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بعــد  الثانيــة  للمــرة  تشــارك  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  أواًل: 
الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011 فــي آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل:

االســتعراض الــدوري الشــامل هــو آليــة تابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان، يقــوم مــن خاللهــا باســتعراض ســجالت حقــوق 

ــع ســنوات، وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق  ــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، ويجــري مــرة كل أرب اإلنســان لل

اإلنســان فــي االســتعراض الــدوري الشــامل عــن ســوريا فــي عــام 2016، عبــر تقديــم تقريــر خــاص بنــاًء علــى بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان، وعبــر المشــاركة فــي تقاريــر مشــتركة مــع منظمــات حقوقيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي.

وفــي عــام 2021 حــان موعــد االســتعراض الــدوري الشــامل لســوريا، وقــد قمنــا فــي الـــ 14 مــن تمــوز الجــاري/ 2021، بتقديــم 

تقريــر إلــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وذلــك ضمــن مســاهمة “أصحــاب المصلحــة اآلخــرون” فــي وثائــق الــدورة 

الثالثــة لالســتعراض الــدوري الشــامل؛ وذلــك للمســاهمة فــي الموجــز الــذي تتقــدم بــه المفوضيــة فــي الجلســة األربعيــن 

المزمــع عقدهــا فــي كانــون الثانــي وشــباط/ 2022.

اإلثنين 19 تموز 2021 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.
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إن تقريــر االســتعراض الــدوري يســتند إلــى كل مــن التقريــر المقــدم مــن قبــل الدولــة، وتقريــر مجمــع مــن قبــل مكتــب 

المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يســتند إلــى معلومــات مــن هيئــات المعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة ووكاالت 

األمــم المتحــدة، وثالثــًا تقريــر المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان الــذي يرتكــز علــى مســاهمات المجتمــع المدنــي.

وقــد قــدم النظــام الســوري تقريريــن وطنييــن فــي الجولتيــن الســابقتين لالســتعراض الــدوري الشــامل ركــز التقريــر 

الثانــي )2016( علــى تحميــل مــن أســماهم “اإلرهابييــن” مســؤولية مــا يحــدث فــي ســوريا مــن انتهــاكات1 وعــزا تدهــور حــال 

المواطــن الســوري واألثــر الســلبي المنعكــس علــى تمتعــه بحقوقــه خاصــة فــي التنميــة والعمــل والعيــش الكريــم إلــى 

التدابيــر القســرية أحاديــة الجانــب2. وهــذا متوقــع منــه، فقــد نفــى دائمــًا كافــة االنتهــاكات الفظيعــة التــي ارتكبهــا، ومنــع 

لجــان التحقيــق األمميــة بمــا فيهــا لجنــة التحقيــق الدولية المســتقلة مــن الدخول الــى أراضيها، واســتنادًا إلــى الكم الكبير 

مــن البيانــات اليوميــة التــي ســجلناها فــي الســنوات األربــع الماضيــة، والتــي اســتندنا إليهــا فــي تقديــم التقريــر فــإن النظام 

  
ٍ
الســوري قــد انتهــك كافــة اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي صــادق عليهــا، وجميــع القوانيــن العرفيــة الملزمــة وعلــى نحــو

واســع ومنهجــي، وصلــت االنتهــاكات فــي بعضهــا مثــل التعذيــب، اإلخفــاء القســري، التشــريد القســري إلــى جرائــم ضــد 

اإلنســانية، وهــذا مــا أكدتــه تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة ومنظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة مثــل هيومــان 

رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة وغيرهــا.

ثانيــًا: أبــرز محتويــات التقريــر الــذي قدمتــه الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان اســتنادًا إلــى بياناتهــا خــالل أربــع ســنوات:

ــز بشــكل أساســي علــى الحــق  لقــد اســتند التقريــر المقــدم إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وركَّ

فــي الحيــاة، والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي والحمايــة مــن التعذيــب واالختفــاء القســري وحقوق الطفــل والمرأة 

والتشــريد القســري، وذلــك منــذ حزيــران/ 2017 حتــى حزيــران/ 2021. نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز مــا ورد فيــه:

أ: الحق في الحياة:

أورَد التقريــر أن قــوات النظــام الســوري مارســت عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانون عبر عمليات القصف العشــوائي أو 

المتعمــد بمختلــف أنــواع األســلحة، إضافــة لمــن قتلــوا بســبب التعذيب والحصــار والجوع والبــرد وغير ذلك.

ذكــر التقريــر أن حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلهــم النظــام الســوري قــد بلغــت 8622 مواطنًا ســوريًا مدنيــًا، بينهم 

63 مــن الكــوادر الطبيــة، و26 إعالميــًا.

1 األمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق اإلنســان، تقريــر وطنــي مقــدم وفقــًا للفقــرة 15)أ( مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 5/1، الجمهوريــة العربيــة الســورية،  

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/26/SYR/1 ،2016 الفقــرات 58 و59، 28 أيلــول

2 األمــم المتحــدة، مجلــس حقــوق اإلنســان، تقريــر وطنــي مقــدم وفقــًا للفقــرة 15)أ( مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 5/1، الجمهوريــة العربيــة الســورية،  

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/26/SYR/1 ،2016 الفقــرات 60 و61 و62 و63 و64، 28 أيلــول

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/26/SYR/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/12/SYR/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/26/SYR/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/26/SYR/1
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ــر، فــي مخالفــة  وأشــار إلــى أن ســالح الجــو الســوري قــد ألقــى 11715 برميــاًل متفجــرًا فــي المــدة التــي يغطيهــا التقري

بت فــي  صريحــة لقــرار مجلــس األمــن 32139، وســجل التقريــر مــا ال يقــل عــن 71 هجومــًا بالذخائــر العنقوديــة تســبَّ

ــر العنقوديــة التــي انفجــرت  بت المخلفــات الفرعيــة للذخائ ــًا بينهــم 36 طفــاًل و17 ســيدة. فيمــا تســبَّ مقتــل 132 مدني

الحقــًا فــي مقتــل 67 مدنيــًا بينهــم 51 طفــاًل و3 ســيدة. وأضــاف أن النظــام الســوري اســتمرَّ فــي اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة حيــث ســجل التقريــر فــي المــدة ذاتهــا مــا ال يقــل عــن 13 هجومــًا كيميائيــًا. إضافــة إلــى مــا ال يقــل عــن 34 

هجومــًا باســتخدام األســلحة الحارقــة.

وطبقــًا للتقريــر زاَد التدخــل العســكري الروســي مــن حجــم االنتهــاكات بمــا فيهــا الجرائــم ضــد اإلنســانية، واســتهدفت 

روســيا فــي هجماتهــا الجويــة واألرضيــة مناطــق مدنيــة تخضــع لســيطرة فصائــل فــي المعارضــة المســلحة وهيئــة 

ــة، وبشــكل  ــر فــي المراكــز الحيوي ــًا، وتشــريد آالف الســكان، ودمــار كبي ــر الشــام؛ مــا تســبب فــي مقتــل 1967 مدني تحري

أساســي المشــافي، واســتخدمت الذخائــر العنقوديــة بشــكل واســع، حيــث ســجل التقريــر مــا ال يقــل عــن 31 هجومــًا؛ 

تســببت فــي مقتــل 36 مدنيــًا بينهــم 20 طفــاًل و8 ســيدة، كمــا اســتخدمت الذخائــر الحارقــة وبشــكل خــاص التــي يتــم 

إطالقهــا عبــر منصــات أرضيــة، وقــد وثــق التقريــر مــا ال يقــل عــن 14 هجومــًا، مرتكبــة بذلــك جرائــم ترقــى إلــى جرائــم حــرب.

ب: الحق في الحرية واألمان الشخصي:

قــال التقريــر إنــه علــى الرغــم مــن قبــول ســوريا عــددًا مــن التوصيــات فــي االســتعراض الــدوري قبــل األخيــر، واعتبارهــا 

منفــذة بالفعــل، إال أن القــوات التابعــة للنظــام الســوري اســتمرت فــي مالحقــة واســتهداف المدنييــن فــي مناطــق 

ســيطرتها علــى خلفيــة معارضتهــم السياســية وآرائهــم المكفولــة بالدســتور الســوري والقانــون الدولــي لحقــوق 

 قســريًا، وبلــغ عــدد حــاالت االعتقــال المســجلة مــا ال يقــل عــن 
ٍ

اإلنســان؛ وأنــه غالبــًا مــا يتحــول المعتقــل إلــى مختــف

11654 حالــة. وأضــاف أن قــوات النظــام الســوري قامــت بمالحقــات وحجــز للمواطنيــن بهــدف تجنيدهم قســريًا، وبلغت 

ــت بهــم فــي الجيــش المتــورط  حصيلــة هــؤالء قرابــة 42738 مــن الذكــور الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 38-28 عامــًا، وزجَّ

فــي ارتــكاب مختلــف أنمــاط انتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا القتــل والحصــار والقصــف العشــوائي.

ج: التعذيب والعقوبات والمعاملة الالإنسانية واالختفاء القسري:

  

أكــد التقريــر علــى أن النظــام الســوري يمــارس التعذيــب فــي أبشــع صــوره وبشــكل يومــي منــذ آذار/ 2011 ضــدَّ معارضيه، 

وتتفــاوت درجــات التعذيــب لضحايــا التعذيــب مــا بيــن المــوت واإلعاقــة واأللــم النفســي طويــل األمــد، واســتخدمت 

أســاليب تعذيــب عنيفــة كالشــبح والصلــب والكرســي األلمانــي. وذكــر أن مــا ال يقــل عــن 1536 شــخصًا قضــوا بســبب 

التعذيــب، منــذ حزيــران/ 2017، ولفــَت إلــى تمكــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن التعــرف علــى هوية قرابــة 1003 

مواطــن ســوري مــن بيــن الذيــن ظهــروا فــي صــور قيصــر. 
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وفــي ســياق متصــل تحــدث التقريــر إلــى مــا ارتكبــه النظــام الســوري منــذ مطلــع عــام 2018 مــن إخطــار النظــام الســوري 

أهالــي مختفيــن قســريًا لديــه عــن طريــق دوائــر الســجل المدنــي، بــأن أبناءهــم قــد توفــوا -دون أن يســلمهم الجثاميــن-، 

ــر 996 بينهــم 9 طفــاًل، و2 ســيدة، يعتقــد أنَّ جميعهــم قــد قضــوا  ــي ســجلها التقري ــة الحــاالت الت وقــد بلغــت حصيل

بســبب التَّعذيــب، أو بســبب أحــكام اإلعــدام الصــادرة عــن محكمــة الميــدان العســكرية.

وأضــاَف التقريــر أن النظــام الســوري مــارس اإلخفــاء القســري فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق ضــد المدنييــن، وبلغــت 

، بينهــم أطفــال ونســاء.
ٍ

حصيلــة المختفيــن قســريًا 9667 مختــف

د: حقوق الطفل:

قــال التقريــر إن قــوات النظــام الســوري ارتكبــت العديــد مــن االنتهــاكات بحــق الطفــل الســوري، وقــد قتلــت 1585 طفــاًل، 

بينمــا اعتقلــت مــا ال يقــل عــن 602 طفــاًل وتعــرض اآلالف منهــم للتعذيــب والمعاملــة القاســية. كمــا حــرم قرابــة 2.4 

مليــون طفــل داخــل ســوريا مــن التعليــم نتيجــة للنــزاع المســلح منــذ آذار/ 2011.

هـ: حقوق المرأة:

ســجل التقريــر فــي المــدة التــي يغطيهــا مقتــل مــا ال يقــل عــن 1142 ســيدة، واعتقــال مــا ال يقــل عــن 1052 ســيدة، كمــا 

مارســت قواتــه العنــف الجنســي فــي أثنــاء مداهمــة المنــازل، وضمــن مراكــز االحتجــاز التابعــة لــه، كأداة تعذيب وإلشــاعة 

الذعــر فــي شــكل مــن أشــكال االنتقــام؛ بهــدف تدميــر النَّســيج االجتماعــي، وقــد ارتكبــت هــذه القــوات مــا ال يقل عــن 3216 

حادثــة عنــف جنســي، بينهــا قرابــة 297 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عن 52 حالة عنف جنســي لفتيات 

دون ســن الـــ 18 عامًا.

و: الالجئون والنازحون: 

ــة 6  ــزوح قراب ــي قامــت بهــا قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه، تســببت فــي ن ــر أن االنتهــاكات الواســعة الت ذكــر التقري

مليــون ســوري، وهجــرة قرابــة 7 مليــون ســوري آخريــن، وفــق إحصائيــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن4. وأضــاف أن النظــام الســوري أبــرم 15 اتفاقــًا تهجيــر قســري مــع فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، منــذ آب 

2016 تســببت فــي تهجيــر قرابــة 220 ألــف شــخص، ضمــن قوافــل اتجــه معظمهــا إلــى شــمال غــرب ســوريا.

وأشــار إلــى عمليــات نهــب منهجيــة طالــت المنــازل والممتلــكات نفذتهــا قــوات النظــام الســوري، إضافــة إلــى االســتيالء 

علــى األراضــي الزراعيــة التــي تعــود ملكيتهــا لألهالــي، عــن طريــق المــزادات العلنيــة. وأكــد علــى أن ســوريا مــا زالــت بلــدًا 

غيــر آمــن لعــودة الالجئيــن فــي ظــل وجــود النظــام الحاكــم حيــث وثــق منــذ مطلــع عــام 2014 حتــى حزيــران 2021 اعتقــال 

ل  النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 2005 الجئيــن، بينهــم 226 طفــاًل و159 ســيدة، عــادوا مــن دول اللجــوء إلــى ســوريا، تحوَّ

لنا مقتــل 15 حالــة بســبب التعذيــب. 691 منهــم إلــى حالــة اختفــاء قســري، وســجَّ

3 أصدره مجلس األمن في 22/ شباط/ 2014، دعا فيه إلى وقف استخدام أسلحة القصف العشوائي وخاصة البراميل المتفجرة.

https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html ،4 حالة الطوارئ في سوريا

https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقدم تقريرا يتضمن 5
أبرز االنتهاكات التي سجلتها خالل أربع سنوات في إطار 

مشاركتها في االستعراض الدوري الشامل عن سوريا

ــى  نســان، عل
ٕ
ــة الســامية لحقــوق اال ــى المفوضي ل

ٕ
نســان ا

ٕ
ــه الشــبكة الســورية لحقــوق اال ــذي قدمت ــر ال اشــتمل التقري

ــان لعرضهــا. ــكل انتهــاك، ال يتســع هــذا البي ــى توصيــات خاصــة ب ل
ٕ
ضافــة ا

ٕ
تفاصيــل ٔاخــرى، ا

تتعهــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتقديــم كل مــا يلــزم مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وفضــح 

كافــة مرتكبــي االنتهــاكات وفــي مقدمتهــم النظــام الســوري المتحكــم بالدولــة الســورية ومؤسســاتها؛ ممــا يــؤدي 

إلــى تعريتهــم أمــام الشــعب الســوري وجميــع دول العالــم، ويســاهم فــي عرقلــة تأهيلهــم للعــب أي دور سياســي فــي 

مســتقبل ســوريا الــذي نطمــح إلــى أن تكــون دولــة حضاريــة ديمقراطيــة تحتــرم حقــوق المواطــن الســوري.
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