بيـ ــان صحفي

حتديث جديد ألمشل قاعدة بياانت عن
الصراع السوري يف العامل يتضمن بياانت
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وايرورز
عن عام 2018

السبت  13نيسان 2019
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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.

صــدر عــن مشــروع حتليــل بيــاانت انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي ،الــذي يُنســقه مركــز مواقــع وأحــداث الصراعــات املســلحة

حتديــث جديــد عــن عــام  ،2018يتضمــن بشــكل رئيــس إدخــال البيــاانت الــي قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان
مبشــاركتها مــع املركــز وفق ـاً التفاقيــة موقعــة بــن الطرفــن ،وكذلــك بيــاانت  Airwarsوذلــك عــن عــام .2018
و َّ
أكــد املركــز الــدويل املختــص يف حتليــل بيــاانت النزاعــات حــول العــامل أن بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حــول النـزاع
الســوري يف عــام  2018قــد أدت إىل إضافــة مــا يزيــد عــن  1100حادثــة جديــدة إىل اجملمــوع الكلــي لبيــاانت عــام ،2018
و َّ
ـجل ســابقاً يف قاعــدة بيــاانت املركــز عــن العــام ذاتــه ،وأضــاف أن
أن هــذه البيــاانت تُشـ ِّكل يف معظمهــا حـوادث جديــدة مل تُسـ َّ

هــذه احل ـوادث توضــح ابلتفصيــل العنــف الــذي ترتكبــه جمموعــة واســعة مــن األط ـراف الفاعلــة يف الن ـزاع الســوري ،وتُغطــي 13
منطقــة يف أراضــي ســوراي ،وأخـراً قــال املركــز َّ
إن هــذه املعلومــات الـواردة مــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن عــام 2018
قــد ســامهت يف تعزيــز مــا يزيــد عــن  1150حادثــة يف مشــروع حتليــل البيــاانت الكلــي ،وهــذا ســاهم بشــكل كبــر يف زايدة الدقــة
يف حتديــد اجلهــات املســؤولة عــن االنتهــاكات والوفيــات املبلــغ عنهــا.
وحبسب البيان الذي أصدره املركز َّ
فإن مستوايت الصراع اإلمجالية والوفيات املبلغ عنها كانت كالتايل:
• منــذ كانــون الثــاين 2017 /حــى آذار 2019 /مت اإلبــاغ عمــا يزيــد عــن  88200حالــة وفــاة بســبب النـزاع يف ســوراي،1
بينهــا  54800يف عــام 2017؛  30200يف 2018؛ و 3200يف عــام  2019حــى اآلن
• اخنفض عدد الوفيات املبلغ عنها بنحو  ٪ 45عن عام 2017؛ نتيجة اخنفاض مستوايت العنف يف عام .2018
• اســتمرت معــدالت الوفيــات اإلمجاليــة املبلــغ عنهــا يف االخنفــاض يف األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام  ،2019حيــث قاربــت
ربــع عــدد الوفيــات املبلــغ عنهــا املســجلة يف املــدة ذاهتــا مــن عــام ( 2018حنــو  3200مقابــل ب ـ .)12800
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تُعــد أعــداد الوفيــات يف كثــر مــن األحيــان أكثــر مكــوانت بيــاانت الصـراع احنيــازاً وإبالغـاً عنهــا؛ ولذلــك تقــوم  ACLEDابعتمــاد التقاريــر األكثــر اعتــداالً عــن حــاالت الوفــاة للتقليــل مــن تضخيــم هــذه األعــداد إىل احلــد األدىن،

وهــذا ال يعكــس التحيـزات املوجــودة حــول عــدد حــاالت الوفــاة بشــكل عــام.
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وكان العنف الذي يستهدف املدنيني على النحو التايل:
ـجل  ACLEDبــن كانــون الثــاين 2017 /وآذار 2019 /مــا يزيــد عــن  13500هجومـاً مباشـراً اســتهدف املدنيــن؛
• سـ َّ

ما أسفر عن قرابة  30600حالة وفاة مت اإلبالغ عنها  ،منها حنو  19900يف عام  ،2017و 10100يف عام ،2018
و 600حىت اآلن يف عام .2019

• تعتــر القـوات العســكرية املواليــة للنظــام الســوري املســؤول عــن الكــم األكــر مــن الوفيــات املدنيــة املبلــغ عنهــا يف ســوراي ،حيــث
ترتبــط مــع مــا يزيــد عــن  11700حالــة وفــاة مت اإلبــاغ عنهــا منــذ كانــون الثــاين 2017 /حــى آذار  ،2019بينهــا حنــو
 5500يف عــام  2018انمجــة عــن املشــاركة املباشــرة لتلــك القـوات .وتتــوزع نســب الوفيــات املدنيــة املبلــغ عنهــا ،النامجــة عــن
االســتهداف املباشــر حبســب اجلهــة الفاعلــة - 2019 - 2017بشــكل تقريــي -علــى النحــو التــايل:
 oقوات النظام السوري (اجليش ،األمن ،امليليشيات احمللية ،امليليشيات الشيعية األجنبية)%38 :
 oقوات التَّحالف الدويل%15 :
 oالتنظيمات اإلسالمية املتشددة:
 oتنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة اإلسالمية)%11 :
 oهيئة حترير الشام (حتالف بني تنظيم جبهة فتح الشام وعدد من فصائل يف املعارضة املسلحة)%0.6:
 oالقوات الروسية %9 :
 oالقوات الرتكية%3 :
 oقوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية (حزب االحتاد الدميقراطي)%2 :
ملزيد من املعلومات عن املشروع وأهدافه واملشاركني فيه نرجو االطالع على املقال التايل.
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ال يشمل هذا الرقم سوى املدنيني الذين قتلوا نتيجة الستهداف مدين مباشر .ال يشمل الوفيات املدنية اجلانبية .على هذا النحو ،يُفرتض أن الرقم ميثل تقديراً أقل من جمموع الوفيات املدنية املرتبطة ابلنزاع يف سوراي
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