
أصــدرت وزارة الخارجيــة األلمانيــة فــي كانــون األول 2020 تقريــر “الحالــة عــن ســوريا”، الــذي يصــدر بشــكل ســنوي، وال 

تقــوم وزارة الخارجيــة األلمانيــة بنشــر التقريــر كامــًا، وقــد قمنــا بمراجعــة عــدة صحــف ألمانيــة، مــن ضمنهــا صحيفــة ديــر 

تاغشــبيغل التــي أفــادت نقــًا عــن التقريــر بــأن االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق اإلنســان ال تــزال جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة فــي 

ســوريا، وفــي مقدمــة تلــك االنتهــاكات االعتقــاالت التعســفية والتعذيــب الجماعــي واإلعدامــات.

 اإلثنين 14 كانون األول 2020
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ست نهاية حزيران 2011،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان مصدرًا أساسيًا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن 
حصيلة الضحايا في سوريا.

تقرير وزارة الخارجية األلمانية عن عام 2020 يصف سوريا بأنها بلد غير 
آمن والشبكة السورية لحقوق اإلنسان أحد أبرز مصادره

بــيــــــان
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استند التقرير على عدة مصادر رئيسة من أبرزها:

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لألمم المتحدة.. 1

 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.. 2

 هيومان راتس ووتش.. 3

وأشــار التقريــر إلــى أنــه: “بحلــول شــهر آب مــن عــام 2020 فقــد وصــل عــدد المفقوديــن فــي ســوريا إلــى 

148 ألــف شــخص بحســب الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأن عــدد المفقوديــن قــد زاد 4000 

شــخص مقارنــة بعــام 2019، وأن 90 % مــن الحــاالت يعتبــر النظــام الســوري مســؤواًل عنهــا”، كمــا أكــد 

التقريــر أن: “مــا بيــن 14 ألــف إلــى 17 ألــف شــخص قــد ماتــوا بســبب التعذيــب”.

أضــاف التقريــر: “بحســب بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان، الشــبكة منظمــة ســورية غيــر 

حكوميــة، وتعتبــر بالنســبة لــوزارة الخارجيــة مصــدرًا موثوقــًا فــإن: 1412 حالــة اعتقــال تعســفي قــد وقعت 

بيــن شــهري كانــون الثانــي وتشــرين األول مــن عــام 2020، مــن بينهــم 36 طفــًا و31 ســيدة”.

اســتنادًا إلــى البيانــات الــواردة مــن المصــادر األساســية ومــن جهــات متعــددة أخــرى فقــد خلــص التقريــر إلــى 

ثاثــة نتائــج رئيســة هــي:

إن سوريا بكاملها ال تزال غير آمنة لعودة الاجئين.. 1

ال يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا ألية فئة من الناس.. 2

حتــى مــع وجــود مناطــق فــي ســوريا لــم تعــد فيهــا عمليــات قتاليــة، ويمكــن فيهــا المشــاركة فــي الحيــاة . 3

العامــة، فــإن الوضــع األمنــي العــام ال يــزال متقلبــًا والوضــع اإلنســاني واالقتصــادي فــي ســوريا ال يــزال 

ســيئًا للغايــة.

وقــد وصفــت متحدثــة باســم الخارجيــة األلمانيــة الوضــع فــي ســوريا بالمأســاوي مؤكــدة علــى أن الســوريين 

ال يزالــون معرضــون للخطــر عنــد العــودة وأن النظــام الســوري يســتمرُّ بالتصــرف بوحشــية.

تشــكر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الفريــق الــذي عمــل بجــدٍّ فــي وزارة الخارجيــة األلمانيــة علــى هــذا 

التقريــر، الــذي وصــل إلــى نتائــج موضوعيــة تســتند إلــى حقائــق موثَّقــة بشــكل مهنــي، وجميــع مــا تــم توثيقــه 

ل الحــد األدنــى مــن االنتهــاكات فهنــاك الكثيــر مــن الحــاالت التــي لــم يتــم توثيقهــا. ُيشــكِّ

https://www.barrons.com/news/germany-mulls-lifting-ban-on-deportations-to-syria-01607514607?tesla=y
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وتأمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن يســاهم تقريــر وزارة الخارجيــة األلمانيــة فــي إيقــاف عمليــات 

الترحيــل التــي أعلنــت عنهــا وزارة الداخليــة األلمانيــة، والتــي تســتهدف قرابــة 90 ســوريًا فــي ألمانيــا، ُيشــكلون 

خطــرًا أو تهديــدًا لألمــن األلمانــي، وأن تجــري محاكمتهــم ووضــع المجرميــن منهــم فــي الســجون األلمانيــة.

ختامــًا، تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة 

عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، والمســتجدات التــي تطــرأ عليهــا بموضوعيــة وشــفافية، وتضــع 

قاعــدة البيانــات ومــا تحتويــه مــن معلومــات واســعة تــم تســجيلها خــال تســع ســنوات فــي خدمــة إظهــار 

ــة الســورية مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، وتأمــل أن يســاهم  حقيقــة مــا يجــري بحــق المواطــن والدول

ذلــك فــي تثبيــت تاريــخ وســردية مــا جــرى فــي ســوريا بدقــة، وذلــك ســوف يســاهم فــي ردع محــاوالت حثيثــة 

ــران لتغييــر ســردية األحــداث  مــن قبــل مرتكبــي االنتهــاكات وفــي مقدمتهــم النظــام الســوري وروســيا وإي

ونفــي االنتهــاكات وتبريرهــا، ونشــدد علــى أننــا ســوف نســتمر فــي بــذل أكبــر جهــد ممكــن فــي توثيــق مــا يجــري 

بدقــة وموضوعيــة، ســعيًا لخدمــة الهــدف األوســع وهــو حمايــة المدنييــن فــي ســوريا، ثــم محاســبة مرتكبــي 

االنتهــاكات كافــة، والبــدء فــي مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان، وشــعارنا هــو: ال 

عدالــة بــا محاســبة.
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