02/12890/
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خرقــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبر هجمــات تعتبر بمثابة 	 

انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق 

إصابــات بهــم بصــورة عرضية.

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 المحكمة الجنائية الدولية ومحاســبة جميع المتورطيــن، ويجب التوقف 	 

عــن اســتخدام الفيتــو مــن قبــل روســيا كونهــا طــرف فــي النــزاع الســوري، وكذلــك حظــر اســتخدام الفيتــو 

عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحرب.

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 	 

ــزع مخلفــات تلــك األســلحة  ــة ن ــن نقــاط لكيفي ــة ويتضمَّ ــى غــرار حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائي عل

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 ورفــع  إلقامــة تحالفــات لدعــم الشَّ

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

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

المتورطيــن.

دعت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مرارًا وتكرارًا في عشــرات الدراســات والتقارير وباعتبارها عضو 	 

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 في ســوريا عبــر الجمعية العامة لألمــم المتحدة ومجلس 	  السَّ

حقوق اإلنســان، واســتخدام مبدأ الوالية القضائية العالمية.

 العمــل علــى إعــداد مشــاريع تهــدف إلعــداد خرائــط تكشــف عــن مواقــع األلغــام والذخائــر العنقوديــة فــي 	 

كافــة المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمليــة إزالتهــا وتوعيــة الســكان بأماكنهــا.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

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

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

ــزاع والقوى المســيطرة.  النِّ

تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع التَّوعيــة 	 

المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر.

ــة تجمــع عــددًا مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة فــي مجــال توثيــق االنتهــاكات والمســاعدة 	  إنشــاء منصَّ

اإلنســانية؛ بهــدف تبــادل الخبــرات مــع المجتمــع الســوري.

العمــل علــى إعــداد تقريــر خــاص عــن اســتخدام األلغــام فــي ســوريا ومخاطــر ذلــك علــى المدنييــن، وتحديــد 	 

أبــرز المواقــع التــي تمــت فيهــا زراعــة األلغــام.

: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. 
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:IIIM إلى اآللية الدولية المحايدة المستقلة

جمع مزيد من األدلة حول الجرائم التي تمَّ توثيقها في هذا التقرير.	 

 التركيز على قضية األلغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.	 

 

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.

 

إلى النظام السوري:

التَّوقــف عــن عمليــات القصــف العشــوائي واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات والمــدارس 	 

واألســواق واســتخدام الذخائــر المحرمــة والبراميــل المتفجــرة. 

بت في موت آالف المواطنين السوريين داخل مراكز االحتجاز.	  إيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّ

الكشــف عــن مصيــر قرابــة 84 ألــف مواطــن ســوري اعتقلتهــم األجهــزة األمنيــة وأخفــت مصيرهــم حتــى 	 

اآلن.

االمتثال لقرارات مجلس األمن الدولي والقانون العرفي اإلنساني.	 

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

إلى النظام الروسي:

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

المتورطيــن.

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

الضحايــا والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.

ــة واحتــرام القانــون 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

العرفــي اإلنســاني.

علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن فــي محادثــات أســتانا التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض 	 

التَّصعيد، والضغط على النظام الســوري لوقف الهجمات العشــوائية كافة، والســماح غير المشــروط 

بدخــول المســاعدات اإلنســانية إلى المناطــق المحاصرة.

التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة الحارقــة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان وتعويــض الضحايــا وذويهم 	 

عــن جميــع األضــرار البشــرية والماديــة، التــي لحقــت بهــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقديــم العــاج 

لعشــرات المصابيــن المدنييــن. 
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نشــر خرائــط تفصيليــة بالمواقــع، التــي شــنَّت فيها القوات الروســية هجمــات بالذخائر العنقوديــة، وتزويد 	 

األمــم المتحــدة وإطــاع المجتمــع الســوري عليهــا، وهــذا ُييســر عمليــات إزالــة المخلفــات التــي لــم تنفجــر 

بعد.

 لــدى النظــام 	 
ٍ

البــدء فــي تحقيــق اختــراق فــي قضيــة المعتقليــن عبــر الكشــف عــن مصيــر 83 ألــف مختــف

الســوري.

 

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

فــت قتلــى 	  ــب علــى دول التَّحالــف الدولــي أن تعتــرف بشــكل صريــح بــأّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّ يتوجَّ

ــة، واإلســراع فــي عمليــات  مدنييــن أبريــاء، وأن تحــاول بــداًل عــن اإلنــكار المســارعة فــي فتــح تحقيقــات جديَّ

تعويــض الضحايــا والمتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

غــط عليهــا لوقف تجاوزاتهــا كافة في جميع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التي ُتســيطر عليها.

يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تعليــق كافــة أشــكال الدعــم إلــى أن تلتــزم قــوات 	 

الدولــي اإلنســاني، وهــذه  الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون  القانــون  ســوريا الديمقراطيــة بقواعــد 

عــم مــع العلــم  مســؤولية الــدول الداعمــة، وإنَّ اســتمرار تزويــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالســاح والدَّ

بأنهــا تقــوم بانتهــاك قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني يعتبــر مســاهمة فــي هــذه االنتهــاكات.

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.

 تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.

إلى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:

ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، 	 

واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات عشــوائية.

فــت انتهــاكات 	  ــة عمليــات اعتقــال تعســفي، والتَّحقيــق فــي الحــوادث التــي خلَّ التَّعهــد بالتَّوقــف عــن أيَّ

للقانــون الدولــي اإلنســاني.

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

الدولــي اإلنســاني.

تقديــم خرائــط تفصيليــة بالمواقــع التــي قــام بزراعــة األلغــام فيهــا، وبشــكل خــاص المواقــع المدنيــة أو 	 

القريبــة مــن التجمعــات الســكنية.
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المنظمات اإلنسانية:

وضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا.	 

بذل جهود في عمليات إزالة األلغام على التوازي مع العمليات اإلغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.	 

تزويــد المنشــآت واآلليــات المشــمولة بالرعايــة كالمنشــآت الطبيــة والمــدارس وســيارات اإلســعاف 	 

ــدة. بعامــات فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعي

شكر وتقدير

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

مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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