
 الثالثــاء 19 تمــوز 2022

S220616

الشبكــــة  السوريــــة لحقــوق 
األول  المصــدر  اإلنســــان 
وزارة  تقريــر  فــي  للبيانــات 
عــن  الهولنديــة  الخارجيــة 
ســوريا  فــي  العــام  الوضــع 
2022 حزيــران  فــي  الصــادر 

بلــد  ســوريا  أن  يؤكــد  التقــــــرير 

غيــر آمــن وبــأن مختلــــــــــف أنمــاط 

االنتهاكــــــات ما زالـــــت مستمـــــرة

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

بيان



 أصــدرت وزارة الخارجيــة الهولنديــة فــي حزيــران/ 2022، التقريــر العــام عــن الوضــع فــي ســوريا، ومــن حيــث 

صلتــه بتقييــم طلبــات اللجــوء مــن األشــخاص القادميــن مــن ســوريا، والتخــاذ القــرار بشــأن عــودة طالبــي 

ث عــن حالــة  اللجــوء الســوريين المرفوضيــن، وشــمل التقريــر العديــد مــن المحــاور وبشــكل أساســي تحــدَّ

ــار/  ــار/ 2021 وأي حقــوق اإلنســان فــي ســوريا والتطــورات السياســية والحالــة األمنيــة وتنــاول المــدة بيــن أي

.2022

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية1 عدة أبرزها، وهي بالترتيب 

حسب مرات االقتباس الواردة في التقرير: 

كمــا اعتمــد علــى مصــادر أخــرى مثــل: مكتــب دعــم اللجــوء األوروبــي، هيومــن رايتــس ووتــش، منظمــة 

ــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان ومنظمــات  العفــو الدوليــة، إضافــًة إلــى تقاري

محليــة ودوليــة أخــرى، إضافــًة إلــى بعــض الصحــف ووســائل اإلعــالم.

قمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمراجعــة التقريــر، الــذي صــدر باللغــة الهولنديــة، وجــاء فــي 

100 صفحــة، ونســتعرض بشــكل موجــز أبــرز مــا ورَد فيــه.

ث التقريــر عــن الوضــع السياســي واألمنــي وعــن أوضــاع النازحيــن والالجئيــن وعــن أحــوال النازحيــن  تحــدَّ

والالجئيــن العائديــن إلــى ســوريا، حيــث أكــد التقريــر تعــرض العائديــن مــن خــارج ســوريا إلــى العديــد مــن 

االنتهــاكات مــن قبــل قــوات النظــام الســوري، حتــى فــي حــاالت التســوية األمنيــة.

1  )تم االعتماد في التقرير على مصادر إعالمية عدة أيضًا(
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أشــار إلــى االنتخابــات الرئاســية التــي حدثــت فــي 26/ أيــار/ 2021 والتــي تــم فيهــا إعــادة “انتخــاب” بشــار األســد، 

وأكــد أن االتحــاد األوروبــي ومــن خــالل الممثــل األعلــى لالتحــاد األوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة 

األمنيــة، جوســيب بوريــل رفــض هــذه االنتخابــات ووصفهــا أنهــا عمليــة غيــر شــرعية وتقــف فــي وجــه حــل 

سياســي طويــل األمــد.

وذكــر التقريــر أن نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات كانــت منخفضــة. وأنــه قبيــل االنتخابــات، اندلعــت أعمــال 

عنــف فــي مراكــز االقتــراع وضــد مــن يروجــون لهــا. وبســبب المقاومــة االجتماعيــة والمســلحة، لــم يتــم 

إنشــاء العديــد مــن مراكــز االقتــراع فــي محافظــة درعــا، ممــا يعنــي أن التصويــت لــم يكــن ممكنــًا فــي معظــم 

المحافظــة )80٪(. وبعــد وقــت قصيــر مــن إعــالن نتائــج االنتخابــات، اندلعــت احتجاجــات وإضرابــات فــي 

جميــع أنحــاء المحافظــة.

 وكنــا قــد أصدرنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا عــن انتقــام النظــام الســوري مــن المدنييــن 

فــي محافظــة درعــا بعــد رفضهــم االنتخابــات.

قــال التقريــر إن االنهيــار االقتصــادي الناتــج عــن النــزاع المســتمر منــذ عشــر ســنوات يــزداد ســوءًا؛ وأكــد علــى 

أن األوضــاع اإلنســانية الحاليــة هــي األســوء منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، حيــث أشــار التقريــر إلــى أن قرابــة 

90% مــن المواطنيــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وأكثــر مــن 12 مليــون شــخص يعانــون بشــكل 

أو بآخــر مــن صعوبــات فــي تأميــن الغــذاء. 

وأكــد التقريــر علــى غيــاب االســتقرار األمنــي فــي مناطــق ســيطرة أطــراف النــزاع مشــيرًا إلــى أن المدنييــن 

فــي مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، بمــا فــي ذلــك العاصمــة دمشــق، يتعرضــون لخطــر االعتقــال 

التعســفي واإلخفــاء القســري علــى يــد القــوات الحكوميــة، وكذلــك يتعرضــون لمضايقــات وانتهــاكات مــن 

قبــل المليشــيات المســلحة وعصابــات إجراميــة تتمتــع باإلفــالت مــن العقــاب.

وذكــر التقريــر أنــه فــي مناطــق ســيطرة جميــع فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي يســتمر 

انعــدام االســتقرار األمنــي، نظــرًا لتفجيــرات مفخخــة واشــتباكات متكــررة بيــن الفصائــل نفســها، باإلضافــة 

إلــى حــاالت اعتقــال وإخفــاء قســري وتعذيــب مــن قبــل عناصــر الجيــش الوطنــي. 

وأضــاف التقريــر أن الوضــع مشــابه فــي مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة حيــث اســتمرت 

ت إلــى خســائر  االنتهــاكات بمــا فــي ذلــك عمليــات االعتقــال التعســفي والهجمــات غيــر المشــروعة، التــي أدَّ

فــي صفــوف المدنييــن، وتقييــد حــق األشــخاص فــي التنقــل، وأشــار إلــى اســتمرار قــوات ســوريا الديمقراطية 

بتجنيــد األطفــال علــى الرغــم مــن خطــة العمــل التــي وضعتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بالتنســيق مــع 

لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي عــام 2019.

https://snhr.org/arabic/?p=14002


ذكــر التقريــر أن قانــون مناهضــة التعذيــب الــذي أصــدره النظــام الســوري فــي 30/ آذار/ 2022، بــال قيمــة، 

وذلــك بســبب األدلــة الكثيــرة علــى انتشــار ممارســة التعذيــب فــي مراكــز االعتقال والســجون الســورية، وألن 

اإلصــالح الحقيقــي يجــب أن يســير جنًبــا إلــى جنــب مــع العدالــة ومالحقــة االنتهــاكات التــي ارتكبــت بالفعــل.

أشــار التقريــر إلــى وجــود قرابــة 7 مليــون الجــئ خــارج ســوريا وقرابــة 6.7 مليــون نــازح داخلهــا، وقرابــة 2 مليــون 

نــازح يعيشــون فــي مخيمــات عشــوائية أو نظاميــة للنازحيــن.

ولفــت التقريــر االنتبــاه إلــى انخفــاض أعــداد العائديــن عــن العــام الماضــي كمــا ذكــر أنَّ 35 ألــف شــخص 

عــادوا إلــى ســوريا معظمهــم )أكثــر مــن 24 ألــف( عــادوا إلــى مناطــق خــارج ســيطرة قــوات النظــام الســوري، 

وأوضــح أنــه ال يمكــن التحقــق ممــا إذا غــادر بعــض هــؤالء العائديــن إلــى خــارج البــالد مــرة أخــرى.

وأكــد التقريــر تعــرض العائديــن إلــى العديــد مــن االنتهــاكات منهــا االعتقــال التعســفي، اإلخفــاء القســري، 

التعذيــب، وغيرهــا. وشــددَّ أن ســلوك النظــام الســوري تجــاه العــودة متناقــض حيــث أنــه علــى الرغــم مــن 

الدعــوة إلــى العــودة وتنســيق تســويات أمنيــة، إال أنــه حتــى بعــد التســويات األمنيــة، قــد يتعــرض العائــدون 

لنفــس االنتهــاكات مــن قبــل قــوات النظــام الســوري. 

إن تقييمنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن األوضــاع فــي ســوريا فهــو مســتند بشــكل أساســي 

علــى مــا نرصــده يوميــًا مــن انتهــاكات بمــا فيهــا توثيــق لحــاالت االعتقــال التعســفي، واالختفــاء القســري، 

ــزاع والقــوى  ــة مــن قبــل كافــة أطــراف الن ــر ذلــك مــن انتهــاكات مرتكب ــد القســري، وغي والتعذيــب، والتجني

 خــاص النظــام الســوري، ونؤكــد علــى أنَّ األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري ال 
ٍ

المســيطرة، وبشــكل

تعمــم قــرارات طلــب المواطنيــن لالعتقــال، ألنــه ال توجــد ســلطة قضائيــة فعليــة فــي ســوريا، فقــد يكــون 

 أمنــي دون أن يعلــم، ومــن المســتحيل أن نعلــم نحــن أيضــًا، ولجميــع ذلــك فإننــا 
ٍ
الالجــئ مطلوبــًا لفــرع

نؤكــد أنَّ ســوريا بلــد غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن، وهــذا يتســق مــع تقييــم التقريــر وتقييــم لجنــة التحقيــق 

الدوليــة المســتقلة، وهيومــان رايتــس ووتــش، ومنظمــة العفــو الدوليــة، ونأمــل أن تنجــح عمليــة االنتقــال 

السياســي وأن يتمكــن الالجئــون الســوريون مــن العــودة إلــى منازلهــم ومناطقهــم بحريــة وكرامــة فــي 

أقــرب وقــت ممكــن.
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ــة بشــكل  ــة الهولندي ــي تعتمــد فيهــا وزارة الخارجي ــي، الت ــى التوال ــة عل ــى أنَّ هــذه هــي الســنة الثالث نشــير إل

أساســي علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريرهــا العــام عــن الوضــع فــي ســوريا. وتؤكــد 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة دائمــًا للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة الصــادرة 

عــن وزارات الخارجيــة، أو غيرهــا، لتزويــد بيانــات عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وســوف تســتمر ببــذل 

أكبــر جهــد ممكــن لتلبيــة مــا يطلــب منهــا مــن بيانــات ومعلومــات فــي هــذا الخصــوص، وذلــك إليصــال مــا 

ــا ويدافــع عنهــا. يجــري مــن انتهــاكات وحــوادث بموضوعيــة ومصداقيــة، وبمــا يخــدم حقــوق الضحاي

لالطالع على تقرير وزارة الخارجية الهولندية كاماًل نرجو تحميل التقرير عبر الرابط 

)التقرير متاح باللغة الهولندية فقط(.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2022/06/17/algemeen-ambtsbericht-syrie-van-mei-2022 

