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الشَّبكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير التحليل 

العام ودليل الحالة في سوريا الصادر عن المكتب األوروبي لدعم اللجوء

بــيــــــان

أصــدر المكتــب األوروبــي لدعــم اللجــوء )EASO( فــي 30/ تشــرين الثانــي/ 2021 تقريــره “تحليــل عــام ودليــل الوضــع فــي 

ســوريا”.

يهــدف التقريــر بشــكل رئيــس إلــى أن يكــون أداة لصانعــي السياســات وصنــاع القــرار فــي ســياق نظــام اللجــوء األوروبــي 

المشــترك )CEAS(. ويهــدف إلــى المســاعدة فــي فحــص طلبــات الحمايــة الدوليــة مــن قبــل المتقدميــن مــن ســوريا، 

وتعزيــز التقــارب فــي ممارســات اتخــاذ القــرار فــي دول االتحــاد األوروبــي. ويغطــي بشــكل أساســي المــدة بيــن 1 كانــون 

الثانــي 2020 و31 آذار 2021. 

الثالثاء 21 كانون األول 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.

https://www.easo.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/common-european-asylum-system-ceas_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/common-european-asylum-system-ceas_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/common-european-asylum-system-ceas_en


بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير 2 الشَّ
التحليل العام ودليل الحالة في سوريا الصادر عن المكتب األوروبي 

لدعم اللجوء

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

 :)OCHA( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 :)SNHR( الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

إضافــة إلــى مصــادر رئيســة أخــرى مثــل: مفوضيــة األمــم المتحدة الســامية لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( ولجنة التحقيق 

الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا التابعــة لألمــم المتحــدة )COI(، وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 

الفلســطينيين )UNRWA(، مشــروع بيانــات مواقــع وأحــداث الصراعــات المســلحة )ACLED(، ومنظمــة حقــوق الطفــل 

التابعــة لألمــم المتحــدة )UNICEF(، مركــز توثيــق االنتهــاكات، وقــد قمنــا بمراجعــة التقريــر، الــذي جــاء فــي 234 صفحــة، 

ونســتعرض بشــكل موجــز أبــرز مــا ورد فيــه.

ــر بشــكل كبيــر علــى دور الدولــة ونطاقهــا وقدرتهــا المؤسســية فــي المناطــق التــي  ذكــر التقريــر أن النــزاع فــي ســوريا أثَّ

تســيطر عليهــا حكومــة النظــام الســوري، وقــال إن الجهــات األجنبيــة الفاعلــة، بمــا فــي ذلــك إيــران وروســيا وحــزب هللا 

اللبنانــي والميليشــيات المواليــة لحكومــة النظــام الســوري، تمــارس نفــوذًا كبيــرًا علــى أجــزاء مــن المنطقــة الخاضعــة 

اســميًا لســيطرة النظــام الســوري. 

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى تنفيذها: 

عمليــات اعتقال/احتجــاز ضــدَّ المدنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، موضحــًا أنَّ المحتجزيــن تــم عزلهم عن 	 

.
ٍ

العالــم الخارجــي ومنعــوا مــن التواصــل مــع محــام

عمليــات اغتصــاب وعنــف جنســي ضــد النســاء والفتيــات وأحيانــًا الرجــال فــي أثنــاء عمليــات االقتحــام أو المداهمــات 	 

وفــي مراكــز االحتجــاز، والتــي ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب. 

وأّكــد التقريــر علــى مشــاركة الميليشــيات المواليــة للنظــام الســوري فــي عــدد مــن األنشــطة اإلجراميــة، مثــل ابتــزاز 

الشــركات والســرقة والنهــب وتهريــب األســلحة والمخــدرات. وكان اإلفــالت مــن العقــاب منتشــرًا ولم تكن هناك ســبل 

عدالــة مدنيــة فعالــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان.

عن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أن:

حــزب االتحــاد الديمقراطــي وقــوات األســايش المواليــة لــه متورطــون في عمليات اعتقال تعســفي وإخفاء قســري 	 

وتعذيــب لمعارضيــن سياســيين مثــل: أعضــاء فــي المجلــس الوطنــي الُكــردي، وصحفييــن، وأعضــاء منظمــات 

حقوقيــة، وأفــراد رفضــوا التعــاون مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة/ وحــدات حمايــة الشــعب نفــذت عمليــات قتــل عشــوائي خــالل الغــارات ضــد تنظيــم 	 

داعــش. ومارســت عمليــات احتجــاز تعســفي بحــق مدنييــن، إضافــة إلــى حــاالت إخفــاء قســري ألشــخاص ُيعتقــد 

أنهــم منتمــون إلــى تنظيــم داعــش أو جماعــات المعارضــة المســلحة. 

كما قامت بتجنيد األطفال.	 

ال تــزال آالف النســاء والرجــال واألطفــال محتجــزون بشــكل غيــر قانونــي، وبعضهــم محتجــز فــي ظــروف يرثــى لهــا 	 

فــي مخيمــات مؤقتــة غيــر مالئمــة لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.
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بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير 3 الشَّ
التحليل العام ودليل الحالة في سوريا الصادر عن المكتب األوروبي 

لدعم اللجوء

إغــالق مؤقــت للمــدارس التــي رفضــت تبنــي المنهــج التعليمــي المفــروض مــن قبــل قــوات ســوريا الديمقراطيــة 	 

فــي محافظــة ديــر الــزور.

يعاني السكان العرب من نقص الخدمات والتمييز العرقي والتجنيد اإلجباري وعدم اإلفراج عن األسرى. 	 

ولفــَت التقريــر إلــى تــورط أفــراد فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي عمليــات فســاد وابتــزاز وإســاءة اســتخدام الســلطة، 

إضافــة إلــى تهميــش العــرب فــي شــؤون الحكــم.

عــرض التقريــر مــا توصــل إليــه مــن انتهــاكات مارســتها فصائــل المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي، وأشــار إلــى 

شــنِّها هجمــات عشــوائية علــى مناطــق ســكنية، وهجمــات غيــر قانونيــة أدت إلــى مقتــل وإصابــة مدنييــن، إضافــة إلــى 

عمليــات قتــل بإجــراءات موجــزة. كمــا وثــق عمليــات خطــف وتعذيــب وابتــزاز واغتيــال مورســت ضــد مدنييــن. وأضــاف أن 

بعضــًا مــن الفصائــل مارســت عمليــات تجنيــد أطفــال. ونــوه التقريــر إلــى عمليــات نهــب وســرقة ومصــادرة لممتلــكات 

أشــخاص مــن القوميــة الكرديــة فــي أعقــاب ســيطرة فصائــل المعارضــة علــى عفريــن.

طبقــًا للتقريــر فقــد ارتكبــت هيئــة تحريــر الشــام انتهاكات جســيمة لحقوق اإلنســان، وفي هذا الســياق ذكــر التقرير تجنيد 

الهيئــة لألطفــال واســتخدامهم فــي العمليــات العســكرية، إضافــة إلــى عمليــات احتجــاز اســتهدفت مدنييــن وعمليــات 

ــر الشــام شــنَّت حمــالت عســكرية وصفهــا بالرســمية، كمــا احتجــزت رهائــن،  خطــف وتعذيــب. وأضــاف أنَّ هيئــة تحري

ت تفجيــرات انتحاريــة، وعمليــات اغتيــال. ولفــَت إلــى مــا مارســته الهيئــة مــن تضييــق علــى الســكان فــي مناطــق  ونفــذَّ

ســيطرتها. مشــيرًا إلــى عمليــات ابتــزاز لمدنييــن، وعمليــات خطــف بدافــع الحصــول علــى فديــة. 

وذكــر التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن هزيمــة تنظيــم داعــش وانتهــاء مناطق ســيطرته، فإن التنظيم يشــكل خاليا فــي أنحاء 

ســوريا وتقــوم هــذه الخاليــا بتنفيــذ عمليــات اغتيال وخطــف وابتزاز وإرهــاب ضد المدنيين.

تحــدث التقريــر عــن الوضــع االقتصــادي واإلنســاني فــي ســوريا، وأشــار إلــى أن االقتصــاد الســوري فــي حالــة انهيــار، وأن ما 

نســبته 74 % مــن البنــى التحتيــة متضــررة. وأشــار إلــى أنــه علــى الرغــم مــن توفــر الغــذاء فــي مدينــة دمشــق إال أن ارتفــاع 

األســعار الشــديد يفــوق قــدرة معظــم المواطنيــن الشــرائية. كمــا أشــار إلــى أن النظــام الســوري لــم يبــدأ عمليــات إعــادة 

بنــاء فــي األحيــاء األكثــر تضــررًا فــي دمشــق. 

ــر أن المشــافي فــي مدينــة دمشــق تخطــت  وفيمــا يتعلــق بالوضــع الصحــي ومواجهــة جائحــة كوفيــد	19، قــال التقري

قدرتهــا االســتيعابية وأن القطــاع الصحــي ســيعاني أكثــر مــع ازديــاد اإلصابــات بيــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي، 

وأوضــح أن حكومــة النظــام الســوري ال تفصــح عــن األرقــام الحقيقيــة لإلصابــات مشــيرًا إلــى تقديــرات أن النظــام لــم 

يعلــن إال عمــا نســبته قرابــة 1.25 % مــن العــدد الفعلــي للوفيــات وأن قرابــة 39 % مــن ســكان مدينــة دمشــق أصيبــوا 

بالمــرض حتــى أيلــول 2020. وذكــر التقريــر أن معــدالت البطالــة وصلــت إلــى 50 % نهايــة عــام 2020. وقــال إن قرابــة 90 % 

مــن الســكان فــي ســوريا يعيشــون تحــت خــط الفقــر مــع بدايــة عــام 2021.



بكة السورية لحقوق اإلنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير 4 الشَّ
التحليل العام ودليل الحالة في سوريا الصادر عن المكتب األوروبي 

لدعم اللجوء

أكــد التقريــر علــى أن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة ال تقــدم الحمايــة للمدنييــن، وأكــد على أن ســوريا ال تــزال غير آمنة 

لعــودة الالجئيــن، وفــي هــذا الســياق أشــار التقريــر إلــى االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا العائــدون والتــي شــملت عمليــات 

اعتقــال، وتعذيــب، وإخفــاء قســري.  

ختامــًا تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أن مســاهمتها فــي التقاريــر الدوليــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان 

فــي ســوريا، تعتبــر بمثابــة واجــب تجــاه كشــف الحقيقــة، وحفــظ حقــوق الضحايــا، وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات علــى أكبــر 

نطــاق ممكــن، وتأمــل أن تســاهم قاعــدة البيانــات ومــا تحتويــه مــن معلومــات واســعة تــم تســجيلها طيلــة قرابــة عشــر 

ســنوات فــي تثبيــت تأريــخ وســردية مــا جــرى فــي ســوريا بدقــة، وبالتالــي ردع محــاوالت حثيثــة مــن قبــل مرتكبــي االنتهاكات 

وفــي مقدمتهــم النظــام الســوري وروســيا وإيــران لتغييــر ســردية األحــداث ونفــي االنتهــاكات وتبريرهــا، ونشــدد علــى أننــا 

ســوف نبــذل أكبــر جهــد ممكــن فــي توثيــق مــا يجــري بدقــة وموضوعيــة، ســعيًا لخدمــة الهــدف األوســع وهــو حمايــة 

المدنييــن فــي ســوريا، والدفــاع عــن حقــوق الضحايــا، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة، والبــدء فــي مســار التغيير نحو 

الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان، وشــعارنا هــو: ال عدالــة بــال محاســبة.

لالطالع على تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء نرجو زيارة الرابط1 . 
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1  التقرير متاح باللغة اإلنكليزية فقط. 

https://easo.europa.eu/country-guidance-syria-2021

