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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 األول  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  الهجمــات العشــوائية وعلــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ

لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة عملنا في توثيــق وأرشــفة البيانات 

نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي 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.

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

تصاعــدت وتيــرة عمليــات القصــف المدفعــي والصاروخــي لقــوات النظــام الســوري بشــكل كبيــر فــي 

األســبوع األخيــر مــن الشــهر، وطالــت مناطــق بعيــدة عــن خطــوط التمــاس كمدينــة أريحــا، وخلفــت 

ضحايــا بيــن المدنييــن، كمــا ُقصفــت مناطــق عديــدة فــي ســهل الغــاب بريــف حمــاة الغربي؛ ما تســبب 

فــي نــزوح مئــات المدنييــن إلــى مناطــق قريبــة.

ــزت فــي النصــف األول مــن  اســتمرَّ الطيــران الروســي فــي شــنِّ غاراتــه فــي شــمال غــرب ســوريا وتركَّ

الشــهر علــى منطقــة جبــل الزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، وفــي النصــف الثانــي اســتهدف القصــف 

معســكرات لهيئــة تحريــر الشــام فــي أحــراش الحمامــة والشــيخ بحــر فــي ريــف إدلــب الغربــي، كمــا شــنَّ 

غــارة علــى معســكر تابــع لفصيــل “فيلــق الشــام” التابــع للجبهــة الوطنيــة للتحريــر فــي قاعــدة الدويلــة 

الجويــة بالقــرب مــن مدينــة كفــر تخاريــم فــي ريــف محافظــة إدلــب الغربــي، فــي 26/ تشــرين األول؛ مــا 

تســبب فــي ســقوط مــا ال يقــل عــن 41 مقاتــًا، إضافــة إلــى مقتــل ناشــط إعامــي. عقــب هــذا الهجــوم 

قامــت فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام بعمليــات قصــف أرضــي علــى مناطــق 

خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري فــي أريــاف حمــاة وإدلــب وحلــب.

لنا فــي تشــرين األول المنصــرم عــدة حــوادث قتــل ناجمــة عــن اســتهداف طيــران ُمســير نعتقــد  ســجَّ

أنــه تابــع للتحالــف الدولــي، اســتهدفت جلهــا ســيارات عســكرية تابعــة لتنظيمــات إســامية متشــددة. 

أســفرت هــذه الحــوادث عــن مقتــل ســتة مدنييــن، إحــدى الضحايــا هــي ناشــطة مدنيــة أصيبــت بشــظايا 

عندمــا كانــت قريبــة مــن ســيارة قيــادي فــي تنظيــم حــراس الديــن لحظــة اســتهدافها علــى طريــق عــرب 

ســعيد غــرب مدينــة إدلــب فــي 15 تشــرين األول، وتوفيــت الحقــًا متأثرة بجراحها. كما اســتهدف الطيران 

ذاتــه وليمــة عشــاء فــي مزرعــة بقريــة جــكارة بريــف محافظــة إدلــب فــي 22/ تشــرين األول، ســقَط جــراء 

ذلــك قتلــى مــن بينهــم قيــادات مــن هيئــة تحريــر الشــام ومــن ضمــن الضحايــا الذيــن قتلــوا مدنيــون.

شــهَد شــهر تشــرين األول اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات 

لنا  ومناطــق متفرقــة فــي ســوريا، وفــي محافظتــي حلــب وإدلــب علــى وجــه الخصــوص، حيــث ســجَّ

حــوادث عــدة كان أبرزهــا فــي األراضــي الزراعيــة فــي منطقــة جبــل الزاويــة خــال توجــه المدنييــن لقطــاف 

محصــول الزيتــون فــي المناطــق القريبــة مــن خطــوط التمــاس بيــن قــوات النظــام الســوري وفصائــل 

فــي المعارضــة المســلحة، كمــا انفجــرت عــدة ألغــام ضمــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري بريــف 

حمــاة الشــمالي وإدلــب الجنوبــي، وخلفــت عــدة ضحايــا. وقــد وثقت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

فــي تشــرين األول المنصــرم مقتــل 12 ضحيــة بينهــم 3 أطفــال إثــَر انفجــار ألغــام لترتفــع الحصيلــة 

الكليــة لضحايــا األلغــام فــي هــذا العــام إلــى 86 مدنيــًا بينهــم 15 طفــًا، وهــذه حصيلــة تعتبــر مــن األعلــى 

 على صعيد القصف والهجمات العسكرية

https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/22/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b7%d8%b1/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/28/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/28/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/27/%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%81/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/29/%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b5%d9%81-%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d8%b9%d8%aa%d9%82/
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 مــن القــوى المســيطرة ببــذل أيــة جهــود تذكــر فــي عمليــة 
ٍ

فــي العالــم، وهــذا مؤشــر علــى عــدم قيــام أي

إزالــة األلغــام، أو محاولــة الكشــف عــن أماكنهــا وتســويرها وتحذيــر الســكان المحلييــن منهــا.

لنا فــي تشــرين األول اســتمرار عمليــات التفجيــر بعربــات مفخخــة وعبــوات ناســفة فــي  وقــد ســجَّ

عــدة مناطــق مــن ريــف حلــب الشــرقي، كمدينتــي البــاب وعفريــن، وكذلــك فــي منطقــة رأس العيــن 

بت فــي مقتــل ضحايــا  بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي، وتــل أبيــض فــي ريــف الرقــة الشــمالي، تســبَّ

ــا مــن توثيقهــم 20 مدنيــًا بينهــم  مدنييــن وأضــرار فــي مراكــز حيويــة عــدة، مــن بيــن الضحايــا الذيــن تمكنَّ

خمســة أطفــال قضــوا فــي 6/ تشــرين األول جــراء انفجــار ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر في مدينة 

بت الحادثــة أيضــًا بأضــرار فــي مســجد عثمــان بــن عفــان، إضافــة إلــى دمــار ســيارة إســعاف  البــاب، تســبَّ

.)SRD( مخصصــة لنقــل الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بوبــاء كوفيــد-19 تابعــة لمنظمــة اإلغاثــة والتنميــة

لنا مقتــل  مــن ناحيــة أخــرى، ال يــزال االنفــات األمنــي حالــة بــارزة فــي معظــم مناطــق ســوريا فقــد ســجَّ

ــك فــي  ــم نتمكــن مــن تحديدهــا، وذل ــل جهــات ل ــن جــراء إطــاق رصــاص مــن قب ــد مــن المدنيي العدي

محافظــات درعــا وإدلــب وديــر الــزور علــى وجــه الخصــوص، مــن بيــن الضحايــا أحمــد العبــد العزيــز، أحــد 

وجهــاء مدينــة الشــحيل وعضــو المجلــس المحلــي التابــع لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، الــذي قتــل فــي 

مدينــة الشــحيل فــي 8/ تشــرين األول، كمــا تــم اغتيــال القائــد العســكري البــارز أدهــم الكــراد مــع أربعــة 

مــن مرافقيــه مــن قبــل مجهوليــن أطلقــوا النــار علــى الســيارة التــي كانــوا يســتقلونها قــرب مفــرق قرية 

تبنــة علــى الطريــق الدولــي دمشــق- درعــا فــي 14/ تشــرين األول.

ــا ارتفاعــًا فــي معــدل جرائــم القتــل والســرقة  أمــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري فقــد رصدن

ــردي األوضــاع المعيشــية.  وحــوادث االنتحــار، ويبــدو أن الســبب الرئيــس ألغلــب هــذه الحــوادث هــو ت

وقــد ذكــر زاهــر حجــو، المديــر العــام للهيئــة العامــة للطــب الشــرعي، فــي تصريحــه لجريــدة الوطــن 

الســورية الــذي نشــرته فــي 15/ تشــرين األول، أنــه تــم تســجيل 332 حالــة قتــل خــال العــام الحالــي، أزيــد 

ــا مــن الذكــور 260 و مــن اإلنــاث 72. مــن نصفهــا فــي حلــب ودرعــا والســويداء، مؤكــداً أن عــدد الضحاي

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

خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور والقانــون الدولــي، وطالــت الماحقــات 

واالعتقاالت التعســفية عددًا من المواطنين الســوريين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشــية 

واالقتصاديــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام، وكان مــن بينهــم موظفــون حكوميــون احتجزتهــم قــوات 

ــات اعتقــال وماحقــة  ــًا، ســجلنا عملي ــر مداهمــة منازلهــم وأماكــن عملهــم. ثاني النظــام الســوري عب

بحــق مواطنيــن علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي وقــت ســابق فــي تظاهــرات وأنشــطة معارضــة للنظــام 

الســوري فــي محافظــة الســويداء، مــن بينهــم نشــطاء، وقــد حصلــت معظــم عمليــات االعتقــال تلــك 

فــي أثنــاء مرورهــم علــى نقــاط التفتيــش التابعــة لقــوات النظــام فــي مدينــة الســويداء. ثالثــًا، لــم تتوقــف 

على صعيد االعتقال واإلخفاء القسري

https://drive.google.com/file/d/1kNHYFftTgEZmO4H5TH3s8rndt3GVu4Ci/view
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قــوات النظــام الســوري فــي تشــرين األول عــن ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية 

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

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي درعــا وريــف دمشــق، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات  وتركَّ

دهــم واعتقــال جماعيــة. 

رابعــًا، ســجلنا عمليــات اعتقــال عنــد انتقــال المواطنيــن الســوريين وســفرهم مــن المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة النظــام الســوري باتجــاه مناطــق أخــرى.

علــى صعيــد اإلفراجــات، رصدنــا فــي تشــرين األول إخــاء قــوات النظــام الســوري ســبيل 11 شــخصًا، 

مــن محافظــات ســورية مختلفــة، أفــرج عنهــم مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري 

فــي محافظــة دمشــق، معظمهــم أفــرج عنهــم بعــد انتهــاء أحكامهــم التعســفية، وتراوحــت مــدد 

اعتقالهــم بيــن أربــع إلــى ثمانــي ســنوات.

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

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

ــد مــن المدنييــن بينهــم أطفــال بذريعــة  ــة للعدي ــي، كمــا شــنَّت حمــات دهــم واعتقــال جماعي الوطن

ــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظــة ديــر الــزور، ورصدنــا عمليــات  محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، وتركَّ

ــة الواحــدة بينهــم  ــات عــدة مســتهدفة عــدة أفــراد مــن العائل اعتقــال/ احتجــاز قامــت بهــا بحــق عائ

ــة. كمــا ســجلنا فــي تشــرين األول  ــى جهــة مجهول  واضحــة، واقتادتهــم إل
ٍ

ــه تهــم مســنون، دون توجي

اختطــاف قــوات ســوريا الديمقراطيــة ألطفــال بهــدف اقتيادهــم إلــى معســكرات التدريــب والتجنيــد 

التابعــة لهــا وتجنيدهــم قســريًا، ومنعــت عائاتهــم مــن التواصــل معهــم، ولــم تصــرِّح عــن مصيرهــم.

ــزت فــي مدينــة  شــهَد تشــرين األول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق المدنييــن، تركَّ

إدلــب، وشــملت نشــطاء فــي مؤسســات مجتمــع مدنــي وإعامييــن ومحاميــن ورجــال ديــن، ومعظــم 

هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق 

ــت عمليــات االحتجــاز هــذه عبــر اســتدعاءات أرســلتها النيابــة العامــة التابعــة لحكومــة  ســيطرتها، تمَّ

ــر الشــام، وبطريقــة تعســفية علــى شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير  ــة تحري اإلنقــاذ التابعــة لهيئ

أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط التفتيــش المؤقتــة.

مــن جهتهــا قامــت المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي تشــرين األول بعمليــات احتجــاز 

تعســفي وخطــف، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت فــي العديــد مــن الحــاالت عــدة أفــراد 

ــزت   المســنين، كمــا رصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
ِ

مــن عائلــة واحــدة ولــم تســتثن

فــي مناطــق ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة 

جهــاز الشــرطة وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون 

 واضحــة.
ٍ

توجيــه تهــم
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فــي تشــرين األول التهمــت النيــران التــي اندلعــت فــي األحــراج واألراضــي الزراعيــة والقــرى فــي كل مــن   -

محافظــات الاذقيــة وطرطــوس وحمــاة وحمــص، عشــرات المنــازل ومئــات الهكتــارات مــن األراضــي 

بت هــذه الحرائــق التــي اندلعــت منــذ ليلــة 9/ تشــرين  التــي ُتعــد مــن أبــرز الثــروات الوطنيــة، وقــد تســبَّ

ــام فــي مقتــل مدنَييــن اثنيــن وفــق مــا أعلنــت عنــه مصــادر مواليــة للنظــام  األول واســتمرت أربعــة أي

الســوري، وكســابقتها مــن الحرائــق تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وعــدم مباالة، حيــث لم نرصد 

تدخــل الطيــران المروحــي إلطفــاء الحرائــق حتــى امتــدت إلــى داخــل القــرى والبلــدات، وقــد أظهــرت صــور 

ومقاطــع مصــورة نشــرتها مصــادر مواليــة للنظــام الســوري قيــام األهالــي بإطفــاء الحرائــق بــأدوات 

منزليــة، وقيــام عناصــر مــن قــوات النظــام الســوري بإطفائهــا باســتخدام مجــارف وأغصــان أشــجار. 

كمــا لــم يعلــن النظــام الســوري عــن قيامــه بتحقيقــات لتحديــد ســبب انــدالع هــذه الحرائق وهــو يتحمل 

المســؤولية الكاملــة عنهــا ويقــع علــى عاتقــه تعويــض المواطنيــن الذيــن يعتمــدون علــى المحاصيــل 

ر كل إمكاناتــه ومــوارده فــي  المحترقــة كمصــدر دخــل لهــم بشــكل كامــل، لكــن النظــام الســوري ُيســخِّ

ت الحرائــق إلــى مناطــق ســيطرة  خدمــة األجهــزة األمنيــة والعســكرية لتثبيــت حكــم العائلــة. وقــد امتــدَّ

فصائــل المعارضــة المســلحة فــي شــمال غــرب ســوريا، وعمل الدفاع المدني الســوري علــى إخمادها. 

فــي 9/ تشــرين األول نشــر الدكتــور ريــاض قــرة فــاح، أســتاذ علــم المنــاخ فــي جامعــة تشــرين فــي 

الاذقيــة، علــى حســابه فــي موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك “أن الحرائــق قــام بهــا شــخص أو 

مجموعــة أشــخاص، أو جهــة )مثقفــة ومتعلمــة( تتابــع حــاالت الطقــس وتفهــم تمامــًا األحــوال 

الجويــة التــي تســاعد فيهــا الريــاح علــى حــدوث أكبــر امتــداد للحرائــق، وهــي بذلــك تــدرك جيــدًا مــا 

تفعــل. علمــًا أن هــذا يحصــل للمــرة الثانيــة خــال شــهر، وبنفــس الظــروف الطقســية واألهــم 

مــن ذلــك فــي أماكــن جديــدة لــم تطالهــا الحرائــق المــرة الســابقة”.

 اســتمرَّ تصاعــد عــدد حــاالت اإلصابــة المســجلة فــي عمــوم أنحــاء ســوريا وكان تشــرين األول هــو 

األســوأ مقارنــة بمــا ســبقه مــن أشــهر، ففــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، 

تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة عــن 1528 حالــة إصابــة، و88 حالــة وفــاة خــال هــذا الشــهر 

لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة، المعلــن عنهــا فــي 31/ تشــرين األول 5728 حالــة إصابــة، و288 حالــة وفــاة. 

ونعتقــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن األرقــام المعلنــة ال تمثــل إال مــا يــودُّ النظــام 

الســوري اإلفصــاح عنــه.

كمــا ســجلت اإلصابــات بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا، قفــزة هي األعلــى من حيث 

عــدد الحــاالت والوفيــات فــي تشــرين األول، وقــد أعلــن نظــام اإلنــذار المبكــر EWARN عــن 3666 إصابــة، 

و44حالــة وفــاة فــي تشــرين األول، لتبلــغ الحصيلــة اإلجماليــة التي أعلَن عنها فــي 28/ تشــرين األول 4738 

حالــة إصابــة، و50 حالــة وفــاة، وكانــت الحصيلــة األعلــى لإلصابــات فــي مدينــة إدلــب بـــ 1821 إصابــة.

على صعيد جائحة كوفيد-19

https://news.sn4hr.org/?p=87481
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ee2-mAK_FctGmIrNrAq_AJ8BF9qR_iZfnz0TCZPu8Y90hQ?e=NP8JRY
https://drive.google.com/file/d/1HNYwxPofiqjIcuEAxlSB7WVEj8GpIgUI/view
http://www.sana.sy/?p=1248439
http://www.sana.sy/?p=1248439
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-125.pdf


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين األول 72020

فــي 8/ تشــرين األول أعلنــت منظمــة اإلغاثــة الســورية Syria Relief أن حالــة وبــاء كوفيــد-19 حالــة 

طــوارئ تســتدعي الدعــم العاجــل مــن حكومــات الــدول ودعــت جميــع األطــراف الفاعلــة فــي الصــراع 

ــا. الســوري إلــى توجيــه المــوارد بعيــدًا عــن القتــال ونحــو توفيــر الدعــم الطبــي للضحاي

أمــا فــي شــمال شــرق ســوريا، فقــد بلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ تشــرين األول، 4604 

حالــة منهــا 125 حالــة وفــاة، وفــق مــا تــم اإلعــان عنــه مــن قبــل هيئــة الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال 

وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أن تشــرين األول شــهَد تضاعفــًا فــي حصيلــة اإلصابــات المعلــن عنهــا، حيث 

ل فــي هــذا الشــهر 2986 إصابــة و61 حالــة وفــاة. وعلــى الرغــم مــن تفشــي الوبــاء أصــدرت اإلدارة  ســجَّ

ــر  الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا القــرار رقــم 149 فــي 11/ تشــرين األول القاضــي بفتــح كافــة المعاب

الحدوديــة اعتبــارًا مــن اليــوم التالــي للقــرار.

فــي 27/ تشــرين األول أشــار مــارك لوكــوك، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية، فــي جلســة 

افتراضيــة مفتوحــة ألعضــاء مجلــس األمــن حــول ســوريا إلــى أن حــاالت كوفيــد-19 التــي تــم تأكيدهــا فــي 

ســوريا كانــت فــي الغالــب نتيجــة انتقــال مجتمعــي، وأن مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي بعــض المناطــق 

غيــر قــادرة علــى اســتيعاب جميــع الحــاالت المشــتبه بها؛ ممــا يضطرها إلى تعليق العمليــات الجراحية 

أو تكييــف األجنحــة الســتيعاب المزيــد مــن المرضــى. كمــا أعــرب عــن قلقــه بشــأن المناطــق المكتظــة 

بالســكان، مثــل المراكــز الحضريــة في دمشــق وما حولها وحلب وحمص، ومخيمــات النزوح المزدحمة 

والمســتوطنات والماجــئ الجماعيــة فــي الشــمال الغربــي والشــمال الشــرقي مــن البــاد.

 مــا زال المواطنــون الســوريون يعانــون مــن تــردي األوضــاع االقتصاديــة وخصوصــًا فــي مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــام النظــام الســوري برفــع أســعار مــواد الوقــود 

والخبــز فــي هــذا الشــهر، حيــث  إن رفــع أســعار مــواد الوقــود يهــدد العديــد مــن الصناعــات بالتوقــف؛ 

ممــا سيشــكل عبئــًا إضافيــًا علــى المواطــن الســوري، حيــث جــاء فــي القــرار رقــم 2664 الصــادر فــي 7/ 

ــارًا مــن  ــر واحــد اعتب ــرة ســورية/ لت ــان 95 ســيصبح 850 لي ــن أوكت تشــرين األول أن ســعر مــادة البنزي

اليــوم التالــي للقــرار، لترتفــع بمقــدار 1.5 ضعفــًا عــن الســعر الســابق، ثــم تــم رفــع ســعره مجــددًا إلــى 

1050 ليــرة فــي 19/ تشــرين األول، إضافــة إلــى رفــع ســعر ليتــر المــازوت الصناعــي والتجــاري الحــر إلــى 

650 ليــرة ســورية، وُينــذر رفــع ســعر المــازوت الصناعــي بإغــاق منشــآت صناعيــة ممــا سيشــكل عبئــًا 

إضافيــًا علــى المواطــن الســوري.

فــي 20/ تشــرين األول أصــدرت وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك قــرارًا يقضــي بتحديد ســعر 

مبيــع ليتــر البنزيــن الممتــاز المدعــوم للمســتهلك بـــ 450 ليــرة ســورية. وحــددت الــوزارة فــي القرار ســعر 

مبيــع ليتــر البنزيــن الممتــاز غيــر المدعــوم للمســتهلك بـ 650 ليرة ســورية.

على صعيد الوضع المعيشي

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-relief-declare-covid-19-emergency-syria
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1461755450681054
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1461755450681054
https://drive.google.com/file/d/1JgZ9t1aV1xAgdnYqUAYOKnU_uNpIMhFb/view
https://drive.google.com/file/d/1JgZ9t1aV1xAgdnYqUAYOKnU_uNpIMhFb/view
https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064632
https://drive.google.com/file/d/1xEOau6y9SqlTlaFUH-lDvVOHd8ghPtuP/view
https://drive.google.com/file/d/1xEOau6y9SqlTlaFUH-lDvVOHd8ghPtuP/view
http://www.sana.sy/?p=1240955
http://www.sana.sy/?p=1240955
http://www.sana.sy/?p=1241599
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فــي 28/ تشــرين األول أصــدرت الــوزارة القراريــن 2990 و2991 القاضييــن علــى الترتيــب بتحديــد ســعر 

مبيــع الكيلــو غــرام الواحــد مــن مــادة الخبــز المدعــوم بمبلــغ 75 ليــرة ســورية مــن دون عبــوة وتحديد وزن 

ربطــة الخبــز المدعــوم بـــ 1100 غــرام بســعر 100 ليــرة ســورية معبــأة فــي كيــس نايلــون وذلــك عنــد البيع 

للمعتمديــن والمســتهلكين مــن منفــذ البيــع بالمخبــز، وبــررت الــوزارة رفــع ســعر الخبــز إلــى الصعوبات 

التــي تواجههــا فــي توفيــر المــادة وارتفــاع قيمتهــا وتكاليــف شــحنها .

يعــزو النظــام الســوري رفعــه أســعار المــواد األساســية إلــى العقوبــات األمريكيــة المفروضــة عليــه 

وعلــى أفــراد ومؤسســات مواليــة لــه، نشــير إلــى أن تطبيــق هــذه العقوبــات ال يتــم بشــكل كامــل حيــث 

تتناقــل مصــادر إعاميــة لبنانيــة أنبــاء حــول اســتمرار حــزب هللا اللبنانــي بعمليــات تهريــب لمــواد البنزيــن 

والطحيــن إلــى النظــام الســوري، كمــا ال تــزال قــوات ســوريا الديمقراطيــة تقــوم ببيــع مــادة النفــط إلــى 

النظــام الســوري، والتــي اســتعرضناها فــي تقريــر ســابق، وذلــك علــى الرغــم مــن دخــول قانــون قيصــر 

ــز التنفيــذ، ونعتقــد أن مــردود عمليــات التهريــب هــذه ال يعــود لصالح المواطن الســوري إنما لصالح  حيِّ

أشــخاص ومؤسســات محســوبة علــى النظــام الســوري.

وقــد أعلــن المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، فــي إحاطتــه الصحفيــة 

اليوميــة فــي 6/ تشــرين األول أن 11 مليــون شــخص فــي ســوريا يحتاجــون لمســاعدات عاجلــة نظــرًا 

لتــردي األوضــاع المعيشــية وغــاء األســعار.

األوضاع المعيشــية في عموم المخيمات في ســوريا تشــهد تدهورًا جراء الظروف اإلنســانية الســيئة 

ــة فــي الســوء تمنــع  ــاء كوفيــد-19 وســَط ظــروف غاي وغــاء المعيشــة، يضــاف إلــى ذلــك تفشــي وب

اتخــاذ أيــة إجــراءات احترازيــة، ُيضــاف إلــى ذلــك أنَّ قاطنــي مخيمــات شــمال شــرق ســوريا يعانــون مــن 

ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وعلــى وجه الخصــوص أهالي مخيم 

الهــول، وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 29/ تشــرين األول تقريــرًا حــول الظــروف 

ق إلــى القــرار 146 الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة فــي  الاإنســانية التــي يعانــي منهــا أهالــي المخيــم، تطــرَّ

قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األول القاضــي بالســماح لمــن يرغــب مــن الســوريين فــي 

المخيــم بمغادرتــه بعــد اســتكمال اإلجــراءات الازمــة، ولكننــا مــن خــال مراقبتنــا لتطبيــق هــذا القــرار 

لــم نلحــظ عمليــات إخــاء واســعة لــآالف مــن الســوريين المحتجزيــن، واقتصــرت هــذه العمليــات علــى 

وســاطات العشــائر. 

فــي 27/ تشــرين األول قــام كل مــن الســيد مــارك كتــس، نائــب المنســق اإلقليمــي للشــؤون اإلنســانية، 

وكيفــن كينيــدي، مســاعد األميــن العــام لألمــم المتحــدة ومنســق الشــؤون اإلنســانية اإلقليمــي وعــدد 

مــن الشــخصيات األخــرى بزيــارة إلــى عــدد مــن المخيمــات فــي شــمال غــرب ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1gF6zFURA-tnOfAUGGUPOeNWyR80LcCaE/view
https://drive.google.com/file/d/1zRZjEegmUO1LlDqDbESQ9SXIq_WKJ4jp/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=11548
https://www.un.org/press/en/2020/db201006.doc.htm
https://sn4hr.org/arabic/?p=12794
https://twitter.com/MarkCutts/status/1321389081058750467
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أصــدر مكتــب خدمــات الهجــرة التابــع لــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الحكومــة الدنماركيــة مطلع تشــرين األول 

2020 تقريــرًا عــن الوضــع األمنــي واالقتصــادي واالجتماعــي في محافظتي دمشــق وريف دمشــق في ســوريا. 

كانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــدر األول للبيانــات الــواردة فيــه بـــ 63 اقتبــاس، يليهــا المكتــب 

األوروبــي لدعــم اللجــوء  )EASO(بـــ 42 اقتباس.

ــي لاجئيــن الســوريين فــي العاصمــة  مطلــع تشــرين األول دعــت وزارة الدفــاع الروســية لعقــد مؤتمــر دول

الســورية دمشــق بيــن 10 و12/ تشــرين الثانــي، فيمــا يبــدو أنــه محاولــة إلكســاب النظــام الســوري الشــرعية 

والتمهيــد إلعــادة إعمــار ســوريا.

فــي 1/ تشــرين األول أصــدرت بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريريــن 

منفصليــن، تناولــت فــي كل منهمــا حادثــة اســتخدام مزعــوم للســاح الكيميائــي فــي ســوريا، الحادثــة األولــى 

هــي عــن مزاعــم اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة ضــدَّ أبنــاء مدينــة ســراقب فــي 1/ آب/ 2016 

وكانــت خارجــة عــن ســيطرته، والثانيــة هــي ادعــاء النظــام الســوري اســتخدام المعارضــة الســورية أســلحة 

كيميائيــة ضــد أحيــاء فــي مدينــة حلــب فــي 24/ تشــرين الثانــي/ 2018. وقــد أصدرنــا فــي 6/ تشــرين األول تقريــرًا 

بهــذا الخصــوص.

فــي 6/ تشــرين األول أعلــن محامــون يمثلــون ضحايــا هجمــات بأســلحة كيميائيــة فــي ســوريا أنهــم قدمــوا 

شــكاوى جنائيــة لــدى المدعــي االتحــادي العــام فــي ألمانيــا ضــدَّ مســؤولين ســوريين يتهمونهــم بالتَّســبب فــي 

مــوت مئــات المدنييــن فــي مناطــق كانــت تســيطر عليهــا فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وقــت الهجمات.

ــات  ــات علــى األشــخاص والكيان ــد قــرار فــرض عقوب ــي عــن تمدي فــي 12/ تشــرين األول أعلــن االتحــاد األوروب

ــر واســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا لمــدة عــام واحــد. المشــاركة فــي تطوي

ــه  ــة مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورت ــم انتخــاب كل مــن روســيا والصيــن لعضوي فــي 13/ تشــرين األول ت

ــح النظــام الســوري  ل دعمــًا لصال ــرى الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان أن انتخابهمــا ُيشــكِّ القادمــة، وت

وانتهاكاتــه المســتمرة ولصالــح العديــد مــن األنظمــة الدكتاتوريــة فــي العالــم، وقــد أصدرنــا تقريــرًا بغــرض 

تــت لصالــح ارتــكاب مزيــد مــن االنتهــاكات فــي ســوريا عبــر الســنوات التســع  تعريــة وفضــح الــدول التــي صوَّ

الماضيــة، وعــدد المــرات التــي صوتــت فيهــا.

فــي 15/ تشــرين األول أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريــرًا بعنــوان “عــم يســتهدفوا الحيــاة 

بإدلــب” ســلَّط الضــوء علــى 46 هجومــًا لقــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة إدلــب، وكانــت الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان قــد ســاهمت فــي هــذا التقريــر عبــر مشــاركة بياناتهــا مــع المنظمــة.

https://sn4hr.org/arabic/2020/10/27/12786/
https://apnews.com/article/united-nations-middle-east-damascus-bashar-assad-syria-2fda244570754fdde10be0150ec708b6
https://sn4hr.org/arabic/2020/10/06/12751/
https://www.reuters.com/article/mideast-syria-germany-chemicalweapons-ia-idARAKBN26R1HX
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/eu-sanctions-regime-for-chemical-weapons-renewed-for-one-year/
https://sn4hr.org/arabic/2020/10/22/12777/
https://www.hrw.org/ar/report/2020/10/15/376415
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ثالثًا: أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين األول:

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

تشــرين األول علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1HSGPrt-3qjYyOYf8VVOXfmlFjkckVsI-/view
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ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 126 مدنيــًا، بينهــم 18 طفــًا و8 ســيدة 

)أنثــى بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى، مــن بيــن الضحايــا 1 مــن الكــوادر اإلعامية. كمــا وثقنا 

مقتــل 10 أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا مــا ال يقــل عــن 3 مجــازر. وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي األول 

ــل عــن الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة  ث بشــكل مفصَّ 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 المحلية، الميليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 31 

بينهــم 2 طفــًا، و2 ســيدة.

- القوات الروسية: 2

- تنظيم داعش )يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسامية(: 2 أحدهما طفل.

- هيئــة تحريــر الشــام )تحالــف بيــن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام وعــدد مــن فصائــل فــي المعارضــة 

2 المســلحة(: 

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 طفًا.

- قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 2

- قوات التَّحالف الدولي: 7 بينهم 1 طفًا، و1 سيدة.

ثانيًا: جهات أخرى:

وثقنا مقتل 79 مدنيًا بينهم 13 طفًا و5 سيدات على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 12 بينهم 3 طفًا.

رصاص مجهول المصدر: 28 بينهم 3 طفًا، و2 سيدة.

تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 33 بينهم 7 طفًا، و1 سيدة.

قتل على يد مجهولين: 5 بينهم  2 سيدة.

حرس الحدود التركي: 1

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 154 حالــة اعتقال تعســفي بينها 

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

منهــا علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظــة درعــا فريــف دمشــق وقــد أصدرنــا تقريــرًا فــي الثانــي مــن 

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

النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا.
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ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ

- قوات النظام السوري: 73 بينهم 2 طفا،ً و2 سيدة.

- هيئة تحرير الشام: 16.

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 21 بينهم 1 سيدة.

- قوات سوريا الديمقراطية: 44 بينهم 3 طفًا.

تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 14 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز  ســجَّ

ــزت فــي محافظــة إدلــب. ــة، 5 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري، وقــد تركَّ حيويَّــة مدنيَّ

ــادة، و3 علــى أســواق، و3 علــى مراكــز تابعــة  ــداء علــى أماكــن عب ــة اعت ــا 2 حادث مــن بيــن هــذه الهجمــات وثَّقن

ــي. للدفــاع المدن

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

أواًل: األطراف الرئيسة:

- قوات النظام السوري: 5

- القوات الروسية: 1

- هيئة تحرير الشام: 1

- المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1

ثانيًا: الجهات األخرى:

ارتكبت 6 حوادث اعتداء، توزعت على النحو التالي:

- تفجيرات لم نتمكن من تحديد مرتكبيها: 5

- قذائف مجهولة المصدر: 1



أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في تشرين األول 132020

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

قذائف مجهولة

المركز المـُعتدى عليه المصدر

قوات النظام 
السوري

القوات 
الروسية

هيئة
 تحرير
 الشام

المعارضة 
المسلحة/ 

الجيش 
الوطني

المراكز الحيوية الدينية

المساجد

المراكز الحيوية الطبية

سيارات اإلسعاف

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

المنشآت والمصادر المائية

المقرات الخدمية الرسمية

وسائط النقل

مخيمات النازحين

مخيمات النازحين

المجموع:

 

1

1

3

5

 

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

5

 

1

1
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وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى تشــرين 

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّعــت  ــد أطــراف الن ــى ي ــداء عل ــة اعت ــه 312 حادث ــي مــن العــام ذات الثان

شــهريًا علــى النحــو التالــي:

يظهــر المخطــط ارتفاعــًا نســبيًا فــي حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة فــي تشــرين 

األول بخــاف األشــهر الســتِّ الماضيــة، وكان للقصــف العشــوائي مــن قبــل النظــام الســوري وحلفائــه، 

الــذي طــاَل مناطــق المدنييــن البعيــدة عــن خطــوط التمــاس مــع فصائــل المعارضــة المســلحة وهيئــة 

ــز التنفيــذ فــي  تحريــر الشــام أثــٌر فــي ذلــك علــى الرغــم مــن ســريان اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي دخــل حيِّ

6/ آذار.

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

الخميــس 1/تشــرين األول/ 2020 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى تفجيــر خــط الغــاز الواصــل بيــن محطــة غــاز 

الثلجــة فــي مدينــة مركــدة بريــف محافظــة الحســكة الجنوبــي، وبيــن معمــل غــاز الجبســة فــي مدينــة الشــدادي 

فــي الريــف الجنوبــي للمحافظــة أيضــاً، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي خــط الغــاز، 

وخروجــه عــن الخدمــة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان تحــاول الوصول إلى شــهود من تلك الحادثة 

للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثة.

https://drive.google.com/file/d/1hukxsNWNeYhPzxYtLdxGFdTXbV2OGBPk/view
https://drive.google.com/file/d/1bwGRd1rNhocSBe-3dXJ7KLnjyaqZsR60/view
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الثاثــاء 6/ تشــرين األول/ 2020 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي شــارع عثمــان بــن عفــان 

شــمال شــرق مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي، وهــي منطقــة حيويــة ومكتظــة بالمدنييــن؛ مــا 

تســبب بمجــزرة، إضافــًة إلــى دمــار ســيارة إســعاف مخصصــة لنقــل الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بوبــاء 

كوفيــد-19 تابعــة لمنظمــة اإلغاثــة والتنميــة )SRD( كانــت موجــودة فــي موقــع التفجير، وخروجها عــن الخدمة، 

ــى  ــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول إل ــة مــن كوادرهــا بجــراح، مــا زال كمــا أصيــب ثاث

شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة البــاب لســيطرة قــوات 

الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

الجمعــة 23/ تشــرين األول/ 2020 قصفــت قــوات نعتقــد أنهــا روســية -متمركــزة فــي قاعــدة حميميــم 

العســكرية الروســية بريــف محافظــة الاذقيــة- بثاثــة صواريخ بعيدة المدى ســوق األفيــول -يحوي صهاريج 

وخزانــات وقــود وحراقــات- فــي قريــة الدابــس الواقعــة جنــوب مدينــة جرابلــس بريــف محافظــة حلب الشــرقي؛ 

مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى انــدالع حرائــق ضخمــة فــي الســوق، وإصابــة مرافقــه بأضــرار ماديــة 

كبيــرة. تخضــع القريــة لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

 دمــار ســيارة إســعاف مخصصــة لنقــل الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بوبــاء كوفيــد-19 إثــر انفجــار 
ســيارة مفخخــة مجهولــة المصــدر فــي مدينــة البــاب/ حلــب – 6/ تشــرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1UHlctI5PaIouKaI9NBSjYa46_kdqIXkO/view
https://drive.google.com/file/d/1rK0CpEMzzvKk9huvl6zxdg7sbNOeaJQD/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%20%2D%20%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89%20%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%AC%D9%801%2023%2010%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNGaWJ3aVRROU5Nb2g5d1BIZXdiTklCVVlWX0pxWExKZnFUVE5nTWZSRktSUT9ydGltZT1uYU9sNHBTQTJFZw
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EfXz2sPmlChBogWBjNey6XYBIH8D-ZSSq4ELTr_yGv_XZw?e=igXzVP
https://drive.google.com/file/d/13ZPk_IqqRW8s2Ih3VQwNpNVlj-5HeZFW/view
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ليــل الثاثــاء 27/ تشــرين األول/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة فــي 

معســكر الحامديــة قــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي- قذيفــة على المســجد الكبير 

وســط مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئي في ســقف المســجد، وإصابــة أثاثه 

بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة 

وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

 مقطــع مصــور يســتعرض األضــرار إثــر هجــوم أرضــي نعتقــد أنــه روســي علــى ســوق األفيــول فــي قريــة الدابــس/ حلــب – 23/ 
تشــرين األول/ 2020 

أضــرار إثــر هجــوم أرضــي للنظــام الســوري علــى المســجد الكبيــر فــي مدينــة أريحــا/ إدلــب – 27/ 
تشــرين األول/ 2020

https://bit.ly/2HRSGpC
https://drive.google.com/file/d/14dlgooty4lcGA0kuEuF-FRZ4FFeNW89I/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%20%2D%20%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D8%AB%D8%B1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89%20%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%AC%D9%802%2023%2010%202020%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%2F2020%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9&originalPath=aHR0cHM6Ly9zbjRoci1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovcC91cGxvYWQvRWNmQ0YxVVdRSzVJbGFJeUZzRk5YNjBCSzgtbERjalBLNXZ4RFdjT080djJtUT9ydGltZT1kRkR6OVpTQTJFZw
https://drive.google.com/file/d/1rGx0WV2EJVdcRDQa-gb8DK8hDa4Bc42I/view
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ليــل الثاثــاء 27/ تشــرين األول/ 2020 قصفــت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام الســوري -متمركــزة فــي 

معســكر الحامديــة قــرب مدينــة معــرة النعمــان بريــف محافظــة إدلب الجنوبــي- قذائف عدة علــى مدينة أريحا 

بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي، ســقطت إحــدى القذائــف فــي الســاحة الرئيســة داخــل مركــز الدفــاع المدنــي 

شــمال المدينــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المركــز بأضــرار ماديــة بســيطة إضافــة إلــى إصابــة ســيارَتي إســعاف 

تابعَتيــن لــه بأضــرار ماديــة متفاوتــة، تشــير الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أن منظمــة الدفــاع المدني 

تتَّخــذ مــن مبنــى كــراج االنطــاق ســابقًا مركــزًا لهــا. تخضــع مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري خبــرًا عــن اســتهداف المركــز عبــَر حســابها الرســمي باللغــة 

العربيــة علــى منصــة التواصــل االجتماعــي “تويتــر”. 

ثاء: حصيلة الهجمات العشوائية واألسلحة غير المشروعة:

لم نتمكن في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان من توثيق أية هجمات عشــوائية أو اســتخدام ألســلحة 

غير مشــروعة في شــهر تشــرين األول.

رابعاً: النظام السوري المسؤول الرئيس عن انتشار جائحة كوفيد–19:
 

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 

والمحتجزين.

أضــرار فــي ســيارة إســعاف تابعــة للدفــاع المدنــي إثــر هجــوم أرضي للنظام الســوري اســتهدف 
مركــز الدفــاع المدنــي فــي مدينــة أريحــا/ إدلــب – 27/ تشــرين األول/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1TCDa5SPZQ-DU7s_ciagYKp57UvdSiF7k/view
https://drive.google.com/file/d/12zQSi77MvlosdcZwyOYw7NNg2oUp0rGC/view
https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1321341603869589505
https://drive.google.com/file/d/1qAiiffsXiimcD55Lk5pCRjsTsI8PTTjI/view
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تعامــل النظــام الســوري باســتخفاف وإهمــال شــديدين منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء عالميــًا، وقــد أعلنــت دول 

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

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

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.

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

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
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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.

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. 

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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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 الرحــات مــن إيــران.

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

وفــي األســواق التجاريــة، كمــا لــم يتبــع أيــة إجــراءات تحــدُّ مــن إقامــة مهرجانــات التســوق، ولــم يفــرض 

ــر الوقائيــة، أمــا أفــران الخبــز فقــد شــهدت ازدحامــًا  إجــراءات ُتلــزم المتســوقين والبائعيــن باتبــاع التدابي

ووقــوف المواطنيــن أمامهــا أرتــااًل لســاعات طويلــة وبــدون أيــة إجــراءات احترازيــة منعــًا النتقــال الوباء في 

ظــلِّ تفاقــم أزمــة الخبــز ونقــص المــواد األوليــة الداعمــة لألفــران. وقــد أشــرنا إلــى ذلــك ضمــن 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 عشــرات . 2

أو حضــور  األســواق،  بعــض  فــي  وكذلــك  الجمعــة،  المســاجد ألداء صلــوات  بعــض  فــي  المصليــن 

الفعاليــات الرياضيــة فــي الماعــب والصــاالت الرياضيــة، دون أن تتخــذ الســلطات المســيطرة بحقهــم 

أي منــع، حيــث يســود بيــن النــاس حالــة مــن الــا مبــاالة الناتجــة بشــكل رئيــس عمــا تعرضــوا لــه مــن 

ــه. ــل قــوات النظــام الســوري وحلفائ ــب مــن قب ــات قصــف وتشــريد وتعذي عملي

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. 

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.

https://snacksyrian.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a-%d9%86%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a/?fbclid=IwAR0fQM4UeIgox07M1DKLTPIdBcKnDOmweKafDgfe0hVZlAz8LIOiK0ocKoc
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/file/d/1mBYvnLS2o9v5CeswUajh8yebUMkqgJ3q/view
https://news.sn4hr.org/?p=87405
https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/30/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%af%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/2020/10/18/%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-%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%aa%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/ar/2020/10/05/%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b8-%d9%85%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a/
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خامسًا: مرفقات: 
)1(  القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 126 مدنيــا بينهــم 18 طفــال و8 ســيدات و1 مــن الكــوادر اإلعالميــة، 

و10 ضحايــا بســبب التعذيــب فــي تشــرين األول 2020

)2( توثيــق مــا ال يقــل عــن 154 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســوريا فــي تشــرين األول 2020 بينهــم 

5 أطفــال 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.

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

https://sn4hr.org/arabic/?p=12800
https://sn4hr.org/arabic/?p=12800
https://sn4hr.org/arabic/?p=12800
https://sn4hr.org/arabic/?p=12800
https://sn4hr.org/arabic/?p=12803
https://sn4hr.org/arabic/?p=12803
https://sn4hr.org/arabic/?p=12803
https://sn4hr.org/arabic/?p=12803
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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

 

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 
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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. 

: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.
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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. 

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.
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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.

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.	 

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

مســاهماتهم هــذا التقريــر.
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