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أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 2
تشرين األول 2021

أواًل: مقدمة ومنهجية:

شــهَدت ســوريا حجــم انتهــاكات غيــر مســبوق منــذ انطــاق الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، وتأتــي 
عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون وعمليــات االعتقــال والتعذيــب واإلخفــاء القســري علــى رأس قائمــة االنتهــاكات 
ــه ممارســَة تلــك االنتهــاكات  ــدأ النظــام الســوري والميليشــيات التابعــة ل ــي تعــرَّض لهــا المواطــن الســوري، وب الت
وغيرهــا واســتمرَّ فــي ذلــك كجهــة وحيــدة قرابــة ســبعة أشــهر، ثــم مــا لبثــت أن دخلــت أطراف أخــرى في انتهــاك حقوق 
المواطــن الســوري، واســتمرَّت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق مــا يتمكــن فريقهــا مــن التَّحقــق منــه، 
وتصاعــدت تلــك االنتهــاكات بشــكل كبيــر جــدًا فــي عامــي 2012 و2013؛ مــا دفعنــا إلــى تكثيــف إصــدار تقاريــر شــهرية 
ل وُتبــرز اســتمرار معانــاة الســوريين، وقــد وصلــت إلــى ثمانيــة تقاريــر تصــدُر بدايــة كل شــهر، وتــمَّ بنــاء  دوريــة ُتســجِّ
قاعــدة بيانــات واســعة تضــمُّ مئــات آالف الحــوادث التــي تنضــوي كل واحــدة منهــا علــى نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات 

ــا مــن توثيقهــا. التــي تمكنَّ

ــابقة  مــع نهايــة عــام 2018 ومــع انخفــاض حجــم العنــف عمــا كان عليــه ســابقًا، قمنــا بتغييــر فــي اســتراتيجيتنا السَّ
وقمنــا بجمــع التقاريــر ضمــَن تقريــر شــهري واحــد، يشــمل أبــرز االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، التــي تمكنــا مــن 
ــز تقريرنــا هــذا علــى حالــة حقــوق اإلنســان في ســوريا في شــهر تشــرين األول 2021، ويســتعرض حصيلة  توثيقهــا، وُيركِّ
الضحايــا المدنييــن، الذيــن وثقنــا فــي هــذا الشــهر مقتلهــم علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، إضافــة إلــى 
ــة،  حصيلــة حــاالت االعتقــال واإلخفــاء القســري، وُيســلِّط التقريــر الضــوء علــى عمليــات االعتــداء علــى األعيــان المدنيَّ
التــي تمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا خــال هــذا الشــهر. ولاطــاع علــى منهجيــة 

عملنــا فــي توثيــق وأرشــفة البيانــات نرجــو زيــارة الرابــط التالــي الــذي يوضــح ذلــك بشــكل تفصيلــي.

ــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال  ــل الحــدَّ األدنــى الــذي تمكنَّ مــا ورَد فــي هــذا التقريــر ُيمثِّ
يشــمل الحديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 3
تشرين األول 2021

ثانيًا: موجز عن أبرز الحوادث في شهر تشرين األول:

شــهد تشــرين األول تصعيــدًا للحملــة العســكرية التــي تشــنها قــوات الحلــف الســوري الروســي علــى منطقــة 
إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا منــذ خمســة أشــهر، والتــي تركــزت علــى منطقــة جبــل الزاويــة ومحيطهــا، حيــث 
ــة مــن الحــدود الســورية  ــى مناطــق قريب ــرة القصــف لتشــمل مناطــق فــي عمــق المنطقــة حت توســعت دائ
التركيــة، حيــث تعرضــت مــدن ســرمدا )فــي 19/ تشــرين األول( والدانــا )فــي 25/ تشــرين األول( ومناطــق أخــرى 
للقصــف. كمــا تســبب هجــوم آخــر علــى مخيــم للنازحيــن فــي بلــدة ترمانيــن بريــف إدلــب، فــي 27/ تشــرين األول 

فــي مقتــل طفــل وســقوط جرحــى وأضــرار فــي ذلــك المخيــم. 

ــران االســتطاع الروســي فــي المنطقــة.  ــة بتحليــق لطي ترافقــت معظــم هجمــات النظــام الســوري األرضي
وقــد تســبب هجــوم أرضــي ســوري علــى مدينــة أريحــا فــي ريــف إدلــب الجنوبــي فــي 20/ تشــرين األول بمجــزرة 

راح ضحيتهــا 11 مدنيــًا، بينهــم 4 أطفــال وســيدة وقــد أصدرنــا تقريــرًا مفصــًا عــن الحادثــة.

ــن الحيــن واآلخــر علــى شــمال غــرب ســوريا علــى خطــوط التمــاس  ــه بي واصــل ســاح الجــو الروســي هجمات
بيــن مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري والفصائــل فــي جبــل الزاويــة، وتركــزت الضربــات بغالبيتهــا علــى 
مواقــع عســكرية للفصائــل علــى جبهــات كنصفــرة والبــارة فــي جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي، بمعــدل غــارة 
كل يوميــن تقريبــًا علــى األقــل، كمــا نفــذ غــارة جويــة علــى أطــراف مدينــة مــارع بريــف حلــب الشــرقي الخاضعــة 
لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي فــي 11/ تشــرين األول هــي األولــى علــى هــذه المنطقــة منــذ ســنوات. وفــي 
30/ تشــرين األول شــن الطيــران الروســي غــارات علــى مقــرات عســكرية تابعــة للفرقــة 23 التابعــة للجيــش 
الوطنــي، فــي تلــة تقــع بيــن قريــة صلــوة فــي ريــف إدلــب الشــمالي ومدينــة عفريــن فــي ريــف حلــب الشــمالي 
ــة  الغربــي، القريبــة مــن الحــدود الســورية التركيــة وعلــى مســافة 500 متــر منهــا يوجــد تجمــع لمخيمــات قري
صلــوة؛ مــا تســبب بحالــة هلــع وذعــر كبيــرة بيــن قاطنيهــا، إضافــة إلــى ســقوط بعــض الشــظايا واألحجــار 

بشــكل عشــوائي علــى المخيمــات.
فــي محافظــة درعــا، دخلــت قــوات النظــام الســوري فــي 3/ تشــرين األول إلــى مدينــة جاســم فــي ريــف درعــا 
الشــمالي، وبــدأت عمليــة تســوية أوضــاع المطلوبيــن حســب مــا نــصَّ عليــه االتفــاق الــذي توصلــت إليــه قــوات 
النظــام الســوري مــع لجنــة المفاوضــات عــن المدينــة فــي شــهر أيلــول الماضــي 2021، وشــملت عمليــات 
التســوية فــي هــذا الشــهر مدينــة إنخــل فــي ريــف درعــا الشــمالي أيضــًا، وبلــدة الجيــزة فــي ريــف درعــا الشــرقي. 
ــة درعــا خــال  ــه ضــدَّ مدين ــرًا مفصــًا عــن انتهــاكات النظــام الســوري وحلفائ ــا هــذا الشــهر تقري وقــد أصدرن

الحملــة العســكرية األخيــرة، التــي أفضــت إلــى االتفاقــات وعمليــات التســوية المذكــورة.

جوبــه التصعيــد العســكري مــن طــرف قــوات الحلــف الســوري الروســي بــردٍّ مــن فصائــل المعارضة المســلحة 
وهيئــة تحريــر الشــام، إضافــة للقــوات التركيــة فــي منطقــة ريــف إدلــب الجنوبــي، عبر هجمــات أرضيــة بالمدفعية 
وراجمــات الصواريــخ علــى مناطــق تمركــز قــوات النظــام الســوري فــي جبهــات ريــف إدلــب الجنوبــي، وريــف 

حمــاة الغربــي وريــف حلــب الشــمالي.

على صعيد القصف والعمليات العسكرية:

https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/25/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a8%d8%a3%d8%b6/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/16/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%af%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a8%d9%85%d9%82%d8%aa/
https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/27/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%af%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%b9/
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/28/14390/
https://arabic.rt.com/middle_east/1279413-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7/
https://drive.google.com/file/d/1eju4wMKjr2Y_I9mAhMJWPZ2QnvyVxJTc/view
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/19/14338/


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 4
تشرين األول 2021

شــهد الربــع األخيــر مــن شــهر تشــرين األول اســتقدام هيئــة تحريــر الشــام حشــودًا عســكرية ضخمــة إلــى 
منطقــة جســر الشــغور بريــف إدلــب الغربــي )المدينــة وريفهــا الشــمالي الغربــي(، ومنطقــة جبــل التركمــان 
بريــف الاذقيــة الشــمالي، بهــدف القضــاء علــى أحــد التنظيمــات اإلســامية “جنــد هللا” وجــلُّ عناصــره مــن 
ــن انتهــت فــي 28/ تشــرين األول بإحــكام  ــن الطرفي ــك اشــتباكات عنيفــة بي ــر ذل ــة، اندلعــت إث جنســيات أجنبي

ــى المنطقــة. ــة عل ــر الشــام ســيطرتها الكامل ــة تحري هيئ

ــر الــزور الجنوبــي، علــى مــدار الشــهر، اشــتباكات كــرٍّ وفــرٍّ بيــن قــوات النظــام  شــهدت باديــة المياديــن بريــف دي
ــا تابعــة لتنظيــم داعــش مــن طــرف آخــر دون تغيــر فــي  الســوري والميليشــيات التابعــة لــه مــن طــرف وخاي
واقــع الســيطرة. وقــد شــنَّ تنظيــم داعــش، فــي 12/ تشــرين األول هجومــًا علــى رتــل يتبــع للميليشــيات 

ــي نتــج عنــه مقتــل عــدد مــن المســلحين بيــن الطرفيــن. ــزور الغرب ــر ال ــة ريــف دي ــة فــي بادي اإليراني

الوطنــي وقــوات ســوريا  الجيــش  قــوات  بيــن  االشــتباكات بشــكل متقطــع  األول  فــي تشــرين  اســتمرت 
الديمقراطيــة فــي القــرى التابعــة لناحيــة عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي والخاضعــة لســيطرة قــوات 
ــى أن هــذه المنطقــة تشــهد  ــوزع مناطــق الســيطرة، نشــير إل ــر فــي ت ــة، دون حــدوث تغي ســوريا الديمقراطي

اشــتباكات بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2019. 

علــى صعيــد التفجيــرات، رصدنــا فــي تشــرين األول عــدة تفجيــرات بعبــوات ناســفة ودراجــات ناريــة فــي ريــف 
حلــب، كان أبرزهــا االنفجــار الــذي تســبب بمجــزرة فــي مدينــة عفريــن فــي 11/ تشــرين األول. كمــا شــهدت مدينــة 
تــل أبيــض بريــف الحســكة الشــمالي الغربــي تفجيــرات ألحقــت أضــرارًا ماديــة فــي البنــى التحتيــة. وفــي الســياق 
ذاتــه نشــرت وكالــة ســانا لألنبــاء التابعــة للنظــام الســوري فــي 20/ تشــرين األول خبــرًا مفــاده مقتــل 14 
ــة مبيــت عســكري قــرب جســر “الرئيــس” فــي  ــاء مــرور حافل ــن ناســفتين فــي أثن شــخصًا جــراء انفجــار عبوتي

مدينــة دمشــق.

شــهَد تشــرين األول اســتمرارًا فــي وقــوع ضحايــا مدنييــن بســبب األلغــام فــي محافظــات ومناطــق متفرقــة 
فــي ســوريا، جلهــا فــي ريــف حلــب الشــرقي ودرعــا حيــث وثقنــا مقتــل 7 مدنيــًا بينهــم 6 أطفــال لتصبــح حصيلــة 

الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب األلغــام منــذ بدايــة عــام 2021، 149 مدنيــًا بينهــم 64 طفــًا، و22 ســيدة.

شــهد شــهر تشــرين األول عمليــات اغتيــال لمدنييــن فــي قــرى وبلــدات ريــف ديــر الــزور علــى يــد مســلحين 
مجهوليــن الهويــة يعتقــد أنهــم يتبعــون لتنظيــم داعــش.

فــي 8/ تشــرين األول قصفــت القــوات اإلســرائيلية بالصواريــخ مطــار التيفــور ) T4( العســكري بريــف حمــص 
الشــرقي، مــا أســفر عــن إصابــة 6 جنــود مــن قــوات النظــام الســوري بحســب مــا نقلــت وكالــة رويتــرز. وفــي 13/ 
تشــرين األول قصــف الطيــران اإلســرائيلي منطقــة فــي محيــط مدينــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي؛ مــا أدى 
إلــى مقتــل جنــدي تابــع لقــوات النظــام الســوري كمــا نشــرت وكالــة ســانا لألنبــاء. وفــي 30 مــن الشــهر ذاتــه 
شــنت القــوات اإلســرائيلية هجومــًا أرضيــًا علــى ريــف دمشــق أســفر عــن جــرح جندييــن وخســائر ماديــة وفــق 

وكالــة ســانا.

https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/11/%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%ae%d8%ae-2/
http://sana.sy/?p=1501413
https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/31/%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7/
https://news.sn4hr.org/ar/?p=98174
https://news.sn4hr.org/ar/?p=98105
https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-air-defenses-intercept-israeli-attack-above-homs-countryside-state-media-2021-10-08/
https://sana.sy/?p=1497810
https://sana.sy/?p=1507773
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اســتمرت قــوات النظــام الســوري فــي تشــرين األول فــي ماحقــة واعتقــال األشــخاص الذيــن أجــروا تســوية 
ــزت  عــت اتفاقــات تســوية مــع النظــام الســوري، وتركَّ ألوضاعهــم األمنيــة فــي المناطــق التــي ســبق لهــا أن وقَّ
هــذه االعتقــاالت فــي محافظــات دمشــق وريــف دمشــق ودرعــا، وحصــل معظمهــا ضمــن ُأطــر حمــات 
دهــم واعتقــال جماعيــة وعلــى نقــاط التفتيــش. وســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن بينهــم نســاء 
وأطفــال علــى خلفيــة محاولتهــم الســفر إلــى مناطــق غيــر خاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، وتركــزت 
هــذه االعتقــاالت فــي بلــدة كويــرس بريــف محافظــة حلــب الشــرقي. كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت 
فــي مدينــة حلــب الســتخراج  والجــوازات  الهجــرة  لــدى مراجعتهــم مبنــى  الفلســطينيين، وذلــك  الاجئيــن 
وثائــق تتعلــق بالســفر خــارج البــاد. إضافــة إلــى تســجيل عمليــات اعتقــال قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري 
اســتهدفت مدنييــن بينهــم طــاب جامعيــون علــى خلفيــة انتقادهــم األوضــاع المعيشــية فــي مناطق ســيطرة 

النظــام الســوري.
لنا فــي تشــرين األول اســتمرارها فــي سياســة االحتجــاز  الديمقراطيــة فقــد ســجَّ أمــا عــن قــوات ســوريا 
التَّعســفي واإلخفــاء القســري، وارتفاعــًا فــي حصيلــة حــاالت االحتجــاز واالختفــاء القســري لديهــا، عبــر حمــات 
دهــم واعتقــال جماعيــة اســتهدفت بهــا مدنييــن بذريعــة محاربــة خايــا تنظيــم داعــش، بعــض هــذه الحمــات 
جــرى بمســاندة مروحيــات تابعــة لقــوات التحالــف الدولــي، كمــا رصدنــا عمليــات اعتقــال اســتهدفت عاملين في 
المجالــس المحليــة والمدنيــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي محافظتــي 
ــر الــزور، وقــد ســجلنا عمليــات اعتقــال اســتهدفت مدنييــن علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي ُمظاهــرة  الرقــة ودي
ُمناهضــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة تنتقــد األوضــاع المعيشــية والخدميــة واالعتقــاالت فــي المناطــق 

الخاضعــة لســيطرتها وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة الرقــة.
ــزت فــي محافظــة  وشــهَد تشــرين األول عمليــات احتجــاز قامــت بهــا هيئــة تحريــر الشــام بحــق المدنييــن، تركَّ
إدلــب وشــملت نشــطاء إعامييــن وسياســيين، ومعظــم هــذه االعتقــاالت حصلــت علــى خلفيــة التعبيــر عــن 
ــت عمليــات االحتجــاز بطريقــة تعســفية علــى  آرائهــم التــي تنتقــد سياســة إدارة الهيئــة لمناطــق ســيطرتها، تمَّ
شــكل مداهمــات واقتحــام وتكســير أبــواب المنــازل وخلعهــا، أو عمليــات خطــف مــن الطرقــات أو عبــر نقــاط 
التفتيــش المؤقتــة، كمــا ســجلنا عمليــات اعتقــال قامــت بهــا عناصــر هيئــة تحريــر الشــام لمدنييــن مــن عائلــة 

واحــدة وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي مدينــة كفــر تخاريــم بريــف محافظــة إدلــب الغربــي.
مــن جهتهــا قامــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي فــي تشــرين األول بعمليــات 
 النســاء، معظمهــا حــدث بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن 

ِ
احتجــاز تعســفي وخطــف لــم تســتثن

ــزت فــي مناطــق  مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، ورصدنــا حــاالت احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيــة وتركَّ
ســيطرتها فــي محافظــة حلــب، وحــدث معظمهــا دون وجــود إذن قضائــي ودون مشــاركة جهــاز الشــرطة 
 واضحــة، كمــا 

ٍ
وهــو الجهــة اإلداريــة المخولــة بعمليــات االعتقــال والتوقيــف عبــر القضــاء، وبــدون توجيــه تهــم

تها عناصــر فــي الجيــش الوطنــي اســتهدفت مدنييــن بتهمــة التعامــل  ــات دهــم واعتقــال شــنَّ ســجلنا عملي
مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وتركــزت هــذه االعتقــاالت فــي بعــض القــرى التابعــة لمدينــة عفريــن بريــف 

محافظــة حلــب.

على صعيد االعتقال واالختفاء القسري:
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اســتمر تدهــور الوضــع االقتصــادي فــي تشــرين األول فــي عمــوم مناطــق ســوريا، وفــي مقدمتهــا المناطــق 
وتنظيــم  لإلضــراب  دعــوات  الســويداء  مدينــة  شــهدت  حيــث  الســوري،  النظــام  لســيطرة  تخضــع  التــي 
احتجاجــات شــعبية حتــى تأميــن 400 ليتــر مــن مــادة المــازوت لــكل عائلــة ليتــم اســتخدامها فــي التدفئــة خــال 
فصــل الشــتاء. ومــن جهتهــا قامــت وزارة التجــارة الداخليــة التابعــة للنظــام الســوري فــي 23/ تشــرين األول 
برفــع ســعر المــازوت الصناعــي والتجــاري إلــى 1700 ليــرة ســورية لليتــر الواحــد، كمــا حــددت فــي 24/ تشــرين 
األول ســعر الغــاز المنزلــي والصناعــي خــارج البطاقــة الذكيــة بـــ 30600 ليــرة ســورية ألســطوانة الغــاز المنزلــي 

ســعة 10 كــغ و49000 ليــرة ســورية ألســطوانة الغــاز الصناعــي ســعة 16 كــغ.

وفيمــا يتعلــق بأزمــة الكهربــاء، صــرح وزيــر الكهربــاء فــي حكومــة النظــام الســوري لموقــع شــام إف إم الموالي 
للنظــام فــي 10/ تشــرين األول أن “هنــاك صعوبــات فــي تأميــن شــتاء دافــئ هــذا العــام، خصوصــًا مــع 

النقــص الكبيــر بكميــات الغــاز والمحروقــات”. 
أمــا المــواد الغذائيــة فقــد واصلــت أســعارها باالرتفــاع مــع نــدرة فــي العديــد منهــا، وقــد صــرح زيــاد صبــاغ، وزيــر 
الصناعــة فــي حكومــة النظــام الســوري، لصحيفــة الوطــن المواليــة للنظــام الســوري فــي 10/ تشــرين األول 
أن جميــع معامــل الســكر التابعــة للقطــاع العــام متوقفــة عــن العمــل. مــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي أســعار الســكر 
ــى 3 أضعــاف الســعر العالمــي  ــر الواحــد فــي األســواق إل ــة فقــد وصــل ســعر اللت ــوت النباتي ــه. أمــا الزي وندرت
بحســب مــا صــرح بــه عبــد العزيــز المعقالــي، رئيــس جمعيــة حمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام الســوري، 
لصحيفــة الوطــن فــي 10/ تشــرين األول. ونتيجــة ألزمــة انقطــاع الميــاه فــي العديــد مــن المناطــق فقــد لجــأ 
ســكان بعــض مناطــق محافظــة ريــف دمشــق لشــراء الميــاه مــن صهاريــج متنقلــة تعبــئ الميــاه مــن مناهــل 
ملوثــة؛ مــا تســبب فــي حــاالت تســمم وصلــت إلــى 1200 حالــة تســمم بحســب مــا نقــل راديــو شــام إف إم علــى 

صفحتــه علــى فيســبوك نقــًا عــن مديريــة صحــة ريــف دمشــق فــي حكومــة النظــام الســوري.

فــي شــمال غــرب ســوريا يعانــي الســكان مــن تزايــد وتيــرة ارتفــاع أســعار المــواد األساســية وعلــى رأســها مــادة 
الخبــز ومــواد الوقــود والتدفئــة، ومــع انتشــار البطالــة تــزداد األمــور ســوءًا فــي المنطقــة.

كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بريــف ديــر الــزور أزمــة فــي أفــران الخبــز بســبب 
ارتفــاع أســعار كيــس الطحيــن وقلــة األفــران وارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج، وعلــى الصعيــد الطبــي تعانــي المشــافي 
والصيدليــات فــي المنطقــة الشــرقية مــن نقــص فــي أســطوانات األوكســجين بســبب ارتفــاع معــدل إصابــات 

كورونــا، إضافــة إلــى نقــص فــي بعــض األدويــة فــي الصيدليــات.

فــي 1/ تشــرين األول أصــدرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تقريــرًا حــول أزمــة الميــاه فــي ســوريا. حيــث أشــار 
التقريــر إلــى أن انخفــاض كميــة ميــاه الشــرب بنســبة تصــل إلــى 40 % عمــا كانــت عليــه قبــل عقــد مــن الزمــن. 
فيمــا انخفضــت نســبة أنظمــة ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي بنســبة 50 %، إضافــة إلــى أنهــا فقــدت 30 إلــى 

40 % مــن الكــوادر الفنيــة المشــغلة لهــا، معظمهــم غــادر البــاد. 

فــي 5/ تشــرين األول قــال ســتيفان دوجاريــك، المتحــدث باســم األمــم المتحــدة، فــي نيويــورك خــال المؤتمــر 
الصحفــي اليومــي، إن األمــم المتحــدة تلقــت تقاريــر عــن تضــرر خمســة ماييــن شــخص مــن أزمــة الميــاه 
المســتمرة فــي شــمال وشــمال شــرق ســوريا. وأضــاف بأنــه وبســبب انخفــاض مســتويات الميــاه، وتعطــل 
أنظمــة الميــاه، والقــدرة التشــغيلية المنخفضــة لمحطــات ضــخ الميــاه لــم يتمكــن النــاس فــي جميــع أنحــاء 

األجــزاء الشــمالية مــن ســوريا مــن الوصــول إلــى ميــاه كافيــة وآمنــة صحيــًا. 

على صعيد الوضع المعيشي:

http://www.sana.sy/?p=1503722
http://www.sana.sy/?p=1504213
https://sham.fm/article/616295f6e554e1005b7022c6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%81-%D8%A5%D9%85:-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85!
https://alwatan.sy/archives/276316
https://alwatan.sy/archives/275513
https://alwatan.sy/archives/275513
https://sham.fm/article/6165b119e554e1005b7e017a/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%84%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9
https://www.facebook.com/radioshamfm/posts/4351446451575282
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-40%25
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=05+October+2021
https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight?date%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=05+October+2021


أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 7
تشرين األول 2021

وفــي 21/ تشــرين األول أصــدر برنامــج األغذيــة العالميــة )WFP( تقريــره عــن حالــة األمــن الغذائــي فــي ســوريا 
)لوحــة المراقبــة الطارئــة( حيــث بّيــن التقريــر أن 12.4 مليــون شــخص فــي ســوريا يعانــون مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي، و1.3 مليــون يعانــون مــن حالــة انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد، وأن 1.8 مليــون شــخص فــي خطــر 

التعــرض لحالــة انعــدام األمــن الغذائــي. 

فــي 27/ تشــرين األول قــال مارتــن غريفثيــس، وكيــل األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية، فــي إحاطــة لــه أمــام 
المجلــس األمــن فــي مدينــة نيويــورك، “بعــد 10 ســنوات مــن النــزاع، ال تــزال الحيــاة صعبــة للغايــة بالنســبة 
لمالييــن الســوريين، وتــزداد صعوبــة بالنســبة للكثيريــن.” وأشــار غريفثيــس، أن الســوريين ســيواجهون 
شــتاًء قارســًا آخــر هــذا العــام، وأن هطــول األمطــار والبــرد والشــتاء ســيؤدي إلــى تفاقــم المصاعــب التــي 
يواجههــا ماييــن األشــخاص. وأضــاف “نحــن بحاجــة إلــى حقنــة عاجلــة مــن المســاعدات المنقــذة للحيــاة، 

خاصــة وأن الســوريين يســتعدون لفصــل الشــتاء”.

على صعيد جائحة كوفيد- 19:
شــهد تشــرين األول ارتفاعــًا غيــر مســبوق فــي تســجيل اإلصابــات بفايــروس كوفيــد- 19 فــي عمــوم مناطــق 

ســوريا منــذ ظهــور الجائحــة.
وقــد تــم اإلعــان رســميًا مــن قبــل وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام الســوري عــن 9199 حالــة إصابــة 
و319 حالــة وفــاة فــي شــهر تشــرين األول، لتصــل الحصيلــة اإلجماليــة إلــى 43404 إصابــة و2566 حالــة وفــاة 

حتــى 31/ تشــرين األول.

وفــي 17/ تشــرين األول قــال توفيــق حســابا، مديــر الجاهزيــة واإلســعاف فــي وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام 
الســوري إن اإلصابــات بفيــروس كورونــا مرشــحة لازديــاد وأن المشــافي قــد امتــأت. وأضــاف “نحــن فــي حالــة 

الــذروة باإلصابــات بفيــروس كورونــا واألعــداد مرشــحة لالرتفــاع”.

وســجلت حــاالت اإلصابــات والوفــاة بفيــروس كورونــا المســتجد فــي شــمال غــرب ســوريا فــي شــهر تشــرين 
األول وفــق مــا أعلنــه نظــام اإلنــذار المبكــر                15871 حالــة إصابــة و649 حالــة وفــاة مرتبطــة بجائحــة 
كوفيــد-19. وقــد بلغــت الحصيلــة اإلجماليــة التــي أعلــن عنهــا فــي تشــرين األول 88423 إصابــة و1847 وفــاة.

تســبَّب توقــف الدعــم عــن بعــض المنشــآت الطبيــة فــي إغاقهــا ليتفاقــم الوضــع الطبــي فــي المنطقــة التــي 
تعانــي مــن شــح المراكــز الطبيــة جــراء االســتهداف المتكــرر لهــا الــذي تســبب بخروجهــا عــن الخدمــة وهجــرة 
كوادرهــا، وبلغــت نســبة إشــغال المشــافي 100 % خــال الشــهر المنصــرم ولــم تتمكــن مــن اســتقبال مئــات 

الحالــة الصعبــة.
وبســبب ارتفــاع حــاالت اإلصابــة والوفيــات بفيــروس كورونــا في مناطق شــمال غرب ســوريا أصــدرت الحكومة 
الســورية المؤقتــة فــي 4/ تشــرين األول قــرار حظــر جزئــي لمــدة أســبوعين للحــدِّ مــن شــدة انتشــار الفيــروس. 
المناســبات  والمــدارس ومنــع  الخاصــة  والمنشــآت  الحكوميــة  المؤسســات  كافــة  الحظــر  قــرار  وشــمل 

االجتماعيــة وغيرهــا، وإغــاق األســواق، ومنــع التجــّول مــن الســاعة الـــ 7 مســاًء حتــى الـــ 5 فجــرًا.

وبلغــت اإلصابــات بفيــروس كورونــا حتــى 31/ تشــرين األول 35404 حالــة منهــا 1341 حالــة وفــاة وفــق هيئــة 
الصحــة فــي اإلدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا. نشــير إلــى أنــه تــم تســجيل 7559 حالــة إصابــة و409 وفــاة 

فــي تشــرين األول.

EWARN

https://api.godocs.wfp.org/api/documents/8b5fd6e1a5fb4f588c3d518389b3e253/download/?_ga=2.46347239.1397551341.1635157804-1279564917.1634834729&_gac=1.153691978.1635157816.CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtQYHsxnJwIz95_t52GDekCtZyiPqQfx6khVM5WS9OcWhKKGDBq9r3xoCXxYQAvD_BwE
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1086052
https://sana.sy/?p=1508810
http://www.sana.sy/?p=1500117
https://www.facebook.com/ACUSyria/photos/a.449392568598973/1699856140219270/
https://drive.google.com/file/d/1esjXbi5f3zKPnsyq1VGiFWcGGZOJcgpj/view
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1717174661805797
https://www.facebook.com/smensyria/posts/1717174661805797
https://www.acu-sy.org/wp-content/uploads/2017/01/COVID-19-Surveillance_NWS_EWARN_Daily-Sitrep_-431.pdf
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فــي 14/ تشــرين األول نشــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود بيانــًا صحفيــًا حــول وضــع الجائحــة فــي مناطق شــمال 
شــرق وغــرب ســوريا، أشــارت فيــه إلــى أن الموجــة الحاليــة مــن فيــروس كورونــا هــي أخطــر موجــة حتــى اآلن فــي 
مناطــق شــمال ســوريا. وأضــاف البيــان أن األنظمــة الصحيــة فــي شــمال شــرق وشــمال غــرب ســوريا باتــت 

غيــر قــادرة علــى اســتيعاب الجائحــة بســبب النقــص الحــاد فــي األكســجين وأجهــزة التنفــس االصطناعــي.

فــي 8/ تشــرين األول أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان بيانــًا أكــد فيــه أّن ســوريا مــا زالــت غيــر آمنــة لعــودة 
الاجئيــن والنازحيــن داخليــًا، وأدان اســتمرار العمليــات العســكرية لقــوات النظــام الســوري فــي درعــا وإدلــب. 
تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أهميــة هــذه التقاريــر فــي ظــل ادعــاء بعــض الــدول توقــف 
األعمــال العســكرية فــي ســوريا ومطالبتهــا بإعــادة الاجئيــن لديهــا، ممــا يجعلهــم معرضيــن لخطــر القصــف، 
إضافــة إلــى االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب واالبتــزاز المالــي، والســوق للتجنيــد اإلجبــاري، 
إن مثــل هــذه المخاطــر تحمــل الــدول التــي تضــمُّ الجئيــن مســؤولية منــح الســوريين لديهــا صفــة اللجــوء، ال 

الحمايــة فقــط. 

فــي 20/ تشــرين األول/ 2021 أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقريرهــا “حيــاة أشــبه المــوت”، تحــدث 
عــن االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا العائــدون إلــى ســوريا مــن الاجئيــن فــي لبنــان واألردن. أكــد التقريــر علــى 
ــر مــن االنتهــاكات الفظيعــة،  ــى ســوريا( لشــكل أو أكث ــع مــن تمــت مقابلتهــم )65 الجــئ عــاد إل تعــرض جمي
مــن بينهــا القتــل، اإلخفــاء القســري، التعذيــب، العنــف الجنســي، وقــد ســاهمت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فــي توفيــر عــدد مــن هــؤالء الضحايــا مــن أجــل الحديــث عمــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات، والمشــاركة 
ــة  ــى أن ســوريا ليســت آمن ــن وخلــص فــي ختامــه إل ــدون مــن الاجئي ــه العائ فــي المعلومــات عمــا يتعــرض ل

لعــودة الاجئيــن.

فــي 25/ تشــرين األول قــال باولــو بينيــرو، رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، فــي كلمتــه أمــام اللجنــة 
ــع علــى األرض فــي ســوريا  ــي مــن أن الوقائ ــة العامــة لأمــم المتحــدة محــذرًا المجتمــع الدول ــة للجمعي الثالث
ترســم معطيــات مختلفــة لمــا يظنــه البعــض مــن أن الصــراع علــى وشــك االنتهــاء. وقــال “هــذا ليــس الوقــت 
المناســب ليظــن أحــد أن ســوريا آمنــة وأنــه يمكــن لالجئيــن العــودة إلــى ديارهــم، ال بــل نشــهد تصاعــًدا 

فــي القتــال والعنــف”. 

شهد مخيم الهول1 في 6/ تشرين األول اندالع حريق مجهول السبب تسبب بأضرار في خيام عدة.

فــي 7/ تشــرين األول ذكــرت صحيفــة بيلــد األلمانيــة أن 8 نســاء و23 طفــًا قــد وصلــوا فــي اليــوم الفائــت إلــى 
ألمانيــا قادميــن مــن مخيــم الهــول، فيمــا أطلقــت عليــه “عمليــة اســتعادة مواطنيــن ألمــان األكبــر مــن ســوريا 
حتــى اآلن”، كمــا نشــر موقــع “المحلــي” فــي اليــوم نفســه أن الدانمــارك قــد اســتعادت 3 نســاء مــن رعاياهــا فــي 

مخيــم الــروج شــرق ســوريا، مــع أطفالهــم األربعــة عشــر. 

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري:

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

https://www.msf.org/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://undocs.org/ar/a/hrc/48/l.10
https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27703&LangID=A
https://news.sn4hr.org/ar/2021/10/07/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%ad%d9%8a%d9%86/
https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
https://www.thelocal.dk/20211007/denmark-evacuates-women-and-children-from-syria-what-happens-next/
https://www.dw.com/en/germany-repatriates-women-and-children-with-links-to-is/a-59430602
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وقــد رحبــت منظمــة “أنقــذوا األطفــال” فــي بيــاٍن لهــا فــي 7/ تشــرين األول بالخطــوة التــي قامــت بهــا ألمانيــا 
والدنمــارك ودعــت كافــة الحكومــات التخــاذ هــذه الخطــوة وحــذرت مــن سياســة فصــل األمهــات عــن أبنائهــم 

مقابــل عــودة األطفــال لبلدانهــم.

فــي 13/ تشــرين األول أصــدرت منظمــة الحقــوق واألمــن الدوليــة البريطانيــة2  تقريــرًا لهــا بعنــوان “المتروكــون 
للتعذيــب” دعــت فيــه إلــى اإلعــادة الفوريــة للنســاء واألطفــال المحتجزين فيما ســمته “معســكرات االعتقال” 
شــمال شــرق ســوريا. قــدر التقريــر بــأن هنــاك 12 ألــف طفــل وامــرأة فــي مخيمــي الهــول والــروج مــن دول خــارج 
ــه مــا يقــرب مــن ثلثــي  ــة، وأن ــة الخضــوع لمحاكمــة عادل ــة تهمــة أو إمكاني العــراق وســوريا محتجــزون دون أي
األطفــال هــم دون ســن الـــ 12 عامــًا. طالــب التقريــر الحكومــة البريطانيــة بإعــادة مواطنيهــا مــن األطفــال مــن 

تلــك المخيمــات.

فــي 19/ تشــرين األول نشــرت صحيفــة الميــرور البريطانيــة أن وفــد بريطانــي تســلم ثاثة أطفال من الجنســية 
البريطانية من قوات ســوريا الديمقراطية شــمال شــرق ســوريا. 

فــي 19/ تشــرين األول أعلنــت آنــا ماليــار، نائبــة وزيــر الدفــاع األوكرانيــة علــى حســابها علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك، أن بادهــا اليــوم اســتعادت الدفعــة الرابعــة مــن مواطنيهــا مــن شــرق ســوريا.

فــي 21/ تشــرين األول ســمحت قــوات ســوريا الديمقراطيــة بخــروج الدفعــة التاســعة عشــر 3 مــن قاطنــي 
مخيــم الهــول والبالغــة 18 عائلــة ســورية -قرابــة 74 فــرد- والعــودة إلــى مناطقهــم فــي ريــف مدينــة ديــر الــزور 

الشــرقي.

ــون العالقــون فــي  ــوان “الكندي ــرًا بعن فــي 25/ تشــرين األول أصــدرت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش تقري
ــل  ــة لرعاياهــا مــن عوائ ــه لتجاهــل الحكومــة الكندي مخيمــات ســوريا يكافحــون مــن أجــل البقــاء” تطرقــت في

تنظيــم داعــش فــي مخيــم الهــول.

تســتمر معانــاة قاطنــي مخيــم الركبــان مــع اقتــراب موســم الشــتاء نتيجــة للنقــص الحــاد فــي معظــم المــواد 
داخــل المخيــم، بشــكل أساســي المــواد الغذائيــة والطبيــة والميــاه الصالحــة للشــرب، مــا يهــدد بانتشــار 

ــة الصحيــة. األمــراض واألوبئــة فــي ظــل انعــدام الرعاي

فــي 27/ تشــرين األول ذكــر غيــر بيدرســون، المبعــوث األممــي الخــاص لســوريا، خــال جلســة لبحــث التطــورات 
فــي ســوريا أمــام مجلــس األمــن بــأن أكثــر مــن 12 مليــون ســوري ال يزالــون مهجريــن – إمــا كاجئيــن أو نازحيــن 

داخليــًا - ومســتويات الفقــر قريبــة مــن 90 %. 

3  إثــر القــرار 146 الــذي أصدرتــه اإلدارة الذاتيــة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 10/ تشــرين األول/ 2020 القاضــي بالســماح لمــن يرغــب مــن الســوريين فــي 

المخيــم بمغادرتــه بعــد اســتكمال اإلجــراءات الازمــة

2  منظمــة غيــر حكوميــة مســتقلة تأسســت عــام 1990 فــي بريطانيــا وإيرلنــدا وتعمــل علــى مراقبــة اإلجــراءات غيــر القانونيــة المتخــذة باســم األمــن القومــي مــن 

قبــل الحكومــات ووضعهــا أمــا مســؤولياتها.

https://www.savethechildren.net/news/save-children-welcomes-repatriation-37-danish-and-german-children-syrian-camps-urges-none
https://www.rightsandsecurity.org/assets/downloads/Abandoned_to_Torture_-_Final_Report.pdf
https://www.rightsandsecurity.org/assets/downloads/Abandoned_to_Torture_-_Final_Report.pdf
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/three-children-jailed-islamic-state-25252912
https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2000598920099140
https://www.youtube.com/watch?v=oee13vorjos&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.hrw.org/news/2021/10/25/canadians-stuck-syria-camps-struggle-survive
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1086052
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فــي 6/ تشــرين األول صرحــت وزارة الخارجيــة الفرنســية تعقيبــًا علــى قــرار اإلنتربــول الــذي يجيــز ولــوج ســوريا 
إلــى شــبكة اتصاالتــه “إن فرنســا ســتظل تعــارض تطبيــع العاقــات مــع ســوريا وســتبقى تعــارض أيضــًا أي 
تخفيــف مــن حــدة آليــة العقوبــات، مــا دام النظــام الســوري ال ينفــّك يزعــزع االســتقرار ويفاقــم األزمــة اإلنســانية 

ويؤجــج التهديــد اإلرهابــي”.

فــي 7/ تشــرين األول أعلــن البيــت األبيــض علــى موقعــه الرســمي تجديــد الرئيــس األميركــي جــو بايــدن حالــة 
القومــي  األمــن  فــي ســوريا علــى  الوضــع  الــذي يســببه  التهديــد  مــع  التعامــل  الوطنيــة بشــأن  الطــوارئ 
والسياســة الخارجيــة األمريكيــة، وتســمح حالــة الطــوارئ لــإلدارة األمريكيــة حجز ممتلكات مــن يثبت ضلوعهم 
فــي حالــة اســتمرار عــدم االســتقرار فــي ســوريا وفــرض عقوبــات عليهــم مــن بينهــا عــدم منــح تأشــيرات لدخــول 

الواليــات المتحــدة وأيــة قــروض ماليــة. 

فــي 11/ تشــرين األول، المصــادف ليــوم الفتــاة العالمــي، أصــدرت منظمــة اإلنقــاذ الدوليــة تقريــرًا صنفــت 
ــه المنظمــة  فيــه ســوريا مــن بيــن أخطــر خمــس أماكــن فــي العالــم علــى الفتيــات، حيــث توصــل مســح أجرت
فــي شــمال غــرب ســوريا إلــى أن زواج األطفــال القســري بــات شــائعًا خشــية االســتغال الجنســي واالعتــداء 
واالختطــاف، وقالــت 70 % مــن الفتيــات والنســاء اللواتــي شــملهم المســح أن الزوجــات القاصــرات يتعرضــن 

للعنــف األســري.
  

فــي 13/ تشــرين األول نقلــت وكالــة رويتــرز عــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي أنطونــي بلينكيــن قولــه إن واشــنطن 
ال تنــوي تقديــم أي دعــم أليــة جهــود راميــة إلــى تطبيــع العاقــات مــع رئيــس النظــام الســوري أو جهــود تســعى 

إلــى إعــادة تأهيــل النظــام الســوري مــا لــم يكــن هنــاك تقــدم حقيقــي فــي مســار الحــل الســلمي فــي ســوريا.

فــي 15/ تشــرين األول نشــر موقــع الشــرطة الجنائيــة الدوليــة “األنتربــول”، بيانــًا أعلنــت فيــه أنهــا رفعــت 
فــي تشــرين األول اإلجــراءات التصحيحيــة عــن المكتــب المركــزي الوطنــي بدمشــق فيمــا يتعلــق باســتخدام 
النظــام الســوري نظــام معلومــات اإلنتربــول تطبيقــًا للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة التنفيذيــة فــي حزيــران الفائــت 
2021، وذلــك بعــد تدريــب إضافــي لموظفــي البنــك األهلــي التجــاري بدمشــق. تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان إعــادة أيــة صاحيــة للنظــام الســوري ألنــه لــم يتغيــر قيــد شــعرة عمــا كان عليــه منــذ عــام 2011 بــل 

ارتكــب مزيــدًا مــن االنتهــاكات التــي ُتشــكل بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية.

بيــن 18/ و22 تشــرين األول انعقــدت الجولــة السادســة الجتماعــات اللجنــة الدســتورية الســورية فــي مدينــة 
جنيــف، ضمــن إطــار الحــل السياســي للوضــع فــي ســوريا وفقــًا للقــرار األممــي 2254، بإشــراف المبعــوث 
ــم يتفــق الطرفــان علــى  ــة أي تقــدم كمــا ل ــم تحــرز الجول ــر بيدرســون، ل األممــي الخــاص إلــى ســوريا الســيد غي
موعــد لعقــد الجولــة القادمــة، وقــد صــرح الســيد بيدرســون خــال مؤتمــر صحفــي فــي ختــام الجولــة السادســة: 
“لــم نحقــق مــا كنــا نأمــل فــي تحقيقــه”. وقــد ارتكــب خالهــا النظــام الســوري مجــزرة أريحــا التــي لــم تلــَق أيــة 
إدانــة مــن قبــل الوفــود المشــاركة فــي الجولــة أو مــن قبــل المبعــوث األممــي أو اإلشــارة إليهــا خــال إحاطتــه 

فــي مجلــس األمــن.

على الصعيد السياسي والحقوقي:

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/dossier-pays/afrique-du-nord-et-moyen-orient/syrie/evenements-et-visites/article/syrie-q-r-extrait-du-point-de-presse-06-10-21
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/07/notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-the-situation-in-and-in-relation-to-syria/
https://www.rescue.org/article/five-most-challenging-places-grow-girl
https://www.reuters.com/world/middle-east/blinken-says-us-does-not-intend-normalize-relations-with-syrias-assad-2021-10-13/
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/INTERPOL-statement-on-lifting-corrective-measures-applied-to-Syria
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1085682
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فــي 20/ تشــرين األول أكــد تحقيــق أجــراه مركــز الدراســات االســتراتيجية والدوليــة )CSIS(، ومركــز أبحــاث مركــز 
العمليــات والسياســات، ومركــز تحليــل العمليــات والبحــوث، أن البنــك المركــزي الســوري، الخاضــع للعقوبــات 
مــن قبــل المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي، قــد حصــل علــى 60 مليــون دوالر 
فــي عــام 2020 مــن خــال التاعــب بالعملــة الســورية حيــث أجبــر البنــك المركــزي وكاالت األمــم المتحــدة علــى 
اســتخدام ســعر صــرف أقــل، ممــا جعــل مــن عقــود األمــم المتحــدة واحــدة مــن أكبــر الســبل لكســب النظــام 

الســوري للمــال.

ــى موقــع التواصــل  ــى حســابها عل فــي 21/ تشــرين األول أعلنــت وزارة العــدل التابعــة للنظــام الســوري عل
االجتماعــي فيســبوك عــن تنفيذهــا حكــم اإلعــدام بـــ 24 شــخصًا متهمــون بإشــعال حرائــق، ومعاقبــة 11 
شــخصًا باألشــغال الشــاقة المؤبــدة الرتكابهــم أعمــااًل إرهابيــة إضافــة إلــى حجــز خمســة قاصريــن مــدة 
تتــراوح بيــن عشــر ســنوات و12 ســنة بالتهمــة ذاتهــا. أعــرب بيتــر ســتانو الناطــق باســم االتحــاد األوروبــي، فــي 
23/ تشــرين األول عــن إدانتــه لحكــم اإلعــدام الــذي نفــذه النظــام الســوري، وأعــرب عــن قلقــه الشــديد، لوجــود 

قاصريــن بيــن مــن تمــت معاقبتهــم 

فــي 21/ تشــرين األول أصــدر معهــد جــورج تــاون للمــرأة والســام ومركــز بريــو للجنــدرة والســام واألمــن بدعــم 
مــن وزارة الخارجيــة النرويجيــة اإلصــدار الثالــث مــن المؤشــر العالمــي للســام واألمــن للمــرأة، الــذي يعتمــد 
علــى مصــادر بيانــات معتــرف بهــا فــي 170 دولــة. وقــد صّنــف التقريــر ســوريا فــي المرتبــة قبــل األخيــرة كأســوأ 
دولــة فــي العالــم فــي أمــن وســام المــرأة، تلتهــا فــي المركــز األخيــر أفغانســتان. وحســب التقريــر فــإن ســوريا 
هــي األســوأ عالميــًا فيمــا يتعلــق بالعنــف المنظــم الــذي تتعــرض لــه المــرأة واألســوأ علــى المســتوى اإلقليمــي 

فيمــا يتعلــق بســامة المــرأة فــي المجتمــع.

فــي 25/ تشــرين األول أعلــن الموقــع الرســمي لرئاســة مجلــس الــوزراء التابــع للنظــام الســوري عــن انطــاق 
مشــروع تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة فــي الغوطــة الشــرقية لمواجهــة تغيــرات المنــاخ ونقــص الميــاه عبــر 
اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخات التكيف الفورية بالتعاون مع برنامجي األمم المتحدة للمستوطنات 
البشــرية واإلنمائــي ومنظمــة االغذيــة والزراعــة، نشــير إلــى أنهــا ليســت المــرة األولــى التــي يتلقــى فيهــا النظــام 
الســوري دعمــاً مــن هيئــات األمــم المتحــدة، والتــي تمكنه من الحصول علــى دعم مادي رغم العقوبــات االقتصادية 
المفروضــة عليــه. تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذا التعــاون مــع نظــام متهــم بارتــكاب انتهــاكات 

فظيعــة لحقــوق اإلنســان والــذي ُيعــد اشــتراكاً ودعمــاً لــه وتشــجيعاً علــى االســتمرار فيهــا.

ــر  ــى تويت ــة فــي دمشــق عل فــي 27/ تشــرين األول نشــر الحســاب الرســمي لمكتــب منظمــة الصحــة العالمي
مقطعــًا مصــورًا يظهــر تراقــص عامليــن فــي مكتــب دمشــق احتفــااًل بيــوم األمــم المتحــدة، قبــل أن تقــوم 
بحذفــه بعــد قرابــة أربــع ســاعات. تضمنــت التغريــدة عبــارة “متحــدون بهــدف مشــترك يتمثــل فــي تعزيــز 
الصحــة، والحفــاظ علــى العالــم فــي مأمــن مــن األمــراض، وخدمــة المســتضعفين”. إن هــذا المقطــع يشــير 
إلــى أن النظــام الســوري يوظــف مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة لخدمــة مصالحــه بمــا فيهــا التغطيــة علــى 
جرائمــه المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة فــي ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد- 19 وعــدم التــزام هــذا النظــام بتطبيــق 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي تنــص عليهــا المنظمــة، ممــا يســهم فــي تــردي األوضــاع الصحيــة فــي البــاد. نشــير 
إلــى أن منظمــة الصحــة قــد ســبق لهــا إظهــار تعاونهــا مــع النظــام الســوري، عبــر انتخابــه للمجلــس التنفيــذي 
فــي المنظمــة، واســتخدام المنظمــة إلحــدى شــركات الطيــران الســورية “أجنحــة الشــام للطيــران” المتورطــة 
فــي دعــم االنتهــاكات الفظيعــة للنظــام الســوري، تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذه الممارســات 

وقــد أصدرنــا ســابقًا تقاريــر فــي هــذا الخصــوص.

https://www.csis.org/analysis/how-assad-regime-systematically-diverts-tens-millions-aid
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2670469479926560&id=1664245947215590
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2670469479926560&id=1664245947215590
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/106111/syria-statement-spokesperson-recent-execution-convicts_en
https://giwps.georgetown.edu/the-index/
http://www.pministry.gov.sy/contents/21311/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/Ebfdns_Ha3FMmwq54t6uxKABmm-EN-0hzTHCQdZx5g-5Yg?e=7towlv
https://drive.google.com/file/d/1srQp9-X-VEK_AsPc-uK8hxNT27ZJ6gY5/view
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فــي 28/ تشــرين األول نشــرت وكالــة ســانا لأنبــاء خبــرًا يفيــد بمشــاركة شــركة أجنحــة الشــام للطيــران، 
 رئيــس فــي المؤتمــر الثالــث عشــر للطيــران اإلنســاني 

ٍ
الخاضعــة للعقوبــات األمريكيــة منــذ عــام 2016، كــراع

ــى أن هــذه الشــركة قــد خضعــت  ــذي ينظمــه برنامــج الغــذاء العالمــي، نشــير إل ــة ال ــي اإلماراتي ــة دب فــي مدين
ــة عــن قــوات النظــام الســوري،  ــال فــي ســوريا نياب ــة نقلهــا لمســلحين للقت ــى خلفي ــة عل ــات األمريكي للعقوب
ــرة ارتفاعــًا فــي  ــة األخي ــة األمريكيــة. شــهدت اآلون ــه وزارة الخزان إضافــة لنقلهــا الســاح وفــق مــا صرحــت ب
وتيــرة التعــاون بيــن هيئــات األمــم المتحــدة والنظــام الســوري وهــو مــا تدينــه الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان دائمــًا وتدعــو لعــدم إكســاب نظــام قــام بارتــكاب انتهــاكات جســيمة بحــق شــعبه أي دعــم معنــوي أو 

مــادي مــن قبــل هيئــات األمــم المتحــدة.

فــي 2/ تشــرين األول نشــرت وزارة العــدل األمريكيــة بيانــًا أعلنــت فيــه بــدء الدعــوى القضائيــة بحــق المواطــن 
الكنــدي المولــود فــي المملكــة العربيــة الســعودية محمــد خليفــة، المعــروف بأبــي رضــوان الكنــدي، وذلــك فــي 
واليــة فيرجينيــا األمريكيــة بتهمــة االنتســاب إلــى تنظيــم داعــش. وأوضــح البيــان أن محمــد قــد شــغل مناصــب 
مهمــة فــي تنظيــم داعــش منــذ عــام 2013 واســتمر فيهــا حتــى ألقــي القبــض عليــه مــن قبــل قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة فــي شــهر كانــون الثانــي/ 2019.

فــي 5/ تشــرين األول نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وحملــة ســوريا فعاليــة عاليــة المســتوى 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة، بعنــوان “100 ألــف وعــداد االختفــاء القســري 
فــي ازديــاد: الســعي لتحقيــق العدالــة للمفقوديــن فــي ســوريا” بمشــاركة ســفراء ودبلوماســيين مــن أمريــكا، 
وفرنســا، والمملكــة المتحــدة وشــخصيات مــن المجتمــع المدنــي ومدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. وقــد 

ــة.   ــًا عــن الفعالي ــا فــي 7/ تشــرين األول بيان أصدرن

فــي 9/ تشــرين األول حصــد فيلــم “تقديــم األســد للعدالــة”، الــذي يســتعرض علــى مــدار 150 دقيقــة أبــرز 
االنتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام الســوري، جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي فــي مهرجــان كان لأفــام المســتقلة 

فــي عــام 2021.

فــي 11/ تشــرين األول، أعلــن االتحــاد األوروبــي فــي بيــان لــه قــرار تمديــد العقوبــات واإلجــراءات التقييديــة ضــد 
انتشــار واســتخدام األســلحة الكيميائيــة لمــدة عــام إضافــي -حتــى 16/ تشــرين األول/ 2022 -. الــذي يســتهدف 
األفــراد والكيانــات المســؤولة بشــكل مباشــر عــن تطويــر واســتخدام المــواد واألســلحة الكيميائيــة وكل 
مــن يقــدم الدعــم الفنــي والمــادي لهــا، وضمــت الائحــة التــي تشــملها هــذه العقوبــات 15 شــخصًا بينهــم 
5 ســوريين والبقيــة أغلبهــم مــن الجنســية الروســية، إضافــة لكيانيــن ســوري وروســي. وتشــمل العقوبــات 

ــات.  حظــر ســفر إلــى دول االتحــاد األوروبــي وتجميــد أصــول لأفــراد والكيان

فــي 11/ تشــرين األول أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــًا حــول قيامهــا بترشــيح الطفــل 
الســوري محمــد نــور األســمر مــن مدينــة بنــش فــي إدلــب للحصــول علــى جائــزة الســام الدوليــة لأطفــال لعــام 
2021، وقبــول ترشــيحه إلــى جانــب 162 طفــل وطفلــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم. يشــار إلــى أن محمــد نــور هــو 

الطفــل العربــي الوحيــد المرشــح عــن فئــة الســام لجائــزة هــذا العــام.

على صعيد مسار المحاسبة والمناصرة

http://www.sana.sy/?p=1506731
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0690.aspx
https://www.justice.gov/opa/pr/isis-media-figure-and-foreign-fighter-charged-conspiring-provide-material-support-terrorist
https://www.youtube.com/watch?v=pjU-g8lk7C4&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr.org/arabic/?p=14280
https://www.bringingassadtojustice.com/
https://www.cannesindiesfest.com/fourth-fest
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/11/eu-sanctions-against-chemical-weapons-renewed-for-one-year/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1542-20201015&qid=1633532181918&from=EN
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/11/14305/
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فــي 19/ تشــرين األول أيــدت المحكمــة االتحاديــة األلمانيــة فــي مدينــة كالســروه حكمــًا بالســجن المؤبــد ضــد 
ــل فيهــا  ــي قت ــة الطبقــة شــرق ســوريا عــام 2013، الت ــات فــي مدين ــورط فــي مذبحــة مكــب النفاي شــخص مت
عــدد مــن األفــراد التابعيــن للشــرطة وقــوات الجيــش وحــراس أمــن لــدى النظــام الســوري، تــّم أســرهم خــال 
االســتياء علــى مدينــة الرقــة. كمــا أيــدت المحكمــة أحكامــًا بالســجن متفاوتــة بحــق ثاثــة أشــخاص قاتلــوا فــي 
صفــوف تنظيــم جبهــة النصــرة، وحســب مــا نشــر موقــع )DW( األلمانــي فــإن المتهميــن وصلــوا إلــى أوروبــا 

وأقامــوا مؤخــرًا فــي مــدن ألمانيــة مختلفــة.

مــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فعاليــة تحــت عنــوان “النهــوض بقضيــة  فــي 22/ تشــرين األول نظَّ
المعتقلين والمختفين قســريًا مســؤوليتنا جميعًا”، وذلك بالتعاون والتنســيق مع المنظمات المؤسســة 
لميثــاق الحقيقــة والعدالــة. وشــارك فــي الفعاليــة عــددًا مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي المناصــرة 
لقضيــة المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وقــد أصدرنــا بيانــًا فــي 24/ تشــرين األول عــن الفعاليــة تضمــن أبــرز 

مــا قدمتــه مــن توصيــات فــي هــذا الشــأن.

فــي 26/ تشــرين األول بــدأت محكمــة أودنســي فــي الدنمــارك جلســات االســتماع فيمــا يتعلــق بدعــوى مقامــة 
ضــد شــركة دنماركيــة لخرقهــا العقوبــات المفروضــة مــن قبــل االتحــاد األوروبــي علــى النظــام الســوري. 
وحســب مــا نقلــت وكالــة رويتــرز فــإن شــركة “دان بانكرينــغ” قامــت ببيــع نحــو 172 ألــف طــن مــن مــادة وقــود 
الطائــرات “الكيروســين” بيــن عامــي 2015 و2017 لشــركتين روســيتين قامتــا بتســليمها للنظــام الســوري فــي 

مينــاء بانيــاس فــي الاذقيــة. 

ــه أن مكتــب  ــًا قــال في ــة بيان ــورغ األلماني ــة هامب ــة العامــة فــي مدين فــي 28/ تشــرين األول نشــر مكتــب النياب
المدعــي العــام فــي هامبــورغ وجــه اتهامــات ضــد مواطــن ســوري، يبلــغ مــن العمــر 27 عامــًا، بتهمــة انتمائــه 
إلــى فصيــل أحــرار الشــام والمشــاركة فــي حصــار قــرى ذات أغلبيــة مــن الطائفــة الشــيعية إضافــة للظهــور فــي 
فيديــو دعائــي ألحــرار الشــام تــم تصويــره فــي منطقــة يســيطر عليهــا الفصيــل. وأشــار البيــان إلــى أن المتهــم 

قــد غــادر ســوريا فــي كانــون الثانــي/ 2016 إلــى ألمانيــا. 

فــي شــهر تشــرين األول أطلعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كًا مــن الفريــق العامــل المعنــي بحاالت 
االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي فــي األمــم المتحــدة والمقــرر الخــاص لأمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والمقرر الخــاص المعني بتعزيز 
وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق 

كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة بخمــس حــاالت اختفــاء قســري.

منــذ مطلــع تشــرين األول تعــرض الموقــع الرســمي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لهجمــات إلكترونيــة 
شرســة وكثيفــة هدفــت إلــى عرقلــة تصفحــه، تمهيــدًا إليقافــه نهائيــًا، أظهــرت مخططــات بيانيــة مقدمــة 
مــن خدمــة الحمايــة Cloudflare أن مصــدر الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات هــو روســيا، وذلــك ألن الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان وثقــت انتهــاكات القــوات الروســية منــذ بدايــة تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي 
أيلــول/ 2015، وأصدرنــا قرابــة 92 تقريــرًا تثبــت تــورط القــوات الروســية فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

بحــق الشــعب الســوري، وقــد أصدرنــا بيانيــن فــي هــذا الخصــوص.

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021190.html
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-59549544
https://www.youtube.com/watch?v=uLRfTeCQxcU&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.youtube.com/watch?v=uLRfTeCQxcU&feature=youtu.be&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/24/14380/
https://www.reuters.com/world/europe/denmark-begins-trial-against-firm-over-alleged-jet-fuel-exports-syria-2021-10-26/
https://justiz.hamburg.de/2021-10-28-anklage-27-jaehrigen-mitgliedschaft-im-ahrar-al-sham/
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/17/14333/
https://sn4hr.org/arabic/2021/10/14/14313/
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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.

ألف: القتل خارج نطاق القانون:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مقتــل 84 مدنيــًا، بينهــم 22 طفــًا و4 ســيدة )أنثــى 
بالغــة( النســبة األكبــر منهــم علــى يــد جهــات أخــرى. كمــا وثقنــا مقتــل 7 أشــخاص قضــوا بســبب التعذيــب. وســجلنا 
ــا  ــل عــن الضحاي ث بشــكل مفصَّ ــرًا فــي األول مــن الشــهر الجــاري يتحــدَّ ــا تقري مــا ال يقــل عــن 2 مجــزرة. وقــد أصدرن

المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد األطــراف الرئيســة الفاعلــة فــي ســوريا.

https://drive.google.com/file/d/1C77O5by1eGx_YDOp19pnOs7teXk5sJ8i/view
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تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

أوال: األطراف الرئيسة:
قوات النظام السوري )الجيش، األمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية األجنبية(4 :  -

      32 مدنيًا بينهم 7 طفًا، و3 سيدة.
هيئة تحرير الشام5 :  2 -
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 1 -
قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي(: 5 -

ثانيًا: جهات أخرى:
وثقنا مقتل 44 مدنيًا بينهم 15 طفًا و1 سيدة على يد جهات أخرى يتوزعون على النحو التالي:

ألغام مجهولة المصدر: 7 بينهم 6 طفًا.
رصاص مجهول المصدر: 10 

تفجيرات لم نتمكن من تحديدها: 20 بينهم 8 طفًا و1 سيدة.
قتل على يد مجهولين: 4 

حرس الحدود التركي: 1 طفًا.
القوات التركية: 2

باء: االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 204 حالــة اعتقــال تعســفي بينهــا 1 
طفــًا و9 ســيدة )أنثــى بالغــة( علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، كانــت النســبة األكبــر منهــا 
ــرًا فــي الثانــي مــن الشــهر  ــا تقري علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي محافظتــي ريــف دمشــق فالرقــة. وقــد أصدرن
ــل عــن حصيلــة حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى  ث بشــكل مفصَّ الجــاري يتحــدَّ

المســيطرة فــي ســوريا.

ع حصيلة االعتقال التَّعسفي بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي: تتوزَّ
قوات النظام السوري: 97 بينهم 1 طفًا، و4 سيدة. -
هيئة تحرير الشام: 8 -
جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 42 بينهم 5 سيدة. -
قوات سوريا الديمقراطية: 57 -

4  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة 

األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا للغايــة ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة، وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل، حيــث يقتصــر دور الحكومــة 

علــى التبعيــة والخدميــة فقــط، فيمــا كافــة الصاحيــات الرئيســة متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة، فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة، وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة، فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن 

األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه، وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي، األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام الــذي يحكــم ســوريا.

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

5  صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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تاء: االعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:

ــة  لت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تشــرين األول مــا ال يقــل عــن 14 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّ ســجَّ
ــة، 10 مــن هــذه الهجمــات كانــت علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه وجميعهــا فــي محافظــة إدلــب. مدنيَّ

من بين هذه الهجمات وثَّقنا 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و4 على أسواق.

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

 قــوات النظــام الســوري: 10 بينهــا 6 حــوادث تتــراوح لدينــا الشــكوك حــول الجهــة المســٔوولة عــن ارتكابهــا بيــن  -
قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية، ومــا زالــت قيــد التحقيــق.

ثانيًا: الجهات األخرى:
انفجار لم نتمكن من تحديد مصدره: 4

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

    

وبذلــك بلغــت حصيلــة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة منــذ مطلــع عــام 2021 حتــى تشــرين 
عــت  الثانــي مــن العــام ذاتــه 104 حادثــة اعتــداء علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا. توزَّ

شــهريًا علــى النحــو التالــي:

المراكز الحيوية التربوية

المدارس

المربعات السكانية

األسواق

البنى التحتية

محطات ومصادر الطاقة

مراكز الدفاع المدني

المقرات الخدمية الرسمية

مخيمات النازحين

مخيمات النازحين

المجموع:

 

1

2

1

5

1

10

 

2

1

1

4

قـــــــــوات 
النظـــــام 
السوري

جهات أخرى

انفجار لم 
نتمكن من 

تحديد مصدره المركز المـُعتدى عليه

الجهة الفاعلة
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ُيظهــر المخطــط أنَّ تشــرين األول شــهَد اســتمرارًا فــي ارتفــاع وتيــرة حــوادث االعتــداء علــى المراكــز الحيويــة 
المدنيــة لُيســجل ثانــي أعلــى حصيلــة منــذ بدايــة عــام 2021 بعــد شــهر تمــوز بقرابــة %14 مــن الحصيلــة اإلجمالية. 
ويعــود ارتفــاع الحصيلــة فــي تشــرين األول مقارنــًة بســابَقيه إلــى قصــف قــوات النظــام الســوري وحلفائــه 
مناطــق حيويــة ومكتظــة بالمدنييــن بعيــدة عــن خطــوط التمــاس فــي منطقــة إدلــب، كان أبرزهــا مــدن أريحــا 

وســرمدا والدانــا.

ة في تشرين األول: نستعرض فيما يلي أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّ
ــي الجفــرة والعزبــة  ــاء 28/ أيلــول/ 2021 أقــدم مســلحون مجهولــون علــى تفجيــر خــط الغــاز الواصــل بيــن حقَل الثاث
الجبســة فــي باديــة ريــف محافظــة ديــر الــزور الشــمالي، بواســطة عبــوات ناســفة؛ مــا أدى إلــى أضــرار ماديــة كبيــرة فــي 
خــط الغــاز وخروجــه عــن الخدمــة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن 

مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

ــة المصــدر فــي منطقــة تقــع بيــن دوار كاوا ودوار  ــن 11/ تشــرين األول/ 2021 انفجــرت ســيارة مفخخــة مجهول اإلثني
القّبــان عنــد مدخــل ســوق الهــال وســط مدينــة عفريــن بريــف محافظــة حلــب الشــمالي؛ مــا تســبب بمجــزرة، إضافــًة 
إلــى إصابــة عــدد مــن المحــات التجاريــة ومدخــل الســوق بأضــرار ماديــة كبيــرة، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان ُتحــاول الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع مدينــة 

عفريــن لســيطرة قــوات الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

https://www.youtube.com/watch?v=gq8A2M1uCBI&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1xJWj8FOSc6XuPvToZ7i_V_UcmapEhNHo/view
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B030'31.8%22N+36%C2%B052'17.1%22E/@36.5088334,36.8707074,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x152f93f987fca169:0xedd9b3393ae9421b!2sAfrin,+Syria!3b1!8m2!3d36.5122781!4d36.8653891!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.5088321!4d36.8714173
https://drive.google.com/file/d/1CRzpxOgOf1C_jmcVxS2ASTR5tE-6rGDs/view
https://drive.google.com/file/d/1uOLU7flndBZ0F53i3JYA_CS0C4T1avOo/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EVmrGdhjaTlCr3ssTuDBOh0BwEyxzLC5JrM35MVSrzElWg?e=apId9a
https://drive.google.com/file/d/1ToAqwUzhHboMIYgRmyyN7E42DTXEpZMk/view
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الســبت 16/ تشــرين األول/ 2021 قرابــة الســاعة 14:25 بالتوقيــت المحلــي، تعــّرض مبنــى يضــم ُكّلًا مــن مركــز شــرطة 
ســرمدا “مخفــر ســرمدا”ودائرة نفــوس ســرمدا –التابعيــن لحكومــة اإلنقــاذ- في األطراف الشــمالية من مدينة ســرمدا 
بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي لهجــوٍم بقذيفَتيــن لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد 
مصدرهمــا حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى 
اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة المســؤولة 

عــن الهجــوم. 
أســفر الهجــوم عــن خســائر بشــرية، إضافــًة إلــى دمــار كبيــر فــي المبنــى وإصابــة تجهيــزات المخفــر ودائــرة النفــوس 
ــر  ــة تحري ــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئ ــن فصائ ــرة. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بي ــة كبي بأضــرار مادي

الشــام وقــت الحادثــة.\

أضرار مادية إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر عند مدخل سوق الهال في مدينة عفرين/ حلب في 
11/ تشرين األول/ 2021

دمار إثر هجوم أرضي سوري/ روسي على مبنى يضم مخفر ودائرة النفوس في مدينة سرمدا/ إدلب في 16/ 
تشرين األول/ 2021

https://www.google.com.tr/maps/place/36%C2%B012'15.7%22N+36%C2%B043'28.8%22E/@36.2043654,36.722478,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.2043611!4d36.7246667?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=uV8VpR_3hOc&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1cLU-29oMY4FgyR_ueANyNEuxPTecm1cm/view
https://drive.google.com/file/d/1hVESfMKu1S2rY50o_FoYIrGoVi1ddQz2/view
https://drive.google.com/file/d/1ulwSAoXomZmdl3alIjnDI6clJzWINYfk/view
https://drive.google.com/file/d/1MQrrjWFFP-UxgEn1yGpNqcAjXJfkv9ht/view
https://drive.google.com/file/d/1qlSIvVUvQ66x1cPkojks4jFs_XKkXFzk/view
https://drive.google.com/file/d/1vfy4Jap0TsLeWeyQUrQ3luwQrsi8o0Ec/view
https://drive.google.com/file/d/1-nMdy1-8V2ZFQHxmRaCsiyYU1YkvZhdN/view
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األربعــاء 20/ تشــرين األول/ 2021 قرابــة الســاعة  08:01بالتوقيــت المحلــي، باشــرت مدفعيــة تابعــة لقــوات النظــام 
ــرة اســتطاع روســية  ــًا مــع تحليــق طائ ــي، تزامن ــب الجنوب ــة أريحــا بريــف محافظــة إدل ــى مدين الســوري قصفهــا عل
فــي أجــواء المنطقــة، وكان ذلــك بالتزامــن مــع توجــه الطــاب إلــى مدارســهم، اســتمرَّ القصــف قرابــة عشــر دقائــق 
 

ٍ
ســقطت خالهــا عشــر قذائــف علــى مناطــق متفرقــة وســط المدينــة؛ مــا تســبب بمجــرزة، إضافــة إلــى ســقوط بعض
مــن هــذه القذائــف علــى الســوق الرئيــس وســوق الســمك وبالقــرب مــن مدرســة بنــات أريحــا -المعروفــة ســابقًا 
بمدرســة عبــد الحميــد غنيمــي- وشــركة الكهربــاء؛ مــا أســفر عــن إصابــة هــذه المراكــز بأضــرار ماديــة متفاوتــة. تخضــع 

مدينــة أريحــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة. 
وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، في 28/ تشرين األول، تقريرًا مفصًا عن هذا الهجوم.

اإلثنيــن 25/ تشــرين األول/ 2021 قرابــة الســاعة 11:40 بالتوقيــت المحلــي؛ تعّرضــت مدينــة الدانــا بريــف محافظــة إدلب 
الشــمالي لهجــوٍم بقذائــف مدفعيــة اســتمر قرابــة 13 دقيقــة لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن 
تحديــد مصــدره حتــى لحظــة إعــداد التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية 
علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن الجهــة التــي يســيطران عليهــا، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد الجهــة 

المســؤولة عــن الهجــوم.
ســقطت قذائــف علــى مبنــى تابــع لحكومــة اإلنقــاذ -يضــم ُكّلًا مــن مديريــة المواصــات ومركــز شــرطة الدانــا “مخفــر 
الدانــا”- وســاحة تجــاور المبنــى وتفصلــه عــن مركــز الدفــاع المدنــي المحــاذي لــه؛ أســفر الهجــوم عــن دمــار جزئــي فــي كا 
المبنييــن وإصابــة تجهيزاتهمــا بأضــرار ماديــة متوســطة. تخضــع مدينــة الدانــا لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل فــي 

المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

موقع سقوط إحدى القذائف مقابل محل لبيع الفروج ماصق لمدرسة عبد الحميد غنيمي في مدينة أريحا/ 
إدلب في 20/ تشرين األول/ 2021

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUrCSWzKcQhBixQsTKFyacgBPBnpGIL3Xoaz6ODBjJ8wdw?e=7KkIOZ
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B048'50.2%22N+36%C2%B036'30.0%22E/@35.8139381,36.6077838,19z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMzXCsDQ4JzUwLjMiTiAzNsKwMzYnMjkuNCJF!3b1!8m2!3d35.8139722!4d36.6081667!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d35.8139375!4d36.608331?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B048'49.4%22N+36%C2%B036'41.5%22E/@35.813726,36.6096334,688m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.8137222!4d36.6115278?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/35%C2%B048'48.4%22N+36%C2%B036'38.1%22E/@35.8134487,36.6083946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.8134444!4d36.6105833?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=koHmT9NhaAo
https://www.youtube.com/watch?v=lOmh0yukQKU&t=27s&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/file/d/1mVtJhDKqfWrJudwz6DtrdD237GSY9oV7/view
https://drive.google.com/file/d/1pVQAcdLXKJtDRfpof2w_3Nx2dz6CNq7u/view
https://sn4hr.org/arabic/?p=14390
https://drive.google.com/file/d/1d3yEHbvYNHaBB_-AwwIYDtagH7znbkkd/view
https://drive.google.com/file/d/13iC24By11m11EMnZdSoCaib9YNMYbG9K/view
https://www.youtube.com/watch?v=4mP7tHIgkaA&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://www.google.com.tr/maps/place/36%C2%B012'12.7%22N+36%C2%B046'19.1%22E/@36.2035321,36.7697835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.2035278!4d36.7719722?hl=en
https://drive.google.com/file/d/1yeywk9_VoPVU7RKc9U6zdfRASXIoZRrQ/view
https://drive.google.com/file/d/1wNjUc41M8TPYx5lZWst-krL3grK3SCc0/view
https://drive.google.com/file/d/11ZRRmLrwTfjJjSs2RnXz1Di9OzK-zAoa/view
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للنازحيــن  الدومانــي  تعــّرض مخيــم  المحلــي؛  بالتوقيــت  الســاعة 14:40  قرابــة   2021 األول/  تشــرين   /27 األربعــاء 
 

ٍ
المعــروف باســم مخيــم شــام الخيــر الواقــع جنــوب غــرب قريــة ترمانيــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي لهجــوم
بقذيفَتيــن مدفعيَتيــن لــم نتمكــن فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن تحديــد مصدرهمــا حتــى لحظــة إعــداد 
التقريــر، وتتــراوح لدينــا الشــكوك بيــن قــوات النظــام الســوري والقــوات الروســية علــى اعتبــار ٔان القصــف قــادم مــن 

ــد الجهــة المســؤولة عــن الهجــوم. ــة لتحدي ــت التحقيقــات جاري ــي يســيطران عليهــا، ومــا زال الجهــة الت
ســقطت القذيفتــان فــي قســم األرامــل -عبــارة عــن غــرف اســمنتية-؛ مــا تســبب بخســائر بشــرية، إضافــًة إلــى دمــار 
جزئــي وأضــرار ماديــة كبيــرة حصلــت فــي عــدة غــرف اســمنتية فــي المخيــم. تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن 

فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة تحريــر الشــام.

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

غيــر مشــروعة فــي شــهر تشــرين األول.

رابعًا: مرفقات: 

ــا بســبب التعذيــب فــي  ــا بينهــم 22 طفــا و4 ســيدات، و7 ضحاي 1( القتــل خــارج نطــاق القانــون يحصــد 84 مدني
ســوريا فــي تشــرين األول 2021

2( تسجيل 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 1 طفل و 9 سيدات في سوريا في تشرين األول 2021

دمار إثر هجوم أرضي سوري/ روسي على مخيم الدوماني/ ريف إدلب في 27/ تشرين األول/ 2021 – بعدسة: 
أحمد رحال

https://www.google.com.tr/maps/place/36%C2%B013'20.9%22N+36%C2%B048'05.8%22E/@36.2224765,36.7994224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d36.2224722!4d36.8016111?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=zECe3qPVPhE&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://drive.google.com/drive/folders/1FPcpvCswRhSh63TXK8hnZSwiSw8XyEdt
https://drive.google.com/file/d/1Mew2z5xayBGaTAuDpZsrhYjmdn9acAd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ceWZFgPoU3Lkoja2fJX_QGnMyay1Tqj4/view
https://www.youtube.com/watch?v=zECe3qPVPhE&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights
https://sn4hr.org/arabic/?p=14396
https://sn4hr.org/arabic/?p=14396
https://sn4hr.org/arabic/?p=14396
https://sn4hr.org/arabic/?p=14396
https://sn4hr.org/arabic/?p=14401
https://sn4hr.org/arabic/?p=14401
https://drive.google.com/file/d/172_1P5A9Cs0IKVe0jCqx7KCXCfcuvTGO/view
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خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

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

الســوري الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إلــى االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، 
بت هجماتهــا وعمليــات القصــف العشــوائي فــي تدميــر المنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة  كمــا تســبَّ
تحمــل علــى االعتقــاد بأنَّــه تــم ارتــكاب جريمــة الحــرب المتمثلــة فــي الهجــوم علــى المدنييــن فــي كثيــر مــن الحــاالت.

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

لــم تكتــف
ــق باإلفــراج عــن المعتقليــن،  مجلــس األمــن الدولــي، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ

والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون أيــة محاســبة.
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي أو التحالــف الدولــي بتوجيــه تحذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن 	  لــم ُنســجِّ

الهجمــات بحســب اشــتراطات القانــون الدولــي اإلنســاني، وهــذا لــم يحصــل مطلقــًا منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، 
ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار تــام بحيــاة المدنييــن فــي ســوريا.

إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا المتكــررة، ومســتوى القــوة المفرطــة المســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي 	 
ــقة للهجمــات ال يمكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. للقصــف والطبيعــة المنسَّ

ذتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة 	  إن عمليــات القصــف العشــوائي غيــر المتناســب التــي نفَّ
تعتبــر خرقــًا واضحــًا للقانــون الدولــي اإلنســاني، وإن جرائــم القتــل العشــوائي ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

انتهكت هيئة تحرير الشام القانون الدولي اإلنساني، ُمتسببة في مقتل العديد من المدنيين.	 
خرقــت جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2139 عبــر هجمــات 	 

تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي، متســببة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو 
إلحــاق إصابــات بهــم بصــورة عرضيــة.

بت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث 	  إن جميــع الهجمــات التــي وثقهــا التقريــر، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّ
ــة. وهنــاك مؤشــرات  ــرر باألعيــان المدنيَّ خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضَّ

ــرر كان مفرطــًا جــدًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة. قويــة جــدًا تحمــل علــى االعتقــاد بــأنَّ الضَّ
ــة 	  ت ــة ُمبيَّ ــة وني ــة إجرامي ــر عــن عقلي إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة ُيعبِّ

بهــدف إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا ُيخالــف بشــكل واضــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وخــرق 
صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 المــواد )27، 31، 32(.

التَّوصيات:
إلى مجلس األمن الدولي:

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

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

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

مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.



أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 22
تشرين األول 2021

يجــب علــى مجلــس األمــن إصــدار قــرار خــاص بحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة واأللغــام فــي ســوريا علــى غــرار 	 
ــن نقــاط لكيفيــة نــزع مخلفــات تلــك األســلحة الخطيــرة. حظــر اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ويتضمَّ

ــى الحكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، 	  ــة، الضغــط عل ــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضوي عل
ــدد. ــة، وكشــَف تورطهــا فــي هــذا الصَّ ــذي يســتخدم األســلحة الكيميائي ال

ــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود علــى صعيــد المســاعدات اإلنســانية 	  مطالبــة كل وكاالت األمــم المتحــدة المختصَّ
فــت فيهــا المعــارك، وفــي مخيمــات المشــردين داخليــًا ومتابعــة الــدول،  الغذائيــة والطبيــة فــي المناطــق التــي توقَّ

برعــات الازمــة. التــي تعهــدت بالتَّ

إلى المجتمع الدولي:
فــي ظــلِّ انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل، يتوجــب التَّحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي إلقامــة 	 

ــعب الســوري، ويتجلــى ذلــك فــي حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيــادة  تحالفــات لدعــم الشَّ
ــعي إلــى ممارســة الواليــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه  عــم المقدمــة علــى الصعيــد اإلغاثــي. والسَّ جرعــات الدَّ

الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، فــي محاكمــات عادلــة لجميــع األشــخاص المتورطيــن.
دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرارًا وتكــرارًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو فــي 	 

“التحالــف الدولــي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة 
)R2P(، وقــد تــمَّ اســتنفاذ الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ومــا 
جــاء بعدهــا مــن بيانــات لوقــف األعمــال العدائيــة، واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء 
إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة، وال يــزال 

مجلــس األمــن ُيعرقــل حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.
غط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.	  تجديد الضَّ
ــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا عبــر الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة ومجلــس 	  السَّ

حقــوق اإلنســان، واســتخدام مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
م تقريــرًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وغيــره مــن هيئــات األمــم المتحــدة عــن 	  ــامية أن ُتقــدِّ علــى المفوضــة السَّ

ــزاع  ــذت مــن قبــل أطــراف النِّ االنتهــاكات الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر الســابقة، باعتبارهــا ُنفِّ
والقــوى المســيطرة.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
ــابقة، والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 	  قاريــر السَّ فتــح تحقيقــات فــي الحــاالت الــواردة فــي هــذا التَّقريــر والتَّ

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

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

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

االنتقالــي. الحكــم  هيئــة  علــى  الدســتورية 
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إلى النظام السوري:
والمــدارس 	  والمستشــفيات  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  التَّوقــف 

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

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

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

والجرحــى كافــة، الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
ــة واحتــرام القانــون العرفــي 	  التَّوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدنيَّ

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

التَّصعيــد، والضغــط علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة، والســماح غيــر المشــروط 
المحاصــرة. المناطــق  إلــى  اإلنســانية  المســاعدات  بدخــول 

إلى الحلف )قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية(:
غــط عليهــا لوقــف تجاوزاتهــا كافــة فــي جميــع 	  يجــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الضَّ

المناطــق والبلــدات التــي ُتســيطر عليهــا.
علــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة التَّوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال ومحاســبة الضبــاط المتورطيــن فــي ذلــك، 	 

والتَّعهــد بإعــادة جميــع األطفــال، الذيــن تــمَّ اعتقالهــم بهــدف عمليــات التَّجنيــد فــورًا.

إلى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني:
ضمــان حمايــة المدنييــن فــي جميــع المناطــق وضــرورة التمييــز بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة، واالمتنــاع 	 

عــن أيــة هجمــات عشــوائية.
اتخــاذ إجــراءات عقابيــة بحــق العناصــر التــي ترتكــب انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني.

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

فارقــة يمكــن تمييزهــا مــن مســافات بعيــدة.

شكر وتقدير

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