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ست نهاية حزيران 2011،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان مصدرًا أساسيًا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن 
حصيلة الضحايا في سوريا.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقدم تقريرًا إلى اللجنة المعنية 

بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عن أبرز االنتهاكات التي 

ارتكبها النظام السوري خالل السنوات األربع الماضية

بــيــــــان

أواًل: خلفية:

قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 25/ آب، تقريــرًا إلــى اللجنــة المعنيــة 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  قبــل  مــن  المنشــأة  اإلنســان  بحقــوق 
ــي مارســها النظــام الســوري  ــرز االنتهــاكات الت ــى أب والسياســية بهــدف إطالعهــا عل
ــعت  لعــدد كبيــر مــن مــواد العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وقــد توسَّ
كثيــر مــن تلــك االنتهــاكات وبلغــت مســتوى الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، وذلــك قبــل 
اعتمــاد اللجنــة لقائمــة القضايــا المتعلقــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية فــي الــدورة 

130 )التــي ســتنعقد بيــن 12/ تشــرين األول و6/ تشــرين الثانــي/ 2020(.

لجنــة  العهــد، وهــي  بنصــوص  الــدول  التزامــات  تنفيــذ  اللجنــة هــي مراقبــة  مهمــة 
محايــدة ومنتخبــة وأعضاؤهــا يمثلــون مختلــف مناطــق العالــم، وبالنســبة إلــى ســوريا 
فقــد صادقــت علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية منــذ عــام 
1969، وبالتالــي يتوجــب علــى الســلطة الحاكمــة أن تقــدم تقاريــر عــن التدابيــر التــي 
اتخذتهــا والتــي تمثــل إعمــااًل للحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز فــي 

التمتــع بهــذه الحقــوق كلمــا طلبــت منهــا اللجنــة ذلــك1. 

الخميس 27 آب 2020

>>https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx<< ،40 1  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة
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لكــن النظــام الســوري برئاســة بشــار األســد لــم يقــدم أي تقريــر للجنــة منــذ عــام 2004، 
وهــو بالتالــي مســتمر فــي إهمالــه واحتقــاره لحقــوق اإلنســان ومبــادئ العهــد الدولــي 
السياســية والمدنيــة، إضافــة إلــى ذلــك، وعلــى اعتبــار أن دولتنــا ســوريا قــد تعرضــت 
لموجــة هائلــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى يــد الســلطة الحاكمــة مــا بعــد 
انــدالع الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، فــكان يفتــرض باللجنــة أن تطلــب مــن النظــام 
الســوري إعــداد تقاريــر إضافيــة عــن التقاريــر الدوريــة، أو تقديــم موعــد تقديــم التقريــر 

الــدوري.

ونحــن نعتقــد أنــه ال يوجــد مــا يمكــن أن يقــوم النظــام الســوري بكتابته فــي التقرير كونه 
ــة العظمــى مــن مــواد العهــد وعلــى نحــو منهجــي وواســع النطــاق،  منتهــك للغالبي
وفــي حــال اســتمرار تجاهــل النظــام الســوري لتقديــم أي تقريــر فإنــه يتوجــب علــى 
اللجنــة أن توضــح ذلــك للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ضمــن تقريرهــا الســنوي.

والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا منظمــة غيــر حكوميــة تقــوم برصــد 
وتوثيــق أنمــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات منــذ قرابــة تســع ســنوات، ثــم أرشــفتها 
ــن أبــرز االنتهــاكات  ضمــن قاعــدة بيانــات واســعة، قامــت بتقديــم تقريــر ظــل يتضمَّ
التــي قــام بهــا النظــام الســوري خــالل الســنوات األربــع األخيــرة، وســوف تقــوم لجنــة 
حقــوق اإلنســان بعــرض التقريــر الــذي قدمتــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

ــر الرابــط التالــي: ضمــن دورتهــا الـــ 130 عب

ثانيــًا: أبــرز محتويــات التقريــر الــذي تقدمــت بــه الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان:

ــر المقــدم إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،  لقــد اســتند التقري
ــز بشــكل أساســي علــى القتــل خــارج إطــار القانــون واالعتقــال واالختفــاء القســري  وركَّ
ــاق اآلراء السياســية وتشــكيل األحــزاب السياســية،  ــر واعتن ــة التعبي والتعذيــب وحري
والتشــريد القســري للمدنييــن ونهــب الممتلــكات، وذلــك منــذ آب/ 2016 حتــى آب/ 

.2020

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1375&Lang=en
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واحد: القتل خارج نطاق القانون:
أورَد التقريــر أن قــوات النظــام الســوري مارســت عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون 
عبــر ثالثــة أنمــاط رئيســة مــا زالــت مســتمرة حتــى اآلن، هــي: التعذيــب المــؤدي للمــوت، 
اإلعــدام عبــر محاكــم تفتقــر إلــى القانونيــة والشــرعية، القصــف العشــوائي أو المتعمــد 

علــى األحيــاء الســكنية.

ذكــر التقريــر أن حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلهــم النظــام الســوري قــد بلغــت 
13,278 مواطنــًا ســوريًا مدنيــًا بينهــم 2,773 طفــاًل )1,805 طفــل ذكــر، 968 طفلــة أنثــى( 
أي مــا يعــادل قرابــة 21 % مــن نســبة الضحايــا و1,445 ســيدة )أنثــى بالغــة( أي مــا 
يعــادل قرابــة 11 % مــن نســبة الضحايــا، كمــا أشــار إلــى أنــه قــد تــم توثيــق 52 هجومــًا 
كيميائيــًا منــذ آب/ 2016 حتــى آب/ 2020، إضافــة إلــى ذلــك تحــدث التقريــر عــن سياســة 
ــًا،  ل مقتــل 109 مدني ــع ومنــع إدخــال المســاعدات اإلنســانية، وســجَّ الحصــار والتجوي

بينهــم 33 طفــاًل و19 ســيدة بســبب ذلــك فــي المــدة التــي يشــملها التقريــر.

اثنان: االعتقال واالحتجاز غير المشروع واالختفاء القسري:
أكــد التقريــر اســتمرار قــوات النظــام الســوري فــي اعتقــال المواطنيــن علــى خلفيــة 
انتمائهــم السياســي ومعارضتهــم لــه، كمــا أكــد أن عمليــة االعتقــال هــي أقــرب مــا 
ــًا واســعًا مــن الحقــوق األساســية، تتــم غالبــًا مــن قبــل  تكــون إلــى الخطــف وتنتهــك كمَّ
قــوات األمــن، دون إبــراز هويتهــم أو التعريــف بأنفســهم، أو مــا هــي التهمــة، وال يوجــد 
، أو 

ٍ
معهــم مذكــرة قضائيــة، وال يتمكــن الشــخص مــن إبــالغ عائلتــه، أو توكيــل محــام

االتصــال بالعالــم الخارجــي، ويتحــول أكثــر مــن 85 % مــن إجمالــي حــاالت االعتقــال إلــى 
اختفــاء قســري.

وثَّــق التقريــر مــا ال يقــل عــن 18,642 شــخصًا بينهــم 184 طفــاًل و207 ســيدة ال يزالــون 
قيــد االعتقــال التعســفي منــذ آب 2016 حتــى آب 2020، تحــول مــا ال يقــل عــن 16,921 

شــخصًا منهــم إلــى مختفيــن قســريًا بينهــم 156 طفــاًل و186 ســيدة.
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ألف: مراسيم عفو مخادعة وعديمة الفعالية:
ذكــر التقريــر أن النظــام الســوري أصــدر مــا يقــارب 17 مرســومًا للعفــو علــى مــدى 
الســنوات التســع الســابقة اتَّســمت بكونهــا متشــابهة فــي كثيــر منهــا واســتثنت 
الحصيلــَة األكبــر مــن المعتقليــن الذيــن لــم يخضعــوا أليــة محاكمــة علــى مــدى ســنوات 
مــن اعتقالهــم وتحولــوا إلــى مختفيــن قســريًا. ووفــق ســجالت الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــإن مــا ال يقــل عــن 163 حالــة اعتقــال قــام بهــا النظــام الســوري 
منــذ صــدور مرســوم العفــو رقــم 6 فــي 22/ آذار/ 2020 حتــى آب/ 2020، ممــا يشــير علــى 

اســتمرار سياســة االعتقــاالت بــل إنهــا أكثــر مــن الحــاالت التــي تــم اإلفــراج عنهــا.

باء: تسجيل المختفين قسريًا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني:
ــد مــن ُأســر المختفيــن قســريًا فــي مراكــز االحتجــاز  ــر عــن صدمــة العدي تحــدث التقري
 

ٍ
التابعــة للنظــام الســوري منــذ مطلــع عــام 2018 بوجــود اســم قريــب لهــا مختــف

ــجل المدنــي  قســريًا علــى أنــه متوفــى ومســجل ضمــن واقعــات الوفــاة فــي دوائــر السِّ
األحــوال  يخالــف نصــوص قانــون  بذلــك، بشــكل  المســبق  مــن دون علــم األســرة 

المدنيــة الســوري المتعلقــة بإجــراءات الوفــاة فــي الســجون. 

وأشــار التقريــر إلــى أنــه مــن ضمــن قرابــة 85 ألــف حالــة اختفــاء قســري لــدى النظــام 
ــا منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى 26/ آب/ 2020 مــن توثيــق 991 حالــة  الســوري، تمكنَّ
ــوا جميعــًا، مــن بينهــم تســع  كشــَف النظــام الســوري عــن مصيرهــم بأنَّهــم قــد مات

حــاالت كانــوا أطفــااًل لــدى اعتقالهــم وســيدتان اثنتــان.

تاء: اختفاء المعتقلين الخاضعين للمحاكم من السجون المركزية:
ذكــر التقريــر أن عمليــات االختفــاء القســري لــم تقتصــر علــى المعتقليــن فــي مراكــز 
االحتجاز التابعة لألفرع األمنية الرئيســة األربعة أو في الســجون العســكرية والســرية 
بــل طالــت المعتقليــن فــي الســجون المركزيــة فــي المحافظــات الســورية، الذيــن 
ــذ النظــام  ــر مــن تنفي ر التقري ــة، وحــذَّ ــة صفــة قانوني يخضعــون لمحاكــم ال تتصــف بأي
الســوري أحــكام ســرية صــادرة عــن محاكــم الميــدان العســكرية بحــق معتقليــن أخفــوا 
مــن الســجون المركزيــة منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر، أو أن يكــون 
وإيقــاف  اعتقالهــم  عــن  المســؤول  األمنــي  للفــرع  بإعادتهــم  أمنيــة  قــرارات  هنــاك 

ــه. محاكمتهــم وإبقائهــم قيــد االختفــاء القســري لدي
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ثالثة: التعذيب:
ــد التقريــر أن التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التابعــة لقــوات النظــام الســوري يمــارس  أكَّ
كأداة انتقــام مــن المعتقليــن المعارضيــن للنظــام الســوري ومــن ســائر المعتقليــن 
الذين اعتقلوا ألســباب مختلفة. وغالبًا ما يبدأ منذ اللحظة األولى لالعتقال ويتصاعد 
فــي أثنــاء التحقيــق وطــوال مــدة اعتقــال المعتقــل كعقوبــة لــه، ويتزامــن مــع اإلهمــال 
ــد والتجويــع، وظــروف احتجــاز غيــر صحيــة ســواء فــي مقــرات األفــرع  الصحــي المتعمَّ
األمنيــة األربعــة الرئيســة والســجون العســكرية، أو فــي الســجون المدنيــة المركزيــة، 
وهــذا كلــه أدى إلــى ارتفــاع حصيلــة الضحايــا بســبب التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة 
ــان  ــر مــن األحي ــن. وفــي كثي ــة فــي صفــوف المعتقلي ــات شــبه يومي وتســبَّب فــي وفي

اتخــذت عمليــات التعذيــب طابعــًا طائفيــًا ومناطقيــًا.

ــع مــن قبــل النظــام  بحســب التقريــر إن ظــروف االحتجــاز الوحشــية هــي تكتيــك متبَّ
المعتقليــن وجعلهــم  تعذيــب  إلــى  تهــدف  نحــو مقصــود وواســع،  علــى  الســوري 
يصابــون بشــتى أنــواع األمــراض، ثــم ُيهمــل عالجهــم بعدهــا علــى نحــو مقصــود ليتألــم 
الوضــع  يــزداد  كوفيــد19-  جائحــة  انتشــار  ومــع  يمــوت.  أن  إلــى  ويتعــذب  المعتقــل 
خطــورة، وفــي ظــلِّ ظــروف االعتقــال فــي مراكــز االحتجــاز المواتيــة والمؤهلــة النتشــار 
د حيــاة قرابــة 130 ألــف شــخص ال يزالــون  فيــروس كورونــا المســتجد، فــإن ذلــك ُيهــدِّ
قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري لــدى قــوات النظــام الســوري بحســب قاعــدة 

بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

النســاء  فيهــم  بمــن  المعتقليــن  كافــة  طالــت  التعذيــب  عمليــات  أن  التقريــر  أورد 
واألطفــال والكهــول والمرضــى وذوي االحتياجــات الخاصــة ولم تســتثني أحدًا، وتشــكل 
جريمــة التعذيــب التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري علــى هــذا النحــو المنهجــي والواســع 

النطــاق جريمــة ضــد اإلنســانية.
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ألف: العنف الجنسي:
تحــدث التقريــر عــن ممارســة العنــف الجنســي علــى نحــو واســع وممنهــج فــي مراكــز 
االغتصــاب،  حــد  وصــل  كثيــرة  حــاالت  وفــي  معــًا  واإلنــاث  الذكــور  وطــال  االحتجــاز، 
ومــورس فــي أثنــاء المداهمــات للمنــازل وعمليــات االقتحــام للمناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام الســوري. وأورد التقريــر توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
إجبــار قــوات النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 11 معتقلــة بينهــن فتيــات دون ســن الـــ18 
علــى الظهــور علــى شاشــات التلفزيــون الرســمي لــإدالء باعترافات تفيد بممارســتهن 
الجنــس مــع فصائــل المعارضــة وقــد تحولــن جميعهــن إلــى مختفيــات قســريًا عقــب 
ظهورهــن. كمــا ُتشــير تقديــرات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى ارتــكاب قــوات 
ــة  ــة 203 حادث ــة عنــف جنســي، بينهــن قراب النظــام الســوري مــا ال يقــل عــن 231 حادث
ــات دون  ــة عنــف جنســي لفتي حصلــت داخــل مراكــز االحتجــاز، ومــا ال يقــل عــن 43 حال

ســن الـــ 18، منــذ آب 2016 حتــى آب 2020.

باء: المحاكم غير القانونية:
أكــد التقريــر أن الغالبيــة العظمــى مــن المعتقليــن يحاكمــون أمــام محكمــة اإلرهــاب 
أو الميــدان العســكرية، وهمــا أقــرب إلــى أفــرع أمنيــة مــن كونهمــا محاكــم، ألنهمــا 
تخرقــان كافــة أســس ومعاييــر بنــاء محكمــة، حيــث تقــوم األفــرع األمنيــة بتوجيــه تهــم 
متعــددة تحــت اإلكــراه والترهيــب والتعذيــب، ويتــم تدويــن ذلــك ضمــن ضبــوط، ثــم 
يبصــم المعتقــل علــى الضبــط، وتحــال هــذه الضبــوط األمنيــة إلــى النيابــة العامــة، ومن 
ثــم تحويــل الغالبيــة منهــم إمــا إلــى محكمــة اإلرهــاب أو محكمــة الميــدان العســكرية، 
وربمــا تســتغرق هــذه العمليــة أشــهرًا وربمــا ســنوات، وتحــدث التقريــر عــن طبيعــة 

وهيكليــة تلــك المحاكــم البربريــة.

تاء: قوانين تحمي مرتكبي عمليات التعذيب:
تحــدث التقريــر عــن شــرعنة النظــام الســوري جريمــة التعذيــب التــي تحظرهــا المــادة 
53 فــي الدســتور الســوري الحالــي الصــادر عــام 2012 بموجــب المرســوم رقــم )94(، 
ــة ُتشــرعن الجريمــة،  ــر نصــوص قانوني ــات العــام، عب ــون العقوب والمــادة 391 فــي قان
وتخالــف حتــى دســتور عــام 2012 مــن أبزرها: المرســوم التشــريعي رقــم )14( بتاريخ 25/ 
كانــون الثانــي/ 1969، والمــادة )74( مــن قانــون التنظيمــات الداخليــة إلدارة أمــن الدولــة 
وقواعــد خدمــة العامليــن فيهــا الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم )549( بتاريــخ 25/ 
أيــار/ 1969، والمرســوم التشــريعي رقــم )69( الصــادر عــام 2008، والمرســوم رقــم 

)55( الصــادر فــي 21/ نيســان/ 2011 والمتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب.
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أربعة: اإلعالم وحرية التعبير عن الرأي:
أكــد التقريــر علــى عــدم وجــود وســيلة إعــالم واحــدة مســتقلة فــي مناطــق ســيطرة 
النظــام الســوري. كمــا يهيمــن النظــام الســوري علــى الصحــف الرســمية األربعــة 
)الوطــن، تشــرين، البعــث، الثــورة( والتــي تدافــع عنــه وتبــرر أفعالــه، وأشــار إلــى حظــر 
النظــام الســوري دخــول كافــة وســائل اإلعــالم المســتقلة بشــكل كامــل بعــد انطــالق 
الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، وحجــب مئــات المواقــع اإللكترونيــة المعارضــة لــه أو 
التــي تقــوم بنقــده وإيصــال حقيقــة مــا يجــري، ومــن ضمنهــا موقــع الشــبكة الســورية 

لحقــوق اإلنســان.

خمسة: حرية اعتناق آراء سياسية والمشاركة في انتخابات حرة:
جــاء فــي التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن أن دســتور شــباط/ 2012 قــد قــام بإلغــاء المــادة 
ــت أحــزاب  ــك كان ــي تشــكلت بعــد ذل ــرًا شــكليًا، فكافــة األحــزاب الت ــه بقــي تغيي 8، لكن
وهميــة ال قيمــة لهــا، ومراقبــة بشــكل لصيــق مــن األجهــزة األمنيــة، لــم يتجــرأ أي منهــا 
علــى نقــد الحــزب الحاكــم علــى الرغــم مــن كافــة االنتهــاكات والجرائــم التــي قــام بهــا 
رئيــس الجمهوريــة المرشــح مــن قبــل حــزب البعــث، كمــا أن مجلــس الشــعب الــذي 
يهيمــن حــزب البعــث علــى قرابــة ثلثــي مقاعــده لــم يقــدم أي نقــد للســلطة التنفيذيــة 

علــى الرغــم مــن كل مــا حــلَّ بالشــعب والدولــة الســورية.

ستة: التشريد القسري للمدنيين ونهب ممتلكاتهم:
تحــدث التقريــر عــن عمليــات نــزوح جماعــي وتشــريد لســكان المناطــق التــي تتعــرض 
لقصــف عشــوائي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري بنســبة قــد تتجــاوز الـــ 98 % مــن 
ســكانها، وخصوصــًا لــدى اقتــراب هــذه القــوات مــن الســيطرة علــى منطقــة معينــة. 
وأكــد التقريــر أن النظــام الســوري لــم يقــدم أيــة رعايــة للمشــردين قبــل تشــريدهم 
أو بعــده، بــل ســاهم فــي ســرقة ونهــب المســاعدات األمميــة المرســلة إليهــم. كمــا 
كــرس ممارســات تســاهم فــي اســتدامة تشــريدهم قســريًا مثــل: عمليــات النهــب 

الواســعة التــي تتــم لمنــازل المشــردين قســريًا.

وأكــد التقريــر علــى أن شــحِّ االســتجابة اإلنســانية والكثافــة الســكانية العاليــة، فــي 
المخيمــات النظاميــة والعشــوائية علــى وجــه الخصــوص، ومراكــز اإليــواء غيــر المؤهلــة 
ــكن، فــي ظــلِّ انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، يجعــل المشــردين داخليــًا  للسَّ

ــروس. ــة بالفي ــات المجتمــع عرضــة لإصاب ــر فئ واحــدة مــن أكث
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ثالثًا: توصية:

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تقــوم  أن  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  توصــي 
وغيرهــا مــن أعضــاء المجتمــع المدنــي بتقديــم مــا لديهــا مــن بيانــات ومعلومــات عــن 
انتهــاك النظــام الســوري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ونشــجع علــى عــدم تــرك الســاحة خاليــة لتقريــر النظــام الســوري، أو حتــى فــي حالــة 
عــدم وجــود تقريــر مــن النظــام الســوري، كــون الحالــة فــي ســوريا تقتضــي فضــح 
ممارســات الســلطة الحاكمــة علــى جميــع المســتويات، علــى اعتبــار أن االنتهــاكات 
فــي ســوريا لمــواد العهــد مــن قبــل النظــام الســوري تــكاد تكــون غايــة فــي القســوة 

والعنــف مقارنــة مــع الغالبيــة العظمــى مــن دول العالــم.
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