الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تعلن مقتل  350209أشخاص خالل
النزاع في سوريا بين آذار  2011وآذار 2021
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليالت
اإلحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

أعلنــت مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان الســيدة ميشــيل باشــيليت َّ
أن  350209أشــخاص تــم
تحديــد هويتهــم أنهــم قتلــوا علــى خلفيــة النــزاع فــي ســوريا بيــن آذار  2011وآذار  2021بينهــم  26727امــرأة و 27126طفـ ً
ـا،
مشــيرة إلــى أنــه تــم تســجيل أكبــر عــدد لعمليــات القتــل فــي محافظــة حلــب تليهــا محافظــة ريــف دمشــق ثــم حمــص ثــم
إدلــب فحمــاة .1وذلــك فــي مداخلــة شــفهية أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان ضمــن اجتماعــات الــدورة الثامنــة واألربعيــن
للمجلــس فــي جنيــف الجمعــة  /24أيلــول.2021 /
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مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ،تحديــث شــفوي لحجــم الوفيــات المرتبطــة بالنــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ،مذكــرة معلومــات أساســية حــول التحليــل
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وقــد دأبــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان علــى إصــدار تحليــات إحصائيــة لحصيلة ضحايــا النزاع في ســوريا على
مــدى الســنوات األولــى منــه ،لكنهــا توقفــت لألســف الشــديد فــي آب ،2014 /وقــد أعلنــت وقتها مقتل  191369شــخص ًا.
وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان جميــع بيانــات الضحايــا التي وثقناهــا مع المفوضية الســامية لحقوق
اإلنســان طــوال الســنوات الماضيــة ،ودعمنــا عملهــا فــي مســألة تحليــل ضحايــا النــزاع فــي ســوريا؛ نظــر ًا لمكانتهــا
وأهميــة دورهــا فــي لفــت االنتبــاه الدولــي لقضيــة القتــل فــي ســوريا ،وبــأن شــال الدمــاء مــا زال مســتمر ًا لــم يتوقــف،
ـل للنــزاع المســلح الــذي خ َّلــف كل هــذا
والمطالبــة بإيقــاف عمليــات القتــل ومحاســبة مرتكبيهــا ،والعمــل علــى إيجــاد حـ ٍّ
الكــم الهائــل مــن ضحايــا القتــل ،ونعتقــد أن كل هــذا يدخــل فــي صميــم مهــام المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:
لقــد طالبنــا مــرار ًا بعــودة المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان لالهتمــام بتحليــل حصيلــة ضحايــا
القتــل فــي ســوريا بعــد أن توقفــت فــي آب ،2014 /ونرحِّ ــب بشــدة بعودتهــا التــي تأخــرت ســبع ســنوات،
ونتعهــد بدعــم هــذا الــدور واالســتمرار فــي تقديــم البيانــات ،ونأمــل أن تتضمــن التحليــات القادمــة
تحديــد ًا للمســؤولية عــن مرتكبــي جريمــة القتــل فــي ســوريا ،والتــي يتحمــل النظــام الســوري وحلفــاؤه
النســبة العظمــى عنهــا بقرابــة  % 91بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
إن مــا صــدر عــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان يُمثــل الحــد األدنــى الــذي تــم توثيقــه ،ونعتقــد أن الواقــع أكبــر
مــن ذلــك بكثيــر ،فعلــى ســبيل المثــال تشــير بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن هنــاك مــا ال يقــل عــن
 102793مواطن ـ ًا ســوريا قيــد االختفــاء القســري ،وهــؤالء ال نســتطيع أن نعتبــر أنهــم ماتــوا ونضيــف بياناتهــم إلــى
بيانــات ضحايــا القتــل.
يتوجــب أن يتــرك إعــان المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن هنــاك  350209أشــخاص قــد قتلــوا فــي ســوريا أبلــغ
األثــر لــدى دول العالــم وبشــكل خــاص مجلــس األمــن الدولــي ،الــذي تثبــت هــذه الحصيلــة الرهيبــة مــن الضحايــا مــدى
فشــله الذريــع علــى مــدى عشــر ســنوات فــي ســوريا ،وتوجــب عليــه وعلــى دول العالــم الديمقراطيــة التحــرك الجــاد
إليقــاف القتــل فــي ســورياَّ ،
إن هــذه اإلحصائيــة المخيفــة تشــكل وصمــة عــار فــي جبين اإلنســانية ،وال تديــن فقط النظام
السوري/إيران/روســيا؛ ألن غالبيــة شــعوب العالــم تعلــم أنهــا أنظمــة دكتاتوريــة قمعيــة ،ومتورطــة فــي انتهــاكات
تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا ،إنمــا تشــكل إدانــة أكبــر لــدول العالــم التــي تدعــي دعــم القانــون الدولــي وتحــارب
اإلفــات مــن العقــاب.
كمــا يجــب أن توقــف هــذه اإلحصائيــة المخيفــة محــاوالت جميــع الــدول التــي تفكــر فــي إعــادة العالقــة مــع النظــام
الســوري ،ألنــه المســؤول عــن حمايــة الشــعب الســوري ،لكنــه فشــل فــي حمايــة الســوريين ،بــل هــو المتســبب الرئيس
فــي الغالبيــة العظمــى مــن عمليــات القتــل ،وإن إعــادة العالقــة معه تعتبر شـ ً
ـكال من أشــكال دعم اإلفــات من العقاب
لنظــام متــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية.
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ال بــدَّ للمجتمــع الدولــي مــن التعهــد بالمســاعدة فــي محاســبة مــن َّ
نفــذ عمليــات القتــل فــي ســوريا ،وفــي عمليــات
تعويــض ذوي الضحايــا ،وفــي دعــم مســار العدالــة االنتقاليــة نحــو نظــام يمنــع تكــرار ارتــكاب فظائــع القتــل فــي ســوريا
ويحتــرم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

www.snhr.org - info@sn4hr.org

