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اإلثنني 8 حزيران 2020

الشَّبكة السورية حلقوق اإلنسان املصدر 
الثالث للبياانت يف تقرير وزارة اخلارجية 

اهلولندية عن الوضع العام يف سوراي الصادر 
يف أاير 2020 

نرحب بنتائج التقرير اليت أشارت إىل أن األوضاع 
يف سوراي غري مناسبة لعودة الالجئني بسبب 

عمليات االعتقال والتعذيب ومصادرة املمتلكات.

بيــــان
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أصــدرت وزارة اخلارجيــة اهلولنديــة يــوم اجلمعــة 15/ أاير/ 2020، التقريــر العــام عــن الوضــع يف ســوراي مــن حيــث صلتــه بتقييــم 
طلبــات اللجــوء مــن األشــخاص القادمــني مــن ســوراي والختــاذ القــرار بشــأن عــودة طالــي اللجــوء الســوريني املرفوضــني، ومشــل 

احلديــث العديــد مــن احملــاور وبشــكل أساســي حتــدَّث عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي والتطــورات السياســية.
اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، وهي ابلرتتيب حبسب مرات االقتباس الواردة يف التقرير:

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني: 51 اقتباس.
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: 30 اقتباس.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان: 29 اقتباس.
جلنة التحقيق الدولية املستقلة: 24 اقتباس.

كمــا ارتكــَز علــى مصــادر أخــرى مثــل: هيومــن رايتــس ووتــش، ومكتــب دعــم اللجــوء األورويب )EASO(، إضافــة إىل تقاريــر 
وزارة اخلارجيــة األمريكيــة عــن حقــوق اإلنســان يف ســوراي، ومنظمــات حمليــة ودوليــة أخــرى، وقــد قمنــا مبراجعــة التقريــر، الــذي جــاء 

يف 86 صفحــة، ونســتعرض بشــكل موجــز أبــرز مــا ورد فيــه.

حتــدَّث التقريــر يف بدايتــه عــن التطــورات السياســية للنــزاع املســلح يف ســوراي، وانتقــل للحديــث عــن التصعيــد العســكري علــى إدلــب 
وما حوهلا منذ كانون األول 2019، والذي أدى إىل ارتفاع كبري يف أعداد املشــردين قســرايً، والعديد منهم مل تكن املرة األوىل 
الــيت يتعرضــون فيهــا للتشــريد القســري. وذكــر التقريــر أن وزراء خارجيــة االحتــاد األورويب طالبــوا احلكومــة الســورية بوقــف إطــالق 
انر يف هنايــة شــباط 2020 إليقــاف خروقــات القانــون الــدويل؛ بســبب اســتهداف مراكــز حيويــة، مث انتقــل التقريــر للحديــث 
عــن الوضــع األمــي يف ســوراي، وأشــار إىل العمليــات العســكرية واالقتتــال يف مشــال شــرق ومشــال غــرب ســوراي، ويف اجلنــوب الغــريب 
أيضــاً، وبشــكل خــاص يف حمافظــة درعــا، حيــث مت تســجيل ازدايد يف املواجهــات املســلحة بــني القــوات احلكوميــة وجمموعــات 

مسلحة. 

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.

P200604
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حتــدَّث التقريــر عــن أبــرز الصعــوابت الــيت تواجــه الوضــع اإلنســاين يف ســوراي فيمــا يتعلــق ابلظــروف املعيشــية، وأوضــاع املشــردين 
قســرايً والالجئــني، وعــن قــدرة ســوراي علــى مكافحــة وابء كوفيــد-19، وأشــار التقريــر إىل هشاشــة القطــاع الصحــي الســوري، 
موضحــاً العوامــل املعوقــة األساســية كالتهجــري الكبــري للســكان، وصعوبــة احلصــول علــى املــواد الضروريــة مثــل أجهــزة التنفــس 

والعــزل، إضافــة إىل عــدم توفــر محايــة للنازحــني يف املناطــق املكتظــة ابلســكان، والظــروف املعيشــية الســيئة. 

ــع التقريــر يف احلديــث عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي منــذ منتصــف عــام 2019، ويف مقدمتهــا حالــة املعارضــني  توسَّ
السياســيني، واجملموعــات العرقيــة، ونشــطاء حقــوق اإلنســان، والصحفيــني، والكــوادر الطبيــة، والنســاء والقاصريــن، وحريــة التعبــري 
ــد التَّقريــر  والديــن واحلركــة واإلجــراءات القانونيــة، إضافــة إىل االختفــاء واخلطــف، واالعتقــال التعســفي، والتعذيــب، واإلعــدام. وأكَّ
علــى انتشــار الفســاد والرشــوة يف النظــام القضائــي احلكومــي يف ســوراي، كمــا أكــد ســيطرة القــوة األمنيــة علــى جمــرايت ونتائــج 
احملاكمــات يف القضــااي املدنيــة واجلنائيــة، وأكــد التقريــر علــى عــدم قــدرة احملامــي علــى حتصيــل حقــوق موكلــه بنجــاح يف حــال كان 

الطــرف اآلخــر حكومــي أو لديــه صــالت ونفــوذ يف احلكومــة.

أشــار التقريــر إىل أنَّ القــوات احلكوميــة وحلفائهــا )االحتــاد الروســي وحــزب هللا اللبنــاين وميليشــيات شــيعية أجنبيــة -إيرانيــة علــى 
وجــه اخلصــوص-( ارتكبــت انتهــاكات واســعة مبــا يف ذلــك عمليــات قتــل خــارج نطــاق القانــون، وجمــازر حبــق املدنيــني، مؤكــداً علــى 
وقــوع مئــات الضحــااي املدنيــني جــراء االســتهداف عــن طريــق الغــارات اجلويــة، الــيت اســتخِدمت فيهــا أســلحة حمرمــة دوليــاً )ذخائــر 
عنقوديــة وأســلحة حارقــة( إضافــة إىل الرباميــل املتفجــرة، الــيت قــادت إىل تدمــري واســع النطــاق للبنيــة التحتيــة املدنيــة، واســتهدفت 
بشــكل أساســي املستشــفيات واملنــازل واملــدارس وغــري ذلــك مــن املرافــق املدنيــة، وحتــدَّث التقريــر عــن اســتمرار القــوات احلكوميــة 

بعمليــات االعتقــال ومصــادرة أمــالك معارضــني حــى بعــد التســوايت.

كمــا أشــار إىل انتهــاكات أطــراف أخــرى إضافــة إىل النظــام الســوري وحليفــه الروســي، حيــث اســتعرض االنتهــاكات يف املناطــق 
الــيت تســيطر عليهــا فصائــل يف املعارضــة املســلحة، مبــا فيهــا عمليــات القتــل واالعتــداء البــدين واالحتجــاز التعســفي، وأكَّــد التقريــر 
علــى أن اجملموعــات اإلرهابيــة املســلحة، مثــل هيئــة حتريــر الشــام وتنظيــم داعــش، ارتكبــت جمموعــة واســعة مــن االنتهــاكات، مبــا 

يف ذلــك القتــل غــري املشــروع، واالحتجــاز التعســفي؛ واالعتــداء اجلســدي الشــديد.
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وحتــدث التقريــر عــن انتهــاكات قــوات ســوراي الدميقراطيــة مبــا يف ذلــك عمليــات االعتقــال التعســفي واهلجمــات غــري املشــروعة، 
الــيت أدَّت إىل خســائر يف صفــوف املدنيــني، وتقييــد حــق األشــخاص يف التنقــل، وأشــار إىل تــورط قــوات ســوراي الدميقراطيــة يف 

أعمــال فســاد غــري قانونيــة.

أوضــح التقريــر أنــه رغــم ادعــاء احلكومــة الســورية وحلفائهــا أبن الصــراع انتهــى وإبمــكان الالجئــني العــودة، فــإن العــودة حمــدودة 
بســبب سياســات احلكومــات الغربيــة الــيت تعتــرب احلكومــة الســورية غــري شــرعية، وعــدم دعمهــا عمليــة إعــادة الالجئــني وإعــادة 
اإلعمــار، وأضــاف أن احلكومــة الســورية ال ُتســهل عــودة الالجئــني، وأن هنــاك معلومــات مؤكــدة ُتشــري إىل اعتقــال القــوات 
األمنيــة لالجئــني وانزحــني بعــد عودهتــم وتســوية أوضاعهــم عــن طريــق مراجعــة األفــرع األمنيــة، كمــا أكَّــد علــى أن القوانــني الصــادرة 
املتعلقــة مبصــادرة األمــالك ملعاقبــة أشــخاص اعتــربوا معارضــني أو انشــطني وثقــوا انتهــاكات القــوات احلكوميــة، ُتشــكل رادعــاً قــوايً 
أمــام عــودة الالجئــني، وذكــر التقريــر أن مــا نســبته 4.1 % فقــط مــن الالجئــني العائديــن منــذ عــام 2016 حــى هنايــة 2019، 

تعتــرب عودهتــم طوعيــة. 

تؤكــد الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان علــى أهنــا مســتعدة دائمــاً للمســامهة يف التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف 
ســوراي، وأهنــا ســوف تبــذل أكــرب جهــد ممكــن لتلبيــة مــا يطلــب منهــا مــن بيــاانت ومعلومــات يف هــذا اخلصــوص، وذلــك إليصــال 
مــا جيــري مــن انتهــاكات وحــوادث مبوضوعيــة ومصداقيــة وصــواًل إىل حتقيــق هــدف محايــة املدنيــني يف ســوراي، وحماســبة مرتكــي 

االنتهــاكات كافــة، والبــدء يف مســار التغيــري حنــو الدميقراطيــة.
لالطالع على تقرير وزارة اخلارجية اهلولندية كاماًل نرجو حتميل التقرير عرب الرابط1 : 

1  التقرير متاح ابللغة اهلولندية فقط. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2020/05/15/algemeen-ambtsbericht-syrie-van-mei-2020?fbclid=IwAR1U82G_r4sj2xbf9w0n1yabdzT3yM2Da3u1OiusEU768VgjrdemCQZyGxY
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