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اإلثنني 15 حزيران 2020

الشَّبكة السورية حلقوق اإلنسان املصدر 
الثاين للبياانت يف تقرير املكتب األورويب 
لدعم اللجوء عن الوضع األمين يف سوراي 

الصادر يف أاير 2020

بيــــان
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أصــدر املكتــب األورويب لدعــم اللجــوء )EASO( يــوم الثــااثء 5/ أاير/ 2020 تقريــراً عــن الوضــع األمــي يف ســوراي لتقييــم 
احلمايــة الدوليــة ووضــع الاجئــن. 

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي ابلرتتيب حبسب مرات االقتباس الواردة يف التقرير:
:)OCHA( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 307 
 :)ACLED( مشروع بياانت مواقع وأحداث الصراعات املسلحة

إضافــة إىل مصــادر رئيســة أخــرى مثــل: مكتــب مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان، ومكتــب املفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، ومركــز توثيــق االنتهــاكات، وجمموعــة دراســة ســوراي التابعــة للمعهــد األمريكــي للســام، وهيومــان 

رايتــس ووتــش، وقــد قمنــا مبراجعــة التقريــر، الــذي جــاء يف 329 صفحــة، ونســتعرض بشــكل موجــز أبــرز مــا ورد فيــه.

ينقســم التقرير إىل حمورين رئيســن: احملور األول: حتدَّث عن  التطورات السياســية وحالة النزاع املســلح يف ســوراي والوضع األمي 
يف أحنــاء ســوراي خــال عــام 2019 والشــهرين األولــن مــن عــام 2020، وركَّــز علــى طبيعــة العنــف وأتثــره علــى املدنيــن. 

احملــور الثــاين: قــام التقريــر بدراســة كل حمافظــة علــى ِحــدة، وتنــاول تفصيــل الوضــع األمــي يف كل منهــا وحصيلــة الضحــااي واحلالــة 
األمنيــة واملواجهــات املســلحة والتشــريد القســري وعــودة النازحــن واألضــرار الــي تعرضــت هلــا البنيــة التحتيــة.  

حتدث التقرير يف بدايته عن التطورات السياســية للنزاع املســلح يف ســوراي، مث انتقل للحديث عن تغر مناطق الســيطرة ألطراف 
النــزاع، ُمشــراً إىل اســتعادة القــوات احلكوميــة الســيطرة علــى معظــم مســاحة البــاد مبــا يف ذلــك أبــرز املــدن الكــرى )دمشــق 
وحلــب ومحــص ومحــاة( ومعظــم مراكــز احملافظــات، وذكــر التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن اســتعادة القــوات احلكوميــة الســيطرة علــى 
معظــم مناطــق ســيطرة املعارضــة بدعــم حليفيهــا الروســي واإليــراين، إال أن ســيطرة القــوات احلكوميــة خــارج دمشــق تعتــر ضعيفــة، 
ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل افتقارهــا إىل القــوى لتأمــن املناطــق الــي تســتعيدها، إضافــة إىل اتباعهــا سياســات عقابيــة ضــد الســكان 
احملليــن. وحبســب التقريــر فقــد أدى النــزاع إىل ضعــف قــدرة القــوات احلكوميــة علــى الســيطرة األمنيــة علــى املناطــق بعــد اســتعادهتا؛ 
األمــر الــذي دفعهــا لاســتعانة مبصــادر خارجيــة جملموعــات متعــددة يف شــكل قــوات شــبه عســكرية مواليــة للنظــام وقــوى أجنبيــة 

وميليشــيات حمليــة. 

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وذكــر التقريــر أن صراعــات بــن فصائــل امليليشــيات املواليــة للقــوات احلكوميــة حصلــت بشــكل متكــرر خــال النــزاع املســلح 
بغــرض الدخــول والســيطرة علــى مناطــق، واعتــر التقريــر أن الدافــع الرئيــس وراء هــذه الصراعــات هــو اجلرائــم الــي ترتكبهــا هــذه 
الفصائــل العصاابتيــة )ســرقة املمتلــكات والفســاد، وهتريــب الســاح واملخــدرات، واخلطــف واالبتــزاز وانتهــاكات أخــرى حبــق 

املدنيــن(، كمــا أشــار التقريــر إىل وقــوع ضحــااي مدنيــن بســبب هــذه املواجهــات يف حمافظــات حلــب ومحــص ومحــاة. 

وحتــدث التقريــر عــن هشاشــة الوضــع األمــي يف املناطــق الــي اســتعادت القــوات احلكوميــة الســيطرة عليهــا مــن خــال اتفاقــات 
“مصاحلــة” مثــل حمافظــة درعــا، والغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، والقنيطــرة، وذلــك بســبب تعــدد األطــراف املعنيــة بــكل اتفــاق 

وتضــارب مصــاحل هــذه األطــراف.  

كمــا أشــار التقريــر إىل انتهــاكات أطــراف أخــرى إضافــة إىل النظــام الســوري حيــث ذكــر وقــوع ضحــااي مدنيــن جــراء مواجهــات 
بــن فصائــل خمتلفــة يف املعارضــة املســلحة، إضافــة إىل حــاالت خطــف واحتجــاز وتعذيــب وابتــزاز وقتــل مدنيــن علــى يــد فصائــل 
يف املعارضــة املســلحة، كمــا ذكــر التقريــر وقــوع انتهــاكات عديــدة علــى يــد قــوات وحــدات احلمايــة الكرديــة )YPG( مثــل: 

تفجــر عبــوات انســفة، كمائــن، خطــف وإعدامــات.

وذكــر التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن خســارة داعــش آخــر نقــاظ ســيطرته، إال أنــه مت تســجيل تفجــرات واغتيــاالت ضــد قــوات ســوراي 
الدميقراطيــة أو مدنيــن علــى صلــة هبــذه القــوات.  

حتــدَّث التقريــر عــن التصعيــد العســكري علــى مشــال غــرب ســوراي منــذ نيســان 2019، والــذي أدى إىل ارتفــاع كبــر يف حصيلــة 
الضحــااي املدنيــن إضافــة إىل الدمــار الواســع يف البينــة التحتيــة، ُمشــراً إىل تصاعــد يف وتــرة العمليــات العســكرية تلــك منــذ كانــون 
األول 2019، وموضحــاً أنــه مــا بــن كانــون األول 2019 وشــباط 2020 مت هتجــر حنــو مليــون شــخص قســرايً، كمــا محَّــل 

التقريــر النظــام الســوري والقــوات املواليــة لــه املســؤولية عــن مقتــل مــا نســبته 93 % مــن حصيلــة الضحــااي. 

وجــاء يف التقريــر أن ســوراي اعتــرت البلــد األكثــر تضــرراً ابلعنــف عــن طريــق التفجــرات علــى مســتوى العــامل يف عــام 2018 علــى 
الرغــم مــن اخنفــاض أعــداد الضحــااي وعــدد التفجــرات مقارنــة ابلعــام األســبق 2017. وأكــد التقريــر مســؤولية القــوات احلكوميــة 
عــن حنــو 77 % مــن جممــل حصيلــة الضحــااي املدنيــن، موضحــاً أن مــا نســبته 53 % مــن إمجــايل حصيلــة الضحــااي املســجلة 

ســقطوا بســبب ضــرابت جويــة. 
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وحتــدث التقريــر عــن االســتهداف املباشــر للمنشــآت املدنيــة احليويــة، حيــث ذكــر أن عــام 2019 قــد شــهَد تنفيــذ القــوات 
احلكوميــة والقــوات املواليــة هلــا هجمــات عشــوائية ومباشــرة علــى مدنيــن ومنشــآت مدنيــة ابســتخدام القصــف اجلــوي واملدفعــي؛ 
مــا أدى إىل مقتــل وإصابــة املئــات يف إدلــب ومحــاة يف مشــال غــرب ســوراي. وأكــد التقريــر علــى اســتخدام أســلحة حمرمــة دوليــاً 
يف هــذه اهلجمــات كاألســلحة العنقوديــة واحلارقــة. وأضــاف التقريــر أن القــوات احلكوميــة والقــوات املواليــة هلــا اســتهدفت البنيــة 
التحتيــة املدنيــة يف مناطــق ســيطرة اجملموعــات املســلحة يف الشــمال الغــريب مبــا يف ذلــك املنشــآت الطبيــة واملــدارس واألســواق 
واملخابــز وعمليــات اإلغاثــة ومنــازل املدنيــن، ومت توثيــق حــاالت اســتهداف مباشــر ملخيمــات النازحــن يف عــام 2019؛ مــا أدى 

إىل ســقوط العديــد مــن الضحــااي املدنيــن.
ويف معــرض حديثــه عــن اســتخدام األســلحة غــر املشــروعة يف ســوراي، أشــار التقريــر إىل مســؤولية القــوات احلكوميــة عــن 98 % 

مــن إمجــايل اهلجمــات الكيميائيــة املبلــغ عنهــا يف ســوراي. 
وأضــاف أنَّ كل احملافظــات الســورية -ابســتثناء طرطــوس- مجيعهــا قــد تعرضــت هلجمــات أبســلحة عنقوديــة منــذ عــام 2012. 

موضحــاً أن معظــم اهلجمــات العنقوديــة املوثقــة يف عــام 2018 والنصــف األول مــن 2019 وقعــت يف حمافظــة إدلــب. 
وقــد اعتــر التقريــر القــوات احلكوميــة هــي املســؤول الرئيــس عــن اســتخدام األســلحة العنقوديــة يف مناطــق ســيطرة املعارضــة، مشــراً 
إىل وجــود أدلــة قويــة علــى وجــود خمــازن أســلحة عنقوديــة روســية يف ســوراي يف قاعــدة محيميــم اجلويــة، ومؤكــداً علــى اســتخدام 
القــوات الروســية هلــذه األســلحة علــى األقــل يف عمليــات مشــرتكة مــع القــوات احلكوميــة الســورية منــذ 30 أيلــول 2015. 
مستشــهداً بتصريــح لوزيــر اخلارجيــة الروســي ســرغي الفــروف أبن األســلحة العنقوديــة هــي “أحــد أســاليب احلــرب القانونيــة” 

و”أن القــوات العســكرية الروســية تلتــزم مببــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين”. 
وســجل التقريــر اســتخدام تنظيــم داعــش أيضــا لذخائــر عنقوديــة يف عــام 2014، فيمــا مل يســجل اســتخدام  قــوات التحالــف 
الــدويل بقيــادة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أو إســرائيل أليــة أســلحة عنقوديــة يف ســوراي، وأضــاف التقريــر أيضــاً أبنــه ال يوجــد 

معلومــات عــن اســتخدام اجملموعــات املســلحة األخــرى للذخائــر العنقوديــة. 

ــع التقريــر يف احلديــث عــن الوضــع األمــي يف ســوراي، مشــراً إىل وقــوع 17655 حادثــة حبســب ACLED يف عــام  توسَّ
2019، توزعــت حبســب النــوع إىل: 2814 حالــة ســجلت كمعركــة، و13674 تفجــر/ عنــف عــن بعــد، و1167 حالــة 
عنــف ضــد مدنيــن. معظــم احلــوادث ســجلت يف إدلــب )6447(، مث محــاة )5119(، فحلــب )2370(، فديــر الــزور 

)1029(، فيمــا كان عــدد احلــوادث األقــل قــد ســجل يف طرطــوس )2(، مث القنيطــرة، )25( فدمشــق )38(. 
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وســرد التقريــر يف حيِّــز مهــم منــه عــن حصيلــة الضحــااي املدنيــن يف ســوراي، ُمشــراً إىل ســقوط مــا ال يقــل عــن 500 ألــف مــدين 
منــذ بــدء األحــداث يف ســوراي يف عــام 2011 حــى اآلن. وقــد اعتمــد التقريــر بشــكل أساســي يف توثيــق إحصائيــات الضحــااي 

علــى توثيــق كل مــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ومركــز توثيــق االنتهــاكات. 

انتقل التقرير يف احلديث عن حالة حقوق اإلنســان يف ســوراي منذ هناية عام 2018، مشــراً إىل وجود 11.7 مليون شــخص 
حباجــة مســاعدة إنســانية يف ســوراي، 5 مليــون منهــم حباجــة ماســة، وحبســب أرقــام منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( 
فــإنَّ مــن بــن الـــ 11.7 مليــون هنــاك حنــو 4.7 مليــون طفــل، و1.3 مليــون مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة والنســاء احلوامــل 

أو املرضعــات.

وأشــار التقريــر إىل مــا ذكــر يف تقريــر جمللــس األمــن الــدويل يف كانــون األول 2019 عــن املزيــد مــن التدهــور يف الوضــع اإلنســاين 
للمدنيــن يف كافــة أحنــاء ســوراي. وُتشــر التقديــرات إىل وجــود 7.2 مليــون شــخص حباجــة مســاعدة إنســانية يف مناطــق ســيطرة 
القــوات احلكوميــة، وأشــار التقريــر إىل وجــود قيــود مــن قبــل القــوات احلكوميــة علــى قــدرة وصــول املنظمــات اإلغاثيــة للمدنيــن، 
ــم للتَّحكــم ابلدعــم اإلغاثــي لتحقيــق أكــر فائــدة للســلطة االســتغالية  أو إيصــال الدعــم للمدنيــن احملتاجــن، وهــو أســلوب مصمَّ
علــى حســاب إيصــال الدعــم للمدنيــن بــدون معوقــات. وحتــدث التقريــر عــن مصاعــب أخــرى تواجــه إيصــال املســاعدات اإلغاثيــة 

يف كافــة أحنــاء ســوراي مــن أبرزهــا ضمــان ســامة عمــال اإلغاثــة وخماطــر التفجــرات. 

ذكــر التقريــر أنــه قــد مت تســجيل قرابــة 2 مليــون انزح داخليــاً يف عــام 2019، 68 % منهــم نــزوح ضمــن احملافظــة نفســها، 
ومعظمهــم يف حمافظــة إدلــب. أضــاف التقريــر أنَّ مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )أوتشــا( قــد ســجل عــودة 
طوعيــة لقرابــة نصــف مليــون انزح داخليــاً، 77 % منهــم عــادوا مــن مناطــق نزوحهــم إىل مناطقهــم األصليــة ضمــن احملافظــة ذاهتــا. 

وســجلت معظــم أرقــام العــودة يف حمافظــة درعــا. 
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تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أهنــا مســتعدة للمســامهة يف التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي، 
وتضــع قاعــدة البيــاانت ومــا حتتويــه مــن معلومــات واســعة مت تســجيلها خــال تســع ســنوات يف خدمــة إظهــار حقيقــة مــا جيــري 
حبــق املواطــن والدولــة الســورية، وأتمــل أن يكــون ذلــك خدمــة لتســجيل اتريــخ وســردية مــا جــرى يف ســوراي مبوضوعيــة، ومنعــاً مــن 
حمــاوالت حثيثــة مــن قبــل مرتكــي االنتهــاكات ويف مقدمتهــم النظــام الســوري وروســيا وإيــران إلنشــاء منظمــات اتبعــة هلــم هتــدف 
إىل تغيــر ســردية األحــداث ونفــي االنتهــاكات وتريرهــا، ونشــدد علــى أننــا ســوف نبــذل أكــر جهــد ممكــن يف توثيــق مــا نتمكــن 
من انتهاكات وحوادث مبوضوعية ومصداقية سعياً منا إىل حتقيق هدف محاية املدنين يف سوراي، وحماسبة مرتكي االنتهاكات 

كافــة، والبــدء يف مســار التغيــر حنــو الدميقراطيــة، وشــعاران هــو: ال عدالــة بــا حماســبة.

لاطاع على تقرير املكتب األورويب لدعم اللجوء نرجو زايرة الرابط1.

1 التقرير متاح ابللغة اإلنكليزية فقط. 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/05_2020_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/05_2020_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
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