بيـ ــان صحفي

َّ
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
املصدر الثاين يف تقرير اخلارجية
األمريكية عن حالة حقوق اإلنسان
يف سوراي 2018
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

الســنوي
أصــدر مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف وزارة اخلارجيــة األمريكيــة يــوم األربعــاء  /13آذار ،2019 /التَّقريــر َّ
عــن حالــة حقــوق اإلنســان ملختلــف دول العــامل يف عــام  ،2018وجــاء تقريــر ســوراي يف  71صفحــة ،ورَّكــز علــى أمنــاط عــدة مــن
االنتهــاكات علــى رأســها القتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل احلكومــة الســورية احلاليــةِ ،
ومشــل االســتخدام املتكــرر لألســلحة
الكيميائيــة ،االختفــاء القســري ،والتَّعذيــب مبــا فيــه العنــف اجلنســي ،واالعتقــال التَّعســفي ،والظــروف القاســية املهــددة للحيــاة
يف مراكــز االحتجــاز ،مبــا فيهــا انعــدام الرعايــة الطبيــة ،ومالحقــة معتقلــي ال ـرأي ،ووض ـ ِع قيــود قاســية علــى حريــة ال ـرأي والتعبــر
والصحافــة ،إضافــة إىل إيـراد أصنــاف أخــرى مــن االنتهــاكات للحقــوق املدنيــة والسياســية.

َّ
أي ضابــط أو متــورط يف االنتهــاكات واجلرائــم ،كمــا َّ
أكــد التَّقريــر َّ
أن
أن احلكومــة الســورية مل تقــم أبي حتقيــق ،ومل حتاســب َّ
اجملموعــات وامليليشــيات املرتبطــة ابحلكومــة الســورية مبــا فيهــا منظمــة حــزب هللا اللبنانيــة املدعومــة مــن إيـران ارتكبــت انتهــاكات

بشــكل واســع ومتكــرر.
وحتــدَّث التقريــر عــن انتهــاكات أطـراف أخــرى إضافــة إىل النظــام الســوري ،وعــرض انتهــاكات قـوات املعارضــة يف الغوطــة الشــرقية
مبحافظــة ريــف دمشــق ويف مدينــة عفريــن بريــف حلــب الغــريب ،وأشــار إىل عمليــات االعتقــال والتضييــق الــي تقــوم هبــا القـوات
الكرديــة ،وذكــر انتهــاكات ق ـوات ســوراي الدميقراطيــة ،علــى رأســها عمليــات جتنيــد األطفــال ،و َّ
أكــد أن التنظيمــات اإلرهابيــة
املتشــددة مثــل هيئــة حتريــر الشــام قــد قامــت ابنتهــاكات واســعة كارتــكاب اجملــازر واخلطــف والقتــل ،وكذلــك تنظيــم داعــش
اإلهــاريب ،وأخـراً رَّكــز التقريــر علــى اهلجمــات اجلويــة الــي نفَّذهتــا القـوات الروســية ،الــي تسـبَّبت يف مقتــل العديــد مــن املدنيــن
بشــكل منظَّــم وعش ـوائي ،وبشــكل خــاص عنــد مســاندهتا الق ـوات احلكوميــة يف أثنــاء اهلجــوم علــى الغوطــة الشــرقية.
اعتمــد التقريــر علــى جلنــة التَّحقيــق الدوليــة املســتقلة كمصــدر أول للبيــاانت ،وعلــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كمصــدر
ٍ
اثن وفق ـاً لرتتيــب م ـرات اإلشــارة للمصــدر ،وقــد تكـ َّـررت اإلشــارة إىل بيــاانت وتقاريــر وإحصــاءات الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان  32مــرة يف هــذا التقريــر ،كمــا ارتكـَـز علــى مصــادر أخــرى مثــل منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة ،وابلتأكيــد
علــى خـرات وحتـرايت موظفــي مكتــب حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة يف اخلارجيــة األمريكيــة.
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نُشــر إىل َّ
أن هــذه هــي الســنة الســابعة علــى التـوايل الــي يعتمــد فيهــا مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف اخلارجيــة األمريكيــة
بشــكل أساســي علــى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تقاريــره والبيــاانت الــي يُصدرهــا عــن ســوراي ،وقــد َّ
أكــدت الشــبكة

الســورية حلقــوق اإلنســان يف زايهتــا األخــرة ملكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف اخلارجيــة األمريكيــة بدايــة آذار اجلــاري علــى
أمهيــة واسـراتيجية وضــرورة اســتمرارية هــذا التنســيق والتعــاون.
ســوف تظـ ُّـل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ُتافــظ أبكــر قــدر ممكــن علــى موضوعيتهــا ومصداقيــة بياانهتــا ابعتبارهــا مرجعـاً
ِ
ـردد شــعارها دائمـاً “ :ال عدالــة بــا حماســبة”.
معتمــداً عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي ،وتـُ ّ
لالطالع على التقرير كامالً نرجو زايرة الرابط
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