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عن المركز

المركز  مشاريع  كأحد   2011 العام  من  نيسان  في  المركز  تأسيس  تم  سوريا  في  االنتهاكات  توثيق  مركز 

السوري لإلعالم وحرية التعبير SCM . يقوم المركز برصد وتوثيق خروقات حقوق اإلنسان في سوريا ويساهم 

إلى موازاة ذلك في تعزيز ونشر ثقافة ومفاهيم حقوق اإلنسان في سوريا.

يقود المركز عدد من النشطاء من داخل سوريا وخارجها، يقارب عددهم ثالثين ناشطًا وناشطة معظمهم 

متواجدون على التراب السوري في محافظات ومدن وبلدات سورية مختلفة. حيث يقومون برصد وتوثيق 

االنتهاكات من جميع أطراف النزاع بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية مثل أسماء الضحايا والمعتقلين 

والمفقودين والمخطوفين في سوريا.  كما يعمل مركز توثيق االنتهاكات على رصد االنتهاكات ضد الالجئين\

ات السوريين\ات في دول المهجر. 

يعمل مركز توثيق االنتهاكات كأحد مشاريع برنامج العدالة و سيادة القانون في المركز السوري لإلعالم و 

حرية التعبير والتي تشمل مشروع التقاضي االستراتيجي و مشروع دعم روابط الضحايا 
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الملخص التنفيذي
يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة ما بين 25 أكتوبر/ تشرين األول 2019 لغاية تاريخ 01 مارس/ آذار 

عام 2020.

استطاع فريق المركز تسجيل )34( انتهاك من قبل جميع أطراف النزاع في عموم مناطق شمال شرق 
سوريا.

التابعة  الوطني السوري1  الجيش  التركي وفصائل  الجيش  انتهاكات من قبل   )5( المركز  وثق فريق 
له.و )12( انتهاك من قبل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية/ قسد2 في الفترة المذكورة أعاله.

وثق فريق المركز )1( انتهاك من قبل القوات الروسية.

وثق فريق المركز )2( انتهاك من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام/داعش.

وثق فريق المركز )14( انتهاك لم نتمكن من التأكد من هوية مرتكبيها.

استطاع المركز تسجيل مقتل ما ال يقل عن )314( مدني منذ بدء العملية العسكرية في 09 أكتوبر/ 
تشرين األول عام 2019 ولغاية 01 مارس/ آذار 2020.

القتلــى حســب الجهــات مــن الفتــرة الممتــدة بيــن 25 أكتوبــر/ تشــرين األول عــام 2019 

ولغايــة 01 مــارس/ آذار 2020

1 مجموعة من فصائل المعارضة المسلحة السورية التي كانت تحت مظلة “الجيش السوري الحر” وقد جمعت تحت “قيادة عسكرية منتظمة” قبل 
العملية العسكرية األولى لتركيا في سوريا، التي أطلقت عليها تركيا تسمية “درع الفرات” في أغسطس/آب 2016. وكان الهدف من توحيد الفصائل 

المعارضة هو تسهيل العمل والتنسيق مع جيش واحد تحت قيادة واحدة، ومنع أي صراع بين الجماعات المسلحة المختلفة.

وكذلك  الكردي،  الطابع  عليها  يغلب  التي  للميليشيات  واألديان  األعراق  متعدد  تحالف  هو  قسد،  باختصار  إليها  يشار  الديمقراطية  سوريا  قوات   2
للميليشيات العربية واآلشورية/ والسريانية،وتتألف قوات سورية الديمقراطية في معظمها من وحدات حماية الشعب، وهي من الفصائل الكردية في 

معظمها، وتقودها عسكريًا.
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الخاسر  “المدنيون..  عنوان  تحت  السالم”  نبع  “عملية  حول  األول  تقريره  أصدر  قد  المركز  وكان 
بين     ما  الفترة  في  المتحاربة  األطراف  جميع  بها  قامت  التي  االنتهاكات  فيه  رصد  األكبر”والذي 

.2019 25 أكتوبر/ تشرين األول عام  2019 ولغاية  09 أكتوبر/ تشرين األول عام 

المقدمة
بالتزامن مع قرار الرئيس األمريكي بسحب قواته العسكرية من شمال شرق سوريا،و بذريعة إنشاء 
منطقة آمنة وتوطين مايصل إلى مليونين من الالجئين السوريين في المناطق المستهدفة بالعملية 
العسكرية، أعلنت تركيا في التاسع من تشرين األول عام 2019 بدء عملية “نبع السالم “، بشن المقاتالت 
الحربية التركية غارات جوية على البلدات والمدن الحدودية المحاذية لتل أبيض في محافظة الرقة و 
رأس العين/ سري كانيه في محافظة الحسكة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

اعتبرتها  السورية،  المعارضة  من  وفصائل  التركي  الجيش  من  وحدات  بها  شاركت  التي  العملية 
أنقرة استكمااًل لعمليتي “درع الفرات” في آب 2016 التي استهدفت إخراج مسلحي تنظيم “الدولة 
اإلسالمية” من جرابلس وصوال إلى مدينتي الباب و إعزاز السوريتين، و “غصن الزيتون” التي استهدفت 
سورية  قوات  تقوده  انفصالًيا  مشروًعا  تعتبره  ما  مواجهة  ضمن   ،2018 عام  مطلع  عفرين  تأمين 
الديمقراطية في الشمال السوري، انتهت باتفاقين أبرمتهما تركيا مع الواليات المّتحدة و مع روسيا، 
الماّدية  العسكرية  اآللة  تكلفة  تحّمل  دون  سياسيًا  غايتها  حققت  أن  بعد  العملية  بموجبه  أنهت 

والبشرية.

ورغم رفض الواليات المتحدة وروسيا، مقترحًا في مجلس األمن الدولي إلدانة العملية التركية كانت 
قد تقدمت به 5 دول أوروبية، خالل جلسة مغلقة لمجلس األمن الدولي،أدرجت الواليات المتحدة وزراء 
الطاقة والدفاع والداخلية والمالية األتراك على الئحة العقوبات االقتصادية، ومنعتهم من إجراء أي 
معامالت مالية بالدوالر األمريكي، وأصدرت تحذيرات من عواقب وخيمة و تلويح بعقوبات اقتصادية 
أشد في حال استمرار العمليات، األمر الذي أدى في 17 تشرين األول التفاق تركي أمريكي يقضي 
بوقف العملية العسكرية التركية لمدة خمسة أيام من أجل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من 

منطقة آمنة مقترحة جنوب الحدود التركية،مقابل تعليق العقوبات على انقرة.

وفي 22 تشرين الثاني 2019، توصل الرئيسان الروسي فالديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى 
اتفاق آخر لتمديد وقف إطالق النار من أجل إكمال االنسحاب مسافة 30 كيلومتًرا داخل الحدود ومن 
مدينتي تل رفعت ومنبج، أكد على استناد العملية التركية التفاق أضنة وحرص روسيا االتحادية على 
تطبيقه، كما تضمن تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة الممر 
اآلمن المتفق عليه بين الجانبين لضمان تثبيت االتفاق، الذي تم خرقة الحقًا من قبل الجيش التركي 

بعمليات القصف المدفعي التي استهدفت العديد من المناطق والبلدات في محافظة الرقة.

كما تم تسجيل اشتباكات متقّطعة في عدة مناطق حيث قتل في 2 كانون األول/ ديسمبر وحده 10 
مدنيين من النازحين داخليًا من منطقة عفرين شمال غرب حلب، من بينهم ثمانية أطفال وُجرح 12 من 
بينهم امرأتان وسبعة أطفال، نتيجة لما ُزعم أّنه ضربة أرضية شّنتها جماعات مسلحة موالية لتركيا، 
أعمار  وتراوحت  الشمالي،  حلب  ريف  رفعت في  تل  بالقرب من مدرسة في حي سكني في مدينة 

األطفال الذين قتلوا أو جرحوا بين 3 و15 سنة.

https://vdc-sy.net/northeast-syria/
https://vdc-sy.net/northeast-syria/
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 ورغم هدوء المعركة على األرض، فإن غبارها لم ينته بعد، محماًل باتهامات دولية متزايدة من منظمات 
الموالية لها بممارساٍت قد  السورية  التركية والفصائل  للقوات  حقوقية دولية ومسؤولين أمميين 
بإجراءات موجزة وهجمات  بينها عمليات قتل  العسكرية  العمليات  “جرائم حرب”خالل  لتشكل  ترقى 
أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، فضاًل عن التهجير القسري،و الذي ادى لموجة النزوح األقسى منذ 
بدء النزاع، خاصة أن المناطق التي يتجه إليها النازحون أصاًل بعد خسارة مساكنهم وبلداتهم ال تقل 

خطورة عن مناطقهم التي جاؤوا منها.

 برز أيضًا في الفترة التي يغطيها التقرير عودة تنظيم الدولة االسالمية،الذي يقبع أكثر من عشرة آالف 
من سجنائه في سجون المنطقة، وعشرات اآلالف من أفراد أسرهم في مخيمات بالمنطقة،عدد ال 
يستهان به منهم أجانب ترفض حكومات غربية إعادتهم إليها، وبينما استمرت االنتهاكات في مناطق 
سيطرة االدارة الذاتية، فإن جميع األطراف ارتكبت انتهاكاٍت جسيمة للقانون الدولي االنساني،تمثلت 
القسري،  واإلخفاء  الرهائن،  وأخذ  والتعذيب  الواجبة  القانونية  األصول  مراعاة  دون  واإلعدام  بالقتل 
والهجمات على األعيان المحمية واستهداف العاملين في المجالين الطبي والتعليمي، والهجمات 
حرب  جرائم  لتشكل  ترقى  ممارسات  وهي  المفخخة.  السيارات  واستخدام  المدنيين  ضد  العشوائية 

وجرائم ضد االنسانية وقد تشكل إذا ما ثبتت شروطها جريمة اإلبادة.

الذين كانوا على  العيان  بالدرجة األولى إلى شهادات وإفادات شهود  التقرير في منهجيته   استند 
تماس مباشر بالحدث، والتي تمت معالجتها وفق منهجية رصد وتوثيق العمليات العسكرية الخاصة 
له،  المرتكبة  الجهة  ذلك  في  بما  انتهاك،  كل  عن  المعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  بجمع  بالمركز، 
التي  واالنتهاكات  بالضحايا  تتعلق  أخرى  إحصائية  لخصائص  باإلضافة  ونوعه  حدوثه،  وتاريخ  ومكان 
ترتكبها جميع أطراف النزاع والمتدخلين في سوريا بغض النظر عن العرق أو الدين أو أي سمة أخرى 

وبغض النظر عن االصطفاف السياسي.

 )30( ذات طابع عسكري  أنها  التحقق  بعد  ثبت  التي  األهداف  استبعاد جميع  وبعد  التقرير  يتضمن   
واقعة اشتملت على جملة من االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، كما يتضمن قوائـم 

ملحقة بأسماء القتلى المدنيين ممن استطاع المركـز التحقـق مـن هوياتهم.

ودقيق  مفصل  تحقيـق  إجـراء  مـن  المركـز  موثقـوا  يتمكن  لم  التـي  الهجمات  استبعاد  تم  كما 
بشأنها، رغم ورود أنباء عـن تسببها بسقوط ضحايا مـن المدنيين وفق ما تم تداوله من قبل المكاتب 
حول  عدة  مصادر  إلى  الوصول  تعذر  بسبب  وذلـك  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  المحلية  االعالمية 

الهجوم الواحـد. دون أن يعني ذلـك نفي حدوث هذه الهجمات.

وحيادي،  وآمن  والمعلومات بشكل مستقل  الشهادات  الحصول على  ولضمان  البيانات،  وبغية جمع 
واجه فريق المركز جملة من التحديات أبرزها:

الالزمة و تدقيقها والتحقق من صحتها، وبخاّصة لجهة تعاون  - صعوبة الحصول على المعلومات 
الشهود وقبولهم التصريح لمراسلي المركز، بفعل المخاوف المبررة التي يعيشها سكان المناطق 
من االعتقال أو أعمال االنتقام المستقبلية، وذلك بالرغم من حماية المركز لألسماء الحقيقية لمصادر 

معلوماته منعًا لتعريض حياتهم للخطر.

المنهجية والتحديات
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- ارتفاع مستوى التشنج والتعبئة في مناطق الشمال عمومًا،االمر الذي تطلب جهودًا مضاعفة من 
قبل فريق الرصد للتحقق والتثبت من حقيقة االنتهاكات بعيدًا عن التهويل والمبالغة أو التقليل مما 

يحدث.

- فيما يبقى العامل الميداني والظرف المعقد وتعدد السلطات في منطقة جغرافية محدودة نسبيًا، 
أحد أبرز التحديات في التواصل مع النشطاء المحليين الذين يتنقلون من منطقة إلى أخرى خوفًا من 

المالحقة واالعتقال.

تبعًا للجهة المسؤولة عن االنتهاكات  التقسيم  البيانات وتصنيفها،فتم اعتماد  - فيما يخص تبويب 
على اختالفها مايساعد على فهمها وتحليلها وسهولة وصفها ومقارنتها بغيرها من البيانات، أما 
تعريف االنتهاكات فيلتزم المركز بالتعريفات الواردة في االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، معايير 
حقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني، اتفاقية روما المتضمنة النظام األساسي لمحكمة الجنايات 

الدولية ومعاهدات جنيف.

- تجدر االشارة الى أن الوقائع المذكورة في هذا التقرير التفيد الحصر،وال تغطي جميع االنتهاكات 
01 مارس/ آذار عام  2019 لغاية تاريخ  25 أكتوبر/ تشرين األول  الحاصلة في الفترة الممتدة ما بين 
ومصير  تطورها  ومتابعة  المختلفة  االنتهاكات  وقائع  توثيق  في  مستمرًا  المركز  يزال  ال  إذ   ،2020

ضحاياها.

ونزاعات  دولية  مسلحة  نزاعات  قسمين،  إلى  العام  الدولي  بمفهومها  المسلحة  النزاعات  تقسم 
مسلحة غير دولية، وال يصنف اي حدث أو واقعة بأنه نزاع مسلح وفق المفهوم الدولي، إال إذا جاء 
ضمن أحد االعتبارات التي تم التوافق عليها دوليًا. كأن يكون النزاع بين الدول، أو بين الدولة وكيان 
مسلح، أو بين الدولة وجماعة أعلنت انشقاقها عن الدولة، والرابعة أن يحدث نزاع ضمن جماعتين داخل 

الدولة.

مواجهات  على  تنطوي  العنف  حاالت  من  حالة  إلى  “الداخلي”  أو  الدولي  غير  المسلح  النزاع  ويشير   
مسلحة طويلة األمد بين القوات الحكومية وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة المنظمة،أو بين 
تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على أراضي الدولة،ويكون أحد الجانبين المتنازعين على األقل 
في نزاع مسلح غير دولي هو جماعة مسلحة من غير الدول، وذلك على النقيض من النزاع المسلح 

الدولي الذي تنخرط فيه القوات المسلحة للدول.
ولم يحدد القانون الدولي اإلنساني مستوى العنف المطلوب في العمليات المسلحة لتطبيق القانون 
المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية، فإن مجرد سقوط جرحى من القوى المسلحة أو من المدنيين 
من الدولة األخرى ووقوع قوات في األسر أو بمجرد ممارسة سيطرة القوات المسلحة على جزء من 
أرض الدولة المقابلة دون موافقتها،يكفي العتبار النزاع دوليًا دون النظر المتداد األعمال العسكرية 
زمنيًا، أو سقوط عدد محدد من الجرحى، فقد اعتبرت محكمة يوغسالفيا السابقة “ أن النزاع دولي في 
كل مرة يكون هناك لجوء للعنف المسلح بين الدول”، وال بد من االشارة إلى أن اللجوء إلى العنف يجب 
أن يكون مقصودًا،فالعنف العابر للحدود عن طريق الخطأ غير المقصود وأيا كانت نتائجه ال يعتبر نزاعًا 
مسلحًا دوليًا، كما إنه يخرج عن اطار النزاع المسلح الدولي، التدخل من قبل دولة أخرى في نزع داخلي 

بموافقة وبدعوة من الدولة التي يجري النزاع في أراضيها.

الباب األول: اإلطار القانوني لالنتهاكات
 الفصل األول: التكييف القانوني للنزاع السوري.
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اتفاقيات  المشتركة من  الثالثة  المادة  الدولية ألحكام  غير  النزاعات  يخضع  الذي  التصنيف  اختالف 
جنيف ولقواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي،ال يغير من طبيعة الحقوق المحمية بما يتعلق 
بالمدنيين و بالممتلكات واألعيان المدنية بغض النظر عن الصبغة أو الوصف القانوني للنزاع دوليًا 
كان أو غير دولي،كما ال يؤثر على قاعدة سمو االستجابة اإلنسانية على سيادة الدولة، لكن الحاجة 
وتحديد  االنتهاكات،  مرتكبي  ومحاسبة  العدالة  مسارات  في  البحث  عند  تبرز  القانوني  للتكييف 

للضحايا. بالتعويضات  والمطالبات  المختص  القضائي  والمرجع  المسؤولية 

البالد  في  النزاع  2012،دخول  عام  تموز   16 في  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  أعلنت  سوريا  في 
النزاع  العتبار  يدعو  الدولي  القانوني  الفقه  في  تيار  برز  الحقًا  الدولي  غير  المسلح  النزاع  مرحلة 
في  تكون  التي  ولة  المدَّ المسلحة  النزاعات  فئة  ضمن  تضعه  خاصة،  قانونية  طبيعة  ذو  السوري 
تدخل  خالل  من  مدّولة  تصبح  معينة  لظروٍف  ولكنها  داخليين  أطراف  بين  مسّلحة  داخلية  األصل 
خارجي مسّلح واحد أو أكثر، لمساندة أحد أطراف النزاع أو أكثر من طرف بهدف التأثير على نتيجة 

هذا النزاع وتحقيق مصالح محددة سواًء أكان هذا التدخل بشكل علني أو مستتر.

سوريا  في  الوضع  ووصفت  الجدل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  حسمت   2017 عام  نيسان  في  و 
بصراع  الشرقي  حمص  بريف  العسكري  الشعيرات  مطار  على  األميركية  الصاروخية  الضربات  بعد 
جنيف  اتفاقيات   - اإلنساني  الدولي  للقانون  كاملة  القانونية  الوالية  فإن  وعليه  مسلح،  دولي 
جوانب  تغطي  التي  والمعاهدات  االتفاقيات  سلسلة  عن  فضاًل  اإلضافية،  وبروتوكوالتها  األربعة 
بداية  منذ  السورية  الجغرافيا  امتداد  على  العرفي-  اإلنساني  الدولي  القانون  وقواعد  معينة، 

نهايته. النزاع وحتى 

النفس  عن  الدفاع  بحالة  السورية  األراضي  في  العسكري  تدخلها  بتبرير  التركية  الحكومة  تستند   -
وهي أحد االستثناءات الواردة على مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، والذي تنص عليه 
4 من ميثاق األمم المتحدة، كقاعدٍة عامة يرد عليها ثالث استثناءات حصرية  المادة الثانية الفقرة 
تنظم اللجوء إلى القوة وترسم حدودًا لها، ضمانًا للمصلحة اإلنسانية والمجتمع الدولي، وهي حق 
الشعوب في تقرير المصير، وآلية نظام األمن الجماعي وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، 

وحالة الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عنها في المادة 51 من الميثاق.

- كما تبرر تدخلها بوصفها طرفًا في التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية لمحاربة 
تنظيم الدولة االسالمية، وبانه في سياق الحرب على اإلرهاب التي تحظى بمشروعية دولية،بموجب 
الممكنة  الجهود  كل  بذل  على  الدول  لحث  أصدرها  التي  المتعددة  الدولي  األمن  مجلس  قرارات 
 2253  ،2249  ،2214 2014 و2199،  2170، و2178 و2195 لعام  القرارات  لمحاربة اإلرهاب ومن هذه 
لعام 2015، و2309، 2322 لعام 2016،وبموجب الفقرة )5( من القرار 2249 لعام 2015 الدول األعضاء 
إلى اتخاذ التدابير الالزمة على األراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق 
الدولة  تنظيم  يرتكبها  التي  اإلرهابية  األعمال  وقمع  منع  إلى  الرامية  جهودها  وتنسيق  وتكثيف 
وجبهة النصرة وسائر الجماعات اإلرهابية على النحو الذي يعينه مجلس األمن وفًقا للقانون الدولي.

- كذلك تستند التفاقية أضنة الموقعة بين الحكومة التركية والسورية منذ العام 1998 والتي منحت 
الجانب  إخفاق  اإلرهاب،بذريعة  لمكافحة  السورية  األراضي  داخل  التوغل  في  الحق  التركي  الجيش 
الحق  تركيا  االتفاق، ما يعطي  المنصوص عليها في  األمنية،  والواجبات  التدابير  اتخاذ  السوري في 

بالدفاع عن النفس، في حال تعرض أمنها القومي للتهديد.

الفصل الثاني: طبيعة التدخل التركي.
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لكن وبغض النظر عن مشروعية التواجد التركي داخل األراضي السورية أو عدمها فإن يخضع ألحكام 
الناجم عن حرب أو إعتداء  القانون المنظم لحالة االحتالل الحربي  القانون الدولي اإلنساني وخصوصًا 
مسلح بين دولتين، والذي يتبعه واقع فعلي مؤقت و سيطرة عسكرية مادية، يكون لالحتالل فيها 
فعالية و قدرة و تأثير في اإلقليم المحتل، ويتحمل مسؤولية حماية اإلقليم مادّيا و بشريًا، بموجب 
-78-47وأحكام  من   27-34 المواد   - الرابعة  جنيف  واتفاقية   42-56- من  -المواد  الهاي  الئحة 

البروتوكول اإلضافي األول والقانون الدولي اإلنساني العرفي.

 يعرف الفقه الدولي حالة االحتالل الحربي بأنها: “مرحلة من مراحل الحرب، تلي الغزو مباشـرًة وتتمكن 
فيها القوات المتحاربة من دخول إقليم العدو، ووضعها لإلقليم تحت سيطرتها الفعلية بعـد أن تـرجح 
كفتهـا بشكل ال منازعة فيه، ويتوقف النزاع المسلح ويسود الهدوء تمامًا األراضي التي جرى عليها 

القتال”.

ومن أهم األسس و المرتكزات التي قامت عليها قوانين االحتالل الحربي:

 أواًل: أّن اإلحتالل ذو طبيعة مؤقتة، أي أنه ال يمنح بأي حال من األحوال سلطة االحتالل السيادة و حق 
الضّم و المشروعية في حيازة االقليم و حكمه، لذلك فإن سلطته على اإلقليم ال تتعدى كونها سلطة 

فعلية ال شرعية )المادة ٤٢ من الئحة الهاي ١٩٠٧(.

ثانيًا: إّن وجود المحتل و سلطته على االقليم باعتبارها ال تنقل له السيادة و المشروعية، فإنها تقتصر 
على مظاهر تثبيت وترسيخ عوامل و أسباب األمن و النظام و استتبابه، و كل ما من شأنه تأمين سبل 
العيش الالئق بسكان المنطقة المحتلة من خدمات و مرافق و غيرها. أي أن مهمتها ال تتجاوز سوى 

سد الفراغ عن السلطة الشرعية الغائبة و التي من مهمتها تأمين تلك العوامل لسكانها.

ثالثًا: سلطة االحتالل ملزمة باحترام و تطبيق القوانين المعمول بها و السارية في االقليم المحتل 
)م ٤٢ من الئحة الهاي ( )) على قوة االحتالل احترام القوانين السارية في البالد، إال في حالة الضرورة 

القصوى التي تحول دون ذلك ((.و تؤكد على ذلك المادة )٦٤( من اتفاقية جنيف الرابعة.

رابعًا: سلطة اإلحتالل ملزمة أيضا بحفظ و صون كافة حقوق المدنيين و أوضاعهم القانونية و حمايتها 
من أي مساس أو انتهاك، كحقوقهم في الحيازة و التمّلك و البقاء في ممتلكاتهم و حفظ أموالهم.

إنما  و  بشأنه،  و  اإلقليم  في  سيادية  وظائف  و  حقوق  أية  ممارسة  المحتل  حق  من  ليس  خامسًا: 
يتمحور حقها و يقتصر على ما يمكن تسميته بالشؤون التنظيمية و سبل الحياة اليومية و الخدمات 

و المرافق لسكان اإلقليم )م ٦٤ من اتفاقية جنيف الرابعة (.

السلطة  تحت  تكون  حين  محتلة  الدولة  أرض  “تعتبر   1907 لعام  الهاي  الئحة  من   42 المادة  بحسب 
الفعلية لجيش العدو، وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد 
قيامها”، كما تنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع على أن هذه االتفاقيات تسري 
على أي أرض يتم احتاللها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيًضا في الحاالت التي ال يواجه فيها 

احتالل أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

الفصل الثالث: التزامات سلطة االحتالل.
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وقد شدد القانون الدولي اإلنساني على مسؤولية سلطة االحتالل عن حماية المدنيين، واعتبرها حقًا 
غير قابل للتنازل، بحسب المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة “ال يمكن لالتفاقات المبرمة بين سلطة 
الدولي  القانون  التي يوفرها  الحماية  المحتلة من  المحلية حرمان سكان األرض  االحتالل والسلطات 

اإلنساني”.

يرصد التقرير جرائم قتل نفذتها القوات الحكومية التركية بطائراٍت مسيرة تستخدمها في مواجهة 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( داخل سوريا وكذلك على امتداد حدودها مع كل من العراق وإيران، 
وفي معاركها مع قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، وهي سالح مشروع إلى حد كبير طالما 
التحكم  الجانب اآللي في  ازداد  انه كلما  القانوني إلى  هناك سيطرة بشرية عليه،بينما يتجه الفقه 
واالختيار ازدادت عدم شرعيته، حتى إذا صار أليًا بالكامل صار سالحًا غير مشروع لكونه أقرب إلى السالح 
العشوائي، و ينطبق القانون الوطني ذو الصلة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،على استخدام هذه 
كان  ما  إذا  اإلقليم  حدود  خارج  أو  الدولة  إقليم  في  سواء  مسلح  نزاع  وجود  عدم  حالة  في  الطائرات 

للدولة سيطرة جغرافية خارج أراضيها،كما لو كانت الدولة قوة احتالل في بلد ما.

تتم  الدولية، حيث  أو غير  الدولية  المسلحة  النزاعات  الدولي اإلنساني في حالة  القانون  بينما يطبق 
التمييز  معاملتها كأي منظومٍة أسلحة حديثة ويتم إخضاع استخدامها من أطراف نزاع ما لمبادئ 
بين المقاتلين والمدنيين وبين األهداف العسكرية واألهداف المدنية، كذلك التناسب و الحيطة واتخاذ 
جميع التدابير االحترازية الممكنة لحقن دماء السكان المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية،كما 
أو  الكيميائية  المواد  مثل  محظورة  أسلحة  نقل  في  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  حال  بأي  اليجوز 

البيولوجية، او لشن هجماٍت على المدنيين أو الطواقم الطبية3.

لكن التقنية المختلفة في التحكم واالختيار، والشكوك بمدى قدرتها على االلتزام بقواعد القانون 
الدولي اإلنساني، من حفٍظ للحق بالحياة وتناسٍب وتمييز،جملٌة من المعطيات جعلت الطائرات بدون 
طيار مثار جدل ونقاش بما يتعلق بمشروعيتها وشرعية استخدامها، بين فريق مؤيٍد للكلفة الزهيدة 
وسالمة المشغل الذي يقود الطائرة على بعد مئات الكيلومترات، وبين فريٍق يعتبرها أسلحة عمياء 

ال تفرق بين مدني وعسكري، رغم التكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيها.

و تثير الطائرات بدون طيار أيضًا مسألة الحرب العادلة التي تعني وجود نوع من الخطر أو التهديد على 
الطرفين الداخلين في النزاع كشرٍط لتحقق شيء من العدالة، دون ان يعني ذلك أن المعركة يجب أن 
تكون متوازنة ومتساوية،لكن يجب أن يطال التهديد كل طرف بصرف النظر عن تكافؤه أو تساويه وأن 
يمتلك كل طرف القدرة على تهديد اآلخر بغض النظر عن حجمه أيضًا، وهو الشرط المستحيل في حالة 

الطائرات من دون طيار التي تغير المعنى الحرفي للحرب وتحولها لجريمة قتٍل عن بعد.

 الباب الثاني: اإلطار القانوني لالنتهاكات
 الفصل األول: المسؤولية الدولية عن استخدام الطائرات بدون طيار.

3 Louisa Brooke-Holland، Overview of military drones used by the UK armed forces، House of Commons Library، )8/10/2015(، Briefing Paper، 
Number 06493
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كما يجادل البعض بأن هذه الطائرات مصممة على قتل الهدف،ما يستتبع قيامها بعدد من الضربات 
المتتابعة لحين اتمام عملية القتل ما يهدد المسعفين والمنقذين وأوائل األشخاص الذين يهرعون 
الى المكان، والذين بطبيعتهم أهداف غير مشروعة، كذلك تثار مسألة مدى قدرتها على التعامل مع 
االسرى أو إنقاذ الجرحى وسماحها للمقاتلين باالستسالم حيث أن من حق المقاتل أن يستسلم، باعتبار 

أن الهدف األساسي من العمليات القتالية هو هزيمة العدو وليس قتله.

والتحليل  المراقبة  بدون طيار ورغم قدرات  المقاتلين والمدنيين، فالطائرات  بين  التمييز  كذلك مبدأ 
قدرتها  حول  الشكوك  تثير  الدولية،فإنها  النزاعات  في  العسكري  اللباس  تمييز  من  تمكنها  التي 
على تطبيق مبدأ التمييز بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية حيث قد يرتدي المقاتلون المالبس 

المدنية وضمن األحياء المدنية أيضًا.

كما أن اآلثار النفسية والعصبية التي تتركها ضربات الطائرات بدون طيار على المدنيين في مناطق 
االستهداف وحال الهلع الذي تخلفه تضع تاثيرها ضمن فئة التعذيب، الذي بحسب المادة االولى من 
اتفاقية مناهضة التعذيب يشمل المعاناة الجسدية أو العقلية، أو في أحسن الحاالت يمكن أن يندرج 
أو  الالإنسانية  أو  والمهينة  القاسية  المعاملة  على  تنص  والتي  االتفاقية  من   16 المادة  إطار  في 
المهينة التي ال ترقى لمستوى التعذيب،خاصًة أن المادة المذكورة ال تتطلب توافر القصد او التعمد 

في المعاملة المنهي عنها والتي قد تأتي بفعل اإلهمال4 .

الدولة  إلى  خطأ  أي  نسبة  اي  الدولية  المسؤولية  يخص  فيما  اشكاليات  الطائرات  هذه  تطرح  أخيرًا 
المسؤولة عن الطائرة، فمن الصعب بمكان أن يكون للطائرات بال طّيار مظهر خارجي يدّل على صفاتها 
عة”. د عملّية اإلثبات “خاّصة تلك التي تكون الدولة قد اشترتها من الشركات الُمصنِّ وجنسّيتها ما ُيعقِّ

4 Living Under Drones Death، Injury، and trauma to Civilians From US Drones Practices in Pakistan، Stanford Law School، International Human 
Rights and Conflict Resolution Clinic، )2012(

سوريا،  شمال  بكثافة  المنتشرة  لألفراد  المضادة  االلغام  انفجار  جراء  وفاة  حاالت  أيضًا  التقرير  وثق 
باالضافة لمخلفات المعارك، ويشكل نشر األلغام في األماكن العامة واألعيان المدنية انتهاكًا صارخًا 
ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،وأسلوبًا جرميًا محضًا، ال يحقق أي 
مزايا عسكرية بقدر ما تكون نتائجه كارثية بحق المدنيين، كما يخالف المباديء القانونية لمشروعية 
من  وتزيد  وبعده،  النزاع  اثناء  والمقاتل  المدني  بين  التميز  عشوائية  طبيعة  ذات  فهي  االسلحة، 

خطورتها في سوريا أنها لم تزرع وفق خارطة واضحة، تمكن الجهات المعنية من إزالتها. 

كذلك “ مخلفات الحرب القابلة لالنفجار “ وهي مجموعة كبيرة من األجسام غير المنفجرة أو المتروكة، 
التي تبقى في منطقة معينة بعد انتهاء النزاع المسلح وتشمل قذائف المدفعية والقنابل اليدوية 
وقذائف الهاون والذخائر الصغيرة والصواريخ والقذائف وغيرها من األجهزة القابلة لالنفجار، إضافًة 
للذخائر التي لم تنفجر على نحو مقصود بعد إطالقها أو قذفها “ الذخائر غير المنفجرة”، فانها تعوق 

إعادة البناء، وعودة الالجئين، وتسليم المساعدات اإلنسانية، وغيرها من األنشطة األساسية.

الفصل الثاني: األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
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و تنتهك المخلفات القابلة لالنفجار المباديء االساسية في القانون اإلنساني الدولي، والتي تؤكد 
المحدود،  غير  بالحق  ليس  ووسائلها  الحرب  أساليب  اختيار  في  مسلح،  بنزاع  األطراف  حق  أن  على 
أضرارًا  تسبب  أن  طبيعتها  من  يكون  حربية  وأساليب  ومعدات  وقذائف  أسلحة  استخدام  تحرم  و 
مفرطة أو آالمًا ال داعي لها، وتخالف الهدف المشروع الستخدام األسلحة، الذي ورد بشأنه النص 
أثناء  الدول  إليه  تسعى  أن  يجب  الذي  الوحيد  المشروع  “الهدف  بأن  بطرسبورغ،  سان  إعالن  في 
المعركة،  في  التقدم  من  ومنعه  الخصم  تحييد  أي  العسكرية”،  العدو  قوات  إضعاف  هو  الحرب 
ضمن  تندرج  أنها  كما  المشروعية،  صفة  وتنفي  الهدف،  هذا  تتجاوز  جسيمة  إصابات  إحداث  دون 
معينة  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  او  “بحظر  الخاصة   1980 اتفاقية  ب  المحظورة  االسلحة 

يمكن عدها مفرطة للضرر أو عشوائية األثر “ وتتضمن هذه االتفاقية خمسة بروتوكوالت منها:

التي ال يمكن كشفها البروتوكول األول متعلق بالشظايا 
المتفجرة أو تقييد استعمال األلغام واألفخاخ  الثاني متعلق بحظر  البروتوكول 

الحرب بالمتفجرات من مخلفات  الخامس متعلق  البروتوكول 

شمولية  أكثر  باتفاقية  عززها  بل   1980 باتفاقية  الدولي  المجتمع  يكتف  لم  االلغام  يخص  فيما 
أطلق عليها اتفاقية “حظر او استعمال او تخزين او انتاج ونقل األلغام المضادة لالفراد وتدمير تلك 
االلغام “ والتي تعرف باتفاقية –اوتاوا- التي وقعت في أوسلو في أيلول 1997 وضمانا للتطبيق 
لألفراد،  المضادة  األلغام  على  الشامل  القضاء  إلى  تهدف  التي  لألحكام  الفعال  والتنفيذ  الكامل 
أوتاوا،  اتفاقية  لتطبيق  وطني  تشريع  نشر  بنص  بادرت  التي  األوائل  الدول  بين  من  فرنسا  وتعتبر 

.1998 8 يوليو  وذلك بموجب القانون رقم 564-98 بتاريخ 

يتميز قانون المنازعات المسلحة بصفة عامة بأنه يتناول في الجزء األكبر منه قواعد تحريمية، تشتمل 
على تحريم استعمال سالح معين يكون محرمًا بطبيعته بنٍص اتفاقي أوقاعدٍة عرفية،او تحريم انتهاك 
احد المباديء الرئيسية في القانون، كحظر التسبب في إصابات أو آالم ال مبرر لها، أو وجوب التمييز بين 
المدنيين أو األعيان المدنية واألهداف العسكرية،وهنا ال تقوم ضرورة إلى وجود قاعدة دولية عرفية 
اواتفاقية للتحريم، بل يكفي أن تخالف هذه الوسيلة المبادئ األساسية في قانون الحرب للقول بعدم 
مشروعيتها، وفي هذا الصدد يمكن مالحظة أنَّ االتفاقية الرابعة من اتفاقيات مؤتمر الهاي الثاني 
عام 1907 وبعد أن تضمنت اغلب القواعد التي يتعين على المتحاربين االلتزام بها أشارت إلى انه فيما 
يخص الحاالت التي لم تتناولها هذه االتفاقية تبقى الشعوب والمقاتلون تحت حماية المبادئ العامة 

للقانون كما جرى عليها العرف وقوانين اإلنسانية وما يتطلبه الضمير العام.

وكما ذكرنا سابقًا ونظرًا للمخاطر الكبيرة المتمثلة في إمكانية استخدام األسلحة الرتكاب أو تسهيل 
الدولي  المشرع  اإلنسان،وضع  الدولي لحقوق  اإلنساني والقانون  الدولي  للقانون  انتهاكات جسيمة 
المسلحة  النزاعات  التي ينبغي على أطراف  العدائية  لتيسير األعمال  العامة  القواعد  مجموعًة من 
غير الدولية االلتزام بها كضرورة التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وحظر الهجمات العشوائية على 
المدنيين أو ارتكاب أعمال العنف التي تستهدف أساسا إشاعة الرعب بينهم،كذلك حظر اللجوء إلى 
وسائل القتال التي تضاعف دون جدوى عذاب األشخاص العاجزين عن القتال حظر مهاجمة المساكن 
وغيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم،فضال عن إلزام األطراف المتحاربة 
باتخاذ كل التدابير االحتياطية الممكنة عمليا لتفادي إصابة السكان المدنيين بالجروح أو الخسائر أو 

اإلضرار.

الفصل الثالث: الهجمات بالسيارات المفخخة.
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للقانون  الجوهري  المبدأ  بوضوح  تخرق  التقرير  في  وردت  التي  المفخخة  السيارات  فإن  وعليه 
قتل  و  للمدنيين  عشوائي  بشكل  أو  عمدًا  باستهدافها  وذلك  المدنيين  وحماية  بتحييد  المتمثل 
والمسامير  والعبوات  المتفجرات  أنواع  بمختلف  مذخرة  وعربات  سيارات  منهم،وهي  كبيرٍة  اعداٍد 
معين،وتشكل  مكان  وفي  معينة  لحظة  في  لتنفجر  تجهيزها  يتم  الحادة،  المعدنية  والشظايا 
عدم  تستمد  للجماعات،وهي  السياسي  والتطويع  والترهيب  الجماعي  القتل  وسائل  من  وسيلة 
األولى،و  بالدرجة  المدنيين  استهدافها  و  االساسية،  القانون  مباديء  النتهاكها  مشروعيتها 
جميع  أرواح  حماية  -مسؤولية  واقع  أمر  سلطة  او  احتالل  او  شرعية   – الحكومات  عاتق  على  تقع 
األشخاص الواقعين تحت واليتها وتقديم من يرتكبون جرائم جنائية إلى العدالة، والنظر في إنشاء 

الحصر. المثال ال  احتياجات الضحايا، كالتعويضات على سبيل  تلبي  آليات 

تبعها  وما  العشوائي  والمدفعي  الجوي  القصف  المستمرة وعمليات  العسكرية  العمليات  تسببت 
اعتبرت  النطاق،  واسع  نزوح  لموجة  اإلنساني  الدولي  للقانون  واسعة  وانتهاكاٍت  لالمن  انعداٍم  من 
 900 2011، وبحسب تقديرات األمم المتحدة شباط الفائت فإن أكثر من  األسوأ منذ بداية النزاع عام 
ألف شخص، %80 منهم نساء وأطفال نزحو منذ األول من كانون األول، في ظل تجاهل جميع األطراف 

لحماية المدنيين من التشريد،وتأمين حاجاتهم االساسية. 

و في 10 كانون الثاني/يناير 2020، نجح مجلس األمن في تبني مشروع قرار تقدمت به كل من بلجيكا 
وألمانيا، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات اإلنسانية، عبر الحدود، لماليين السوريين في شمال 
سوريا، بعد انتهاء مفعول القرار 2165 والذي تم تبنيه في عام 2014.وأكد القرار على حاجة أكثر من 
11 مليون سوري إلى المساعدات اإلنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات اإلنسانية عبر الحدود يظل 

آلية حيوية وحال مؤقتا لمعالجة االحتياجات اإلنسانية.

لكن االزمة االنسانية الحادة في شمال سوريا اتسعت وبلغت حد الكارثة مع انتشار جائحة كورونا التي 
باتت تهدد حياة السوريين وسط االنهيار شبه الكلي للبنية التحتية الصحية، واالكتظاظ الشديد في 
األماكن التي تأوي النازحين، واستمرار خطر األعمال العدائية. والنقص الشديد في المعدات الالزمة 
للتصدي لتفشي الفيروس، وعدم توفر األرضية المناسبة التي تساعد في المحافظة على النظافة 

الشخصية وااللتزام بالتباعد االجتماعي وغيره.

و ساهمت إجراءات الحكومة السورية الملزمة بموجب القانون الدولي بضمان الحق في الصحة لجميع 
سكانها دون أي تمييز، كذلك الحكومة التركية كسلطة احتالل، بتفاقم االزمة من خالل القيود التي 
فرضتها حكومة دمشق على وصول المساعدات ألسباب تعسفية أو تمييزية، كذلك فعلت الحكومة 
التركية التي تسيطر والقوات المدعومة منها على محطة مياه “علوك” قرب بلدة راس العين، والتي 
تؤّمن المحطة المياه لمدينة الحسكة وثالثة مخيمات نزوح، عندما أوقفت ضّخ المياه منها مّرات عّدة 

منذ بداية السنة، ما منع السكان عن الوصول إلى الحاجات األساسية كالماء، والنظافة الصحية.

كما أضعفت أزمة المعابر والتجاذبات داخل مجلس األمن الدولي للسماح بوصول اإلمدادات لجماعات 
اإلغاثة الدولية التي تعمل في المنطقة، من قدرة االخيرة على االستجابة االنسانية، ما أرغم مرافق 

عّدة على اإلغالق بسبب النقص في اإلمدادات والطواقم الطبية.

الباب الثالث: االنتهاكات الموثقة بين 
تشرين األول 2019 وحتى اذار 2020.



14

الفصل األول: انتهاكات القوات التركية والمجموعات الموالية لها
 - لها  التابعة  والجماعات  التركية  القوات  نفذتها  التي  والمفرطة  العشوائية  الهجمات  شكلت   
في  والمصابين  القتلى  ألعداد  الرئيس  السبب   - والجوي  المدفعي  بالقصف  معظمها  ُيَشن  التي 

صفوف المدنيين، والدافع األساسي وراء موجات النزوح المستمر

- بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، قصفت طائرات مسّيرة تابعة للقوات التركية سيارة 
مدنية كانت تقل 5 أشخاص وسط قرية قرنفل الواقعة غربي مدينة تل أبيض.أدى القصف لمقتل 
مدنيين اثنين وإصابة ثالثة آخرين بجروح خطيرة بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى مشافي مدينة عين 

العالج. لتلقي  العرب/ كوباني 

المدنية في مدينة  التركية المساكن  القوات  2019، قصفت  02 ديسمبر/ كانون األول عام  - في 
)13( مدنيًا بينهم أطفال من سكان مدينة عفرين وتدمير  تل رفعت في ريف حلب ما أدى لمقتل 

التجارية. النطاق في األبنية السكنية والمحال  واسع 

2020، نفذت القوات التركية قصفًا مدفعيًا على قرى “عقيبة، بينيه،  25 فبراير/ شباط عام  - في 
الذي  عزت”  حج  “حسن  المواطن  منزل  النهيار  أدى  ما  شيراوا،  ناحية  في  وصوغانكيه”  ديرجمال، 
تعيش فيه عائلة مهّجرة من مدينة عفرين. وفقًا للهالل األحمر الكردي، و مقتل كل من المواطن 

12 عامًا. “عزت حسن” وزوجته “فاطمة” وابنتهما “سروشت حسن” 

الفصل الثاني: انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية / قسد
الديمقراطية منزاًل  لقوات سوريا  تابعون  عناصر  2019، هاجم  عام  األول  تشرين  أكتوبر/   25 - في 
سكنيًا قرب قرية كفيفة عرب في مدينة تل أبيض في الرقة ما أدى لمقتل )مصطفى إسماعيل 

بالغة. بجراح  الحسكي( وإصابة شقيقيه 

- في 29 أكتوبر/ تشرين األول عام 2019، ُقتل )حسن الخليل( نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات 
قوات سورية الديمقراطية/ قسد في محيط قرية الحالوية شمال عين عيسى.

لغم  انفجار  جراء  سعيد(  الشيخ  )محمد  الشاب  ُقتل   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   08 في   -
أرضي من مخلفات قوات سوريا الديمقراطية في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

جراء  العشاق”  العبد  صالح  “سمية  السيدة  توفيت   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   08 في   -
من  المخيم  على  المفروض  الحصار  نتيجة  الحسكة  شرق  الهول  مخيم  في  الصحية  الرعاية  نقص 

الديمقراطية/ قسد. قبل قوات سوريا 

لغم  انفجار  نتيجة  الثالج(  حمود  )إسماعيل  الشاب  ُقتل   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   09 في 
أرضي كانت قد زرعته قوات سوريا الديمقراطية/ قسد في مدينة رأس العين في محافظة الرقة.

ُشرك  انفجار  نتيجة  الحمادي(  حمد  )خضر  الشاب  ُقتل   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   09 في 
خداعي كانت قد زرعته قوات سوريا الديمقراطية/ قسد في منزله بقرية العريشة التابعة لناحية 

تل تمر في محافظة الحسكة.
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) محمد دهمان(  الحبيب( وأصيب  2019، ُقتل الشاب )أسعد  الثاني عام  11 نوفمبر/ تشرين  بتاريخ   
جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات سوريا الديمقراطية/قسد في قرية أعيوة شمال الرقة.

ومنظمات  نشطاء  من  عدٍد  بحق  تعسفي  اعتقال  حمالت  الديمقراطية  سوريا  قوات  مارست  كما 
العمل المدني والمنظمات الخدمية في محافظة الرقة والتي تأسست بعد إنهاء سيطرة تنظيم 

الدولة االسالمية في العراق والشام/ داعش على مدينة الرقة

الثانية،  للمرة  قسد  الديمقراطية/  سوريا  قوات  اعتقلت   ،2019 األول  كانون  ديسمبر/   17 في 
في  والتقييم  المراقبة  مسؤول  هو  مازن  أن  علمًا  الرقة.  مدينة  في  الحرامي”  “مازن  الناشط 

برنامج “وئام” الممول من قبل الخارجية األمريكية إلعادة االستقرار في الرقة.

الديمقراطية/ قسد  لقوات سوريا  يتبعون  عناصر مسلحون  قام   ،2020 عام  فبراير  12 شباط/  في 
باعتقال “جمال المبروك” هو مهندس و موظف سابق في “برنامج فرات”.

في تاريخ 26 شباط/ فبراير عام 2020، اعتقلت قوة أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية/ قسد 
“نزار العقلة” رئيس مجلس إدارة منظمة “صناع المستقبل.”

قسد  الديمقراطية/  سوريا  لقوات  تابعون  عناصر  اعتقل   ،2020 عام  فبراير  شباط/   29 تاريخ  في 
“أحمد الهشلوم” رئيس مجلس إدارة منظمة “إنماء”.

الديمقراطية/ قسد قرية  لقوات سوريا  تتبع  أمنية  2020، داهمت مجموعة  آذار/ مارس   03 في 
جعبر في ريف الرقة الغربي واعتقلت المحامي “عمر الخمري” وأخيه “صالح الخمري” واثنين من 
جهة  إلى  اقتيادهم  وتم  عيسى”،  المال  الفتاح  عبد  “عمر  و  الخمري”  عمر  “خمري  عمومته  أبناء 
مجهولة. علمًا أن المحامي عمر الخمري هو رئيس مجلس إدارة منظمة “معًا من أجل الجرنية”.

الفصل الثالث: انتهاكات تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام/داعش
اإلسالمية/  الدولة  لتنظيم  ينتمون  مسلحون  قام   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   11 بتاريخ   
داعش بإطالق النار على راعي كنيسة األرمن الكاثوليك بالقامشلي األب )هوسيب بيدويان( ووالده 
الكاثوليك  الخاصة بكنيسة األرمن  أثناء قيامهما بمتابعة األوقاف  الفور،  ما أدى لمقتلهما على 
بدير الزور شرقي سوريا. ووفقًا لمعرفات تابعة للتنظيم فإن الحادثة تمت على يد عناصر في بلدة 

الزور. البصيرة بمحافظة دير  الزر بمنطقة 

السوق  وفي  الكلدان،  كنيسة  قرب  القامشلي،  مدينة  انفجارات   3 هزت  الكاهن،  مقتل  وُبعيد 
المركزي، وبالقرب من فندق السفراء حيث قام مسلحون ينتمون لتنظيم الدولة اإلسالمية، بتنفيذ 
أشخاص  خمسة  لمقتل  الهجمات  وأدت  نارية،  ودراجة  مفخختين  سيارتين  استخدام  عبر  التفجيرات 
وإصابة أكثر من /40/ آخرين، وتراوحت معظم اإلصابات بين حاالت اختناق وحروق تتجاوز نسبة 35%. 
بالغة، وبلغ عددهم ثالثة أشخاص، سينقلون إلى  صرح الهالل األحمر الكردي أن المصابين بحروق 

إقليم كردستان العراق من أجل العالج. )شريط فيديو(.

https://youtu.be/-ZngCRg0ASY
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مدرعة  اصطدام  نتيجة  نساء،  ثالث  مدنيون:   3 ُقتل   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   22 بتاريخ 
روسية بسيارة مدنية بريف منبج الشمالي. وكانت مركبة األهالي من نوع )هوندا زراعية( قادمة 
ما  القرية  ليصطدما على مفرق  الجات،  الروسية على طريق  والمدرعة  الصافي،  قرية  من طريق 
مشافي  إلى  وابنه  السائق  نقل  تم  حين  في  مباشرة،  البنية  قرية  من  الثالث  النساء  لمقتل  أدى 

الخطيرة. اصابتهما  بسبب  مدينة منبج 

وثق التقرير خالل الفترة الممتدة بين زيادًة في الهجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، 
مناطق  في  مركبات  على  الموضوعة  المرتجلة  المتفجرة  األجهزة  استخدام  أيضًا  ُوثق  كما 
السامية  المفوضية  سجلت  االول  تشرين   22 في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  توقيع  ومنذ  مختلفة، 
لألمم المتحدة لحقوق االنسان زيادة في عدد الهجمات التي طالت عددًا من األحياء السكنية وما 

12 سوقًا تجارية مزدحمة في محافظات الحسكة والرقة وحلب. ال يقل عن 

ووفق المفوضية تم استخدام األجهزة المتفجرة المرتجلة بشكل أساسي في المناطق الخاضعة 
الخاضعة  المناطق  في  أقل  بدرجة  و  لها،  التابعة  المسلحة  والجماعات  التركية  القوات  لسيطرة 
لسيطرة الجماعات المسلحة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، و قد يكون استخدام األجهزة 
أركان  يتضمن  قد  كما  حرب  جريمة  ليشكل  مايرقى  عشوائي،  هجوم  بمثابة  المرتجلة  المتفجرة 

الجماعية االبادة 

أنواع مختلفة  باستخدام  األقل  32 هجومًا على  إلى وقوع  التحقق منها  تم  التي  الحوادث  وتشير 
من العبوات الناسفة في الفترة ما بين 25 تشرين األول/ أكتوبر ولغاية 01 مارس/ آذار. تم تسجيل 
و  لها،  التابعة  المسلحة  والجماعات  التركية  القوات  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  منها   26
الهجمات  نتيجة لهذه  )101( مدنيًا على األقل  ُقتل  االنتهاكات فقد  توثيق  وفقًا الحصائيات مركز 

باإلضافة إلى إصابة عشرات األشخاص اآلخرين بجراح متفاوتة.

2019، قامت جهات مجهولة بتفجير سيارة مفخخة في بلدة  25 أكتوبر/ تشرين األول عام  - في 
وإصابة  الفضلي(  )علي  مدني  شخص  لسقوط  التفجير  أدى  الرقة،  محافظة  في  التركمان  حمام 

بجروح. آخرين 

رجال  ثمانية  بينهم  من  مدنيًا،   )12( عن  يقل  ال  ما  ُقتل  نوفمبر2019،  الثاني/  تشرين   26 في   -
ريف  في  حلف  تل  بلدة  في  سكنية  منطقة  في  مفخخة  سيارة  النفجار  نتيجة  وطفالن  وامرأتان 

بالحسكة. العين  رأس 

- وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ُقتل ستة مدنيون، من بينهم أربعة رجال وطفالن، عندما 
انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة وقود في حي الصناعة في مدينة تل األبيض في شمال الرقة.

2019، ُقتل المدني )احمد الحنتو( جراء انفجار لغم أرضي في  28 أكتوبر/ تشرين األول عام  - في 
قرية خفية السالم شمال عين عيسى في محافظة الرقة

الفصل الرابع: انتهاكات القوات الروسية.

الفصل الخامس: االنتهاكات من قبل جهات مجهولة.
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- في تاريخ 02 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، انفجرت سيارة مفخخة في السوق الشعبي في 
مدينة تل أبيض. أدى االنفجار لمقتل )13( شخص وإصابة آخرين بجروح بالغة.

2019، ُقتل الشاب المدني )ابراهيم محمد المحجوب( نتيجة  04 نوفمبر/ تشرين الثاني عام  - في 
انفجار لغم أثناء رعيه األغنام في بلدة مركدة جنوب الحسكة.

2019، ُقتل الشاب المدني )هاني األحمد( نتيجة انفجار لغم  09 نوفمبر/ تشرين الثاني عام  - في 
أرضي في قرية الهيشة في محافظة الرقة.

2019، ُقتل7 أشخاص وأصيب العشرات نتيجة النفجار سيارة  الثاني عام  10 نوفمبر/ تشرين  - في 
مفخخة قرب فرن الجبري وسط مدينة سلوك شرق تل أبيض في محافظة الرقة.

في  “اإلسكان”  مخبز  قرب  مفخخة  سيارة  انفجرت   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   23 في   -
كما  أطفال.  بينهم  آخرين   15 من  أكثر  وإصابة  أشخاص   10 مقتل  عن  أسفر  ما  أبيض،  تل  مدينة 

التجارية. تسبب االنفجار بدمار كبير في المنازل والمحال 

راس  تل حلف غرب  بلدة  انفجرت سيارة مفخخة في   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   26 - في 
العين، أدى االنفجار لمقتل )15( شخص مدني وإصابات العشرات بجروح بالغة.

- في 19 ديسمبر/ كانون األول عام 2019، انفجرت سيارة مفخخة في قرية مبروكة، كانت مركونة 
قرب مجمع للمحالت التجارية في قرية مبروكة ما أدى لمقتل )6( وإصابة )8( من المدنيين. وهم 
في  مطعم  يملك  سادس  لشخص  إضافة  أطفال،  أربعة  منهم  الجاسم(  )حمد  عائلة  من  خمسة 

القرية.

- في 19 ديسمبر/ كانون األول عام 2019، انفجرت سيارة مفخخة قرب مبنى البلدية في قرية تل 
حلف في محافظة الحسكة، أدى االنفجار لمقتل أربعة من المدنيين وإصابة آخرين بجروح بالغة.

2019، انفجرت سيارة مفخخة في سوق مدينة سلوك جانب  23 ديسمبر/ كانون األول عام  - في 
7 مدنيين بينهم طفلة وإصابة  مدرسة حسن العيسى في محافظة الحسكة. أدى التفجير لمقتل 

اآلخرين. عشرات 

الرقة  بريف  سلوك  مدينة  في  مفخخة  سيارة  انفجرت   ،2020 عام  الثاني  كانون  يناير/   01 في   -
سيارة  انفجار  نتيجة  الجرحى  من  العديد  وإصابة  مدنيين   3 مقتل  إلى  االنفجار  أدى  الشمالي، 

البلدة. مفخخة في 

2020،  انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بالقرب من منازل  16 فبراير/ شباط عام  - في 
المدنيين  من  أشخاص   )5( لمقتل  االنفجار  أدى  الكايد.  خليل  مطعم  عند  الواصل  شارع  في  العنتر 

بإصابات متفاوتة. آخرين  وإصابة 

ذبحًا  قتلهم  تم  وطفل  نساء  لخمس  جثث  على  ُعثر   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   26 في   -
قرب الفرن اآللي في مدينة الطبقة، دون أن يتم التعرف على الجهة الفاعلة.
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ذبحًا  قتلهم  تم  وطفل  نساء  لخمس  جثث  على  ُعثر   ،2019 عام  الثاني  تشرين  نوفمبر/   26 في   -
قرب الفرن اآللي في مدينة الطبقة، دون أن يتم التعرف على الجهة الفاعلة

- التخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين واألعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية 
واحترام المعايير واإلجراءات الدولية المصممة لمنع سقوط ضحايا مدنيين،و تحييد مصادر المياه و 
المدارس والمشافي والمراكز الصحية المطلق والعمل على حمايتها، وتسهيل عمل فرق المساعدة 
مرور  تعرقل  التي  القيود  إلغاء  أجل  من  فورية  تدابير  اتخاذ  عوائق،و  دون  وصولها  وإتاحة  الطبية 

المعونات اإلنسانية االساسية.

- االلتزام الكامل بقواعد القانون الدولي اإلنساني في حال تخطيط وتنفيذ الضربات، بما في ذلك إلغاء 
التي  أو غیر ذلك من المخاطر  أو غیر متناسبة  التي تنطوي على خطر أن تكون عشوائية  الھجمات 
تجعلھا غیر مشروعة، والكف نهائيًا عن استخدام األسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق،للحد 
من األضرار في صفوف المدنيين، واتخاذ جميع االحتياطات الممكنة في حالة وجود ھجمات وشيكة 

قد تطال المناطق المدنية.

- اإلفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في السجون ومراكز االحتجاز، واتخاذ جميع اإلجراءات 
الممكنة من أجل إنهاء ممارسات التعذيب و المعاملة القاسية والالانسانية، والتزام مبادئ المحاكمة 
العادلة في جميع مراحل التوقيف والتحقيق واالعتقال، والوقف الفوري والمطلق ألحكام اإلعدام، 

وضمان دخول آليات الرقابة الدولية والمنظمات الدولية بانتظام إلى مراكز االحتجاز والتوقيف.

- التأكيد على وحدة واستقالل سوريا ونسيجها الديمغرافي، واإلعالن عن أن تدخلها في سوريا مؤقت 
ومحدد زمانيًا ومكانيًا،والتوقف نهائيًا عن سياسات التتريك، وعن اي قمع للسكان المحليين وااللتزام 
بالحكم المحلي في مناطق سيطرتها، وفق اليات تمثيلية تضمن مشاركة المكونات كافة،واالعتراف 
بصالحية المجالس المحلية الدارة مجتمعاتها،وتمكينها ومنحها الدعم للقيام بهذا الدور، بداًل من 

التعامل معها باعتبارها ذراعًا تنفيذية أو مجرد مساعد محلي لالدارة التركية

- تحمل المسؤولية الكاملة عن األوضاع األمنية في المنطقة وحوادث التفجير المتكررة، بوصفها 
تداعيات  أي  عن  المسؤولية  كذلك  نفوذها،  مناطق  في  المدنيين  بحماية  ملزمة  احتالل  سلطة 
داعش  تنظيم  فيها  بما   - اإلرهابية  التنظيمات  عودة  أو  اإلرهاب  تفشي  على  العسكرية  للعمليات 
اإلرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان منع 

تسلل المقاتلين اإلرهابيين األجانب إلى خارج سوريا أو داخلها.

- التحقيق بمزاعم ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني،والعمل على ضمان محاكمة من تثبت 
كل  و  باشرافه  العاملة  أو  له  التابعة  الجماعات  أو  التركي  الجيش  صفوف  في  عنها  مسؤوليتهم 
والمناسب  الفوري  التعويض  بحقهم،وتقديم  العقوبات  وتطبيق  الرتكابها  األوامر  وأصدر  خّطط  من 

والفعال عن األضرار الناجمة عن العمليات العسكرية، وإيجاد آلية لضمان توزيع التعويضات بفعالية.

 التوصيات
أطراف النزاع:

الحكومة التركية:
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رمزي  أو  سياسي  كغطاء  استخدامها  الوطنية،ورفض  ومرجعيتها  قرارها  استقالل  عن  اإلعالن   -
و  األهلية  هوياتهم  كانت  أيًا  الصراع  عن  المدنيين  تحييد  على  والتأكيد  خارجية،  جهة  ألي  لسياسات 
الدولي  القانون  ألحكام  الوطني  الجيش  عناصر  انتهاكات  بمزاعم  السياسية،والتحقيق  والءاتهم 
اإلنساني، وتحميل االحتالل التركي مسؤوليته الكاملة عن حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر 

عليها في سوريا.

- االلتزام والتشديد على مباديء الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان كأساس إلنشاء نظام سياسي أقرب 
لقيم العدالة والحرية والمساواة، دون أي شكل من أشكال التمييز بين المكونات الوطنية،و اإلقرار 
بوجود قضية كردية سورية بمفهومها الداللي الواسع، ال مجرد مشكلة أو مطالب ثقافية، والتأكيد 
على أن حل النزاع و إحداث تغيير دائم وديمقراطي في سورية لن يتم دون إشراك جميع المكونات دون 
استثناء، في ظل نظام مدني ودولة مؤسسات وقانون، وديمقراطية ال يوجد فيها أكثر يات وأقليات 

على أساس الهويات الدينية أو الطائفية أو المذهبية.

االجتماعي  والعقد  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  بأحكام  االلتزام 
للفيدرالية الديمقراطية شمال سوريا الذي أقرته وتحديدًا المواد 17-18-19-28-29-30

- توجيه االتهام فورا للمحتجزين الذين توجد أدلة موثوقة بارتكابهم جرائم، عبر إجراءات تتماشى مع 
البقية، وتقديم تعويضات للمحتجزين بصورة غير  العادلة،و إطالق سراح  الدولية للمحاكمة  المعايير 
قانونية، واإلعالن عن مسار واضح ومباشر لإلبالغ عن ممارسات االعتقال واإلخفاء القسري، بشكل آمن 

وفعال يضمن عدم خوف المبلغ من االنتقام.

المحتجزين  أماكن  وتحديد  الحالية،  القسري  االخفاء  أو  االعتقال  تحقيقات فورية في مزاعم  إجراء   -
أنهم  تبين  من  ومقاضاة  عنهم،  واإلفراج  واألمنية  العسكرية  القوات  قبل  من  قانونية  غير  بصورة 
مسؤولون عن هذه االنتهاكات،و تكريس مبدأ المحاكمة العادلة في المؤسسات القضائية،والحظر 

المطلق للمحاكمات السرية، والوقف الفوري والمطلق ألحكام االعدام.

باتباع  ملزمة  والحزبية  واألمنية  العسكرية  القوات  جميع  بأن  ومتكررة  قوية  علنية  بيانات  إصدار   -
القانون وبأن إجراءات اإلحضار والتوقيف واالحتجاز والتحقيق محصورة بالسلطة القضائية، والتشديد 
على أن يتم احتجاز المعتقلين في أماكن االحتجاز الرسمية فقط،وأن يتم إخطار ذويهم خالل 24 ساعة 
من االحتجاز وتحديد مكانه وتوقيته، وان تتم احالة المشتبه بهم إلى القضاء وفق المهل القانونية 

المحددة.

- ضمان احتفاظ جميع مرافق االحتجاز وسلطات االحتجاز بسجل مركزي مفتوح للعامة، يشمل أسماء 
جميع المعتقلين، بما في ذلك تواريخ اعتقالهم، وتاريخ انتهاء المدة القانونية العتقالهم، واألساس 
القانوني لالعتقال وتاريخ مثولهم أمام قاض، وضمان تمكين المفوضية العليا لحقوق اإلنسان واللجان 

القانونية من حق الوصول غير المقيد وغير المعلن لجميع أماكن االحتجاز واالطالع على سجالتها.

المعارضة السورية:

اإلدارة الذاتية لشمال شرق سوريا:
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- الضغط على اإلدارة الذاتية لاللتزام بمبادئ الحوكمة الشاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
بما في ذلك تمكين جميع المكونات وبشكل عادل من استغالل الموارد،فضاًل عن منحهم حقوقهم 
بالمشاركة بمصداقية في الحوكمة المحلية،و الحرص على أن تمثل هياكل الحكم المحلي التركيبة 

الديمغرافية والتنوع السياسي لسكان المنطقة.

- التحقيق في ما إذا كانت المساعدة العسكرية األمريكية أو األوروبية، بما في ذلك نقل األسلحة 
والذخائر والتدريب العسكري، قد ساهمت في االنتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وتعليق المساعدة 
العسكرية واألمنية واالستخبارية للوحدات المتورطة في هذه االنتهاكات، إلى أن تتخذ االدارة تدابير 

إلنهاء االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

- إدراج برامج التدريب على مبادئ وتطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
وال سيما في ما يتعلق بالتعامل مع النساء واالطفال، ضمن اي مساعدات عسكرية أو أمنية أمريكية 
أو آوروبية للحكومات أو الكيانات، ومتابعة البرامج بزيارات مراقبة دورية لمواقع تدريب القوات التي 

تتلقى الدعم لتقييم مدى فعاليتها.

أو  األمريكية  بالعالقات  يتعلق  فيما  نطاقًا  األوسع  التوترات  عن  السورية  القضية  لعزل  السعي   -
المتحدة  الواليات  الثنائي مع  االتفاق  بنود  بعدم خرق  التركية  الحكومة  التركية،ومطالبة  األوروبية 
االمريكية بشأن تجميد عملية “نبع السالم” العسكرية،وتشجيع ورعاية محادثات سالم بينها وقوات 
عنوان  تحت  ترتكب  انتهاكاٍت  اي  عن  الذريعة  وسحب  التركية  المخاوف  لتبديد  الديمقراطية،  سوريا 

حماية األمن القومي التركي.

- مواصلة الجهد الدبلوماسي إليجاد صيغة توافقية بين مختلف األحزاب والفصائل الكردية للتوصل 
والحماية  اإلدارة  في  والشراكة  الحكم  حول   2014 دهوك  التفاقية  تستند  أولية  تفاهمات  إلى 
والدفاع، ضمن رؤية شاملة لتفاهمات موسعة على مستوى سورية لتسوية النزاع استنادًا لمرجعية 
االسالمية  الدولة  لتنظيم  االقليمية  الهزيمة  بعد  المكاسب  لتعزيز  الوحيد  المسار  بوصفها  جنيف، 

واستدامتها. 

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي:

الدولي التخاذ خطوات فورية وملموسة من أجل مكافحة مناخ اإلفالت من العقاب  - مجلس األمن 
القضائية  والمالحقة  الجنائية  العدالة  وجه  في  تقف  التي  العقبات  وازالة  سوريا،  في  المستشري 
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  الفعالة لمحاسبة المسؤولين على االنتهاكات الجسيمة، للقانون 

الدولي اإلنساني،و رفض أي جهد لمنح الحصانة لألفراد الضالعين فيها.

- مجلس األمن الدولي إلصدار قرار يلزم جميع أطراف النزاع بالسماح بدخول موظفي “اللجنة الدولية 
ومنظمات  االنسانية  والمنظمات  السورية”،  العربية  الجمهورية  بشأن  الحقائق  لتقصي  المستقلة 
حقوق االنسان، والصحفيين الدوليين، بصورة عاجلة ودون عراقيل إلى سوريا لتلقي تحديثات ومعلومات 
موضوعية بانتظام بشأن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني التي يمكن عزوها إلى أحد أطراف النزاع. 

األمم المتحدة:
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واإلحاطة  اإلرهاب  لمفهوم  موحد  تعريف  لصياغة  الدولية  العدل  بمحكمة  ممثاًل  الدولي  القضاء   -
هة ضد المجتمع اإلنساني األوسع، وتمييزه عن غيره من المفاهيم  الكاملة بافعاله كجرائم دولية موجَّ
ضمانا لفعالية مكافحته، سيما مايتعلق بالكفاح المسلح المنصوص عليه ضمن المعاهدات الدولية و 
ميثاق األمم المتحدة،والتاكيد على تجريم إرهاب الدولة على المستويين الداخلي والدولي، للوصول 

إلطار قانوني دولي شامل ومعترف به من الجماعة الدولية لتنظيمه.

- للجمعية العامة لألمم المتحدة لطلب استشارة من محكمة العدل الدولية،لتحديد مدى قانونية 
استخدام الطائرات بدون طيار، وإيجاد صيغة توفيقية قانونية تالئم التطور التقني الحاصل في الحروب 
على حساب العنصر البشري، وتبني قرار ملزم من مجلس األمن الدولي ينظم وضع هذه التقنية في 

ضوء فتوى محكمة العدل الدولية.

- إدراج موضوع الطائرات بدون طيار والدول المستخدمة لها ضمن المراجعات السنوية لمجلس حقوق 
العمليات  في  طيار  بدون  الطائرات  باستخدام  تقوم  التي  الدول  وإلزام  األخرى،  والمنظمات  اإلنسان 
في  الطائرات  هذه  لضحايا  خاص  مقرر  وإيجاد  عملياتها،  هذه  عن  دقيقة  بيانات  بتقديم  العسكرية 

المجلس الدولي لحقوق اإلنسان لسماع الشكاوى، وتقديم االقتراحات المناسبة لكل حالة.

في  تناولها  يتم  لم  تقليدية  أسلحة  عن  فقرات  إضافة  أو  جديدة  اضافية  بروتوكوالت  العتماد   -
البروتوكوالت السارية، لمواجهة تطور األسلحة واستحداث وسائل جديدة وتغييرات على سير الحروب 
والنزاعات، كسالح “السيارات المفخخة”وإيجاد صيغ بتحريم استخدامها نهائيًا الستحالة توافقها مع 

مبدأي التناسب والتمييز.

- التحقيق في وضع حقوق اإلنسان في شمال سوريا، من خالل لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول 
على  األدلة  جميع  الحكومية  وغير  الحكومية  الفاعلة  الجهات  السورية،وتبادل  العربية  الجمهورية 
ارتكاب جرائم خطيرة في شمال سوريا مع اآللية الدولية غير المتحيزة والمستقلة، لضمان المساءلة 

من خالل اإلجراءات الجنائية ذات الصلة.

- التحرك بأقصى سرعة والضغط بكافة الوسائل نحو إقرار تسوية سياسية استنادًا لبيان جنيف وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها، ورفض محاوالت تجميد النزاع وتحويل 
بقاء  يعني  عنه،ما  الناجم  الديمغرافي  التغيير  تثبيت  سياسية،و  حدود  إلى  الحالية  األمنية  الحدود 

عوامل الصراع في عموم المنطقة وتزايد موجات اللجوء والنزوح واستحالة البدء بملف العودة.

- التحرك بأقصى سرعة والضغط بكافة الوسائل نحو إقرار تسوية سياسية وفقا للقرار 2245،لما قد 
باعتبار  الدوليين،  والسلم  لألمن  تهديٍد  من  تحديدًا  الشمال  سوريا،وفي  في  الوضع  تطورات  تشكله 
لنشاطاته  حاضنة  مناسبة  كبيئة  الفوضى  حاالت  من  يستفيد  أن  يمكن  االسالمية  الدولة  تنظيم  أن 
وعملياته، وهو األمر الذي تتجه له األمور في المنطقة، اذا ما استمرت سياسات االنكفاء الدولي تجاه 

االزمة السورية.

- المجموعة العربية االلتزام بميثاق جامعة الدول العربية وأهدافها بالمحافظة على أمن المنطقة 
العربية وسالمتها في مختلف المجاالت والكف عن سياسات العداء المتالدل بينها وبين تركيا التي 
تربطها بالمنطقة العربية حتمية التاريخ والجغرافيا، والعمل على ضبط الدور التركي في المنطقة 
ليكون مكماًل لألدوار العربية وليس بدياًل لها، عبر أحياء األدوار والمبادرات العربية و تدعيمها بالدور 

التركي النشط بما يتالءم ومصالح شعوب المنطقة.

المجتمع الدولي:
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- التأكيد على رفض أي محاوالت تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام 
مصاف  في  وتدخل  الدولي،  للقانون  خرقًا  تشكل  القبيل  هذا  من  أفعال  أي  أن  على  القوة،والتأكيد 
جرائم الحرب وقد ترقى لتشكل أركان االبادة الجماعية التي تستوجب المالحقة والمحاسبة الجنائية 
أراضيها وتماسك  الدولية لمرتكبيها، كما تشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبل ووحدة سوريا واستقالل 

نسيجها االجتماعي.

الدولي اإلنساني  القانون  النزاع بقواعد  التزام جميع أطراف  - التخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بفرض 
في سورية، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خالله، 
إلى  األسلحة  توريد  بحظر  الدولية  المرجعية  قرارات  تطبيق  على  للعمل  السياق  هذا  في  والتحرك 
سورية،وإيقاف اي دعم عسكري أو معلوماتي يساعد أي جهة على االستمرار باالنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

- التمهيد لعملية المصالحة الوطنية على مستوييها السياسي والقاعدي، و فتح الطريق للمبادرات 
والمشاريع الوطنية للوصول لتسويًة وطنية،تتبنى المصالحة كمشروع مجتمعي طويل األمد قائم 
على اسس الحقيقة و المحاسبة و جبر الضرر و ضمان عدم العود،و إنجاز توافق وطني بين مختلف 
مكونات اإلطار الحضاري للمجتمع، كمقدمًة لعقٍد اجتماعي جديد، وميثاٍق وطني، يعيد تعريف الدولة 
والهوية السورية، هوية تعددية جامعة تعبر عن تنوع سورية وال ُتختزل بأحد مكوناتها،التي يجمعها 

رابط المواطنة، والذي تمثل الجنسية أحد أبرز مظاهرها. 

- التأكيد على الدور الجوهري للتعليم في تحقيق درجة عالية ومستمرة من السلم االجتماعي، والبدء 
بإعداد دراسات لوضع السياسة والمناهج التعليمية في سورية،ضمن خطة إصالح شاملة للتعامل مع 
المناهج التربوية التي تكرس االستقواء والتصدعات المجتمعية والتمييز القومي،وإعادة صياغتها 
في ضوء تعزيز التفكير النقدي والحرية ومبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة، واحترام مجمل السمات 

المميزة، اللغوية والمادية والفكرية والعاطفية، التي يتصف بها المجتمع السوري.

- العمل سريًعا، ومنذ اآلن، على وضع نظم مناسبة ومشاريع قوانين ومقترحات لتحرير اتفاقيات ثنائية 
تقضي بتسهيل عبور األفراد واألموال والبضائع مع دول الجوار، بما يخفف من آثار الحدود الرسمية 
الثقافي  بالتواصل  المنطقة  دول  بين  الموزعة  والدينية  القومية  للتجمعات  ويسمح  المعتمدة، 
يدعم  كما  والجغرافي،  التاريخي  نطاقها  في  بحرية  والتنقل  الطبيعي،  واالقتصادي  واالجتماعي 

عملية التنمية والتطوير والتعافي االقتصادي في مناطقها.

المقبلة،  االنتقالية  العدالة  عمليات  في  الشباب  إشراك  لضمان  المناسبة  واألنظمة  األطر  وضع   -
كونهم الشريحة التي تمتلُك إمكانية فاِئقة للتصدي ووقف دائرة العنف والكراهية، والتي تمتلك 
الشعور  بتحقيق  المرهون  سوريا  استقرار  لضمان  أفضل،  مستقبل  لتأمين  الالزمة  للتغييرات  تصورًا 
العام بالعدالة،ورفُع مستوى الوعي حول اآلثار الشاملة للصراع والقمع للمساعدة على منع تكرارها.

ملف العدالة االنتقالية

المجتمع المدني السوري.
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ألية مالحظات أو استفسارات يرجى التواصل معنا على اإليميل:
inquiry@vdc-sy.info

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية 
/http://vdc-sy.net/category/reports_ar/monthly_reports_ar

لإلطالع على تقاريرنا السابقة باللغة االنكليزية 
 /http://vdc-sy.net/category/reports/monthly_reports
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