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الشَّبكة السورية لحقوق اإلنسان 
المصدر األول للبيانات في تقرير 

وزارة الخارجية الهولندية عن 
الوضع العام في سوريا الصادر 

في حزيران 2021

نرحب بنتائج التقرير التي اعتبرت االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية األخيرة في سوريا غير 

شرعية وأشارت إلى أن األوضاع غير مناسبة 
لعودة الالجئين

بــيــــــان

أصــدرت وزارة الخارجيــة الهولنديــة يــوم اإلثنيــن 14/ حزيــران/ 2021، التقريــر العــام عــن الوضــع فــي ســوريا مــن حيــث صلتــه 

بتقييــم طلبــات اللجــوء مــن األشــخاص القادميــن مــن ســوريا والتخــاذ القــرار بشــأن عــودة طالبــي اللجــوء الســوريين 

ث عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا  المرفوضيــن، وشــمل التقريــر العديــد مــن المحــاور وبشــكل أساســي تحــدَّ

والتطــورات السياســية والحالــة األمنيــة.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات االقتباس الواردة في التقرير:

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 96 اقتباس

مكتب دعم اللجوء األوروبي )EASO(        اقتباس

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: 74 اقتباس

لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 62 اقتباس

ــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، هيومــن رايتــس ووتــش،  ــل: مكت ــى مصــادر أخــرى مث كمــا اعتمــد عل

منظمــة العفــو الدوليــة، إضافــة إلــى تقاريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان ومنظمــات محليــة 

ودوليــة أخــرى. وقــد قمنــا بمراجعــة التقريــر، الــذي صــدر باللغــة الهولنديــة، وجــاء فــي 112 صفحــة، ونســتعرض بشــكل 

موجــز أبــرز مــا ورَد فيــه.

الخميس 17 حزيران 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.

 80 :



بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر األول للبيانات 2 الشَّ
في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام 

في سوريا الصادر في حزيران 2021

ث التقرير عن الوضع السياســي والعســكري واألمني واإلنســاني واالقتصادي، وأشــار إلى غياب أي تقدم يذكر على  تحدَّ

مســتوى عمليــة االنتقــال السياســي، وأكــد علــى أن االنتخابــات البرلمانيــة التــي عقــدت فــي 19/ تمــوز/ 2020 واالنتخابــات 

الرئاســية التــي عقــدت فــي أيــار 2021 عديمــة الشــرعية.

علــى صعيــد الوضــع االقتصــادي قــال التقريــر إن االنهيــار االقتصــادي الناتــج عــن النــزاع المســتمر منــذ عشــر ســنوات 

 شــديد فــي أســعار المــواد األساســية، وانخفــاض 
ٍ
قــد ازداد ســوءًا؛ نتيجــة تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، مشــيرًا إلــى ارتفــاع

شــديد فــي فــرص العمــل. وطبقــًا للتقريــر فإنــه مــع نهايــة عــام 2020، وصلــت نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر 

الشــديد إلــى 80 % مــن إجمالــي ســكان ســوريا، كمــا أن 12.4 مليــون مواطــن ســوري ال يســتطيعون الحصــول علــى غذاء 

 باســتمرار، وذكــر التقريــر أن هــذا الرقــم قــد ازداد نحــو 4.5 مليــون بالمقارنــة مــع عــام 2019.
ٍ

كاف

وعــن الوضــع األمنــي قــال التقريــر إن األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام الســوري تتغلغــل فــي كافــة النواحــي المعيشــية، 

وتحكــم قبضتهــا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، كمــا أن هنــاك أجهــزة أمنيــة مســؤولة عــن مراقبــة نشــاطات 

الالجئيــن والنشــطاء خــارج ســوريا أيضــًا.

ــع التقريــر فــي الحديــث عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ منتصــف عــام 2020، وفــي مقدمتهــا حالــة  توسَّ

المعارضيــن السياســيين، والمجموعــات العرقيــة، ونشــطاء حقــوق اإلنســان، والصحفييــن، والكــوادر الطبية، والنســاء 

والقاصريــن، وحريــة التعبيــر والديــن والحركــة واإلجــراءات القانونيــة، إضافة إلى االختفاء والخطف، واالعتقال التعســفي، 

والتعذيــب، واإلعــدام، والقتــل خــارج نطــاق القانــون. وأشــار إلــى اســتمرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي المناطــق 

 أو نشــاط معــارض بممارســات قمعيــة 
ٍ
الخاضعــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري، موضحــًا أنَّ األخيــر واجــه أي نقــد

متوحشــة بمــا فيهــا االعتقــال التعســفي والتعذيــب، وأضاَف أن قوات النظام الســوري اســتمرت فــي عمليات مصادرة 

األمــالك، ومنعــت النازحيــن داخليــًا مــن أهالــي بعــض المناطــق مــن العــودة إلــى مناطقهــم األصليــة.

كمــا أشــار إلــى انتهــاكات أطــراف أخــرى إضافــة إلــى النظــام الســوري وحليفــه الروســي، حيــث اســتعرض االنتهــاكات فــي 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل فــي المعارضــة المســلحة، بمــا فيهــا عمليــات القتــل واالعتــداء البدنــي واالحتجــاز 

ــد التقريــر علــى أن المجموعــات اإلرهابيــة المســلحة مثــل هيئــة تحريــر الشــام، ارتكبــت مجموعــة واســعة  التعســفي، وأكَّ

مــن االنتهــاكات، بمــا فــي ذلــك القتــل غيــر المشــروع، واالحتجــاز التعســفي؛ واالعتــداء الجســدي الشــديد.

وتحــدث التقريــر عــن انتهــاكات قــوات ســوريا الديمقراطيــة بمــا فــي ذلــك عمليــات االعتقــال التعســفي والهجمــات غيــر 

ت إلــى خســائر فــي صفــوف المدنييــن، وتقييــد حــق األشــخاص فــي التنقــل، وأشــار إلــى تــورط قــوات  المشــروعة، التــي أدَّ

ســوريا الديمقراطيــة فــي أعمــال فســاد غيــر قانونيــة وتجنيــد األطفــال.



بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر األول للبيانات 3 الشَّ
في تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام 

في سوريا الصادر في حزيران 2021

وفيمــا يتعلــق بعــودة الالجئيــن، ذكــر التقريــر أن شــروط العــودة الطوعيــة التــي وضعتهــا المفوضيــة الســامية لألمــم 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لــم تتحقــق بعــد، وأن العائديــن مــا زالــوا يواجهــون خطــر االعتقــال مــن قبــل النظــام الســوري 

واالختفــاء القســري والتعذيــب، والتجنيــد اإلجبــاري، مشــيرًا إلــى أنــه يتــم التحقــق من اســم الفــرد على المداخــل الحدودية، 

 قســريًا وربمــا يكــون عرضــة 
ٍ

وفــي حــال كان مطلوبــًا للخدمــة اإللزاميــة يتعــرض لالعتقــال وقــد يتحــول إلــى مختــف

للتجنيــد اإلجبــاري، وأوضــَح التقريــر أن الحكومــة الســورية ال تســهل عــودة الالجئيــن وتضــع العديــد مــن العقبــات فــي 

وجــه عودتهــم منهــا شــرط دفــع مبلــغ 100 دوالر أمريكــي عنــد الدخــول، إضافــة إلــى مصــادرة الممتلــكات، ومنــع عــودة 

الســكان إلــى مناطقهــم األصليــة.

نشــير إلــى أنَّ هــذه هــي الســنة الثانيــة علــى التوالــي، التــي تعتمــد فيهــا وزارة الخارجيــة الهولنديــة بشــكل أساســي علــى 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريرهــا العــام عــن الوضــع فــي ســوريا. وتؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة دائمــًا للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة عــن حالة حقوق اإلنســان في ســوريا، وأنها ســوف 

تبــذل أكبــر جهــد ممكــن لتلبيــة مــا يطلــب منهــا مــن بيانــات ومعلومــات فــي هــذا الخصــوص، وذلــك إليصــال مــا يجــري 

مــن انتهــاكات وحــوادث بموضوعيــة ومصداقيــة وصــواًل إلــى تحقيــق هــدف حمايــة المدنييــن فــي ســوريا، ومحاســبة 

مرتكبــي االنتهــاكات كافــة، والبــدء فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة.

لالطالع على تقرير وزارة الخارجية الهولندية كاماًل نرجو تحميل التقرير عبر الرابط 1.

1  التقرير متاح باللغة الهولندية فقط. 
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