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 المقدمة 

بالعنف  مرور    2021عام    شهد النظام  والتي واجهها  الشعبية في سورية،  الذكرى العاشرة لندلع الحتجاجات 
منذ   ول  اليومالمطلق 

أ
مواجهة  لنطالقتها  ال في  سلحة 

أ
ال نواع  اأ كل  السنوات  هذه  خالل  النظام  واستخدم   ،

سلحة الثقيلة، وبالتوازي  
أ
نواع ال سلحة المحرمة، مرورًا بكل اأ

أ
سلحة البيضاء وحتى ال

أ
السوريين، ابتداء من ال

والحصار  القسري  واإلخفاء  والتعذيب  العتقال  عمال  اأ في  والمتمّثل  المطلق،  مني 
أ
ال العنف  استخدام  مع 
 والغتصاب والتهجير. 

ّدت سنوات العنف العشرة إلى نشوء سورية جديدة ومختلف   ، فقد2011ة عن تلك التي كانت قائمة في عام  وقد اأ
جنبية مختلفة،   نحو نصف   ضطراوتحولت الدولة المركزية إلى عدد من مناطق الحكم، تخضع كل منها لسيطرة اأ

طفال السوريين من مسار التعليم، وتم  حتى    إليهامنازلهم ولم يعودوا  لترك  السوريين  
أ
ن، وخرج ماليين ال

 
ال

% من المشافي، إلى غير ذلك من التغييرات العميقة في البنية 40تدمير نحو ثلث المدارس السورية، ونحو  
 السياسية والقتصادية والجتماعية السورية.  

ك ثر خطورة في ا ثارًا اأ ثار الحالية لِعقد الدم المنصرم ا 
 
التجاهل  لمستقبل، خاصة إذا ما استمّرت حالة  وتحمل ال

ساسًا بوجود نظام شمولي في دمشق  زمة الحالية، والمتمثلة اأ
أ
. وعلى ما يبدو، فإّن توجهات الدولي لمسببات ال

لملف   متزايد  تجاهل  مع  واقعًا،  مرًا  اأ باعتباره  سد 
أ
ال نظام  مع  التعامل  نحو  ك ثر 

أ
فا ك ثر  اأ تميل  الدولي  المجتمع 

ساسًا. إذ  ، محاسبة الجناة  تغيب اإلرادة الدولية للتعاطي مع هذا الملف اأ

لمجرمي الحرب في سورية، والتي ترّكزت على نحو خاص    الغربيةنموًا في المحاكمات    2021شهد عام  وبالمقابل،  
لمانيا اأ لمانيا خالل السنوات . و في  ساسي نحو السوريين الذين انتقلوا للعيش في اأ تتوجه المحاكمات بشكل اأ

لكنها   نفسه،  الماضية،  للنظام  محاكمة  ضمنيًا  ثناء  إذ  تحمل  اأ بها  قاموا  عمال 
أ
ل نتيجة  الجناة  غلب  اأ ُيعاقب 

 تواجدهم في ُبنية هذا النظام. 

جرى و سد  اأ
أ
ولى عام   نظام ال

أ
ال العقد. وكما في النتخابات  الثانية خالل هذا  انتخابات رائسية هي  العام  خالل 

المعروفة،  الديكورية  تم ترشيح عدد من الشخصيات    ف، جرت النتخابات بشكل تعددي هزلي،  2014 غير 
س النظام مجددًا ب صوات هذه المرة. 95.1نسبة ليفوز راأ

أ
 % من ال

ي  نتخابات بهذه الطريقة الهزلية يمّثل  إن إجراء النظام لهذه ال نموذجًا صارخًا لرفض هذا النظام وداعميه إلجراء اأ
منية، وهي العمود الفقري للنظام،  فتغييرات في طريقة ُحكمه،  

أ
جهزة ال

أ
ي تغييرات ولو كانت شكلية  ترى  ال ن اأ اأ

ن تؤدي إلى انهياره، باعتباره نظامًا قائمًا على الرعب واإلرهاب، ول  يحتمل مرونة المناورات السياسية  يمكن اأ
 التجميلية!. 

نه بقي متمتعًا بالشرعية القانونية،  2011النظام منذ عام  مفروضًا على  ورغم الحصار الدبلوماسي الذي ما زال   ، إل اأ
برز تجليات استخدامه المتعسف لسالح الشرعية   والتي منحته سالحًا لمواجهة السوريين والتحكم بهم. ومن اأ
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و المالية،  تحكمه ب منية اأ
أ
ضحت سيفًا مسلطًا على السوريين، إن كان من الناحية ال الوثائق الرسمية، والتي اأ

ساسي للدخل،   صبحت رسومه تصل إلى  إذ  فقد حّول النظام جواز السفر إلى مصدر اأ $، ليصبح الجواز 800اأ
غلى في العالم!.  

أ
 ال

برز هذه المحاولت زيارة وزير و شهد هذا العام محاولت بعض الدول العربية لتطبيع العالقة مع النظام، وكان اأ
س النظام ردني مع راأ

أ
يس باإلضافة إلى دعوات من الرئ  ،الخارجية اإلماراتي إلى دمشق، واتصال من العاهل ال

إنهاء   إلى  عام الجزائري  الجزائر  قمة  إلى  دعوته  جل  اأ من  السوري،  النظام  على  العربية  الدول  عقوبات جامعة 
2022 . 

نظمة العربية فتح قنوات لالتصال مع نظام  إن محاولة  
أ
سدبعض ال

أ
، وسعيها لفك العزلة الدبلوماسية عنه،  ال

وغل في دماء شع تي بمثابة تقديم شريان حياة لنظام اأ
أ
زمات إلى كل المنطقة. ويمّثل هذا التطبيع  يا

أ
به، وصّدر ال
 استخفافًا بجرائم الحرب التي قام بها النظام على مدار عشر سنوات. 

العشرين لحالة حقوق اإلنسان في سورية فإّنها  السنوي  ُتصدر تقريرها    وهيإن اللجنة السورية لحقوق اإلنسان  
حرار المخلصين حول العالم لمتابعة ملف توثيق جرائم النظام  

أ
تدعو إلى تكريس العمل من كل السوريين وال

ليات المحاسبة الدولية والوطنية، والعمل على حفظ ذاكرة النتهاكات  دوات وا  ومالحقته، والستفادة من كل اأ
 موت بالتقادم. حّية وغير قابلة لل

 

نسان  اللجنة السورية لحقوق الإ
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بادة الجماعية   الإ

عام   في  اإلنسان  لحقوق  السورية  اللجنة  مع    1237مقتل    2021وّثقت  مقارنة  عام    1750شخصًا،  في  شخصًا 
2020 . 

تلتها  255حيث بلغ فيها )عدد الضحايا،    في المحافظات    بقيةمحافظة درعا    تصدرتو محافظة دير ( شخصًا، 
 ( شخصًا لكل منهما.214( شخصًا، ثم محافظتي حلب وإدلب ب ) 216الزور ب )

 
عمال القتالية في معظم المناطق السورية   زى ويع

أ
عوام السابقة إلى توقف ال

أ
انخفاض عدد الضحايا مقارنة مع ال

اقتصرت الشتباكات المباشرة على محاولة قوات الفرقة الرابعة والميليشيات اإليرانية اقتحام   إذخالل العام،  
عمال قصف متفرقة على المناطق  بعض المناطق في محافظة درعا نهاية الربع الثالث من العام، باإلضافة إلى اأ

 المحاذية لخطوط التماس في محافظة إدلب مع قوات النظام. 

الضحايا   عداد  اأ تراجع  السنوات تدريجيًا  ومع  في سورية خالل 
كان قوات فالماضية، تراجعت المسؤولية المباشرة للفاعلين،  

وحلفا مسؤولين  ؤالنظام  جانب 
أ
ال العام  ه  مقتل هذا   453عن 

مقتل  شخصاً  عن  مسؤولة  الديموقراطية  سورية  وقوات   ،68  
، وفصائل شخصاً   34، وتنظيم داعش مسؤوًل عن مقتل  شخصاً 

الشا تحرير  وهيئة  مقتلالمعارضة  مسؤولة عن  ، شخصاً   28  م 
مقتل   عن  الدولي  التحالف  مسؤولية  إلى  شخاص  7باإلضافة   اأ

شخاص 4والقوات التركية عن مقتل   .  اأ

الفاعلين المعروفين كانوا كل 
% فقط من 48مسؤولين عن مقتل 

الضحايا، فيما لم ُتعرف الجهات 
المسؤولة عن مقتل بقية الضحايا،  
والذين سقطوا بفعل التفجيرات 
رضية وعمليات الغتيال 

أ
لغام ال

أ
 وال
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ن كل الفاعلين المعروفين كانوا مسؤولين عن مقتل  وتظهر هذه المعطيات   % فقط من الضحايا، فيما لم 48اأ
رضية وعمليات  ن سقطوا بفعل  ُتعرف الجهات المسؤولة عن مقتل بقية الضحايا، والذي

أ
لغام ال

أ
التفجيرات وال

 الغتيال. 

صدر   مم المتحدة لحقوق اإلنسان يوم  وقد اأ
أ
يلول/سبتم  25مك تب ال ول تقرير له منذ    رباأ   الضحايا عن عدد    2014اأ

سوري مقتل،  ةفي  وّثق  تقدير،على  شخصًا    350,209  والذي  قل  عام  في    اأ منذ  تمثل،  2011سورية  هذه   ول 
مكن التحقق منه.  وإنما، حسب المصدر للضحايا الحصيلة العدد الفعلي دنى الذي اأ

أ
 الحد ال

حلب   محافظة  التقريروجاءت  سّجلت    بحسب  إذ  الضحايا،  عدد  حيث  من  السورية  المحافظات  مقدمة  في 
وإدلب    ،شخصاً   40986      ومحافظة حمص،  شخصاً   47,483، فيما سّجلت محافظة ريف دمشق  شخصاً   51,731
 شخصًا.  31,993شخصًا، وحماة  33,271

بوكان التحديث السابق للمك تب في  غسطس/ا   .شخصاً  191,369قد وّثق مقتل  2014 اأ

مم المتحدة 
أ
 2021-2011عدد الضحايا في سورية حسب توثيق ال

 

 النفجارات

. وكما  2020انفجار في عام    100، مقارنة مع  اً انفجار   81وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في هذا العام وقوع  
النفجارات في ريف حلب الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني المعارض،  معظم  في العام الماضي، فقد ترّكزت  

عمال التفجيرات، فيما وقع75شهدت هذه المنطقة حوالي    إذ % منها في محافظة إدلب، وتوّزعت  10  % من اأ
 بقية النفجارات في مناطق سيطرة النظام وسيطرة قوات سورية الديموقراطية. 

ساسية، هي عفرين، بواقع   تفجيرًا، تليها جرابلس بواقع   16وترّكزت النفجارات في ريف حلب في ثالث مناطق اأ
 تفجيرًا.  14الباب بواقع تفجيرًا، ثم  15

ن  عمال التفجيرات في مناطق سيطرة الجيش الوطني للسنة الثالثة على التوالي اأ وُيظهر هذا الرتفاع الكبير في اأ
جانب، وقوات سورية    هناك استهدافاً 

أ
ممنهجًا لهذه المنطقة تحديدًا. ويمتلك النظام السوري، ومعه حلفاؤه ال
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من في هذه المنطقة التي ُتشرف عليها تركيا، ويُ 
أ
ن كال الجهتين  الديموقراطية، مصلحة مباشرة في زعزعة ال عتقد اأ

 . مسؤولتان عن هذه النفجارات

برز هذه العوامل: وتساهم عّدة عوامل في تسهيل مهمة الجها  ت التي تقف خلف هذه النفجارات، ومن اأ

منية   •
أ
ال جهزة 

أ
لال تحييدها  خالل  من  مني، 

أ
ال الملف  على  المسلحة  الفصائل  )سيطرة  قوات  القائمة 

من العام الوطني
أ
ما تعمل    وغالباً (، ورفض الفصائل في نفس الوقت التعاون مع بعضها ،  الشرطة وال

 بعضها البعض.  تستهدفبشكل متعارض، و

الفصائلي،   • تُ الترّهل  خالل إذ  المعطيات  من  الك ثير  ظهر 
عوام السابقة توّرط بعض عناصر الفصائل في  

أ
هذا العام وال

يارات وشاحنات من مناطق سيطرة قوات  تسهيل دخول س
، ولم يتم  ىسورية الديموقراطية دون تفتيش مقابل رشاو
 . التصرفاتاتخاذ إجراءات رادعة بحّق المتورطين في هذه 

منية،   •
أ
ال العملية  على  للقائمين  التكنولوجية  والقدرات  المهارات  عمليات   إذضعف  في  العتماد  يتم 

 .  غير متوفر لديها حتى استخدام الكالب المدربةوالتفتيش على وسائل بدائية،  

 الغتيالت 

شخصًا في عام    348اغتيال  شخصًا، مقارنة مع    376وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في هذا العام اغتيال 
 . 2018شخصًا فقط في عام  84، و2019شخصًا في عام   337، و2020

ربعة الماضية مؤشرًا واضحًا على التحول الذي  
أ
عداد الغتيالت خالل السنوات ال يمّثل الرتفاع التدريجي في اأ

عمال القتالية إلى الستهداف غير المباشر الذي 
أ
شهدته سورية خالل هذه الفترة من الستهداف المباشر عبر ال

ي طرف مسؤوليته.   ل يتحّمل اأ

عداد فردية من  فمن غير الممكن تحديد الجهات التي تقف خلف عمليات الغتيال،  و اأ لم يتم القبض إل على 
ن خمس  مرتكبي الغتيالت السابقة. ولكن من خالل قراءة المشهد يمكن الوصول إلى   جهات رئيسة يمكن اأ

 تقف خلف هذه العمليات، وهي: 

منية .1
أ
جهزة النظام ال

أ
استهداف الشخصيات المعارضة، بما فيها تلك التي ، والتي تملك مصلحة في  ا

النظام،   مع  بعمليات مصالحة  جهزة  فقامت 
أ
ال في حالة  تدرك  هذه  المعارضين حتى  مع  التسامح  ن  اأ

بالتسوية ن    قبولهم  اأ مام الجمهور الذي تحكمه. كما  اأ منية وصورتها المتخيلة 
أ
سُيضعف من قبضتها ال
شخا  اأ عمال الغتيال استهدفت  اأ الملفات، وربما  عددًا من  النظام في بعض   من صًا كانوا يعملون مع 

جهزة 
أ
دوارهم، كما في حالة عرّ  التخلص منهممصلحة هذه ال  ابي المصالحات. بعد انتهاء اأ

ترّكزت النفجارات في ريف حلب 
الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني 

المعارض، حيث شهدت هذه 
عمال  75المنطقة حوالي 

أ
% من ا

 التفجيرات
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نالفصائل المسلحة .2 عمال الغتيال    : بما اأ في مناطق سيطرة الجيش الوطني وهيئة تحرير   تجري معظم اأ
ن    فمنالشام.   و بين الفصائل   حساباتإما لتصفية    يتم بعضهاغير المستبعد اأ  داخل الفصيل الواحد اأ

 .  المختلفة
وغيرهم،  المتطرفةالتنظيمات   .3 الدين  وحراس  داعش  تنظيم  مثل  متعددة   فقد،  تحقيقات  ظهرت  اأ

عمال الغتيال . وتملك هذه التنظيمات مصلحة تورطهم في اأ
وسع  من والستقرار عمومًا، بما ُيتيح لها هامشًا اأ

أ
 في زعزعة ال

الشخصيات  ةللحرك استهداف  في  مصلحة  تملك  كما   ،
بتغيير  وقامت  معها  كانت  التي  تلك  و  اأ لها،  المعادية 

   تموضعها.
فعال   .4

أ
عموم   :الجرميةال في  الستثنائي  مني 

أ
ال الوضع  ّدى  اأ

نمو  إلى  خاص،  بشكل  الشمال  مناطق  وفي  سورية، 
ن  

أ
ن عددًا كبيرًا من الغتيالت يرتبط بدوافع جرمية، نظرًا ل

من  مك ثيرًا  الجريمة بشكل كبير، وُيعتقد اأ
صاًل.   ن العام اأ

أ
 يتم اغتيالهم من غير الفاعلين في الشا

خرون .5
 
ن بع فاعلون ا ، الكردي  ض الغتيالت تتم من قبل موالين لحزب التحاد الديموقراطي، ُيعتقد اأ

جهزة استخبارات خارجية.   خرى قد تتم من قبل اأ  واأ

سواق 
أ
 استهداف ال

كان  وإن  والصناعية،  التجارية  والمراكز  سواق 
أ
ال استهداف  استمّر 

العام   هذا  في  اللجنة  وّثقت  حيث  السابقة،  عوام 
أ
ال من  قّل  اأ بوتيرة 

مع    20استهداف   مقارنة  تجاريًا،  ومركزًا  عام    31سوقًا  في  استهدافًا 
 . 2019استهدافًا في عام  40، و2020

سواء   مجهولة،  قبل جهات  من  قد حصلت  العام  هذا  توثيقها  تم  التي  الستهداف  عمال  اأ معظم  ن  اأ ويالحظ 
الناسفة،   العبوات  و  اأ المفخخة  والدراجات  سابقًا بالسيارات  الستهداف  عمال  اأ من  على 

أ
ال النسبة  كانت  فيما 

و المدفعية   والقوات الروسية.   قوات النظامل التابعةتحصل من خالل القصف المباشر بالطيران اأ

رضية 
أ
لغام ال

أ
 ال

رضية 169وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 
أ
لغام ال

أ
 .شخصًا نتيجة لنفجار ال

تقريرها لعام   الدولية  رضية" 
أ
لغام ال

أ
ال الثاني/نوفمبر، نشرت منظمة "مرصد   والذي ،  2020وفي شهر تشرين 

ن سورية تصّدرت في عام   شارت فيه إلى اأ رضية فيها، والذي   2020اأ
أ
لغام ال

أ
دول العالم جميعًا بعدد ضحايا ال

فغانستان ثم بوركينا فاسو ث   2729بلغ بحسب المنظمة   وبحسب المنظمة فإّن م كولمبيا والعراق.  ضحية، تليها اأ

عمال استهداف حصلت 
أ
معظم ا

سواق 
أ
التي تم توثيقها هذا  ال

 العام من قبل جهات مجهولة

عداد  
أ
يمّثل الرتفاع التدريجي في ا

الغتيالت مؤشرًا واضحًا على 
التحول الذي شهدته سورية من 

لى الستهداف  المباشر اإ
الستهداف غير المباشر الذي ل 

ي طرف مسؤوليته 
أ
 يتحّمل ا
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ت  ن بداأ ي دولة في العالم خالل عام واحد منذ اأ
أ
على رقم يتم تسجيله ل الرقم المسجل للضحايا في سورية هو اأ

لغام في عام 
أ
 . 1999المنظمة عمليات توثيق ضحايا ال

 2021المجازر الموّثقة في عام 

 السالح  الجهة  المحافظة المنطقة  العدد الحدث لتاريخ ا

30/1/2021 
سيارة  انفجار 
وسط مفخخة 

 المدينة
 جهة مجهولة  حلب عفرين 8

سيارة  
 مفخخة 

31/1/2021 
سيارة  انفجار 
وسط مفخخة 

 المدينة
 جهة مجهولة  حلب اعزاز  6

سيارة  
 مفخخة 

25/2/2021 
سيارة  انفجار 
في سوق  مفخخة 

 الدجاج 
س العين  5  جهة مجهولة  الحسكة راأ

سيارة  
 مفخخة 

27/2 /2021 

رضيانفجار    لغم اأ
قرب سيارة ُتقل  
سيدات كّن في  

لجمع طريقهن 
ة قرب 

أ
 قرية الالكما

5 
رسم  
حمر 

أ
 ال

رضي  جهة مجهولة  حماة  لغم اأ

7/3/2021 

رضيانفجار    لغم اأ
مدنيين سيارة ُتقل ب

كانوا في طريقهم  
ة في 

أ
لجمع الكما

 منطقة ال

18 
وادي 
 العذيب 

رضي لغم  جهة مجهولة  حماة  اأ

21/3/2021 
على  قصف مدفعي 

مشفى مدينة  
تارب

أ
 ال

تارب 5
أ
 قوات النظام  إدلب ال

قذائ ف 
 مدفعية 
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 السالح  الجهة  المحافظة المنطقة  العدد الحدث لتاريخ ا

7/4 /2021 
بصاروخ  قصف 

موجه على سيارة  
 مدنية 

 قوات النظام  حلب الناجية 7
قذائ ف 
 مدفعية 

1/6/2021 
عيرة نارية   إطالق اأ
 على تجمع لمدنيين 

 سالح ناري  قوات قسد  حلب منبج 5

10/6/2021 

قصف مدفعي  
موجهة  قذيفة ب
  منزلعلى ر ليز بال

، وبعد  قريةالوسط 
تجمع المواطنين  
إلنقاذ المصابين، 
تعّرض المكان 
 لقصف مماثل

 قوات النظام  إدلب إبلين 11
قذائ ف 
 مدفعية 

12/6/2021 

على  قصف مدفعي 
مشفى الشفاء 
الواقع في شارع  
الفيالت وسط 

 مدينةال

 قوات قسد  حلب عفرين 18
قذائ ف 
 مدفعية 

21/6/2021 
 قصف مدفعي 

 قوات النظام  إدلب احسم 5
قذائ ف 
 مدفعية 

3/7/2021 

قصف مدفعي  
موجهة  قذيفة ب
  على منزلر ليز بال

 قريةالغرب 

 قوات النظام  إدلب إبلين 5
قذائ ف 
 مدفعية 

15/7/2021 
قصف مدفعي  

موجهة  قذيفة ب
ورشة  على ر ليز بال

 قوات النظام  إدلب الفوعة 6
قذائ ف 
 مدفعية 
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 السالح  الجهة  المحافظة المنطقة  العدد الحدث لتاريخ ا

لحجر في  تقطيع ل
طراف   بلدة ال اأ

17/7/2021 

قصف مدفعي  
موجهة  قذيفة ب
  على منزلر ليز بال

 قريةجنوب شرق ال

 قوات النظام  إدلب سرجة 7
قذائ ف 
 مدفعية 

17/7/2021 
على  قصف مدفعي 
 بلدة المنزل شمال 

 قوات النظام  إدلب احسم 8
قذائ ف 
 مدفعية 

22/7 /2021 
على  قصف مدفعي 
 قرية  المنزل جنوب 

 قوات النظام  إدلب إبلين 7
قذائ ف 
 مدفعية 

29/7/2021 
قصف صاروخي،  

من عائلة  والضحايا 
 واحدة

 قوات النظام  درعا  اليادودة 5
راجمة  
 صواريخ 

 قوات النظام  إدلب مشون 5 قصف مدفعي  19/8/2021
قذائ ف 
 مدفعية 

26/9/2021 

طيران  بالقصف 
، والضحايا  حربيال

ري ريف  مهجّ من 
 دمشق 

 حلب براد 6
سالح الجو  
 الروسي 

  صواريخ
 طيران 

11/10/2021 

ر سيارة  اانفج
مفخخة في منطقة  
تقع بين دوار كاوا  
ودوار القّبان عند 
مدخل سوق الهال  

 مدينة الوسط 

 جهة مجهولة  حلب عفرين 8
سيارة  
 مفخخة 
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 السالح  الجهة  المحافظة المنطقة  العدد الحدث لتاريخ ا

20/10/2021 

قصف مدفعي على  
ُمك تظة مناطق عدة 

بالمدنيين في  
 مدينة ال

 النظام قوات  إدلب ريحا اأ  12
 قذائ ف
 مدفعية 

3/11/2021 
رضي  انفجار  لغم اأ

في منطقة الدوة  
 قرب مدينة تدمر 

من  7
عائلة  
 واحدة

 رضي اأ لغم  جهة مجهولة  حمص  الدوة

11/11/2021 
قصف على منطقة 

 مدينة الشمال 

من   5
عائلة  
 واحدة

 إدلب دلبإ
سالح الجو  
 الروسي 

  صواريخ
 طيران 

 

 2021الموثقة في عام  النفجارات

ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

2/1/2021 
حد انفجار  قنبلة يدوية رماها اأ

عناصر الدفاع الوطني التابع 
 مدينةالوسط  النظاملقوات 

 الحسكة الحسكة مقتل شخصين
 قنبلة
 يدوية 

2/1/2021 
 في حي سكني انفجار 

 حلب جنديرس مقتل شخصين
سيارة  
 مفخخة 

3/1/2021 
 مدينة الوسط انفجار 

س  مقتل طفلتين   الحسكة العين راأ
سيارة  
 مفخخة 

12/1/2021 
مزروعة  كانت عبوة انفجار 

سيارة على المدخل الغربي  ب
 لمدينة ل

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب جرابلس 
عبوة 
 ناسفة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

16/1/2021 
كانت مزروعة  عبوة انفجار 

سيارة مركونة بشارع الثالثين ب
 إدلب في مدينة 

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 إدلب إدلب
عبوة 
 ناسفة 

17/1/2021 
كانت مزروعة  عبوة انفجار 

سيارة لبيع الخبز في سوق  ب
 بلدةالوسط  يالخضار الرئيس

 حلب سجو  مقتل شخص 
عبوة 
 ناسفة 

18/1/2021 
انفجار قرب محل لبيع  
سلحة في شارع الجالء 

أ
ال

 مدينةالوسط 
 إدلب إدلب مقتل شخص 

عبوة 
 ناسفة 

22/1/2021 
 ين في منطقة سكنية انفجار

  4إصابة 
شخاص   اأ

 درعا  جاسم 
عبوة 
 ناسفة 

25/1 /2021 
 في منطقة سكنية انفجار 

 درعا  جاسم  مقتل شخص 
عبوة 
 ناسفة 

قرب منطقة دوار  انفجار  26/1/2021
 مدينةالالبلدية وسط 

 3مقتل 
شخاص   اأ

بيض  الرقة تل اأ
دراجة 
نارية  
 مفخخة 

27/1/2021 
 في منطقة سكنية انفجار 

 حلب جرابلس  مقتل شخصين
عبوة 
 ناسفة 

31/1/2021 
 في منطقة سكنية  انفجار 

 6مقتل 
شخاص   اأ

 حلب ام شكيف 
عبوة 
 ناسفة 

2/2 /2021 
في المنطقة الصناعية انفجار 

 قرية الفي 
 حلب عولن مقتل شخص 

سيارة  
 مفخخة 

14/2 /2021 
 في منطقة سكنية انفجار 

 حلب جندريس ينإصابة شخص
سيارة  
 مفخخة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

17/2/2021 
 في حي المحمودية  انفجار 

 حلب عفرين إصابة شخص 
عبوة 
 ناسفة 

20/2/2021 
في سوٍق شعبٍي في  انفجار 

 مدينة ال
 دير الزور  البصيرة  مقتل شخصين

عبوة 
 ناسفة 

24/2/2021 
 مدينة الوسط  انفجار

 حلب عفرين إصابة شخصين
عبوة 
 ناسفة 

10/3/2021 
 في منطقة سكنية انفجار 

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب الباب 
سيارة  
 مفخخة 

15/3/2021 
كانت مزروعة  عبوة انفجار 

 سيارة  ب
 إدلب كسريا ب مقتل شخص 

عبوة 
 ناسفة 

16/3/2021 
طراف انفجار   مدينة العلى اأ

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب عفرين
سيارة  
 مفخخة 

17/3/2021 
كانت مزروعة  عبوة انفجار 

 بسيارة  
ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب جرابلس 
عبوة 
 ناسفة 

17/3/2021 
كانت مزروعة  عبوة انفجار 

بسيارة مركونة بحي  
 المحمودية

ضرار مادية  
أ
ا

 متوسطة 
 حلب عفرين

عبوة 
 ناسفة 

20/3/2021 
 في منطقة سكنية انفجار 

 حلب الباب  مقتل شخصين
سيارة  
 مفخخة 

21/3/2021 
مزروعة   كانتعبوة انفجار 

 بسيارة 
 إصابة شخص 

دير 
 سمعان

 حلب
عبوة 
 ناسفة 

30/3/2021 
  كانت مزروعةعبوة انفجار 

 بسيارة بحي المحمودية  
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب عفرين
عبوة 
 ناسفة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

1/4/2021 
مزروعة   كانتعبوة انفجار 

 بسيارة بشارع السياسية 
 حلب عفرين إصابة شخص 

عبوة 
 ناسفة 

12/4 /2021 
في  انفجار في منطقة سكنية 

 بلدة ال
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 إدلب ك فريا
عبوة 
 ناسفة 

12/4 /2021 
مزروعة  كانت عبوة انفجار 

طراف   مدينة البسيارة على اأ
ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب عفرين
عبوة 
 ناسفة 

14/4 /2021 
  كانت مزروعةعبوة انفجار 

 مدينة البسيارة في 
ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب جرابلس 
عبوة 
 ناسفة 

15/4/2021 
كانت مزروعة  عبوة انفجار 

بسيارة شحن محملٍة  
 مدينة البالبضائع وسط 

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 

15/4/2021 
على طريق الكورنيش انفجار 

 الشرقي  
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 إدلب إدلب
عبوة 
 ناسفة 

20/4/2021 
انفجار في منطقة خاضعة  
 لسيطرة قوات النظام 

 درعا  انخل مقتل شخص 
عبوة 
 ناسفة 

23/4/2021 
انفجار في منطقة خاضعة  

 سيطرة قوات النظام  ل
 القنيطرة  السويسة  مقتل شخصين

عبوة 
 ناسفة 

27/4/2021 
  كانت مزروعةعبوة انفجار 

 سيارة ب
 حلب جرابلس  مقتل شخص 

عبوة 
 ناسفة 

27/4/2021 
  كانت مزروعةانفجار عبوة 
 سيارة ب

  20إصابة 
 اً شخص

 حلب جرابلس 
عبوة 
 ناسفة 

 في سوق الصناعة انفجار  2/5/2021
مقتل شخص  

 13وإصابة 
خرين  ا 

بيض  الرقة تل اأ
دراجة 
نارية  
 مفخخة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

5/5/2021 
مزروعة  كانت عبوة انفجار 

 بسيارة بحي المحمودية 
  5إصابة 

شخاص   اأ
 حلب عفرين

عبوة 
 ناسفة 

11/5/2021 

في بناء يقع بالقرب من انفجار 
منازل المدنيين ومخيمي  
نادي الفروسية واليمان 

 بلدة الللنازحين جنوب 

 مجهول  إدلب ك فريا مقتل سيدة

19/5/2021 
 انفجار عبوة مزروعة بسيارة  

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 حلب جرابلس 
عبوة 
 ناسفة 

22/5/2021 
جرة انفجار  عبوة قرب سيارة اأ
خاضعة لسيطرة منطقة في 

 النظام قوات 
 درعا  جلين  مقتل شخص 

عبوة 
 ناسفة 

24/5/2021 
 قرب الثانوية الشرعية انفجار 

 3مقتل 
شخاص   اأ

 حلب جرابلس 
دراجة 
نارية  
 مفخخة 

26/5/2021 
سيارة  بعبوة ناسفة انفجار 

في    يوسط السوق الرئيس
 مدينة ال

مقتل شخص  
 واحد

 حلب عفرين
عبوة 
 ناسفة 

31/5/2021 
عبوة ناسفة بسيارة  انفجار 

بالقرب من دوار الك تاب  
 مدينة الوسط 

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 

1/6/2021 
 استهدف سيارة  انفجار 

 الحسكة الحمر  مقتل شخص 
دراجة 
نارية  
 مفخخة 

2/6 /2021 
 عبوة ناسفة بسيارة انفجار 

 حلب جرابلس  إصابة طفلين
عبوة 
 ناسفة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

5/6/2021 
عبوتين ناسفتين  انفجار 

 بسيارة  
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب جرابلس 
عبوة 
 ناسفة 

7/6/2021 
قام انتحاري بتفجير نفسه  
بواسطة حزام ناسف وسط  

 بلدة السوق 

مقتل شخص  
  8وإصابة 
خرين  ا 

 انتحاري  حلب الراعي

8/6/2021 
عبوة بسيارة وسط حي انفجار 

 المحمودية  
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب عفرين
عبوة 
 ناسفة 

14/6 /2021 
 عبوة ناسفة بسيارة  انفجار 

 حلب الباب  إصابة شخص 
عبوة 
 ناسفة 

14/6 /2021 
 قريةالعند مدخل انفجار 

 حلب ك فرجنة مقتل شخصين
سيارة  
 مفخخة 

26/6/2021 
سيارة  بعبوة ناسفة انفجار 

 مدينةالشمال 
 3مقتل 

شخاص   اأ
 حلب عفرين

عبوة 
 ناسفة 

27/6 /2021 
 سيارة  بعبوة ناسفة انفجار 

 حلب الباب  مقتل شخص 
عبوة 
 ناسفة 

14/7/2021 
عبوة ناسفة بدراجة  انفجار 

 مدينةالنارية وسط 
 حلب جرابلس  إصابة شخصين

عبوة 
 ناسفة 

 حلب الباب  شخصينإصابة  عبوة ناسفة بسيارة انفجار  17/7/2021
عبوة 
 ناسفة 

18/7/2021 
عبوة ناسفة مزروعة  انفجار 

 بسيارة بشارع الفيالت
 حلب عفرين إصابة شخص 

عبوة 
 ناسفة 

9/8/2021 
عبوة ناسفة مزروعة  انفجار 

جامع  بجانب داخل سيارة، 
 فاطمة الزهراء  

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

10/8/2021 
عبوة ناسفة على طريق انفجار 

 كورنيش ال
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 إدلب إدلب
عبوة 
 ناسفة 

15/8/2021 
عبوة ناسفة في حاوية  انفجار 

- للقمامة على طريق اعزاز
 عفرين 

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب اعزاز 
عبوة 
 ناسفة 

19/8/2021 
عبوة ناسفة بسيارة في  انفجار 

 مدينة اعزاز
 حلب اعزاز  إصابة شخصين

عبوة 
 ناسفة 

23/8/2021 
ساحة لتجمع  انفجار في  

 شاحنات نقل البضائع
  7إصابة 

شخاص   اأ
 حلب اعزاز 

سيارة  
 مفخخة 

 حلب عفرين مقتل شخصين   انفجار في منطقة سكنية 5/9/2021
سيارة  
 مفخخة 

13/9/2021 
عبوة ناسفة وسط انفجار 

 مدينة ال
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 

14/9/2021 
عبوة ناسفة بجانب  انفجار 

 سيارة  
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب عفرين
عبوة 
 ناسفة 

14/9/2021 
عبوة ناسفة داخل انفجار 

قرب محالت  سيارة شحن  
 تجارية 

ضرار مادية   اأ
 كبيرة

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 

17/9/2021 
ساحة لتجمع  انفجار في  

 شاحنات نقل البضائع
  8إصابة 

شخاص   اأ
 مجهول  حلب الباب 

23/9/2021 
عبوة ناسفة بجانب  انفجار 

 وسط المدينة سيارة 
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب عفرين
عبوة 
 ناسفة 

25/9/2021 
عبوة ناسفة داخل انفجار 

 حاوية قمامة 
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

28/9/2021 
قرب مبنى المجلس انفجار 

 مدينة  الالمحلي في 
  7إصابة 

شخاص   اأ
 حلب جرابلس 

عبوة 
 ناسفة 

28/9/2021 
قرب سوق الخضار في  انفجار 

 مدينةال
 حلب جرابلس  مقتل شخصين

عبوة 
 ناسفة 

11/10/2021 

ر في منطقة تقع بين  اانفج
دوار كاوا ودوار القّبان عند 
مدخل سوق الهال وسط 

 مدينة ال

 8مقتل 
شخاص   اأ

 حلب عفرين
سيارة  
 مفخخة 

11/10/2021 
انفجار داخل منزل في قرية  

 دابس
 3مقتل 

شخاص   اأ
 حلب جرابلس 

عبوة 
 ناسفة 

11/10/2021 
داخل عبوة ناسفة انفجار 
طراف المدينةسيارة   في اأ

شخص  إصابة 
 واحد

 حلب الباب 
عبوة 
 ناسفة 

2/11/2021 
انفجار بمنزل في قرية قرف  

 مغار  
 حلب جرابلس  مقتل طفلتين 

عبوة 
 ناسفة 

3/11/2021 
في منطقة الدوة قرب انفجار 

 مدينة تدمر  
من عائلة   7

 واحدة
 حمص  الدوة

لغم  
رضي   اأ

6/11/2021 
وسط  داخل سيارة انفجار 

 المدينة
ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 إدلب إدلب
عبوة 
 ناسفة 

27/11/2021 
انفجار داخل سيارة وسط  

 المدينة
 4مقتل 

شخاص   اأ
 حلب منبج

عبوة 
 ناسفة 

1/12/2021 
انفجار داخل سيارة في مخيم  

 للنازحين 
 حلب الباب  إصابة شخصين

عبوة 
 ناسفة 

رض خالية  2021/ 22/12  انفجار في اأ
مقتل شخص  
 وإصابة والده

قنبلة  إدلب كنصفرة 
عنقودية  
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ضرار  الحدث التاريخ 
أ
 السالح  المحافظة المنطقة  ال

من 
مخلفات 
قصف 
 سابق 

رض زراعية  27/12/2021 طفال 5إصابة  انفجار في اأ  حلب معبطلي اأ

قنبلة من 
مخلفات 
معارك 
 سابقة 

30/12/2021 
انفجار داخل سيارة وسط  

 المدينة
إصابة عّدة  
شخاص    اأ

 حلب إعزاز 
عبوة 
 ناسفة 

سواق والمراكز التجارية والصناعية 
أ
 استهداف ال

  الحدث التاريخ 
أ
 الفاعل المحافظة المنطقة  ضرار ال

السالح  
 المستخدم 

 قرب فرن مدة   انفجار 3/1/2021
ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  حلب جنديرس

14/1/2021 
سوق  قصف يستهدف 

 مدينةالالهال وسط 

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

ريحا   قوات النظام  إدلب اأ
راجمة  
 صواريخ 

17/1/2021 

سفل  سيارة  انفجار اأ
لبيع الخبز في سوق  

وسط   يالخضار الرئيس
 بلدة ال

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  حلب سجو 

2/2 /2021 
في المنطقة انفجار 

 قريةالالصناعية في 
مقتل 
 شخص 

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  حلب عولن
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  الحدث التاريخ 
أ
 الفاعل المحافظة المنطقة  ضرار ال

السالح  
 المستخدم 

13/2/2021 
في السوق  انفجار 
 بلدةالفي  يالرئيس

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 جهة مجهولة  حلب الراعي
سيارة  
 مفخخة 

20/2/2021 
في سوٍق شعبٍي  انفجار 

بريف محافظة دير  
 الزور الشرقي  

مقتل 
 شخصين

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  دير الزور  البصيرة 

20/2/2021 
وسط السوق   انفجار
 بلدةالفي  يالرئيس

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 جهة مجهولة  حلب سجو 
سيارة  
 مفخخة 

25/2/2021 
في سوق  انفجار 

 مدينةالالدجاج في 

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

س   راأ
 العين

 جهة مجهولة  الحسكة
سيارة  
 مفخخة 

2/5/2021 
في سوق  انفجار 

 بلدةالالصناعة في 

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

بيض  جهة مجهولة  الرقة تل اأ
دراجة نارية  
 مفخخة 

11/5/2021 
في سوق  انفجار 

 الخضار

ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  الرقة سلوك

26/5/2021 
وسط السوق  انفجار 
 مدينة الفي  يالرئيس

مقتل 
شخص  
 واحد

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  حلب عفرين

7/6/2021 
وسط سوق  انفجار 
 بلدة  ال

مقتل 
شخص  
وإصابة  

خرين 8  ا 

 انتحاري  جهة مجهولة  حلب الراعي
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  الحدث التاريخ 
أ
 الفاعل المحافظة المنطقة  ضرار ال

السالح  
 المستخدم 

23/8/2021 
ساحة لتجمع  انفجار في  

 شاحنات نقل البضائع
  7إصابة 
 مدنيين

 جهة مجهولة  حلب اعزاز 
سيارة  
 مفخخة 

14/9/2021 
داخل سيارة  انفجار 

ن قرب محالت  شح
   تجارية

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  حلب الباب 

28/9/2021 
قرب سوق   انفجار

 الخضار
مقتل 
 شخصين

 عبوة ناسفة  مجهولة جهة  حلب جرابلس 

11/10/2021 
ر عند مدخل اانفج

سوق الهال وسط 
 مدينة ال

 8مقتل 
شخاص   اأ
ضرار  واأ
مادية  
 كبيرة

 جهة مجهولة  حلب عفرين
سيارة  
 مفخخة 

20/10/2021 
قصف مدفعي على  
السوق الشعبي في  

 المدينة

ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

ريحا   قوات النظام  إدلب اأ
قذائ ف 
 مدفعية 

19/11/2021 
قصف بستة صواريخ  
 استهدف وسط المدينة

ضرار  اأ
مادية  
كبيرة 
بفرن 
 الطّيب

 حلب عفرين
قوات سورية  
 الديموقراطية

صواريخ  
رض رض -اأ اأ

 محمولة 

 قصف على مدجنة 2021/ 26/12
ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

 حلب دارة عزة
سالح الجو  
 الروسي 

صواريخ  
 طيران 

27/12/2021 
قصف على ثالث  

 متجاورة مداجن 

ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

 حلب دارة عزة
سالح الجو  
 الروسي 

صواريخ  
 طيران 
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 ي سعافالطبي والإ القطاع  استهداف 

عمال استهداف القطاع الطبي واإلسعافي  استمرت
أ
قل لل   ا

أ
ت وهذا العام ولكن بوتيرة ا

 
 منشا

أ
فراد،  ال
عمال القتالية عمومًا.  

أ
ساسي إلى توقف ال

أ
عوام السابقة. ويعود هذا التراجع بشكل ا

أ
 مقارنة مع ال

ومراكز صحية، مقارنة    ٍف ا( مش5وقد وّثقت اللجنة السورية لحقوق اإلنسان في هذا العام استهداف )
 .2019( في عام  73، و)2020( مشفى ومركزًا صحيًا خالل عام  21استهداف )مع  

( استهداف  اللجنة  وّثقت  )3كما  ومقتل  المدني،  للدفاع  مراكز  القطاع  5(  في  يعملون  عناصر   )
خر. كما وّثقت استهداف )15اإلسعافي، وإصابة )

 
 إنقاذ.وإسعاف    ات( سيار 6( عنصرًا ا

مناطق نتيجة لتفشي وباء كورونا، مع ضعف الواستمّرت خالل العام معاناة المشافي السورية في كل  
علنت  

أ
في قدرات هذه المشافي على التعامل مع الحالت المتزايدة من اإلصابات. فعلى سبيل المثال، ا

في   النظام  حكومة  في  الصحة  وا  18وزارة  وريفها  دمشق  مشافي  ن 
أ
ا ك توبر 

أ
ول/ا

أ
ال لالذقية  تشرين 

 %.  90في حمص  وبلغت  %،  100  بنسبة   وحلب والسويداء قد وصلت إلى نسبة إشغال

على العاملين في المشافي من قبل السلطات  المادي والقانوني  واستمرت في هذا العام حالت التعّدي  
منية  العسكرية  

أ
السيطرة وال مناطق  مختلف  من  في  المسجلة  العتداء  حالت  إلى  باإلضافة   ،

 المدنيين، والذين يستغلون حالة ضعف تطبيق القانون في كل المناطق.  

يار/مايو قام مرافقو مريض بالعتداء بالضرب على طبيبين في مستشفى الباسل الحكومي في    4في  ف
أ
ا

ّدى إلى إصابتهم بجراح متوسطة.  
أ
 حمص، مما ا

غسطس قررت    07في  و
أ
ب/ا

 
فصل الدك تور عثمان  ريف حلب،  ب، في مدينة مارع  دارة مشفى مارعإا

الخاضعة لسيطرة  حجاوي من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق 
المعارض،   الوطني  ل على خلفية  الجيش  قبل  دعمه  لإلهانة من  تعرض  الذي  العلوان  رافي  لطبيب 

 . يعمل في المشفىتركي  ممرض  

متنفّ   28في   شخاص 
أ
ا قام  غسطس 

أ
ب/ا

 
مستشفى  ا في  الطبي  الطاقم  في  عضاء 

أ
ا على  بالعتداء  ذون 

ّدى إلى إصابة ثالثة منهم بجراح خطيرة. ولم ُيعرف سبب العتداء.  
أ
 المجتهد في دمشق، مما ا
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 2021ي خالل عام سعافالطبي والإ في القطاعين توثيق النتهاكات 

 يسعافالقطاع الإ في  . استهداف العناصر البشرية1

 الوفيات

 الفاعل المحافظة المكان  الحادث الضحية  التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

16/2/2021 

عبد الهادي 
محمد 
، الحريري 

عضو منظمة 
خبراء اإلغاثة 
 اإلنسانية 

جراء انفجار ُقتل 
عبوة ناسفة  

سفل   موضوعة اأ
سيارة لفريق 
الصحة 

المجتمعية التابع 
لمنظمة وسط  ل

 مدينة ال

 حلب الباب 
جهة 
 مجهولة 

 عبوة ناسفة 

6/3/2021 

حمد   اأ
، الواكي

العنصر في 
الدفاع  
 المدني

ثناء إخماد ُقتل  اأ
الحرائق التي  
خلفها القصف  
الصاروخي على  

 منطقة  ال

 حلب ترحين
قوات 
 النظام 

 صواريخ 

عنصري  12/6/2021
 إغاثة 

قصف   ُقتلوا جراء
مشفى الشفاء  على 

في شارع الفيالت 
 مدينة الوسط 

 حلب عفرين
جهة 
 مجهولة 

قذائ ف 
 مدفعية 

19/6/2021 

دحام 
، الحسين

العنصر في 
الدفاع  
 المدني

استهدف قصف 
بشكل مباشر  
مركز الدفاع  

المدني السوري 
 بلدة الفي 

 حماة قسطون
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 
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صابات   الإ

 الفاعل المحافظة المكان  الحدث الضحية  التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

12/6/2021 

إسماعيل 
النعسان، 

زاهر  
حمشو، 
حمد  واأ
، إبراهيم

العناصر في  
الدفاع  
 المدني

صيبوا جراء   اأ
سقوط 

قذائ ف على  
مشفى  

الشفاء في 
شارع  
الفيالت  
وسط 

 مدينة ال

 جهة مجهولة  حلب عفرين
قذائ ف 
 مدفعية 

19/6/2021 

حسن 
 هشوم

حمد و اأ
فاتح  و النادر

حاج 
 براهيم،إ

العناصر في  
الدفاع  
 المدني

صيبوا  جراء  اأ
قصف 
استهدف 
بشكل  

مباشر مركز 
الدفاع  
المدني 

السوري في  
 بلدة  ال

 قوات النظام  حماة قسطون
قذائ ف 
 مدفعية 

3/7/2021 
من عناصر  5

الدفاع  
 المدني

صيبوا جراء   اأ
قصف 
استهدف 
مركز الدفاع  
المدني في  

 بلدة ال

الشيخ 
 يوسف 

 إدلب
سالح الجو  
 الروسي 

  صواريخ
 طيران 

17/7/2021 
كامل زريق 
ومحمود  
، عثمان

صيبوا جراء   اأ
استهداف 
مباشر 

 قوات النظام  إدلب سرجة
قذائ ف 
 مدفعية 
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 الفاعل المحافظة المكان  الحدث الضحية  التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

  نالعنصرا
في الدفاع 
 المدني

لفريقهم 
ثناء  اأ

الستجابة  
للقصف  
المدفعي 

 قرية العلى 

5/8/2021 
في عنصر 

دفاع  ال
 مدني ال

صيب جراء   اأ
قصف 
استهدف 
رافعة 

سطحية على  
طراف   اأ

 قرية ال

 صواريخ  قوات قسد  حلب حزوان

3/11/2021 
عنصرين في  

الدفاع  
 المدني

صيبا جراء   اأ
انفجار لغم  

رضي   اأ

كوليان 
 تحتاني 

رضي  جهة مجهولة  حلب  لغم اأ

 

  في القطاع الطبي . استهداف العناصر البشرية2

 الوفيات

 الفاعل المحافظة المكان  الحدث الضحية  التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

 طبيبان  13/6/2021
قصف 

صاروخي على  
 مشفى الشفاء

 قوات قسد  حلب عفرين
صواريخ  
 غراد
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 يسعاف. استهداف مكاتب ومراكز القطاع الإ 3

 المبنى المستهدف  التاريخ 
نوع 

 
أ
ضرار ال  

 الفاعل المحافظة المكان 
السالح  
 المستخدم 

19/6/2021 

قصف مدفعي  
على  بشكل مباشر 

ركز الدفاع المدني م
 السوري 

ضرار  اأ
 كبير مادية 

 قوات النظام  حماة قسطون
قذائ ف 
 مدفعية 

3/7/2021 

قصف بالطيران  
ربع غارات 

أ
الحربي با
مركز الدفاع على 

 بلدة الالمدني في 

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

الشيخ 
 يوسف 

 إدلب
سالح الجو  
 الروسي 

 غارات جوية 

25/7/2021 
قصف في محيط  
مركز الدفاع المدني 

 في المدينة  

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 قوات قسد  حلب عفرين
راجمة  
 صواريخ 

 

 . استهداف المشافي والمراكز الطبية 4

  المؤسسة  التاريخ 
أ
 الفاعل المحافظة المكان  ضرار ال

السالح  
 المستخدم 

17/2/2021 
محيط   على  قصف 
مشفى الشفاء في شارع  

 الفيالت  

ضرار  اأ
مادية  

 متوسطة 
 قوات قسد  حلب عفرين

راجمة  
 صواريخ 

5/3/2021 

من  عناصر  اقتحام  
قسد لمشفى  ل  قوات 

العام ، حيث الجراحي 
معدات   بتخريب  قاموا 

ثاث  المشفى واأ

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 اقتحام قوات قسد  دير الزور  الشحيل
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  المؤسسة  التاريخ 
أ
 الفاعل المحافظة المكان  ضرار ال

السالح  
 المستخدم 

مشفى  قصف   21/3/2021 على 
تارب مدينة 

أ
 ال

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

تارب
أ
 النظام قوات  إدلب ال

قذائ ف 
 مدفعية 

12/6/2021 
على   مشفى  قصف 

شارع   في  الشفاء 
 الفيالت 

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 قوات قسد  حلب عفرين
قذائ ف 
 مدفعية 

8/9/2021 

على  سقوط   قذيفتان 
الطبي في جبل   المركز 

المعروف  ،  الزاوية
باسم   مركز  "سابقًا 

 "مرعيان الطبي

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 قذائ ف جهة مجهولة  إدلب مرعيان

ليات . 5
 
 استهداف ال

  المستهدف  التاريخ 
أ
ضرار نوع ال  السالح  الفاعل المحافظة  المكان  

12/6/2021 

قذائ ف على  سقوط  
الشفاء  مشفى 
شارع  في  الواقع 

 الفيالت 

ضرار مادية   اأ
كبيرة بسيارة 
اإلسعاف 
التابعة  
 للمشفى

 حلب عفرين
جهة 
 مجهولة 

قذائ ف 
 مدفعية 

25/7/2021 

لحق    قصف   اأ
بسيارة  ضرارًا  اأ

وسيارتي  إ سعاف 
تابعتين  ،  خدمة

الدفاع   لمركز 
 المدينة المدني في 

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 قوات قسد  حلب عفرين
قذائ ف 
 مدفعية 

5/8/2021 

استهدف قصف   
رافعة سطحية على 

طراف   مما  الاأ قرية 
احتراق  إلى  دى  اأ

ضرار مادية   اأ
 كبيرة

 حلب حزوان
قوات 
 قسد 

 صواريخ 
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  المستهدف  التاريخ 
أ
ضرار نوع ال  السالح  الفاعل المحافظة  المكان  

إسعاف  سيارة  
للدفاع  تابعة 

 المدني 

3/11/2021 

يستهدف   انفجار 
إسعاف   سيارة 

للدفاع تابعة  
 المدني

ضرار مادية   اأ
 كبيرة

كوليان 
 تحتاني 

 حلب
جهة 
 مجهولة 

لغم  
رضي   اأ

 

 

 

 

 

يار    2019سيارة إسعاف متضررة في قصف على مستشفى في إدلب في اأ
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عالم   والصحافة الإ

من بيئة عدائية من    يعانون  ،في سورية   وسائل اإلعالم الحرة عرضة لخطر كبيرالعاملون في  ل يزال اإلعالميون و
و الخطف، ول يزال المائت منهم   قبل السلطات في مناطق النفوذ، باإلضافة إلى استهدافهم المباشر بالقتل اأ
ك قسد  خرى 

أ
ال الفائت  في سجون  خرين  ا  إلى عشرات  باإلضافة  منذ سنوات،  سد 

أ
ال نظام  في سجون  مختفين 

و الشام  وتحرير  وداعش  الذاتية  الكردية  الوطني  فصائلواإلدارة  تحت  الجيش  منهم  العديد  بوفاة  ويعتقد   ،
خرى.التعذيب في 

أ
   معتقالت النظام، مع تسجيل بعض الحالت لدى الفائت ال

اللجنة  ولقد   وّثقت  حيث  القتل،  عمليات  خالل  من  مباشر  بشكل  اإلعالميين  استهداف  معدلت  تراجعت 
 . 2021السورية لحقوق اإلنسان مقتل إعالمي واحد خالل عام 

تعتمد اللجنة تعريف "اإلعالمي" لكل َمن يعمل في مؤسسة إعالمية مسّجلة، وُيعّد العمل الصحفي مصدر رزقه  و
بينما اعتمدت   المساند، كالمصورين مثاًل.  العمل الصحفي  و في  اأ كان عمله صحفيًا مباشرًا،  اأ ساسي، سواء 

أ
ال

و ل يعتمد على  وصف "الناشط اإلعالمي" لمن يعمل في مؤسسة إعالمية غير مسجلة، ك صفحات الفيسبوك، اأ
ساسي.    عمله اإلعالمي كمصدر رزق اأ

اللجنة   قبل  من  التعريف  هذا  تطبيق  التوثيق -ويتم  مجال  في  العاملة  المؤسسات  معظم  قبل  بشكل   -ومن 
ّكد بدقة إذا كان العمل اإلعالمي الذي يقوم به الناشط هو مصدر ر 

أ
زقه  تقريبي، إذ ل يمكن في الحالة السورية التا

ساسي
أ
م ل  ال ، وما إذا كانت المؤسسات اإلعالمية الموجودة في داخل سورية هي مؤسسات مسّجلة خارجها اأ

م ل.   بشكل رسمي اأ

باعتبارهم   مسلحة  جهة  ي  اأ لدى  اإلعالم  مجال  في  العاملين  اللجنُة  وتصّنف 
 نشطاء إعالميين، ما لم تظهر قرائن تظهر قيامهم بالمشاركة في العمل المسلح. 

حول العالم في مؤشر   180من بين    173واحتلت سورية في هذا العام المرتبة  
 سنويًا.   منظمة "مراسلون بال حدود"حرية اإلعالم الذي ُتصدره 

طراف المحلية الفاعلة لحقوق اإلنسان  ظهر توثيق اللجنة السورية  ويُ 
أ
ن كل ال اأ

شكاًل مختلفة من التضييق على اإلعالميين.  إعالميًا خالل عام   33فقد وّثقت اللجنة اعتقال في سورية مارست اأ
وتصّدر 2021 عدد ،  في  الفاعلين  الذاتية  لإلدارة  التابعة  خرى 

أ
ال من 

أ
ال جهزة  واأ الديموقراطية  سورية  قوات  ت 

منية بواقع  اعتقالً   19العتقالت، والتي بلغت  
أ
جهزة النظام ال   6، وهيئة تحرير الشام بواقع  تاعتقال  7، تلتها اأ

 . اعتقال واحد، ثم فصائل الجيش الوطني المعارض بواقع تاعتقال

برز حالت التضييق التي تعّرضت لها وسائل اإلعالم داخل سورية هذا العام:  ومن  اأ

"فضائية    20في  ف مك تب  تسجيل  بإلغاء  قرارًا  الكردية  الذاتية  اإلدارة  في  اإلعالم  دائرة  صدرت  اأ حزيران/يونيو 
 نشر القناة خطابًا ُيحّرض على الكراهية.   بذريعة"،  24كردستان 

طراف المحلية  
أ
كل ال

الفاعلة في سورية  
شكاًل مختلفة 

أ
مارست ا

من التضييق على  
عالميين  الإ
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ن هيئة تحرير الشام قررت إغالق مك تبها في إدلب، بحّجة وجود    25في  و ورينت اأ علنت قناة اأ غسطس اأ ب/اأ ا 
 "مخالفات مهنية". ولم يصدر عن الهيئة قرار رسمي ُيبرر حيثيات القرار.  

ول/ديسمبر    7  وفي
أ
الذاتية إغالق مك تب  كانون ال ي،  قامشلالشبكة رووداو العالمية في مدينة  قررت اإلدارة 

سايش التابعة لها باقتحامه واعتقال ستة صحفيين من العاملين فيه. بع
أ
 دما قامت قوات ال

بحق   انتهاكات  اللجنة  وّثقت  سورية،  في  المختلفة  الحكم  مناطق  داخل  الصحفيين  استهداف  جانب  وإلى 
برز الحالت التي تم توثيقها:    اإلعالميين السوريين خارج سورية، ومن اأ

ك توبرتشرين    31في   ول/اأ
أ
من التركية  اعتقلت    ال

أ
جهزة ال ورينت  اإلعالمي السوري ماجد شمعة اأ ، بعد قيام قناة اأ

ما ُعرف ب "قضية الموز"، بعد    تناولت الحلقة  إذ،  برنامج "استطالع الشارع"  منالتي يعمل فيها ببث حلقة له  
نانتشار مقطع لمقابلة تلفزيونية مع مواطن تركي   قيمين في تركيا يشترون الموز بكميات السوريين الم  يزعم فيه اأ

مدينة غازي عنتاب تمهيدًا لترحيله إلى الشمال  كبيرة بينما هو ل يستطيع فعل ذلك. وقد تم إرسال شمعة إلى  
ن السلطات التركية تراجعت عن القرار، وتم اإلفراج عنه بتاريخ في السوري   تشرين الثاني/نوفمبر.  8، إل اأ

الثاني/نوف  18وفي   ردن  اعتقلت  مبر  تشرين 
أ
ال في  منية 

أ
ال جهزة 

أ
عواد ال إبراهيم  السوري  الصحفي  بعد    الناشط 

زرق لالجئين في محافظة الزرقاء. وكان عّواد يعمل سابقًا إعالميًا مع  
أ
اقتحام منزله. وتم ترحيل عّواد إلى مخيم ال

حد الفصائل المسلحة المعارضة التي كانت قائمة في الجنوب السوري إلى عام   ول )اأ
أ
(، وغادر  2018الفيلق ال

ثناء اأ بجراح  إصابته  بعد  للعالج  ردن 
أ
ال إلى  خلفية    بعدها  على  جاء  اعتقاله  فإّن  يبدو  ما  وعلى  عمله.  ممارسة 

 مداخالت تلفزيونية له هاجم فيها سياسة التطبيع العربي مع النظام السوري. 

عالمتوثيق النتهاكات بحق   2021يين خالل عام الإ

عالميينمقتل . 1   الإ

 الفاعل المحافظة المكان  الحدث التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

17/7/2021 

الروسي   الحربي  الطيران  قام 
باستهداف فريق للدفاع المدني  
إلنقاذ  بمهامه  قيامه  ثناء 

أ
ا

قصف  جراء  من  المصابين 
سابق في بلدة سرجة في ريف  
مقتل   إلى  ّدى 

أ
ا مما  إدلب، 

المدني   الدفاع  في  اإلعالمي 
 . همام العاصي

 إدلب  سرجة 
سالح  
الجو 
 الروسي 

  صواريخ
 طيران 
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صابة .2 عالم اإ  والعتداء عليهم يينالإ

 الفاعل المحافظة المكان  الحدث التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

6/1/2021 

ملثمون قام   مسلحون 
النار  بإطالق  الهوية  مجهولو 
سوريا   تلفزيون  مراسل  على 
ثناء خروجه من  بهاء الحلبي اأ
في   الشمالي  الحي  في  منزله 
حلب  بريف  الباب  مدينة 
بإصابته   تسّبب  ما  الشرقي، 

 . بالغةبجروٍح 

 سالح ناري  جهة مجهولة  حلب الباب 

2/3/2021 

على   بالعتداء  مجهولة  قام 
السورية   نباء 

أ
ال وكالة  مصور 

بالضرب  خزمة  سامر  )سانا( 
إلى   ّدى  اأ مما  حادة،  داة 

أ
با

 إصابته بجروح بالغة.  

بيض  جهة مجهولة  حلب حلب  سالح اأ

3/5/2021 

الشام  تحرير  هيئة  قامت 
باستدعاء الصحفي عمر حاج  
منه  وطلب  منيًا،  اأ قدور 

الهيئة   التحقيق  عناصر  ثناء  اأ
صفحته   على  منشور  حذف 
الخاصة على منصة فيسبوك 
حرية  عن  فيها  يتحدث 
  وا اإلعالم في سورية، كما قام
الصحفية هويته  ، بثقب 

مثل   نشر  تكرار  ن  اأ بلغوه  واأ
سُيعرضه   الموضوعات  هذه 

قسى.لعقو  بات اأ

 إدلب إدلب
هيئة تحرير 

 الشام
 تهديد لفظي 

8/5/2021 
نهم   اأ ُيعتقد  عناصر  قام 
"الشبيبة  لتنظيم  يتبعون 

 الحسكة القامشلي
الشبية 

الثورية/حزب 
سلحة بيضاء  اأ
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 الفاعل المحافظة المكان  الحدث التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

الثورية" التابع لحزب التحاد  
الديموقراطي بمحاولة اقتحام 

روداو   شبكة  مك تب 
مدينة   في  اإلعالمية 

تتسبب  قامشل ال مما  ي، 
ضرار مادية كبيرة  

أ
بإلحاق ا

 في المك تب.  

التحاد  
 الديموقراطي

24/5/2021 

اإلعالمي  الناشط  تعّرض 
نار  إلطالق  الحمصي  خالد 
يستقل   مجهول  قبل  من 
الطريق  على  نارية  دراجة 
الباب  مدينة  بين  الواصلة 
ريف   في  النهضة  ومشروع 
حلب. ولم يتعّرض الحمصي  
عملية   نتيجة  ضرار  اأ ي 

أ
ل

ويعمل  النار.  إطالق 
لقناة   مراساًل  الحمصي 

ورينت.    اأ

 سالح ناري  جهة مجهولة  حلب الباب 

18/7/2021 

انفجرت سيارة اإلعالمي قصي  
حمد وشقيقه المصور مهند 

أ
ال

ناسفة   عبوة  نتيجة  حمد 
أ
ال

كانت   عندما  سفلها  اأ وضعت 
منزلهما  مام  اأ مركونة  السيارة 
ريف   في  عفرين  مدينة  في 
حمد  

أ
ال قصي  ويعمل  حلب. 

"الجزيرة   لقناة  مراساًل 
مباشر" القطرية، فيما يعمل 
 شقيقه مصورًا في ذات القناة.  

 عبوة ناسفة  جهة مجهولة  لبح عفرين
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 الفاعل المحافظة المكان  الحدث التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

29/7/2021 

عاطف  اإلعالمي  صيب  اأ
بعاطف  )المعروف  المحمد 
ناري   بطلق  الساعدي( 
ثناء   اأ النظام  قوات  مصدره 
قيامه بتغطية الشتباكات في  
ريف  في  المزيريب  منطقة 

 درعا الغربي.  

 سالح ناري  قوات النظام  درعا  المزيريب

24/9/2021 

تنظيم   من  عناصر  قام 
التابع   الثورية"  "الشبيبة 
الديموقراطي  التحاد  لحزب 
باستخدام  بالضرب  بالعتداء 
مجموعة   على  العصي 
قيامهم   ثناء  اأ إعالميين 
كان   احتجاجات  بتغطية 
مدينة   في  هالي 

أ
ال بها  يقوم 

سعار. 
أ
 القامشلي على ارتفاع ال

واإلعالميون المعتدى عليهم 
 هم: 

محمد،   .1 ديانا 
سو مرا ا  شبكة  سلة 

 اإلخبارية. 
الخلف،  .2 عيسى 

قناة  لدى  المصور 
 روداو. 

فيفان نعمان فتاح،   .3
   مراسلة قناة روداو.

 الحسكة القامشلي

الشبية 
الثورية/حزب 

التحاد  
 الديموقراطي

سلحة بيضاء  اأ
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 الفاعل المحافظة المكان  الحدث التاريخ 
السالح  
 المستخدم 

مراسل   محمود،  شفزان 
ومصور لشبكة نبض الشمال 

 . FMوراديو فون  

28/9/2021 

تعّرض مك تب قناة روداو في  
لهجوم  القامشلي  مدينة 
دى   اأ مما  مولتوف  بقنابل 

 لحتراق المك تب.  

التي قامت   الجهة  ُتعرف  ولم 
القناة   ن  اأ إل  بالهجوم، 
المعلن  بالتحريض  ُتستهدف 
الذاتية   اإلدارة  قبل  من 
التحاد   وحزب  الكردية 

 الديموقراطي القائم عليها.  

 مجهولة جهة  القامشلي القامشلي
  بلقنا

 مولتوف 

عالمييناعتقال . 3   الإ

 الفاعل المحافظة  المكان  الحدث التاريخ 

5/1/2021 

نور   العالمية  الناشطة  عن  الشام  تحرير  هيئة  فرجت  اأ
التابعة   منية 

أ
ال اللجنة  قبل  من  اختطافها  بعد  الشلو، 

مام المحكمة في مدينة   يوم   إدلبلهيئة تحرير الشام من اأ
19/9/2020 . 

 إدلب إدلب
هيئة 
تحرير  
 الشام

9/1/2021 
العزيز   عبد  يهم  اأ اإلعالمي  الناشط  قسد  قوات  اعتقلت 
الخلف بحجة التصوير دون إذن. ويعمل الخلف مراساًل  

 لشبكة "عبد الفرات" اإلخبارية. 
 دير الزور  البصيرة 

قوات 
 قسد 

17/1/2021 

محي   وضاح  الصحفي  حلب  في  النظام  قوات  اعتقلت 
مجلة   لمك تب  مديرًا  يعمل  صحفي  وهو  بقعة  "الدين، 

ممارسات  "  ضوء انتقاده  خلفية  على  حلب،  مدينة  في 
الشخصية   على صفحته  مدينة حلب  سواق  اأ في  السطو 
من الجنائي في مدينة  

أ
في فيسبوك، واقتادته إلى فرع ال

 حلب حلب
قوات 
 النظام 
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 الفاعل المحافظة  المكان  الحدث التاريخ 

يوم    دمشق. الدين  محي  عن  فرج 
اأ   5/2021/ 2وقد 

 بموجب العفو الرائسي الذي صدر في اليوم السابق. 

21/1/2021 

حبابة،  اعتقل حيان  العالمي  الناشط  الوطني  الجيش 
بنفسج،   منظمة  في  يعمل  قرية  وهو  والذي  بناء  اأ من 

محافظة   بريف  مدينة    إدلبالنقير  في  ويقيم  الجنوبي، 
 إعزاز، واقتادته إلى جهٍة مجهولة. 

 حلب اعزاز 
الجيش 
 الوطني

23/1/2021 

الناشط العالمي فنر محمود، وهو    قوات قسداعتقلت  
في   سوريا"عضو  في  الكوردستاني  يكيتي  من  "حزب   ،

الشمالي   الحسكة  محافظة  بريف  القامشلي  مدينة  بناء  اأ
الشرقي، على خلفية انتقاده ممارسات قسد على صفحته  

وقد  الشخصية في فيسبوك، واقتادته إلى جهٍة مجهولة.  
فرج عنه يوم 

 . 18/2/2021اأ

 الحسكة القامشلي
قوات 
 قسد 

24/1 /2021 

من الجنائي هالة الجرف، اعتقلت  
أ
عناصر تابعة لفرع ال

وهي مذيعة في التلفزيون السوري وابنة عميد ركن طيار 
ثناء عودتها من بلدتها السلمية في ريف حماة.  متقاعد، اأ
وجاء العتقال على خلفية انتقادات ك تبتها على صفحتها  

فرج عن  على فيسبوك للوضع المعيشي في سورية. 
وقد اأ

يوم   الذي   5/2021/ 4الجرف  الرائسي  العفو  بموجب 
 صدر في اليوم السابق.

 حماة السلمية 
قوات 
 النظام 

26/1/2021 

يونس اعتقل   اإلعالمي  الناشط  من 
أ
ال قوى  من  عناصر 

سليمان، وهو مدير صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ”  
تتهم   مترجمة  مادة  نشره  خلفية  على  فيسبوك،  على 

 مستشارة الرئيس بثينة شعبان بالفساد.  

 دمشق  دمشق 
قوات 
 النظام 

5/2/2021 
الوكاع  الناشط اإلعالمي علي صالح  قوات قسد  اعتقلت 
الزور.   دير  في  هجين  مدينة  مستشفى  في  تواجده  ثناء  اأ

  ويعمل الوكاع مراساًل لوكالة باز اإلخبارية.
 دير الزور  هجين 

قوات 
 قسد 
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6/2 /2021 
يمن   قامت قوات قسد بمداهمة منزل الناشط اإلعالمي اأ
نه لم يكن   عماش عالو في بلدة غرانيج في دير الزور، إل اأ

 المداهمة. متواجدًا في المنزل لحظة 
 دير الزور  غرانيج 

قوات 
 قسد 

1/3/2021 

حمد   اأ حسن  حمد  اأ اإلعالمي  قسد  قوات  اعتقلت 
قناة   مراسل  وهو  الصوفي(،  حمد 

أ
با  ،ARK)المعروف 

ثناء توجهه لتغطية احتفالية بالقرب من مدينة المالكية.   اأ
 وقد تم اإلفراج عنه في نفس اليوم. 

 الحسكة المالكية
قوات 
 قسد 

7/3/2021 

يعمل   صحفي  وهو  وقاف،  كنان  النظام  قوات  اعتقلت 
طرطوس،  مدينة  بناء  اأ من  وهو  الوحدة،  صحيفة  لدى 
مدينة   في  الجنائي  من 

أ
ال فرع  قبل  من  استدعائه  بعد 

وضاع المعيشية والفساد  
أ
دمشق، على خلفية انتقاده ال

صفحته  على  النظام  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في 
واقتا فيسبوك،  موقع  في  جهٍة  الشخصية  إلى  دته 

يوم  مجهولة.   وقاف  عن  فرج 
اأ بموجب    2/5/2021وقد 

 العفو الرائسي الذي صدر في اليوم السابق. 

 دمشق  دمشق 
قوات 
 النظام 

25/3/2021 

بمداهمة منزل في بلدة الباغوز   قوات قسدقام عناصر من  
بريف محافظة دير الزور الشرقي، واعتقلت عباس حسن  
بناء البلدة،   الشريدة المرسومي، وهو ناشط إعالمي من اأ
وضاع المعيشية والخدمية في بلدة 

أ
على خلفية انتقاده ال

فيسبوك،   موقع  في  الشخصية  صفحته  على  الباغوز 
 واقتادته إلى جهٍة مجهولة.  

 دير الزور  الباغوز 
قوات 
 قسد 

5/4/2021 
اعتقلت هيئة تحرير الشام الناشط اإلعالمي خالد حسينو 

شمالي   ك فرلوسين  قرية  حسينو إدلبقرب  ويعمل   .
 .مراساًل لمؤسسة سمارت اإلعالمية

 حلب دارة عزة
هيئة 
تحرير  
 الشام

10/4/2021 
اعتقلت هيئة تحرير الشام الناشط اإلعالمي محمد الزين 

   إدلبمن منزله في قرية معراته بجبل الزاوية جنوبي 
 حلب دارة عزة

هيئة 
تحرير  
 الشام
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10/4/2021 
محمد   اإلعالمي  الناشط  الشام  تحرير  هيئة  اعتقلت 

 الصباغ، في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي
 حلب دارة عزة

هيئة 
تحرير  
 الشام

24/4/2021 

ثناء   اأ حماد  فاضل  اإلعالمي  باعتقال  قسد  قوات  قامت 
ذات  في  عنه  فرجت  واأ القامشلي،  مدينة  في  تواجده 
اليوم. وحماد هو مدير المركز اإلذاعي والتلفزيوني التابع  

 للقناة السورية الرسمية. 

 الحسكة القامشلي
قوات 
 قسد 

15/6 /2021 

حمد مصطفى الحسن،    قوات قسداعتقلت   ناشط  وهو  اأ
بناء قرية كبش غربي SYمنصة    ومراسلإعالمي   +، من اأ

على   مروره  لدى  الغربي،  الشمالي  الرقة  محافظة  بريف 
على   الرقة،  مدينة  في  لها  التابعة  التفتيش  نقاط  إحدى 
الرقة   مدينة  في  الخدمي  الوضع  سوء  انتقاده  خلفية 

لسيطرة   قسدالخاضعة  منصة    قوات  في  صفحته  على 
فرج ع  فيسبوك، واقتادته إلى جهٍة مجهولة.

نه يوم  وقد اأ
19/6/2021 . 

 الرقة الرقة
قوات 
 قسد 

16/6/2021 
ثناء قيامه  اعتقلت قوات قسد الصحفي كاميران سعدون اأ
مدينة   في  تقرير  بإعداد  تقوم  هولندية  صحفية  بمرافقة 

 الرقة. وقد تم اإلفراج عن سعدون في اليوم التالي. 
 الرقة الرقة

قوات 
 قسد 

23/6/2021 

صحفي وكاتب،  وهو  بسام سفر،    النظاماعتقلت قوات  
القسم   في  محررًا  برس  يعمل  نورث  وكالة  في  الثقافي 

بناء مدينة السلمية شرق محافظة حماة،  اإلعالمية، من اأ
دمشق  مدينة  في  يوم    .ويقيم  عنه  اإلفراج  تم  وقد 

31/7/2021 . 

 حماة السلمية 
قوات 
 النظام 

17/7/2021 

،  مال  عز الدين زين العابدينباعتقال    قوات قسدقامت  
الديمقراطي  وهو   الحزب  لدى  في  صحفي  الكوردستاني 

بناء مدينة المالكية بريف محافظة الحسكة   سوريا، من اأ
، من  قوات قسدالشمالي، اعتقلته عناصر ُمسلحة تابعة ل

 لحسكةا القامشلي
قوات 
 قسد 
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مام منزله في منطقة المحطة في مدينة القامشلي بريف  اأ
 محافظة الحسكة الشمالي، واقتادته إلى جهة مجهولة. 

 .5/8/2021وقد تم اإلفراج عنه يوم 

17/7/2021 
قسدقامت   ويعمل    قوات  حمد.  اأ صالح  محمد  باعتقال 

حمد صحفيًا حرًا مع عدد من المؤسسات اإلعالمية.  اأ
 الحسكة القامشلي

قوات 
 قسد 

18/7/2021 

مراسل لدى  وهو  برزان حسين لياني،    قوات قسداعتقلت  
شرق  ARKTVوكالة   شمال  معبدة  بلدة  بناء  اأ من   ،

 الحسكة. محافظة 

 .2021/ 6/11وقد تم اإلفراج عنه يوم 

 الحسكة معبدة
قوات 
 قسد 

4/8/2021 
  بتوقيف القضاء العسكري التابع لهيئة تحرير الشام  قام  

دهم دشرني   حرار اأ
أ
بدعوى اإلساءة اإلعالمي في جيش ال

 . صفحته في منصة فيسبوك حكومة اإلنقاذ على ل
 إدلب غير محدد 

هيئة 
تحرير  
 الشام

13/8/2021 

قسداعتقلت   محمد   قوات  ثامر  العالمي  الناشط 
يعمل إعالميًا في مجلس بلدية الشعفة  والذي  الشحادة،  

التابع لقسد مصورًا بريف محافظة دير الزور الشرقي. وقد  
فرج عنه يوم 

 . 22/8/2021اأ

 دير الزور  الشعفة
قوات 
 قسد 

31/8/2021 

الثورة محمود  الصحفي في جريدة  النظام  قوات  اعتقلت  
مهات اللواتي تجمعن على  

أ
إبراهيم برفقة مجموعة من ال

التربية في طرطوس لالعتراض على طريقة  باب مديرية 
مدرسة   في  قبولهم  وعدم  بنائهن  اأ مع  المديرية  تعاطي 
مع   مقارنة  المرتفع  العلمي  تحصيلهم  رغم  المتفوقين، 
قل.  قرانهم الذين تم قبولهم رغم حصولهم على عالمات اأ  اأ

 طرطوس  طرطوس 
قوات 
 النظام 

4/9/2021 

هيئة   الشام  اعتقلت  اإلعالمَيين  تحرير  الناشطَين 
بناء بلدة ك فرنبودة  الشقيقين بشار ومحمد الشيخ، من اأ
ناضول 

أ
شمال غرب محافظة حماة، ويقيمان في مخيم ال
،  إدلب للنازحين قرب قرية ك فر لوسين شمال محافظة  

إلى   واقتادتهما  المخيم،  في  إقامتهما  مكان  مداهمة  إثر 
 جهٍة مجهولة. 

 حماة ك فرنبودة 
هيئة 
تحرير  
 الشام
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7/12/2021 

 قامت قوة من  
أ
الذاتية الكردية سايش  ال التابعة لإلدارة 
مك تب   مدينة  باقتحام  في  العالمية  رووداو  شبكة 

بإغالقهقامشلال وقامت  ستة    .ي،  باعتقال  قامت  كما 
 صحفيين، هم:  

 مدير المك تب -فهد صبري  .1
 مخرج  -حمد عجمو اأ  .2
 مراسل صحفي  -برزان فرمان  .3
 مصور   -نضال رسول  .4
  منسق عالقات -حسين عثمان  .5
وركيش  .6  مذيع  –صفقان اأ

 وقد تم اإلفراج عن المعتقلين في مساء نفس اليوم.  

 الحسكة القامشلي
قوات 
سايش

أ
 ال

 

 

برزها خطف  2021شهد عام  تصاعدًا في انتهاكات "الشبية الثورية" التابعة لحزب التحاد الديموقراطي، وكان اأ
 والقاصرات وتجنيدهم، والعتداء على اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية القاصرين 
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 التعليم والمؤسسات التعليمية

طفال السوريين،   بصورة كارثيةالسنوات العشرة الماضية    ثرتاأ 
أ
مم المتحدة    إذعلى العملية التعليمية لال

أ
ُتقّدر ال

ك ثر من    وجود من   %40حوالي  بالمدرسة، منهم    ينلتحقغير مسوري داخل سورية وخارجها  مليون طفل    2.4اأ
ن هذا العدد قد ارتفع في عام  الفتيات.   ثار اإلضاف  2021وُيعتقد اأ

 
تفشي فايروس كورونا في    بسببة  ينتيجة لال

 سورية ودول الجوار.  

ن هناك جياًل كاماًل من السوريين سيكون خارج  رقام اأ
أ
وتعني هذه ال

و شبه المطلقة،   ميته المطلقة اأ
أ
العملية التنموية في المستقبل نظرًا ل

ثار النتهاكات الحالية على العملية التعليمية سوف   ن ا  وهو ما يعني اأ
عمل  فرص  على  سيحصلون  هؤلء  ن  اأ إذ  ك ثر،  اأ و  اأ لجيل  تستمر 

تالي ستكون قدرتهم على المنافسة في سوق العمل من ضعيفة، وبال
قل من غيرهم.   طفالهم اأ

أ
فضل ل مين فرص اأ

أ
جل تا  اأ

رقام عندما يُ 
أ
نظر إليها بشكل ديموغرافي، إذ تنتمي الغالبية العظمى من المحرومين من وتزداد خطورة هذه ال

سد، وبالتالي
أ
فإّن غالبيتهم هم من العرب السنة ومن   التعليم إلى المناطق التي شهدت حراكًا معارضًا لنظام ال

خر  
أ
ن حالة التا ومناطق   فائت سكانية  حصريًا على   ستنعكسالتنموي والقتصادي  محافظات بعينها، مما يعني اأ

بعينها، وهو ما سيزيد من حالة سوء توزيع الموارد، بما في ذلك مناصب الدولة والوظائ ف في الشركات   جغرافية
 الخاصة.  

، حيث وّثقت اللجنة السورية لحقوق  2021هجمات التي استهدفت المباني التعليمية خالل عام  ورغم انخفاض ال
ن    11اإلنسان استهداف   ة تعليمية فقط خالل العام، إل اأ

أ
ما  التي كانت قائمة  الك ثير من المباني المدرسية  منشا

ي عمليات صيانة تذكر للمدارس التي تضررت خالل السنوات السابقة. وُيقّدر   زالت خارج الستخدام، إذ لم تتم اأ
ن   قل    ةواحدة من كل ثالث مدارس داخل سورياأ

أ
و للضرر.  ليست  على ال نها تعرضت للدمار اأ

أ
 صالحة لالستخدام ل

وضاع، فإّن المدارس العاملة في مختلف منا
أ
في الغالب في صفوف  تعلم  طق السيطرة في سورية  ونتيجة لهذه ال

و   اأ والتدفئة  والكهرباء  الصحي  الصرف  ومرافق  المياه  من  يك في  ما  على  تحتوي  ل  مباٍن  وفي  مك تظة،  دراسية 
النازحين، مثل دمشق والالذقية    التهوية. عدادًا كبيرة من  اأ التي تضّم  المحافظات  وتزيد هذه اإلشكاليات في 

 وإدلب وريف حلب. 

وضاع القتصادية للسكان،    -وفي دول اللجوء إلى حّد كبير- وترتبط العملية التعليمية داخل سورية  
أ
 يتوقف   إذبال

وضاعهم القتصادية، لغايات توفير النفقات المترتبة على التعليم،  بنائهم للمدارس مع تدني اأ هالي عن إرسال اأ
أ
ال

و الزواج المبكر طفال لسوق العمل اأ
أ
جل دفع ال و من اأ  للفتيات. اأ

عام   نهاية  منذ  السورية  الليرة  له  تعّرضت  الذي  الكبير  التدهور  ّدى  اأ وضاع   2020وقد 
أ
ال في  كبير  تراجع  إلى 

ك ثر من  مناطق سيطرة النظام السوري. وُتشير  القتصادية داخل   ن اأ مم المتحدة إلى اأ
أ
%من سكان 80تقديرات ال

ك ثر من يعيش 
أ
%من سكان 80ا
. اليوم تحت خط الفقر  ةسوري

وتسبب هذا الوضع في زيادة 
نسبة التسرب المدرسي وفي 
 تراجع مستوى العملية التعليمة
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الفقر  ةسوري . وتسبب هذا الوضع في زيادة نسبة التسرب المدرسي من جهة، وفي  اليوم يعيشون تحت خط 
 المعلمون للعمل في مهٍن 

أ
خرى، حيث يلجا مين الحد    تراجع مستوى العملية التعليمة من جهة اأ

أ
جل تا ثانية من اأ

زمة الوقود في مناطق سيطرة النظام خالل هذا العام إلى امتناع  ّدت اأ دنى من الدخل الالزم لمعيشتهم. كما اأ
أ
ال

صبح ن كلفة المواصالت اأ
أ
يحصلون    اتستهلك معظم م   تالك ثير من المعلمين عن اللتحاق بمدارسهم نظرًا ل

 عليه من رواتب.  

عام   الُمخصص    2021وشهد  الدولي  التمويل  في  سورية،  تراجعًا  في  التعليم  مم  فلقطاع 
أ
ال منظمات  تتّلق  لم 

من   ك ثر  اأ المطلوب  18المتحدة  التمويل  من  القطاع  %  الحاجات لهذا  مام  اأ القطاع  ولوية  اأ تصنيف  تراجع  مع 
النقدية  والطعام والمساعدات 

أ
والملجا الغذائية  المخيمات والمواد غير  مين 

أ
تا للنازحين الجدد، وهي  . الرئيسة 

ولوية قطاع التعليمولم يقتصر تراجع   مم المّتحدة  تصنيف اأ
أ
مام الحتياجات الرئيسة للنازحين على منظمات ال ،  اأ

   المنظمات الدولية غير الحكومية.تعداه إلى  إذ

تدخل السلطات في مناطق الحكم المختلفة في    2021عام    واستمر في
فيه  ُيسيطر  الذي  الوقت  وفي  مناطقها.  في  التعليمية  بالعملية  سورية 
النظام على العملية التعليمية بشكل شبه كامل في مناطق سيطرته، فإّن 
المناطق  في  الواقع  مر 

أ
ال قوى  من  وجذب  لشّد  تخضع  العملية  هذه 

خرى.  
أ
 ال

ل تزال اإلدارة مصّرة على تطبيق مناهجها الخاّصة غير المعتمدة رسمّيًا من يطرة اإلدارة الذاتية،  ففي مناطق س
في   سوى  ذلك  في  تنجح  لم  ن 

 
ال إلى  لكنها  سيطرتها،  مناطق  في  المكّونات  جميع  بناء  اأ على  اليونسكو  قبل 
غلبّية الكردّية كعين العرب ومدن وبلدات محافظة الحسكة ذ

أ
غلبّية الكردّية، وتتبع اإلدارة المناطق ذات ال

أ
ات ال

ساليب مختلفة ودرجات متفاوتة من القّوة والحزم بحسب التركيبة السّكانية في كل منطقة  .لتحقيق ذلك اأ

ن هذه المناهج لو همها اأ سباب اأ غلب سّكان مناطق سيطرة اإلدارة الذاتّية مناهجها لعّدة اأ تؤهل دارسيها   يرفض اأ
و خارج ية  سور   جامعات داخلالدخول   ن    ها،اأ معظم موظفي ومسؤولي اإلدارة نفسها يقومون بتعليم  ويالحظ اأ

بنائهم في مدارس تعتمد مناهج حكومة  سداأ
أ
و خارجها. نظام ال  سواء داخل مناطق سيطرة قسد اأ

مع   صدامات  إلى  اإلدارة  مناهج  فرض  عمليات  ّدت  اأ بالسريان وقد  الخاّصين  والمطرانّية  المّلي  المجلس 
رثودكس

أ
، لكن اإلدارة الذاتية تقوم بالضغط على المجلس  ، والذين رفضوا اعتماد هذه المناهج في مدارسهمال

لها   موالين  السرياني  من خالل  المكّون  بناء  اأ ّسسها حزب  و  نفسهم اأ من  اأ التي  التعليمّية  المؤسسة  من خالل 
ولف تاو" وتتبع رسمّيًا  والموالي بشكل كامل لحزب التحاد الديموقراطي،  التحاد السرياني   التي تدعى "مؤسسة اأ

لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وتتولى مهّمة إعداد مناهج اإلدارة الذاتّية الخاصة بالمكّون السرياني  
هيل الكوادر الالزمة لتدريسها. 

أ
 وتا

ية من قبل الفصائل استمر تسجيل حالت التدخل في العملية التعليموفي مناطق المعارضة شمال سورية،  
و لقادتها،   مين وظائ ف للبيئة الحاضنة للفصائل اأ

أ
يتم الضغط   إذالمسلحة. ويهدف هذا التدخل في الغالب لتا

ّدت النتهاكات ا
أ
لمختلفة ا

خالل السنوات العشر 
لى بقاء حوالي    .42الماضية اإ

طفل خارج العملية  مليون 
 التعليمية تماماً 
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الدعم الذي   جل الحصول على جزء من  و من اأ اأ سمائهم بغّض النظر عن ك فاءتهم، 
أ
با لتعيين مدراء ومعلمين 

 تحصل عليه المدارس من الجهات المانحة.  

 في دول اللجوء التعليم 

 لبنان 

لبنان إشكاليات عديدة في عام   طفال السوريين في 
أ
تعليم ال زمات  2021واجه 

أ
ال ناجمة عن  ، وهي إشكالت 

صاًل.   المركبة التي تواجه لبنان، باإلضافة إلى اإلشكالت المتعلقة بوضع الالجئين في لبنان اأ

ّدت وقد  ،  2020عد منذ الربع الثاني من عام حو التعليم عن بُ الظروف التي فرضها فايروس كورونا إلى التحول ناأ
المناسبة والتصال   جهزة التصال 

أ
نتيجة لعدم امتالكهم ل التعليم  طفال السوريين من 

أ
وهو ما حرم معظم ال

دّ  اأ زمة القتصادية التي يعيشها لبنان إلى انخفاض كبير في سعر الليرة اللبنانية   تالمناسب باإلنترنت. كما 
أ
ال

بنائهم من العملية التعليمية   وزيادة سر الالجئين إلى إخراج اأ مر الذي دفع المزيد من اأ
أ
التضخم بشكل كبير، ال

سعار المحروقات بشكل   سرة. ويضاف إلى ذلك ارتفاع اأ
أ
مين دخل إضافي لال

أ
والدفع بهم نحو سوق العمل بغية تا

سعار المواصالت.  ّدى بدوره لرتفاع اأ  كبير، والذي اأ

طفال السوريين في سن المدرسة في لبنان   ووفقًا لتقديرات
أ
مم المتحدة لشؤون الالجئين، فإّن عدد ال

أ
مفوضية ال

الدراسي   لف طفل،    312.5كان    2020/2021للعام  بالمدارس،  51اأ الملتحقين  منهم فقط من  % من  30و% 
طفال 

أ
 . في حياتهم قط لم يدخلوا المدرسة هؤلء ال

مين المستلزمات القانونية التي تفرضها وزارة التربية  
أ
كما استمّرت هذا العام معاناة الطلبة السوريين في لبنان لتا

على المتقدمين لمتحانات الصف التاسع حيازة   2017لعام    40بحسب المرسوم رقم  والتعليم، والتي تشترط  
خارجية والمغتربين اللبنانية ومن السفارة السورية.  إقامة قانونية، وتقديم إخراج قيد سوري مصّدق من وزارة ال

ّدى اشتراط الحكومة اللبنانية تقديم   وُتكّلف هذه الوثائق مائت الدولرات التي ل يملكها معظم الالجئين. وقد اأ
 % فقط.  1هذه الوثائق إلى انخفاض نسبة التحاق الطلبة السوريين في المرحلة الثانوية إلى 

ول/  3وفي  
أ
تمديد فترة تسجيل  إلى  وزارة التربية اللبنانية  ديسمبر دعت منظمة هيومن رايتس ووتش  كانون ال

في   تنتهي  التي  المدارس  في  السوريين  طفال 
أ
ول  4ال

أ
ال طفال ديسمبر  /كانون  اأ تمنع  التي  السياسات  وإنهاء   ،

طفال السوريين  وقالت المنظمة إن  الالجئين السوريين من الوصول إلى التعليم.  
أ
لف ال يحرمون من الالجئين  ا 

قة، وإقامة قانونية في  ب  اللتحاق المدارس بسبب السياسات التي تشترط حصولهم على سجالت تعليمية ُمصدَّ
 .لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية التي ل يستطيع معظم السوريين الحصول عليها

يار/مايو  جراه تلفزيون الجديد اللبناني في شهر اأ عن وجود فساد منظم من قبل الحكومة  2021وكشف تحقيق اأ
طفال السوريين في المدارس اللبنانية،  

أ
ن عدد الطلبة    إذاللبنانية فيما يتعلق بملف تعليم ال ثبت التحقيق اأ اأ

% عن  25للمانحين الدوليين يزيد بحوالي  2014عام السوريين الذي ُتقّدمه وزارة التربية والتعليم اللبنانية منذ 
 .اللبنانيين  ماليين دولر سنويًا من المنح التي يتم سرقتها من المسؤولين  9العدد الحقيقي، وهو ما ُيعادل حوالي  
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 تركيا 

يلول/سبتمبر    المديرية العامة إلدارة الهجرة في تركياكشفت   طفال السوريين في تركيا   2021في شهر اأ
أ
ن عدد ال اأ

ن ما يق  800منهم  ،  طفلمليون    1.247في سن التعليم يبلغ حوالي   لف يذهبون إلى المدرسة، في حين اأ رب ااأ
لفاً  450من  ك ثر من الُثلث( اأ ي اأ ي مؤسسة تعليمية. )اأ  ل يذهبون إلى اأ

لقت اإلجراءات التي شهدتها المدارس ال  زمة كورونا بظاللها على الطلبة السوريين الالجئين،  واأ لم فتركية بسبب اأ
باإلنترنت.   المناسب  والتصال  المطلوبة  جهزة 

أ
لال لفتقارهم  نتيجة  التعليم  متابعة  من  منهم  الك ثير  يتمكن 

الع في  طفالهم  اأ مساعدة  على  قدرتهم  عدم  وبالتالي  التركية،  باللغة  هالي 
أ
ال إلمام  عدم  ذلك  إلى  ملية وُيضاف 

   التعليمية وفقًا لما يستلزمه التعليم عن ُبعد.

قام مدراء مدارس في تركيا بإبالغ المعلمين السوريين الذين يعملون في مدارسهم بإنهاء   2021تموز/يوليو    1وفي  
يعملون بصفة "متطوعين" في المدارس    كانواو معلم،    12,700خدماتهم بدون تبرير. ويبلغ عدد هؤلء المعلمين  

عام   منذ  منظمة    2017الحكومية  تدعمه  والذي  المدارس،  هذه  في  السوريين  الطلبة  إدماج  برنامج  ضمن 
وروبياليونيسف و

أ
. وجاء هذا البرنامج بعد قرار الحكومة التركية بإغالق مراكز التعليم المؤقتة مفوضية التحاد ال

نذاك.    التي كانت قائمة ا 

علنت وزارة التربية والتعليم التركية عن تعيين    10ي  وف يلول/سبتمبر اأ معلم من بين من تم فصلهم، على    3000اأ
ن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس وعلى مستوى    في اللغة التركية.  B1اأ

السو  الطلبة  إعفاء  بعدم  يقضي  قرارًا  التركي  العالي  التعليم  مجلس  صدر  اأ تموز/يوليو  قساط ريين  وفي  اأ من 
ي ن  اأ على  التركية  القرارالجامعات  بداية  سري  الدراسي    في  ما  ،  2021/2022العام  سابقًا  اأ زالوا فالمسّجلين  ما 

 .2013مشمولين بقرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعفاء السوريين والصادر في عام 

صاًل للجامعات الحكومية،   ن قرار اإلعفاء السابق لم يكن ملزمًا اأ من ة  يجامعة حكوم  50حوالي    فقد كانتويذكر اأ
صل   ل تلتزم به.  جامعة  129اأ

ردن
أ
 ال

حوالي   ن  اأ المتحدة  مم 
أ
ال بيانات  الدراسي   50,000ُتظهر  العام  خالل  بالمدارس  يلتحقوا  لم  سوري  طفل 

2020/2021 . 

المدرسي وخفض   التسرب  إلى رفع مستوى  فايروس كورونا  ّدى  اأ فقد  المضيفة لالجئين،  الدول  بقية  في  وكما 
داء التعليمي للطلبة الالجئين،  

أ
لم يتمكن هؤلء الطلبة من متابعة التعليم عن ُبعد نظرًا لفتقارهم   إذمستوى ال

ّدت عمليات اإلغالق إ وضاع القتصادية في عموم المملكة، لى  للمستلزمات التكنولوجية الالزمة. كما اأ
أ
ترّدي ال

بنائهم  موخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة التي ينتمي إليها الالجئون،   اأ هالي إلخراج 
أ
كبر من ال اأ عدادًا  اأ ما دفع 

بنائهم للمدارس، ومحاولة لدفعهم إلى سوق   وبناتهم من العملية التعليمية، توفيرًا للنفقات المترتبة على إرسال اأ
سرة.  ال

أ
مين دخل إضافي لال

أ
جل تا  عمل بشكل مبكر من اأ
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يلول/سبتمبر   اأ المطلوبة وفي  للوثائق  المسبق  التقديم  إلزامية  من  الالجئين  الطلبة  إعفاء  التربية  وزارة  قررت 
ول 

أ
 . 2022-2021لعملية التسجيل للفصل الدراسي ال

ردنية، فإّن    وفقًا لوزارة التربية والتعليم العاليو 
أ
ردنية  الجامعات اال

أ
لف    16تضّم نحو  ل يتحمل  ،  طالب سوري اأ

بينما  نحو   نفقات دراستهم بشكل شخصي،  رباعهم  اأ منٍح ثالثة  على  خر 
 
ال الربع  وقد    يحصل  نفقاتهم.  لتغطية 

عام   الجامعات،    2021سّجل  في  السوريين  للطلبة  المتوفرة  المنح  عدد  في  كبيرًا  عّدة  بعدما  انخفاضًا  توّقفت 
وقفت منحًا قائمة.  و اأ وروبية عن تقديم منح جديدة، اأ  مؤسسات اأ

بنية المدرسية استهداف 
أ
 2021في عام ال

 التاريخ 
المؤسسة  
 التعليمية 

 
أ
  ضرارال

 الناجمة 
 الفاعل المحافظة المكان 

السالح  
 المستخدم 

14/1/2021 

قصف على 
مدرسة  "

الشهيد محمد 
 " الصباغ

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

ريحا   إدلب اأ
قوات 
 النظام 

راجمة  
 صواريخ 

21/3/2021 

قصف على 
ساحة مدرسة  

 "جيل الغد"
المعروفة باسم  

مدرسة اإلمام "
في  " مالك

الحي الشمالي 
الغربي في  

 مدينةال

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

ريحا   إدلب اأ
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

24/5/2021 
قرب  انفجار 

الثانوية  "
 "الشرعية

ضرار مادية   اأ
 كبيرة

 حلب جرابلس 
جهة 
 مجهولة 

دراجة 
  نارية
 مفخخة 

3/7/2021 
قصف على 

مدرسة تشرين  
في الحي  

ضرار  مادية  اأ
 كبيرة

ريحا   إدلب اأ
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 
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 التاريخ 
المؤسسة  
 التعليمية 

 
أ
  ضرارال

 الناجمة 
 الفاعل المحافظة المكان 

السالح  
 المستخدم 

الغربي في  
 المدينة

21/7/2021 

قصف على 
مدرسة  

إسماعيل "
لطة للتعليم  

ساسي
أ
التي  " ال
جاورها بناء  يُ 
معهد إعداد  "

 "المدرسين
)ضمن سور  

 واحد(

ضرار مادية   اأ
 كبيرة

 إدلب البارة
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

30/8/2021 

على  قصف
مدرسة  محيط "

التحاد  
 " العربي

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 حلب عفرين
قوات 
 قسد 

قذائ ف 
 مدفعية 

1/9/2021 

على  قصف
مدرسة حي  "

في  " البحار
منطقة درعا  
البلد في 

 مدينةال

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

 درعا  درعا 
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

20/10/2021 

قصف 
يستهدف  

محيط مدرسة  
عبد الحميد "

  "غنيمي
المعروفة باسم  

ضرار مادية   اأ
 متوسطة 

ريحا   إدلب اأ
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 
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 التاريخ 
المؤسسة  
 التعليمية 

 
أ
  ضرارال

 الناجمة 
 الفاعل المحافظة المكان 

السالح  
 المستخدم 

بنات " مدرسة 
ريحا  " اأ

20/11/2021 

قصف 
يستهدف  
محيط 

المجمع  "
في  " التربوي

 المدينة

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

ريحا   إدلب اأ
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

24/11/2021 

قصف 
يستهدف  

درسة ابتدائية  م
 قرية  الفي 

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

ك فر 
 تعال 

 حلب
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

13/12/2021 

قصف 
يستهدف  

مدرسة  محيط 
للتعليم 
ساسي  

أ
 ال

ضرار مادية   اأ
 محدودة 

 إدلب معرزاف 
الطيران  
 الروسي 

صواريخ  
 الطيران 
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ماكن الدينية  
أ
 ال

ماكن  
أ
ّدى تراجع العمليات العسكرية في عموم سورية هذا العام إلى انخفاض ملحوظ في معّدلت استهداف ال اأ

السابقة،   عوام 
أ
بال مقارنة  استهداف    فقدالدينية  اإلنسان  لحقوق  السورية  اللجنة  فقط   10رصدت  هذا   مساجد 

 .2019 ( مسجدًا في عام162و) 2020( مسجدًا في عام 45)  ب   مقارنة  العام،

المساجد هذا العام كانت عشوائية،   عمال استهداف  اأ ن  اأ المساجد من سقوط قذائ ف في    تتضرر   إذويالحظ 
عوام السابقة، وخاصة في الفترة من  

أ
و انفجارات قريبة منها، على خالف ال عندما كانت    2016-2011محيطها اأ

جنبية الداعمة لها تقوم باستهداف المساجد بشكل مباشر. 
أ
 قوات النظام والقوات ال

ي عملية استهداف للكنائس في مختلف المناطق ا على العكس، فقد تم توثيق بل  لسورية،  ولم يتم تسجيل اأ
سدقيام  

أ
ال المعارض   نظام  الوطني  الجيش  رعى  كما  سيطرته،  مناطق  في  الكنائس  من  عدد  بترميم  وروسيا 

يضًا.   س العين ترميم كنائس هناك اأ  المسيطر على منطقة راأ

 2021استهداف دور العبادة في عام 

  المسجد  التاريخ 
أ
 السالح  الجهة  المحافظة المنطقة  ضرار ال

8/2/2021 

قصف على 
محيط 

المسجد "
 " الكبير

ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

 حلب الباب 
قوات 
 النظام 

راجمة  
 صواريخ 

24/5/2021 
قصف على 

مسجد  "
 " الروضة

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 إدلب جرجناز 
قوات 
 النظام 

 متفجرات

23/6/2021 

على قصف 
مسجد  "

كنصفرة  
وسط " الكبير

 القرية

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 إدلب كنصفرة 
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

4/8/2021 

على قصف 
مسجد سعد  "

بي   بن اأ
في   "وقاص

ضرار  اأ
مادية  
 متوسطة 

 درعا  درعا 
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 
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  المسجد  التاريخ 
أ
 السالح  الجهة  المحافظة المنطقة  ضرار ال

حي طريق 
 السد

9/8/2021 

انفجار في  
جامع محيط "

فاطمة 
 " الزهراء

ضرار  اأ
مادية  
 محدودة 

 حلب الباب 
جهة 
 مجهولة 

عبوة 
 ناسفة 

17/8/2021 

على  قصف
مسجد  "

الدك تور غسان 
بازيد في  " اأ

حي المنشية 
في منطقة  
 درعا البلد

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 درعا  درعا 
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 الدبابات 

21/8/2021 

قصف على 
مسجد  "

في  " الحسين
حي طريق 

 السد

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 درعا  درعا 
قوات 
 النظام 

قذائ ف 
 مدفعية 

5/9/2021 

على قصف 
المسجد "

في  " العمري 
منطقة درعا  

 البلد 

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

 درعا  درعا 
قوات 
 النظام 

راجمة  
 صواريخ 

25/9/2021 

على قصف 
مسجد  "

إبراهيم 
في  "الخليل

منطقة 
 الوساطة

ضرار  اأ
مادية  
 كبيرة

تارب
أ
 إدلب ال
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 والتعذيب  العتقال والختطاف

سدواصل  
أ
عمال العتقال التعسفي خالل العام،    نظام ال وإن كان بوتيرة تقل عن العام الماضي. وقد استهدفت  اأ

محافظة   وخاصة  النظام،  مع  ل "مصالحات"  التي خضعت  المناطق  هالي  اأ
دمشق،   وريف  من  إذ  درعا  عدد  كبر  اأ التوالي  على  المحافظتان  شهدت 

 . لحقوق اإلنسان المعتقلين هذا العام وفقًا لتوثيق اللجنة السورية

التعسفية    وتمثلت رئيسيينفي  العتقالت  العام:  شكلين  ولهما    هذا  اأ
منية المختلفة، و

أ
العتقال خالل ثانيهما  العتقال عند المرور على الحواجز ال

قل من حمالت الدهم . وإضافة إلى الشكلين السابقين، تم تسجيل عدد اأ
ا الدولي، وخاصة مطار دمشق الدولي والمعبر  ثم العتقال خالل  العتقال عبر منافذ السفر  لبنان،  لبري مع 

 . الوثائق مراجعة مديرات الهجرة والجوازات إلصدار إحدى 

، يمكن الوصول إلى  2021ًا خالل عام  يومن خالل التحليل العام للمعتقلين الذين تم توثيق اعتقالهم تعسف
ربعة نواع من المستهدفين:   اأ  اأ

ول
أ
ولئك الذين يتم اعتقالهم على خلفية موقف سياسي واضح، وهو ما يشمل  ال اإلعالميين ونشطاء المجتمع  : اأ

بين  من  قل 
أ
ال النسبة  وهم  التفصيل(،  من  لمزيد  التقرير  هذا  في  والصحافة  اإلعالم  قسم  )انظر  المدني 

 المعتقلين، وقد تم اإلفراج عن معظمهم بعد فترة وجيزة من العتقال.  

و الذين    :الثاني ولى للثورة، اأ
أ
عمال معارضة سابقة، كالمشاركة في تظاهرة في السنوات ال ولئك الذين شاركوا في اأ اأ

وضاعهم.  
أ
و الذين قاتلوا في إحدى الفصائل المسلحة، ثم قاموا بعد ذلك بإجراء تسوية ل انشقوا عن الجيش، اأ

وضاع بشكل جماعي بناوعلى ما يبدو، فإّن النظام قبِ 
أ
نه  ل بتسوية ال اأ نذاك، إل  ا  ء على الضغط الروسي عليه 

بدًا،  ممنهج  يعمل على استهداف هؤلء بشكل   ن النظام في الغالب ل ينوي العفو عن هؤلء اأ فردي بطيء، إذ اأ
ي شكل باعتبار

أ
ن معارضة النظام با  جريمة ل تسقط بالتقادم ول بالتسويات التي ترعاها روسيا!.  اأ

ولئك الذين شاركوا فيالثالث عمال معارضة حالية، وهو ما يشمل بشكل خاص الذين خرجوا في التظاهرات    : اأ اأ
و العمليات العسكرية التي استهدفته في محافظة درعا خالل هذا العام.   المعارضة للنظام اأ

ي عمل معارض،  الرابع
أ
با بالغالب  التي تستهدف سكانًا مدنيين ممن لم يقوموا  المناطقية، وهي  : العتقالت 

عمال معارضة،  لكنهم ينت
أ
حياء مرتبطة با و اأ هداف فمون إلى عائالت اأ تهدف هذه العتقالت إلى تحقيق ثالثة اأ

قل تحسين  
أ
و على ال بنائهم اأ مين اإلفراج عن اأ

أ
هلها ماليًا بغية تا هي: معاقبة هذه المناطق بشكل جماعي، وابتزاز اأ

مفاوضات،   ي  اأ في  المعارضة  الجماعات  على  والضغط  المعتقلين،  وضاع  المطلب لاأ اإلفراج عن هؤلء  ُيصبح 
خرى. ي قضايا اأ  الرئيسي للتفاوض بدًل من اأ

عمال العتقال  
أ
استهدفت ا

التعسفي بشكل خاص 
هالي  2021خالل عام 

أ
ا

المناطق التي خضعت 
 ل "مصالحات" مع النظام
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جهزة النظام    تستمرو ال يتّم معرفة مكان اعتقال  ، فبصورة تعسفيةخفاء القسري للمعتقلين  سياسة اإل  في اتباعاأ
و يتم تحويله إلى سجن نظامي.اعتقالهالشخص ول جهة   ن يتم اإلفراج عن المعتقل اأ وقد تستغرق    ، إل بعد اأ

بدًا.  و قد ل ُتعرف اأ شهر، اأ و اأ سابيع اأ و اأ يامًا اأ  معرفة مكان العتقال اأ

خذت نط ن العتقالت التعسفية في هذا العام قد اأ ضيق من السنوات السابقة، كما اوعلى العموم، ُيالحظ اأ قًا اأ
 . مقارنة بالسنوات التي سبقتها انخفضت حالت الختفاء القسري بشكل كبير

ج التعسفي،وإلى  العتقال  اإللزامية،    انب  العسكرية  للخدمة  المطلوبين  اعتقال  حمالت  تقوم    إذاستمّرت 
تستهدف   التي  الدهم  و حمالت  اأ منية 

أ
ال الحواجز  عبر  سواء  للخدمة،  المطلوبين  بمالحقة  العسكرية  الشرطة 

ماكن تجّمع الشباب، بما في ذلك المقاهي والجامعات.    اأ

 التعذيب في المعتقالت السورية

مناط في  وخاصة  سورية،  في  العتقال  مراكز  مختلف  في  التعذيب  استخدام  توثيق  النظام  استمّر  سيطرة  ق 
 السوري. 

يلول/سبتمبر  منظمة العفو الدولية  وقد كشف تقرير ل خضعت مواطنين سوريين  النظام إن قوات  ُنشر في شهر اأ اأ
العنف   ممارسات ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج لالعتقال واإلخفاء والتعذيب، بما في ذلك  

نت ذاهب إلى الموت"وقال التقرير الذي حمل عنوان  الجنسي.   قت  " إن المنظمة  اأ حالة للعنف   14تعّرض  وثَّ
الجنسي، ومن بين هذه الحالت اغتصاب خمس نساء وصبي في الثالثة عشر من عمره وطفلة في الخامسة من 
ثناء الستجواب يوم  و داخل مراكز العتقال اأ عمرها. وقالت المنظمة إن العتداءات وقعت في المعابر الحدودية اأ

و بعده بقليل. ال  عودة اأ

تم  و و  اأ التناسلية،  عضائهم  اأ على  من 
أ
ال فراد  اأ قبل  من  للضرب  تعّرضوا  العائدين  من  خمسة  ن  اأ التقرير  ذكر 

من ضربه 
أ
حد عناصر ال ن اأ

أ
حد الشهود با ثناء التحقيق. وقال اأ ثناء التحقيق   علىتجريدهم من الثياب اأ خصيتيه اأ

نت.  طفال ُيلحقون الضرر بوطنهم كما فعلت اأ ننا نضربك هنا كيال تستطيع إنجاب اأ
أ
 وقال له با

ساليب التعذيب التي تعّرضوا لها   سردواوقد ُنشرت خالل العام العديد من الشهادات لمعتقلين سابقين،  فيها اأ
 في المعتقالت السورية.  

عمال التركي 
أ
ورهان، والذي قضى  فقد روى رجل ال فرج عنه في شهر    10  نحووقاص اأ

سنوات في سجون النظام واأ
إنه وضع  2021حزيران/يونيو   سنة بعمق  ،  ا  مياه  على  انفرادي يحتوي  يمنعه من  م،  سم  30- 25في سجن  ما 

 الستلقاء والنوم، ويبقيه في حالة بلل دائم.  

ورهان إن السجناء كانوا يقتاتون على  كواب ماءفتات الخبز الوقال اأ  . متعفن الموضوع في اأ
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، والذي قضى فترة اعتقاله في السجن العسكري الثالث في حمص،  عادل زكرتوفي شهادة للمعتقل السابق  
ن  

أ
ساليب المتبعة كانت طريقة  قال با

أ
سواأ ال و  "  الحّزامة"اأ ربط قطعة بالستيكية  "، والتي تتم عبر  عنق البالون" اأ

حّزامة( على العضو الذكري للمعتقل لدرجة إغالق للمجرى البولي،  عليها    وهي التي ُيطلق قاسية ومتينة جدًا ) 
صب الماء في فم المعتقل بمعدل  وقتها بالسّجانون  يقوم  ف،  ومن ثم يترك المعتقل لحين حاجته دخول الحمام

س كل خمس دقائق 
أ
ن تمتلئكا المثانة ول يستطيع المعتقل قضاء حاجته، ويستعمل في هذه الوسيلة    ، إلى اأ

يضًا،  يتم قص بالون )نفاخة( من الحجم الكبير، ويؤخذ الجزء الموجود مكان النفخ ليوضع  إذ )عنق البالون( اأ
 في نفس المكان.

نه تعّرض للتعذيب عبر استخدام  و ورينت اأ نابيب المعدنية ذات الرؤوس  ذكر في الشهادة التي نشرها موقع اأ
أ
ال

حيث   ومنيالمدببة،  الركوع،  بوضعية  المعتقل  لكرسي    ربط  إضافة  مؤخرته،  في  نبوب 
أ
ال إدخال  يتم  ثم 

سفله،  يتم إشعال شمعة  ، وهو كرسي منزوع القاعدة، والشمعة لدى المعتقل حرق المنطقة الحساسة  يتم  لاأ
ثناء التحقيق     .ببطء اأ

سد، والتي 
أ
مريكي " كيفن باتريك داوز " مؤخرًا عن تجربته المريرة في سجون ال

أ
وكشف المصور الصحافي ال

ن داوز من إعاقة دائمة بسبب    2016-2012قضاها بين العامين  
 
طلق سراحه بوساطة روسية، ويعاني ال والذي اأ
عصاب إحدى القدمين والرس دى إلى تلف في اأ ثار النفسية  ما تعرض له من تعذيب شديد اأ

 
غين باإلضافة إلى ال

نه تعرض للضرب المبرح واللكمات،  رض ل تصل إليها الشمس واأ
أ
نه احتجز في زنازين تحت ال التي تالزمه. وروى اأ

الطبيب   قصة  تجربته  عن  الحديث  سياق  في  وذكر  طفاًل"  اأ يعذبون  يتهم  راأ فظيعة،  شياًء  اأ يت  راأ لقد   " وقال 
عباس    والدةيجاوره في الزنزانة التي تلي زنزانته وكيف تعرف عليه وكيف نقلت  البريطاني "عباس خان" الذي كان  

مكن اإلفراج عنه بينما قتل عباس في المعتقل. وفند داوز رواية   مريكية خبر وجود داوز في المعتقل واأ
أ
للسفارة ال

ن يصدق مثل هذه الر  ن عباس قد انتحر بشنق نفسه قائاًل: ل يمكن إلنسان اأ
أ
واية لعدم وجود إمكانية  نظام بشار با

    مطلقًا ليشنق إنسان نفسه في هذا المكان.

سورية   قوات  سجون  في  التعذيب  استعمال  توثيق  تم  السوري،  النظام  سجون  في  التعذيب  إلى  وإضافة 
 الديموقراطية، وكذلك في سجون الجيش الوطني المعارض. 

قوات سورية   في سجون  سابقين  معتقلين  من  منشورة  وشهادات  اللجنة  عليها  التي حصلت  للشهادات  ووفقًا 
خرى التابعة لإلدارة الذاتية الكردية فإّن السجانين في هذه المعتقالت ُيمارسون  

أ
منية ال

أ
جهزة ال

أ
الديموقراطية وال

ن تؤدي إلى وفاة دوات قاسية يمكن اأ
أ
المعتقل، كما حصل في العديد من الحالت   التعذيب من خالل الضرب با

التي وثقتها اللجنة هذا العام، باإلضافة إلى حرمان المعتقلين من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك  
يضًا في وفاة  مراض المزمنة، وهو ما تسبب اأ

أ
دوية ال قل هذا العام.  6اأ

أ
 معتقلين على ال

فصائل تتبع للجيش الوطني، وتتصف هذه بعض  عذيب التي مارستها  وتم هذا العام توثيق عدد من حالت الت
يلول/  اأ بداية  انتشر  مقطع  الحالت  هذه  برز  اأ ومن  نفسهم.  اأ الجناة  قبل  من  بالفيديو  موثقة  نها 

أ
با   الحالت 
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تعذيب  تقوم ب  في بلدة سلوك  20التابع للفرقة  "  صقور السنة، وتظهر فيه مجموعة تتبع لفصيل "2021سبتمبر
 الفصيل.   ينتقد فيهالفيس بوك منصة على ك تبه بسبب تعليق ، من مدينة الرقة"، علي السلطان الفرج شاب "ال

نظام    في سجون  التعذيب  تحت  وفيات  تسجيل  العام  سدواستمّر هذا 
أ
لحقوق  إذ  ،  ال السورية  اللجنة  وّثقت 

عود لوفيات حصلت في سنوات ت  هذه الحالت  ، وك ثير منتحت التعذيب  اً شخص  98اإلنسان هذا العام مقتل  
سابقة، لكن تم الكشف عنها هذا العام. وفي الغالبية العظمى من الحالت ل يتم تسليم ذوي الضحية جثمانه،  

حوال المدنية،  
أ
يعرف ذوو الضحية من خاللها سنة الوفاة فال  وإنما ُيك تفى بتغيير وضعه إلى متوفى في دائرة ال

م غير   فيما يمكنهم بطبيعة الحال الحسم    لوبشكل تقريبي،   إذا كانت الوفاة قد حصلت في التاريخ المحدد اأ
 ذلك.  

دارة الذاتية الكردية   الإ

التعسفي على نطاق واسع، حيث استهدفت هذه  استمّرت اإلدارة الذاتية الكردية في ممارسة سياسة العتقال  
صناف رئيسيةالعتقالت   : ثالثة اأ

ول
أ
النال الديموقراطي  اشطون:  التحاد  لحزب  المعارضون  الكرد  والصحفيون  معظم  السياسيون  وينتمي   ،

و قريبة منه.   و يعملون في مؤسسات تتبع للمجلس اأ حزاب المجلس الوطني الكردي، اأ  المعتقلين إلى اأ

يتعلق الثاني فيما  سواء  الذاتية،  اإلدارة  سياسة  على  المحتجون  المعارضون  العرب  والمتظاهرون  النشطاء   :
و سياسة التجنيد اإلجبا سعار، اأ

أ
و غالء ال ري التي تنتهجها قوات سورية الديموقراطية بحق بالخدمات الضعيفة اأ

 العرب. 

ول والثاني يتّم  
أ
وفي الغالب فإّن معظم من يتم اعتقالهم من الصنف ال

بسيطة  استثناءات  مع  سابيع،  اأ و  اأ يام  اأ بعد  عنهم  شهدت    إذ،  اإلفراج 
المعتقلين من هذين   وفاة عدد من  العام  الذاتية هذا  اإلدارة  معتقالت 

 تعذيب.  الصنفين تحت ال

: المتهمون بالنتماء إلى تنظيم داعش، حيث تقوم قوات سورية الديموقراطية، وتحديدًا وحدة مكافحة  الثالث
فيها بعمليات دهم وإنزال جوي، وفي الغالب بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف، وتعتقل    YATاإلرهاب  

شخاص. ول يتم في هذه العملي
أ
ي مستند قانوني لتبرير العتقال، كما  في كل عملية دهم العديد من ال ات إبراز اأ

خرين.  
 
ثار ال  ل ُيعرف المكان الذي ُينقل إليهم المعتقلون. ويتم اإلفراج عن بعضهم في وقت لحق فيما تختفي ا 

قرتهوإلى جانب العتقالت التعسفية، استمرت عمليات اعتقال المكلفين بقانون التجنيد اإلجباري الذي   اإلدارة   اأ
يار/مايو    3. ففي  2019عام   شخاص الذين تتراوح    2021اأ

أ
تم تعديل السن القانوني للمكلفين بالقانون ليصبح لال

دارة الذاتية الكردية  تحّملت الإ
كبر من 

أ
مسؤولية العدد ال
 2021العتقالت عام 
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عمارهم بين   شخاص  31و  18اأ
أ
المشمولين بالقانون بالرغم من وعود مسؤولي    سنة، مما يعني زيادة في عدد ال

عيان وشيوخ عشائر المناطق التي تسيطر عليها.  اإلدارة بعكس ذلك خالل اجتماعاتهم المتكررة مع وجهاء واأ

ت قوات قسد بحملة لمالحقة المكلفين الذين يشملهم القانون،   تم اعتقال المائت في فوُبعيد إقرار القانون، بداأ
 المختلفة التي ُتسيطر عليها قسد.  المناطق العربية 

غلبية العربية(  وقد شهدت مدينة منبج وريفها  
أ
ت في  )ذات ال ّيار/مايو    31موجة من الحتجاجات الشعبية بداأ اأ

ك ثر من    2021 بناء المنطقة، بغية إلحاقهم بمعسكرات التجنيد    150بعد حملة اعتقالت واسعة طالت اأ شابًا من اأ
الحتجاجات خمسة قتلى مدنيين من المحتجين؛ وعشرات الجرحى نتيجة إطالق اإلجباري، وسقط خالل هذه  

 النار عليهم من قبل قسد والقوات التابعة لها. 

إلى   الضحايا  ّدى سقوط  اأ التارتفاع  وقد  قوات قسد عن متابعة  حالة  تراجع  إلى  ّدى  اأ الذي  مر 
أ
ال منبج،  في  وتر 

  250مليون ليرة لكل ضحية، باإلضافة إلى مبلغ    30تموز/يوليو بدفع مبلغ    5حمالت العتقال، بل وقامت في  
بنفقات عالج المصابين، في رّدة فعل غير مسبوقة من   توزيعها على كل الضحايا، والتك فل  ليتم  ليرة  مليون 

ا العربية  طرف  المناطق  بقية  إلى  التجنيد  قانون  ضد  الحتجاج  حالت  امتداد  من  لخشيتها  نتيجة  إلدارة، 
طراف خارجية باستغالل حالة الحتقان في منبج.   والكردية، وخشيتها من قيام اأ

ن ما حصل هناك لم ُيثن اإلدارة عن متابعة عمليات مالحقة المطلوبين للخدمة اإللزامية،   نها توقفت  رغم  إل اأ اأ
ّدت إلى حالت  ن حمالت العتقال اأ  إلى العتقالت الفردية، خاصة واأ

أ
ت تلجا عن حمالت العتقال الواسعة، وبداأ

ك ثر من مرة نتيجة  فعلى سبيل المثال شهدت محافظة دير الشلل لبعض المناطق،   زور توقفًا لقطاع التعليم في اأ
سواق تراجعًا كبيرًا في حضور  ملمتناع المعلمين  

أ
ماكن عملهم خشية العتقال، كما شهدت ال ن الذهاب إلى اأ

 ن الخروج من بيوتهم.  مالباعة والمشترين نتيجة لمتناع المطلوبين 

خطفوا عمليات  الذاتية  اإلدارة  مناطق  مختلف  في  تجنيدهمن  الُقّصر    ستمرت  جل  حماية   ماأ "وحدات  في 
الكردستاني ويعمل داخل  العمال  يتبع لحزب  تنظيم متطرف  الثورية" )وهو  و في تنظيم "الشبيبة  اأ الشعب" 

عمار تتراوح بين   عمال الخطف تستهدف فتيات كرديات في اأ راضي السورية(. وفي الغالب فإّن اأ
أ
.  عاماً   17-14ال

يديولوجية حزب العمال  عملية    تم فيهاتإلى معسكرات مغلقة    ات إرسال المخطوفويتم  
أ
طفال با

أ
دمغة" ال "غسل اأ

 مدى الحياة في الحزب. ت بعدها لمقاتال لنالكردستاني، ليتحوّ 

مهات الفتيات المختطفات للمطالبة بالكشف عن مصير    2021وشهد عام   عددًا من المظاهرات التي قامت بها اأ
عن  بناتهن.   الكشف  يتم  المختطولم  من  ي  اأ هذه  فاتمصير  المعنية  إذ  المظاهرات،    بعد  الجهات  كل  ُتنكر 

 مسؤوليتها عن عمليات الختطاف. 
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 النزوح واللجوء 

 النزوح 

صل    2.1رت إحصائية سابقة هذا العام لفريق "منسقو الستجابة" بوجود  قّد  مليون نازح في الشمال السوري من اأ
مليون نازح يسكنون    1.5المخيمات نحو  ماليين يسكنون مناطق المعارضة السورية، بينما يبلغ عدد سكان    4

و مساعدة إنسانية    282  هامخيمًا من  1293في   ي دعم اأ راٍض زراعية، ول تحصل على اأ قيمت على اأ مخيمًا عشوائيًا اأ
ممية  ، اأ

وضاع 
أ
 مخيم الهول ا

ساسية.  
أ
ضعاف سعته الستيعابية ال نه يضم حاليًا اأ لف شخص، إل اأ  ُخّصص المخّيم إثر إنشائه لستيعاب عشرة ا 

لف شخص. وبحسب البيانات الصادرة عن اإلدارة الذاتية   60  بنحوُيقّدر عدد الذين يعيشون في مخيم الهول   اأ
لف رجل من عناصر تنظيم    11الكردية فإّن المخيم يضّم حوالي   جانب، والبقية   2,000داعش، بينهم  اأ

أ
من ال

ن العدد الفعلي لعناصر التنظيم ل يزيد عن 
أ
با من السوريين والعراقيين. لكن بعض التقديرات المحلية تقول 

 المائت. 

مراض التي تؤدي إلى وفاة بعض  
أ
ُيعاني المخّيم من إهمال طّبّيٍ شديٍد، إضافة إلى ك ثافة السكان فيه، وانتشار ال

طفال.  ،قاطنيه
أ
 وخاصة من ال

طفال"منظمة    ووثقت
أ
نقذوا ال يلول/سبتمبر    Save the Children  "اأ ماتوا    طفالً   62  موت  2021في تقرير لها في اأ

سبوع.  ي بواقع حوالي طفلين كل اأ  في المخيم منذ بداية العام وحتى تاريخ صدور تقرير المنظمة، اأ

وضاع اإلنسانية باإلو
أ
 في المخيم، يشهد قاطنوه نوعين من النتهاكات: المزرية ضافة إلى ال

اإلدارة   جهزة  اأ ي  اأ المخيم،  عن  المسؤولة  الجهات  بها  تقوم  التي  النتهاكات  ول: 
أ
سورية  ال وقوات  الذاتية 

ن الك ثير من النازحين الموجودين   إذالديموقراطية،   تقوم عمليًا بحصار المخيم من خالل منع الخروج منه، مع اأ
ثناء فترة المعارك مع تنظيم داعش، ولديهم الرغبة بالعودة إلى منازلهم.    فيهم قدموا إليه من مناطق قريبة اأ

منية التابعة ل
أ
جهزة ال

أ
جهزة  فهذه  قوات سورية الديموقراطية بابتزاز قاطني المخيم،  كما تقوم ال

أ
تقوم بممارسة  ال

الخروج من  من خالل هذه دفع الرشاوي والتعامل مع المهربين  يمكن  إذ  التجارة والتهريب من وإلى المخيم،  
سلحة والمخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.  

أ
 المخيم، مثلما يمكن إدخال السلع وحتى ال

برز وتشارك ج خرى، إلى جانب قوات سورية الديموقراطية، في عمليات التهريب من وإلى المخيم، ومن اأ هات اأ
الجهات   سدهذه 

أ
ال حمر    نظام 

أ
ال الهالل  ليات  وا  من خالل صهاريج  التهريب  عمليات  تتم  ما  وغالبًا  جهزته.  واأ

والمياه"، مستفيدين من المخيم، وخاصة في قطاع "اإلصحاح  ن سياراتهم غالبا ل   السوري الذي يعمل في  اأ
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المخيم، وغالبًا ما يكون هناك  و خروجها من  اأ و دقيق حين دخولها  اأ التفتيش بشكل كامل  تخضع لعمليات 
متعاونين من حرس المخيم لتسهيل عمليات التهريب هذه. وقد ُكشفت عّدة عمليات تهريب من المخيم عبر  

حمر.  
أ
ليات الهالل ال  ا 

يقوم العناصر    إذبها عناصر تنظيم داعش في المخيم، وخاصة في قسم النساء،    الثاني: النتهاكات التي يقوم
نقذوا   اأ منظمة  وبحسب  عليهم.  العنف  ويمارسون  النازحين،  بقية  على  والدينية  السياسية  التوجهات  بفرض 

طفال  
أ
عمال العنف داخل المخيم منذ بداية عام    73فقد ُقتل    Save the Childrenال تى  وح  2021شخصًا جراء اأ

يلول/سبتمبر منه.    شهر اأ

مم المتحدة للطفولة )يونيسف( بحوالي  
أ
طفال في المخيم، والذين ُيقدر عددهم بحسب منظمة ال

أ
 40ويواجه ال

طفال فقدوا والديهم خالل المعارك مع تنظيم 
أ
لف طفل معاناة إنسانية وقانونية خاصة، فالك ثير من هؤلء ال اأ

ك ثر ُعرضة لبرامج الدعاية التي يمارسها  ممهم يعيشون في المخيم دون رعاية،  داعش، وبالتالي فإنّ  اأ ا يجعلهم 
 التنظيم داخل المخيم. 

ولئك الذين لم يفقدوا   وراق الثبوتية التي ُتثبت جنسيتهم، حتى اأ
أ
طفال يفتقدون لال

أ
ن الك ثير من هؤلء ال كما اأ

طفال نتيجة لزيجات تّمت مع
أ
مهاتهم، فقد ولد هؤلء ال عناصر في تنظيم داعش، وبطبيعة الحال فإّن هؤلء    اأ

طفال لم ُيسّجلوا عند ولدتهم بطريقة رسمية في الدول التي ينتمي إليها العناصر،  
أ
طفال بعد مقتل مال

أ
ما ترك ال

بائهم      دون إثبات قانوني.با 

وضاع 
أ
 مخيم الركبان ا

لف    11  نحو  يبلغ عدد قاطنيه الحاليينن، والذي  استمّرت هذا العام ُمعاناة النازحين القاطنين في مخيم الركبا اأ
ُيعاني المخيم من حصار من قوات النظام، والتي تمنع وصول المساعدات إليه من مناطقها، فيما ل وشخص،  

ردنية إليه مباشرة.   تجيز
أ
من دخول المساعدات عبر الحدود ال

أ
 قرارات مجلس ال

الوليات   سيطرة  مناطق  ضمن  المخيم  بالمنطقة  ويقع  ُتعرف  منطقة  في  النظام 55المتحدة،  فإّن  وبالتالي   ،
 والقوات الروسية ل يستطيعون الوصول إلى المخيم.

قيد   على  هناك  السكان  بقاء  في  ُيساعد  والذي  المساعدات،  من  دنى 
أ
ال الحد  بتقديم  المتحدة  الوليات  وتقوم 

 الحياة. 

جل دفعهم لالنتقال إلى مناطق النظام. وقد شهدت السنوات لوتسعى روسيا   لضغط على سكان المخيم من اأ
لف من السكان بالفعل إلى مناطق النظام، فيما يمتنع المتبقون في المخيم عن المغادرة خشية    السابقة انتقال ا 

و حتى اإلعدام  غادروا المخيم سابقًا.   الذينلعديدين ل فعالً حصل  ، وهذا ماتعّرضهم لالعتقال اأ
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قارب  اأ من  موال 
أ
ال تحويل  وخدمات  والسلع  البضائع  تهريب  وخاصة  التهريب،  عصابات  المخيم  في  وتنشط 

الديموقراطية ومناطق سيطرة قوات النازحين. وتتم عمليات التهريب من جه تي مناطق سيطرة قوات سورية 
 النظام.  

 النزوح الداخلي

في  ملحوظ  انخفاض  إلى  الفاعلين  بين  العسكرية  المعارك  ّدى وقف  اأ
ي موجة واسعة  فمعدلت النزوح في سورية هذا العام،   لم يتم تسجيل اأ

الفرقة   ،النطاق ثناء هجوم  اأ عدا حالت محدودة داخل محافظة درعا 
نهاية   في  المحافظة  مناطق  بعض  على  اإليرانية  والميليشيات  الرابعة 

 الربع الثالث من العام. 

تهجير   البلد   81ونتيجة لمعارك درعا، فقد تم  حياء درعا  اأ شخصًا من 
هاليباتجاه الشمال السوري، وهم من الرافضين لصيغ الحل المطروح

أ
 ة من قبل اللجنة المفاوضة عن ال

يار/مايو اتفاقًا    شهد خرشهر اأ يار/مايو غادرت قافلة تحمل نحو    20للتهجير شمل قرية واحدة في القنيطرة، ففي    ا  اأ
م باطنة في ريف القنيطرة إلى مدينة الباب في ريف حلب.    30شخصًا )  150 بناء قرية اأ مقاتاًل مع عائالتهم( من اأ

ناء على اتفاق تم التوصل إليه بين المخابرات العسكرية ووجهاء المنطقة، بعد هجوم استهدف  بوحصل التهجير  
يار/مايو.  1نقطة عسكرية لميليشيات إيرانية قرب القرية يوم   اأ

مدة   المهجرون  بقي  الوطني   24وقد  الجيش  قوات  رفض  بعد  الباب،  مدينة  في  الزندين  بو  اأ معبر  عند  ساعة 
الدخول، ثم ُسمح لهم بعد ذلك بالتوجه إلى مخيم دير حسان في ريف إدلب، وليس المعارضة السماح لهم ب

 إلى مدينة الباب.

صدر   27وفي  يلول/سبتمبر اأ حد المخيمات   بإخالءمن وجهاء بلدة حزانو شمال محافظة إدلب بيانًا يقضي  32اأ اأ
البلد   النازحين    24  خاللفي  ه  الموجودينساعة من  اأ بين  المخيم فيه، على خلفية شجار  الي البلدة وسكان 

دى إلصابة شخصين بطلقات نارية، من بينهم    -حصل في اليوم السابق على طريق إدلب   باب الهوى، مما اأ
طراف عّدة.    رئيس المجلس المحلي في البلدة. لكن القرار لم ُينفذ بعد تدخالت من اأ

 اللجوء 

ساة اللجوء السوري للعام العاشر على التوالي، فمع نهاية عام  
أ
بلغ عدد الالجئين المسجلين    2021استمّرت ما

مم المتحدة لشؤون الالجئين  
أ
لف لجئ عن نه  100مليونًا، بزيادة قدرها حوالي    5.68مع مفوضية ال اية عام  اأ

2020 . 

عداد الالجئين بالتزايد استمرار 
أ
ا

ولو بشكل بسيط خالل  
السنوات الماضية، بما ُيظهر 
فشاًل للدعاية الروسية حول  

 عودة الالجئين 
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عداد الالجئين استقّرت نسبيًا منذ عام   ن اأ نتيجة لتوقف المعارك العسكرية الكبيرة.  ،2018ويالحظ بشكل عام اأ
ن هذا الستقرار، مع استمرار الزيا ة ولو بنسب متناقصة، يكشف ضعف معدلت عودة الالجئين، وهو  دإل اأ

 ترويجه إعالميًا وسياسيًا.  ، وسعت إلى2018المشروع الذي تبنته روسيا منذ عام 

برزها عدم قناعة إيران ومعها    اً ويواجه المشروع في الواقع عدد سدمن اإلشكالت الرئيسية، اأ
أ
بفكرة إعادة    نظام ال

ن العودة  إذ  الالجئين،  
أ
دبياتهما السياسية واإلعالمية بالكامل، نظرًا ل يغيب المصطلح من حيث المبداأ عن اأ

منية  اأ ضمانات  ي  اأ ُتقدم  لم  روسيا  ن  اأ ذلك  إلى  ويضاف  سورية.  في  الديموغرافي  للتغيير  مشروعهم  ُتناقض 
من السورية وحتى الميليشيات اإليران

أ
جهزة ال  ية. لالجئين، رغم قدرتها على الضغط على اأ

عمليات استهداف العائدين من الالجئين، ومعظمهم قادم من لبنان مع    2021ونتيجة لذلك، استمّرت في عام  
وروبا،   نهم جميعًا قّدموا على طلبات مسبقة   إذنسبة بسيطة قادمة من اأ تم توثيق اعتقال عشرات العائدين، رغم اأ

منية تسمح بعودتهم )بما يشبه الحصول ع شيرة دخول(، وفي الغالب فإّنهم لم ُيقِد للحصول على وثيقة اأ
أ
موا  لى تا

ي شكل.  
أ
ي عمل معارض للنظام با نهم غير مطلوبين ولم ُيشاركوا في اأ

أ
 على العودة إل بسبب يقينهم با

راضيها  الموجودينالسوريين  موقفًا دانماركيًا سلبيًا تجاه الالجئين    2021وشهد عام   ن عددهم ل على اأ ، رغم اأ
فف المائت.  بريل  يتجاوز  نيسان/اأ واخر  اأ ُيجيز    2021ي  للبرلمان،  قانون  مشروع  الدنماركية  الحكومة  قدمت 

للحكومة نقل الالجئين غير المقبولين في الدنمارك، والذين تتعذر إعادتهم إلى بالدهم، إلى بلد ثالث. ترافق 
ستعداد "رواندا" لتكون  هذا المشروع مع اإلعالن عن توقيع اتفاق بين الدنمارك و"رواندا"، ويتضمن التفاق ا

  .هي الدولة المضيفة

بريل مائت من الالجئين السوريين الموجودين على  بلغت في شهر نيسان/اأ وكانت دائرة الهجرة الدانماركية قد اأ
رضها  نها ستعيدهم إلى سورية، بناء على تقييم الحكومة الدانماركية للوضع في   الذيناأ

أ
رفضت طلبات لجوئهم با

عّدته الحكومة ونشرته  مدينة   ن التقييم الذي اأ من ومالئم لعودة الالجئين، رغم اأ نه ا 
أ
  يتضمن دمشق وريفها با

من  ن الوضع غير ا   غيرها.  ول في في دمشق ل شهادات لعدد من المنظمات السورية التي ُتؤكد اأ

وروبي من بيالروسيا    وواجه طالبو لجوء سوريين
أ
خرى الذين حاولوا دخول التحاد ال مع غيرهم من جنسيات اأ

البيالروسية   وانتهاكات لحقوق اإلنسان على الحدود  العام عمليات صد  و    -خريف هذا  اأ البولندية؛ كالتعذيب 
 والبتزاز وغيرها من النتهاكات. غيره من ضروب سوء المعاملة والظروف غير اإلنسانية

شخاص، بمن فيهم عائالت   وكشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته على موقعها اإللك تروني عن تعرض اأ
منية من قبل القوات البيالروسية، فضاًل  

أ
عقاب البنادق وتهديدهم بالكالب ال طفال، للضرب بالهراوات واأ لديها اأ

وتكراًرا  مراًرا  إجبارهم  قبل كل من    عن  الحدود في ظروف خطرة من  عبور  بيالروسيا والسلطات سلطات  على 
 .البولندية
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وضاع الالجئين في دول اللجوء 
أ
 ا

عام   في  كورونا  فايروس  تفشي  ّدى  في    2020اأ ملحوظ  تراجع  السوريين،  إلى  لالجئين  المقّدم  المالي  الدعم 
وللقضايا اإلنسانية عبر العالم بشكل عام، نظرًا للتركيز الدولي على مكافحة الفايروس، والتخصيصات الكبيرة 

ثار المحلية التي خلفها الفايروس على القتصادات المختلفة. 
 
 في الدول المانحة للتعامل مع ال

ذار/ مارس    29وقد عقد في   النسخة الخامسة من مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة،   2021ا 
المؤتمر   ل     79وحضر  مالية دولية و  8دولة و  52وفدًا ممثاًل  إقليمية ومؤسسات  مم    16منظمات 

أ
وكالة تابعة لال

 .منظمات إنسانية 3المّتحدة و

  2023و  2022مليار دولر لعامي    2افة إلى  مليار دولر، إض  4.4وقد تعّهد المانحون في النسخة الخامسة بتقديم  
مليار دولر   7لدعم الالجئين والنازحين السوريين. وكذلك تعّهدت مؤسسات مالية دولية ومانحون بتقديم قرابة  

 على شكل قروض ميّسرة.  

ن النسخة الرابعة من مؤتمر بروكسل في عام ويُ  النسخة   مليار دولر. وفي 4.9، تم فيها التعهد بجمع 2020ذكر اأ
مليار دولر. وفي النسخة الثانية من المؤتمر التي   7تم التعهد بجمع    2019الثالثة من المؤتمر التي عقدت عام  

ولى من المؤتمر التي عقدت عام    4.4تم التعهد بجمع    2018عقدت عام  
أ
تم    2017مليار دولر. وفي النسخة ال

 مليار دولر. 6التعهد بجمع 

ساسية خالل عام وفيما يلي عرض 
أ
 :2021مفصل لوضع الالجئين السوريين في دول اللجوء الثالث ال

 لبنان ( 1

مم المتحدة لشؤون الالجئين-يعيش في لبنان  
أ
لف نسمة تقريبًا، فيما تقول الحكومة   970  -بحسب مفوضية ال   اأ

نها تقدر العدد اإلجمالي للسوريين بحوالي    اللبنانية ة جدًا، وتعود  مليون نسمة، والفجوة بين الرقمين كبير   1.5اأ
رقام في  

أ
كبر، ولستخدام ال سباب تتعلق برغبة الحكومة اللبنانية الحصول على دعم دولي اأ

أ
 مناك فات في الغالب ل

عداد الحك  السياسية الداخلية. اأ ن توصيف السوريين في  وقد ترجع هذه الفجوة )إن كانت  ومة صحيحة( إلى اأ
و الدراسة، ومنهم  2011لبنان غير واضح، فمنهم المقيم منذ مرحلة ما قبل   اأ العمل  غراض 

أ
، ومنهم المقيم ل

وضعهم   إلى  تشير  رسمية  وراق  اأ هؤلء  إعطاء  ترفض  التي  لبنان  لحكومة  الرسمي  التوصيف  بحسب  "النازح" 
% من 81ء والندماج في المجتمع اللبناني. وبحسب إحصاءات المفوضية فإن  القانوني، مما ُيعّقد عملية اإلحصا

طفال. 
أ
 المسجلين لديها هم من النساء وال

همهاو زمة كورونا في مضاعفة معاناة الالجئين السوريين في لبنان من عّدة جوانب، اأ   :تسببت اأ

هر اليدين، باإلضافة إلى صعوبة  عدم توفر مواد التعقيم والوقاية الالزمة، بما في ذلك قناع الوجه ومط •
بسط مقومات الحياة  صاًل إلى اأ تنفيذ إجراءات التباعد الجتماعي في مخيمات الالجئين، والتي تفتقر اأ

  . الكريمة
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بحّق   • إضافية  تمييزية  سياسة  فرض  جل  اأ من  كورونا  لقيود  والبلديات  الدولة  مؤسسات  استخدام 
تطبيق حظر على السوريين بشكل خاص قبل اللبنانيين، ومنعت عنهم الزيارات، تم فقد الالجئين، 

علنت  اأ كما  المخيم،  فراد  اأ لكل  الحاجيات  لشراء  للخروج  واحد  البلديات شخص  معظم  كما حددت 
بنسبة    منظمات انخفض  المراجعين  عدد  ن  اأ الطبي  ن 

أ
الشا في  عاملة  القيود 80سورية  بسبب   %

 . والحواجز المفروضة عليهم

السوريين ببرنامج التلقيح ضد كورونا، رغم الوعود من  عمليًا شمل الالجئين  رفض الحكومة اللبنانية   •
اأ  ويالحظ  اللقاح.  توزيع  في  عادلة  سياسة  بتنفيذ  اللبنانيين  الالجئين  المسؤولين  وفيات  معدل  ن 

ربعة  ضعاف المعدل الوطني على التوالي واأ السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ اأ  .ثالثة اأ

الالجئين   • لبنان-تضرر  في  السكان  بقية  القتصاد   -مثل  وتراجع  الحظر،  فترة  ثناء  اأ العمل  من توقف 
ن  سباب مختلفة. إل اأ

أ
الالجئين يتميزون عن بقية السكان بافتقارهم إلى  اللبناني حتى بعد رفع الحظر ل

دنى. 
أ
زمة ولو بالحد ال

أ
 الشبكات الجتماعية التي تساعدهم في تجاوز هذه ال

ثار الخاصة التي خلفها فايروس كورونا على الالجئين، استمر خطاب الكراهية واإلجراءات التميزية 
 
وإضافة إلى ال

 . اللبناني العنصرية بالحضور بشكل واسع في المشهد

بريل فرضت بلدية بر الياس في محافظة البقاع قرارًا يقضي   29ففي   نيسان/اأ
 . بحظر التجول بعد الساعة الثامنة مساء على الالجئين السوريين فقط 

غسطس طالبت بلدية رميش في بنت جبيل جميع السوريين   30وفي   ب/اأ ا 
قصاها   يومًا، وطالبت جميع مالكي    15المقيمين فيها بمغادرتها خالل مدة اأ

 العقارات داخل البلدة المؤجرة للسوريين بإنهاء عقود اإليجار خالل هذه المهلة.  

س بعلبك في البقاع الشمالي قرارًا يقضي بتحديد الساعات اليومية    12وفي   صدرت بلدية راأ تشرين الثاني/نوفمبر اأ
قل من دولرين، باإلضافة إلى حظر  التي يسمح فيها للسوريين بالعمل، بواقع سبع ساعات في اليوم مقابل اأ

ة صباحًا، مع منع استقبال ضيوف من خارج  تجول السوريين بعد الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة السادس
 البلدة. وقد قامت البلدة بالتراجع لحقًا عن هذا القرار.  

يلول/سبتمبر دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى إعادة الالجئين السوريين الموجودين في لبنان  18وفي  اأ
ّن إلى بالدهم، بشكل قسري، لعدم إمكانية عودتهم طوعًا، واعتبر الر  اأ ن الحرب في سورية انتهت، إل  اعي اأ

عبائهم"،   ّن عليهم العودة إلى بالدهم وإراحة لبنان من "اأ الالجئين السوريين ل يريدون العتراف بذلك، مضيفًا اأ
نفسهم، الذين ما زالوا يزدادون فقرًا، فضل من اللبنانيين اأ ضاف: "هم يعيشون اأ   فالسوريون حسب زعمه،   واأ

عمال تجارية، ول يتعّين عليهم دفع الضرائب، وفي الوقت ذاته يتلّقون المساعدة لديهم وظائ ف، ويقومو
أ
ن با

ن "بابا الفاتيكان" غّير موقفه من الالجئين السوريين في لبنان "من المنظمات الدولية كّل شهر
أ
، وقال الراعي با

استمر خطاب الكراهية  
جراءات التميزية   والإ

العنصرية بالحضور بشكل  
 واسع في المشهد اللبناني
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ب بهم سياسيًا كونهم جميعهم  بعد ما قام الراعي بإرسال رسالة له تشرح له عن خطر وجودهم، واحتمالية التالع
 من المسلمين السنة. 

 ( تركيا 2

تركيا   حوالي  تستضيف  الالجئين 65وحدها  عدد  من   %
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  مم 

أ
ال مفوضية  مع  المسجلين 

 مليون لجئ.   3.7حوالي    2021حيث بلغ عددهم مع نهاية عام  

في   كبير  حّد  إلى  نموذجيًا  السوريين  الالجئين  وضع  كان 
الدولية  المنظمات  من  بالعديد  حدا  مما  الماضية،  السنوات 
لإلشادة به باعتباره نموذجًا يحتذى به عالميًا في كيفية التعامل 

خيرة، شهدت تغيرًا ملحوظًا في وضع الالجئين في تركيا بشكل عام، والالجئين 
أ
ن السنوات ال مع الالجئين، إل اأ

نهم يشكل غلبية الساحقة من مجتمع الالجئين في تركيا.  السوريين على نحو خاص، باعتبار اأ
أ
 ون ال

ساسي إلى تحّول قضية الالجئين إلى عامل مؤثر في المشهد السياسي الداخلي، وهو ما  يعود التغير بشكل اأ
ربعة الماضية، 

أ
ول هو تراجع الوضع القتصادي بشكل ملحوظ خالل السنوات ال

أ
يعود إلى سببين رئيسيين: ال

تراك لتخاذ مواقف سلبية تجاه الالجئين،  وهو ما دفع الموا
أ
نها  طنين ال

أ
نتيجة لتصريحات حكومية متكررة با

ومعونات   رواتب  على  يحصلون  الالجئين  ن 
أ
با ك ثيرين  لدى  دقيقة  غير  لقناعات  ونتيجة  عليهم،  الك ثير  تنفق 
المعارضة   ن  اأ وهو  الثاني،  السبب  ما  اأ الحكومة،  من  استطاعت  ضخمة  جيج التركية 

أ
تجاه   تا الشعبية  النقمة 

ن الحزب الحاكم هو المسؤول عن تواجدهم في  والالجئين،   قامت بتحويلها إلى قضية انتخابية، على اعتبار اأ
 تركيا. 

ن هذا التبني بقي في حدود   حزاب المعارضة الرئيسية للخطاب المعارض لالجئين السوريين، إل اأ ورغم تبني اأ
حزاب عن تبني هذه  إذضيقة،  

أ
السياسات بشكل رسمي، وتقتصر التصريحات الفجة على قيادات من    تمتنع ال

سيس حزب النصر  
أ
ن تا و الثالثة وبشكل متقطع. إل اأ قبل السياسي المفصول من حزب الجيد من  الدرجة الثانية اأ

غسطس   وزداغ في نهاية اأ وميت اأ دبياتف،  متقدمنقل الحوار حول الالجئين إلى مستوى    2021اأ
أ
اليميني  الحزب    ا

 الالجئين والدعوة إلى طردهم. ةعلى معادا بشكل مطلق تقريباً تّركز يد الجد

ما انعكس في عدد من حالت العتداء الجسدي  متفاقمت التجاهات السلبية تجاه الالجئين،    2021خالل عام  و
و  واللفظي على الالجئين السوريين في عدد من المدن، والتي   عادة ما تحصل نتيجة خالف مع لجئ سوري، اأ

 السوريين في المنطقة.   اعتداء يقوم به لجئ سوري، فيليها اعتداءات انتقامية واسعة تشمل بقية

غسطس   ب/اأ برز هذه الحمالت العدائية في شهر ا  خر تركي في   2021وقد وقع اأ بعدما قام شاب سوري بطعن ا 
خرى.   عمال العنف لمناطق اأ عمال عنف ضد الالجئين السوريين في المدينة، وانتقلت اأ دى لندلع اأ نقرة، مما اأ  اأ

موذجيًا  كان وضع الالجئين السوريين ن
لى حّد كبير خيرة،  ، اإ

أ
ن السنوات ال

أ
ل ا اإ

شهدت تغيرًا ملحوظًا في وضع الالجئين  
يعود التغير  . وفي تركيا بشكل عام

لى تحّول قضية   ساسي اإ
أ
بشكل ا

لى عامل مؤثر في المشهد   الالجئين اإ
 السياسي الداخلي
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برزها وشهد هذا العام تصاعدًا في الخطاب والسياسات العنصرية تجاه الالجئين من قبل بعض البلديات،   وكان اأ
وزجان )وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض( خطابًا عنصريًا علنيًا   بلدية بولو، والتي يتبنى رئيسها تانجو اأ

 ضد الالجئين. 

للبلدية من خالل وعو وزوجان كرئيس  اأ برز  النتخابية،  وقد  إبان حملته  قدمها  التي  يقطع عندما  ده  ن 
أ
با وعد 

ي سوري، 
أ
المساعدات التي تقدمها البلدية للسوريين المحتاجين، كما وعد بعدم منح رخصة فتح مكان عمل ل

الالجئين  تجاه  برز من خالل تصريحات عنصرية عدة  كما  البلدية،  ما حققه عقب تسلمه رائسة  بالفعل  وهو 
سها إعالنه عن مقترح قرار في تموز/يوليو  عموًما والسو  يقضي برفع فاتورة المياه   2021ريين بشكل خاص، على راأ

 واسًعا وانتقادات   10وضرائب النفايات على السوريين في بولو بمقدار  
ً
حدث هذا المقترح جدل ضعاف، وقد اأ اأ

خرى  حزاب سياسية اأ و مسؤولين في اأ   من بينها الشعب الجمهوري   شديدة اللهجة من قبل مسؤولين في الدولة اأ
  الذي ينتمي إليه.

وزجان   2021تموز/يوليو    27وفي   اأ مع  للتحقيق  التركي  القضاء  تحرك 
بها   تقدم  إثر شكوى  الكراهية،  ونشر  المنصب  استخدام  إساءة  بتهمة 
مجلس   دفع  مما  بالالجئين،  تعني  حقوقية  وجمعيات  العام  النائب 

 البلدية إيقاف التصويت على المقترح.

يلول/سبتمبر    22ي يوم  وف الولية قررت    2021اأ إدارة  وزجان إن  اأ قال 
ل يخرجوا بعد الساعة التاسعة لياًل، و جانب اأ

أ
ن على ال

أ
ن ل ُيحدقوا في  اأ با ل يتواجدوا على شكل مجموعات، واأ

ن هذه  
أ
طعمة، ل

أ
ن يقللوا من البهارات في ال تراك    واطنينلممصدر إزعاجات لالتصرفات  النساء، واأ

أ
 في المدينة. ال

وافق مجلس بلدية بولو على قرار رئيس البلدية الذي ُيحّدد رسوم الزواج    2021تشرين الثاني/نوفمبر    22وفي يوم  
ب  جانب 

أ
عن    100     لال تقل  برسوم  )مقارنة  تركية  ليرة  لف  المناطق    800اأ في  المواطنين  وغير  للمواطنين  ليرة 

جرة الماء منهم با خرى(، وتحصيل اأ
أ
عضو في المجلس   15دولر، ووافق    2,5حدد سعر المتر مكعب ب ولدولر،  ال

عضو عن حزب العدالة    13عن حزب الجيد والشعب الجمهوري على القرار، بينما امتنع اثنين منهم، ورفض القرار  
 والتنمية وحزب الحركة القومية.

يلول/سبتمبر    18وفي   بلدية هاتاي لطفي سافاش  اأ بين السوريين اهناك فإن  قال رئيس  رق فكري واجتماعي 
تراك،  

أ
خر السوريون عن الشعب التركي بفترة زمنية تتراوح بين    إذوال

أ
. وجاء حديثه في معرض سنة  40-35يتا

فغان إلى تركيا،  
أ
تراك بمئة ع  إذ زعمالنقاش حول قدوم الالجئين ال

أ
خرون عن ال

أ
فغان متا

أ
ن ال قل.اأ

أ
  ام على ال

ن اندماج الالجئين في المجتمع التركي غير ممكن نتيجة للفارق   وانتهى في نفس الحديث إلى خالصة مفادها اأ
شار إليه.   الحضاري الذي اأ

 

 

تفاقمت   2021خالل عام 
التجاهات السلبية تجاه  

، بما انعكس في تركيا الالجئين
عدد حالت العتداء ارتفاع في 

 الجسدي واللفظي على الالجئين  



 التقرير السنوي العشرون لحالة حقوق اإلنسان في سورية 

63 
 

ردن3
أ
 ( ال

ردن حوالي  
أ
لف لجئ، بما ُيشكل نحو    670يعيش في ال % من إجمالي الالجئين السوريين المسجلين مع  12اأ

مم المتحدة لشؤون الالجئين. وُيقيم نحو  مفوضية  
أ
، معظمهم في مخيم  % من الالجئين في المخيمات20ال
نحو  الزعتري،   فيه  ُيقيم  لجئ،    120والذي  لف  العالماأ في  السوريين  لالجئين  مخيم  كبر  اأ غير وهو  ويترّكز   .

 ورية.  المقيمين في المخيمات في العاصمة عمان ومحافظتي المفرق وإربد الحدوديتين مع س 

جراها معهد نرويجي   ردن. فوفقًا لدراسة اأ
أ
مام الالجئين في ال برز اأ

أ
ُيمّثل الوضع القتصادي الصعب اإلشكالية ال

ردن يعيشون تحت خط الفقر.  
أ
ك ثر من نصف الالجئين السوريين في ال  هذا العام فإّن اأ

وضاع الالجئين صعوبة نتيجة للظروف التي فرضها فايروس كورونا،    توقد ازداد ّدت إجراءات حظر التنقل    إذاأ اأ
العمل  على  يعتمدون  الذين  لالجئين  بالنسبة  الدخل  وقف مصادر  إلى  ردن 

أ
ال في  طويلة  لفترة  استمرت  التي 

 اليومي لتحصيل الدخل. 

 

 
عداد   ن اأ عمال القتالية، إل اأ

أ
 2021الالجئين والنازحين السوريين استمّرت بالرتفاع في عام  رغم النخفاض في ال
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 الدولية المالحقات المحاكمات و

عام   في    2021شهد  بارتكاب جرائم  متهمين  وروبية على خلفية محاكمة 
أ
ال الدول  العديد من  في  قانونيًا  حراكًا 

 .  سورية

إياد    شباط/فبراير  24في   على  ونصف  سنوات  ربع  اأ بالسجن  ُحكمًا  لمانية 
أ
ال كوبلنز  مدينة  محكمة  صدرت  اأ

 ، بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد النسانية، وبالتحديد سلب الحرية والتعذيب. جدعان الغريب

ذار/مارس    رقيبوالغريب   لمانيا منذ ا  خر ، إلى جانب ضاب2020سابق في المخابرات السورية، وُيحاكم في اأ ط ا 
مر مع 

أ
عين والشهود بحّقه، على خالف ال نور رسالن. وقد صدر الحكم ُمخففًا بحّق الغريب نظرًا لغياب المدَّ هو اأ

 رسالن. 

بحّق  العالم  في  ولى 
أ
ال هي  انطالقها  عند  والغريب  رسالن  محاكمة  وكانت 

 متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية.  

ال  2وفي   لماني 
أ
ال الدعاء  بحق رسالن،  ديسمبر طالب  المؤبد  بالسجن  عام 

ن رسالن مذنب بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.  واعتبر الدعاء اأ

يوم   بحق   تموز/يوليو  28في  دعوى  رفع  لمانية 
أ
ال العامة  النيابة  علنت  اأ

حد سجون المخابرات العسكرية التابعة للنظام في  الطبيب السوري عالء موسى بتهمة ممارسة التعذيب في اأ
عام   اتهامات    بعدما،  2011محافظة حمص،  العليا  فرانك فورت  ولية  محكمة  له  ضد  بوّجهت  جرائم  ارتكاب 

 
 
لمانيا منذ عام   18خرين. وتم تحديد  اإلنسانية، والتسبب بجرح ال   حادثة تعذيب تورط بها موسى الموقوف في اأ

2020. 

غسطس  4في يوم  
أ
ب/ ا

 
، اعتقلت السلطات اللمانية العنصر في ميليشيا "حركة فلسطين حّرة" موفق الدواه ا

بو عكر(، ووّجه له مك تب المدعي العام الفدرالي تهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيّ 
أ
م اليرموك لالجئين )الملقب با

 في دمشق. الفلسطينيين

"فلسطين القيادة العاّمة" ومن ثّم في ميليشيا -وكان الدواه عضوًا في تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
حّتى عام    2013حّرة" الموالية للنظام السوري، وساهم كال التنظيمين في حصار وقصف مخّيم اليرموك منذ عام  

2018. 

قصف   في  بالمشاركة  الدواه  لمانية 
أ
ال العاّمة  النيابة  لتسّلم  الواتهمت  فلسطينيين  لجئين  تجّمع  ثناء  اأ مخّيم 

نذاك في2014مساعدات غذائّية عام  طفال. 7مقتل  ، ما تسبب ا  شخاص بينهم اأ  اأ

غسطس 9وفي 
أ
ب/ا

 
سنوات بحق رفعت   4تت محكمة استئناف فرنسية حكم المحكمة اإلصالحية بالسجن ثبّ  ا

صول ُجمعت بالحتيال ُتقّدر قيمتها بتسعين مليون يورو سد، في قضية اأ
أ
 .ال

حراكًا   2021شهد عام 
قانونيًا في العديد من 

وروبية على خلفية 
أ
الدول ال

محاكمة متهمين بارتكاب 
 جرائم في سورية.
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على رفعت    2020حزيران/يونيو    17وكانت المحكمة اإلصالحية في العاصمة الفرنسية باريس قد حكمت في  
سد

أ
نذاك استئنافًا    ال سد قدم ا 

أ
ربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. لكن ال بالسجن اأ

كملها
أ
ت جلسات محكمة الستئناف في القضية في   .للطعن في الدعاوى القضائية با يار/مايو   5وبداأ  .2021اأ

فُ  قد  سد 
أ
ال مالك 

أ
با التحقيق  في  وكان  و  تامنظم  قدمتهبعد شكوى    2014تح  وشيربا،  الدولية  مرت الشفافية  اأ

ومزرعة خيول في فال دواز    يضم قصراً   قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً المحكمة إثر ذلك بمصادرة  
ة تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشر و  ،ماليين يورو مقابل ممتلكات مباعة  8,4ومكاتب في ليون، باإلضافة إلى  

 .ماليين جنيه إسترليني

ك توبر    07وفي   ول/اأ
أ
سد لدمشق، بعد    2021تشرين ال

أ
ولم  عامًا قضاها في المنفى.    36ُاعلن عن عودة رفعت ال

نه تحت المالحقة القضائية في فرنسا. نه حصل   يتم الكشف عن الطريقة التي خرج فيها من فرنسا، رغم اأ وُيعتقد اأ
منية الف

أ
جهزة ال

أ
 رنسية.على تسهيالت من ال

غسطس  26وفي  
أ
ب/ا

 
بالسجن بحق    ا حكاما  اأ لمانية 

أ
ال صدرت محكمة مدينة دوسلدورف  ااأ لجئين  اثنين من 

ول  :سوريين  ال
أ
والثاني  ال جرائم حرب،  ارتكاب  بتهمة  المؤبد  السعيد  واسمه    بالسجن  لتسع  سامي  بالسجن 

  .سنوات بتهمة تقديم مساعدة على تنفيذ جرائم حرب

)تهمة   إعدامه  ول( وتصوير عملية 
أ
ال الشخص  )تهمة  النظام  سير في جيش  اأ بقتل ضابط  التهم  سامي  وتتعلق 

ول بالنتماء إلى جبهة النصرة.   2012( عام السعيد
أ
 في محافظة دير الزور، باإلضافة لتهام الشخص ال

 اًل لقناة العربية. والسعيد ناشط إعالمي من مدينة موحسن في محافظة دير الزور، وكان يعمل مراس

يلول/سبتمبر،    10وفي  
أ
نس سيف الدين إبراهيم، وهو لجئ  ا لقت الشرطة القضائية الهولندية القبض على اأ اأ

بتهمة  سوري في هولندا. وجاء إلقاء القبض عليه بناء على شكوى تقّدم بها عدد من الالجئين السوريين في هولندا  
إلقاء القبض على  بموجبها  . ووفقًا لما عرضته الدعوى التي تم  للنظام السوري   متحركاتهم وك تابة تقارير عنه  رصد

إبراهيم ، فإّنه كان يقوم بزيارة سورية بشكل مستمر، ويلتقي خالل هذه الزيارات بشخصيات عسكرية وسياسية  
 عي. رفيعة في النظام، ويعرض صوره معهم على وسائل التواصل الجتما

ك توبر  29وفي  
أ
ول/ا

أ
لمانية لجاًئ سوريًا بالمشاركة كعضو في    تشرين ال

أ
اتهم المدعي العام في مدينة هامبورغ ال

بسبب ظهوره   والفوعة،  ك فريا  مناطق  في حصار  والمساهمة  الشام(،  حرار  اأ )تنظيم  بالخارج  "إرهابي"  تنظيم 
 ُيبرر حصار هذه المناطق.  في تسجيل فيديو  عندما كان عنصرًا مسلحًا في التنظيم 

لماني بالسجن عشر    رين الثاني/نوفمبرتش  27وفي   لمانية على شخص اأ
أ
حكمت محكمة في مدينة دوسلدورف ال

ثناء خدمته في تنظيم داعش في مدينة منبج في ريف حلب.    وسبق سنوات بتهمة ارتكاب جريمة القتل المتعمد اأ
ن ذار/مارس    المحكمة  حكمت  اأ ربع سنوات ونصف بتهمة النتماء   2016على نفس الشخص في ا  بالسجن مدة اأ

  للتنظيم.  
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ليات العقوبات الدولية
 
 ا

ليات العقوبات الدولية التي يتم تطبيقها من عام  2021شهد عام   .  2011استمرارًا في تطبيق ا 

الثاني/يناير  15في  ف ا  كانون  وروبي عن ضّم وزير 
أ
علن التحاد ال إلى قوائم  اأ المقداد  لخارجية السوري فيصل 

 بعد وفاة سلفه وليد المعّلم.  2020تشرين الثاني/نوفمبر   22في  منصبهعقوباته. وكان المقداد قد ُعّين في 

يار/مايو   27في  و
أ
ول من    ا

أ
وروبي عن تمديد عقوباته المفروضة على سورية لمدة عام جديد حتى ال

أ
علن التحاد ال اأ

صول  2022حزيران/يونيو   شخصية، باإلضافة إلى منع تصدير بعض المنتجات   283. وتشمل العقوبات تجميد اأ
 إلى سورية. 

إضافة مجموعة تضتموز/يوليو    28في  و مريكّية عن 
أ
ال الخزانة  وزارة  علنت  والكيانات  اأ شخاص 

أ
ال من  م عددًا 

منّية السورية إلى قائمة عقوبات
أ
 .قيصر  العسكرّية وال

 :  الشخصيات التالية وشملت القائمة كاًل من

صف الدكر: عميد في المخابرات العسكرية.  .1  ا 
 مالك علي حبيب: لواء في المخابرات العسكرية.   .2
حمد ديب: عميد مهندس في إدارة المخابرات العاّمة. .3  اأ
الفرع  وف .4 س 

يراأ العسكرّية،  المخابرات  في شعبة  ركن  عميد  ناصر:  في    290يق  العسكرّية  )المخابرات 
غسطس عام  ب/اأ  .2020حلب( منذ ا 

حرار الشرقّية" التابع للجيش الوطني  .5 بو حاتم شقرا(: قائد فصيل "تجّمع اأ حمد إحسان فّياض الهايس )اأ اأ
 المعارض، والمتهم بقتل "هفرين خلف" رئيسة حزب سوريا المستقبل.  

بو جعفر شقرا( .6 حرار الشرقّية" منذ عام  رائد جاسم الهايس )اأ ،  2017: القائد العسكري لفصيل "تجّمع اأ
بو حاتم شقرا. وهو ابن ع  م اأ

حرار الشرقّية".حسن سليمان الشعبان .7 مني في فصيل "تجّمع اأ  : اأ
يعمل إعالميًا حربيًا مع عدد من    (، مواطن طاجكستانيفاروق فركاتشوف فايزماتوف )فاروق الشامي .8

جنبية في إدلب. 
أ
 الفصائل ال

 هي:  و، كياناتكما ضّمت القائمة عددًا من ال 

حرار  .1
أ
حد فصائل الجيش الوطني المعارض. الشرقّيةتجّمع ا  ، اأ

سيسها منذ عام  سرايا العرين .2
أ
: وهي ميليشيا يقع مقّرها الرئيسي في مدينة القرداحة بريف الالذقّية، تم تا

سد". كانت الميليشيا تتبع بشكل كامل للحرس الثوري اإليراني حتى  2012
أ
سها "يسار طالل ال ، ويراأ

عداد عناصرها عندما قامت روسيا    2018عام   ت بتخفيض اأ بتسريح "ك تيبة الحراسة" التابعة لها، وبداأ
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تدريجّيًا، لكن المسرحين من هذه الميليشيا كانوا ينتقلون للعمل في "شركة العرين لخدمات الحراسة" 
سامة وعامر المالكي العاملين لصالح إيران.  خوين اأ

أ
 التي يديرها كل من ال

والقتح  215الفرع   .3 المداهمة  ك فر :  ام()سرية  حّي  في  ويقع  العسكرّية،  المخابرات  لجهاز  الفرع  يتبع 
سامة صّيوح" )غير مشمول    .سوسة بمدينة دمشق  س الفرع العميد الركن في المخابرات العسكرّية "اأ

ويراأ
 بالعقوبات(. 

الدوريات(  216الفرع   .4 المخابرات )فرع  لجهاز  الفرع  يتبع   :
س الفرع العميد   .العسكرّية، ويقع في حي القزاز بمدينة دمشق 

ويراأ
الركن في المخابرات العسكرّية "سليمان موسى قناة" )غير مشمول 

 بالعقوبات(. 
المنطقة(  227الفرع   .5 المخابرات )فرع  لجهاز  الفرع  يتبع   :

س الفرع    .العسكرّية، ويقع في حّي ك فر سوسة بمدينة دمشق 
ويراأ

غسطس ب/اأ  )غير مشمول بالعقوبات(.  2020 العميد في المخابرات العسكرّية "كمال الحسين" منذ ا 
القّزاز على طريق )فرع فلسطين(  235الفرع   .6 المخابرات العسكرّية، ويقع في حّي  الفرع لجهاز  يتبع   :

منذ  ابراهيم"  "ماجد  العسكرّية  المخابرات  في  الركن  العميد  الفرع  س 
ويراأ دمشق.  بمدينة  المطار 

غسطس  ب/اأ  )غير مشمول بالعقوبات(.   2020ا 
العسكري(  248الفرع   .7 التحقيق  المّزة )فرع  حّي  في  ويقع  العسكرّية،  المخابرات  لجهاز  الفرع  يتبع   :

غسطس   .بمدينة دمشق  ب/اأ حمد قصيباتي" منذ ا  س الفرع العميد الركن في المخابرات العسكرّية "اأ
ويراأ

 )غير مشمول بالعقوبات(. 2020
 .اّمة، ويقع في حّي الخطيب بمدينة دمشق : يتبع الفرع إلدارة المخابرات الع)فرع الخطيب(  251الفرع   .8

حمد علي ديب " )مشمول بالعقوبات(. س الفرع العميد المهندس في المخابرات العاّمة "اأ
 ويراأ

س الفرع  )فرع المخابرات العسكرّية بحلب(  290الفرع   .9
: يتبع الفرع لجهاز المخابرات العسكرّية. ويراأ

غسطس  ب/اأ  .2020"وفيق ناصر" منذ ا 
 يتبع لجهاز المخابرات العسكرّية، ويقع في صيدنايا بريف دمشق. :سجن صيدنايا .10

عمال يعلمون لصالح النظام كما هو الحال في الحُ  و رجال اأ ّية شركات اأ زم السابقة من  وقد خلت هذه القائمة من اأ
ول مّرة  

أ
نها استهدفت ول فصياًل عسكرّيًا من فصائل المعارضة السورّية المسّلحة،  عقوبات قانون قيصر، كما اأ

خر يتبع للنظام ومدعوم إيرانيًا بسبب مشارك ته في عمل عسكري كان يُ  هدد بتعطيل وقف  واستهدفت فصياًل ا 
ول عقوبات متعلقة بسورية تصدر في عهد إدارة    .إطالق النار القائم في إدلب نها اأ همية هذه الحزمة في اأ تي اأ

أ
وتا

 بايدن. 

غسطس  12وفي  
أ
ب/ا

 
عمال    ا

أ
ال رجل  على  المفروضة  العقوبات  برفع  يقضي  قرارًا  البريطانية  الخزانة  صدرت  اأ

خرس
أ
ال طريف  يلول/  السوري  اأ في  وروبي 

أ
ال بالتحاد  الخاصة  العقوبات  قائمة  إلى  ُاضيف  قد  خرس 

أ
ال وكان   .

قامت بريطانيا خالل هذا  
العام برفع العقوبات 

عمال 
أ
المفروضة على رجلي ا

سوريين مؤيدين للنظام،  
 دون تبرير  
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عمال المستفيدين من النظام والداعمين  2011سبتمبر  
أ
حد رجال ال وروبي الطعن   باعتباره اأ

أ
له. ورفض التحاد ال

خرس، في نيسان/ إبريل 
أ
 ، بطلب رفع العقوبات عنه. 2016الذي قدمه ال

 .وقالت الخارجية البريطانية، إن هذا اإلجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة

المفروضة  وُتعّد هذه هي   العقوبات  قائمة  البريطانية اسم شخص من  الحكومة  فيها  التي تشطب  ولى 
أ
ال المرة 

وروبي. بموجب القواعد الجديدة التي تم تبّنيها بعد 
أ
 خروج بريطانيا من التحاد ال

ك توبر    2في  و
أ
ول/ا

أ
ال على  تشرين  المفروضة  عقوباتها  البريطانية  الحكومة  مقربة من  خمس  رفعت  شخصيات 

 . وتضّمن القرار إزالة كل من:  السوري  النظام

سعد .1
أ
عمال الداعمين للنظام السوري. ولم يتم تبرير سبب رفع اسمه من قوائم  :  نزار ال

أ
برز رجال ال حد اأ اأ

 العقوبات. 
حمد القادري  .2 يلول/سبتمبر اأ عمال، وتّمت إزالته بسبب وفاته في اأ  . 2020: وهو رجل اأ
ول/يناير  : وزير الصنمحمد معن زين العابدين جزبة .3

أ
سبق، وتّمت إزالته بسبب وفاته في كانون ال

أ
اعة ال

2020. 
ذار/مارس علي حبيبالعماد  .4  .2020: وزير الدفاع السابق، وتّمت إزالته بسبب وفاته في ا 
سبق، وتّمت إزالته بسبب وفاته في تموز/يوليو سالم طعمة .5

أ
  .2021: وزير اإلصالح الزراعي ال

ك توبر    11في  
أ
ول/ا

أ
وروبي قرارًا ُيمدد فيه نظام العقوبات الذي يسمح بفرض  تشرين ال

أ
صدر مجلس التحاد ال اأ

سلحة الكيماوية في سورية، ويقدمون 
أ
شخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام ال تدابير وقائية على كيانات واأ

و المادي لذلك، لسنة إضافية حتى   و الفني اأ ك توبر  16الدعم المالي اأ ول/اأ
أ
  .2022تشرين ال

وروبية كاًل من:  وشمل ت
أ
 مديد العقوبات ال

سلحة الكيماوية السورية .1
أ
 .مركز البحوث العلمية، وهي المؤسسة المسؤولة عن تطوير وتصنيع ال

 العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية.   .2
 العلمية.  " في مركز البحوث 1000خالد نصري، وهو رئيس "المعهد  .3
 " في مركز البحوث العلمية.  2000الدك تور خالد زغيب رئيس "المعهد  .4
من في "المعهد  .5

أ
حمد رئيس مك تب ال  " في مركز البحوث العلمية.1000العقيد فراس اأ

 " في مركز البحوث العلمية.  3000الدك تور سعيد سعيد الذي يعمل في "المعهد  .6

ربعة من وزراء الحكومة السورية إلى قوائم    تشرين الثاني/نوفمبر  15وفي   اأ وروبي عن إضافة 
أ
علن التحاد ال اأ

وروبية. والوزراء هم: 
أ
 العقوبات ال

 عمرو سالم: وزير التجارة الداخلية.  •

 اإلعالم. بطرس الحالق: وزير  •
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 : وزير العمل. محمد سيف الدين •

 . : وزيرة الدولةديال بركات •

ول/ديسمبر   8وفي  
أ
مريكية وفقًا لقانون قيصر عقوبات على خمس شخصيات   كانون ال

أ
فرضت وزارة الخزانة ال

منية وعسكرية في النظام السوري، وهم:    اأ

الذي قام بإسقاط براميل متفجرة تحمل   30جوية. وكان قائدًا للواء    22: قائد الفرقة  توفيق محمد خضور  •
 . 2018مواد كيميائية على الغوطة الشرقية في شباط/فبراير 

. وكان الحصوري قد قام بنفسه بغارات جوية العسكرية  T-4في قاعدة    70اللواء  :  محمد يوسف الحصوري  •
سلحة  

أ
ن إحداها كانت الغارات التي استهدفت خان شيخون بال على مناطق مدنية في سورية، وُيعتقد اأ

بريل    . 2017الكيميائية في نيسان/اأ

نمر سالمة • ديب  م اأ الجويةساعد مدير  :  إلى  المخابرات  وتحويلهم  الشبيحة  تنظيم  المسؤول عن  . وهو 
 . 2012ميليشيات منظمة بدءًا من عام 

الحسن • فرع  :  كمال  الفرع    227قائد  سابقًا  وقاد  العسكري،  من 
أ
لال التابع  المنطقة(  )فرع    235)فرع 

من العسكري 
أ
يا الذين قام المصّور  هو الفرع الذي جاء منه معظم الضحا  227. والفرع  فلسطين( التابع لال

 قيصر بتهريب صورهم.  

خليل • الجوية،  قحطان  المخابرات  في  لواء  منية  : 
أ
ال اللجنة  الجنوبورئيس  حد  في  اأ وهو  ضباط  ال، 

 . 2012بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا عام المتهمين 

 


