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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 4 البند

    حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها
   تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  

 موجز 
لقــد امــتمت امتــداا النــزا  اليــوتل الــال ق أيــوئ   األ ــر  ل تقاــ. عيــ   ـ ـت  ا ت ااــ    
وجـــتاام مـــت ، جـــتاام اـــد اة يـــا     ،مـــن   ـــي ا ي  ـــا واليـــوت ن  ،  مـــر املـــد  نواتأكبـــ  
 ت ااــــا  اقاة يــــا  و الــــدو  ليقــــا و   يطــــرةمــــن اق ت ااــــا  ا  ذلــــ  غــــرل أعتاــــ م عــــن  ضــــ ا 
 بكرب مجم ا واأيا   يطا  ا هاه التجاوزا  وأّتيم ي م  قحقو  اة يا   اجل

وامـــــد  و  ا ـــــت مـــــن األطـــــتا   طـــــت  ، امـــــت د اليـــــكا  املـــــد  ن   ومـــــاع  مـــــو  و  
 حمي ـــ تمعـــا   و   اعـــا   وعـــ وة عيـــ  ذلـــ ، هنـــا  بع ن ـــا حمي ـــ  اعـــا  و تمعـــا   املتحاتبـــ 

 أتعيـــراأل ـــتات جوا ــيف متعـــدتة  معا ـــاةأتيــّبيف   مـــا  وا ــراا   عي  ــا باـــما  وااـــح أتاــ  اقحـــت  
  والد ن وامل ن  لص. اةنياجلنس والين واألبنو      ا أي  املتاي و ت م، اما هب

ج ـــوت وإذا   أ بـــال   ق ميكـــن أاـــوتها و تعـــتمل املـــد  و ، عيـــ  مـــت مل وميـــمي العـــا ، ملعا ـــاة 
اقجتاهـا    ـن ، امـتعداتها ةاـات مـ. أـو  ق  إبـدا إىل طاولـ  اليـ ا، و  بـاجليو  األطـتا  ة نـا    ومل
دن  من و  -اليوتل نزا  إىل    ال أشر التاهن      امليتقب. املنظوت  توالص.مو   - ت. وتمات ما ُي 

و ـــد لصـــدت  عـــن املقـــاب   الـــح  جتاـــا جلنـــ  التحق ـــر الدول ـــ  امليـــتقي  املعن ـــ  باجلم وت ـــ   
العتب ـــ  اليـــوت   لصـــت ا  مدو ـــ  أيطالـــيف باليـــ ا وامليـــا ل   وأقـــي عيـــ  عـــاأر األطـــتا  املتحاتبـــ  

اليــــ ا، ومــــن واجــــيف  يــــس األمــــن عيــــ  وجــــ  والــــدول ذا  الن ــــوذ ميــــإول   اليــــع  إىل  ق ــــر 
ا اــــو      عمــــ.،   مــــ ا  اقحــــت  الــــدااتة   اجلم وت ــــ  العتب ــــ  اليــــوت  ، عيــــ     ــــد اليطت ــــر 

 امل ض  إىل  ق ر العدال  
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 المحتويات

 الا ح    

 3                                                                                            مقدم  - وقا  
 3                                                                             التحد ا  -  لف  
 3                                                                               املن ج   - با   

 3                                                                                    ت نام ا  النزا  -نا  اا  
 7                                     املد    احملي   ا  اليوتل عي  خمتيف اجلماعا  واجملتمعا نز أأنر ال -نال اا  

 7                                                                                املد  و  -  لف  
 9                                                          التجال الا ن هم   من القتال - با   
 11                                                                                 النيا  - ج م  
 13                                                                               األط ال - تال  
 11                                                                               املشتتو  - ها   
 11                                                                               املعتقيو  - واو  
 11                                                                              احملالصتو  - زال  
 19                                                       اليطوااف الد ن   واجلماعا  اةنن   - ما   
 44                                                                       املوظ و  اليطب و  - طا   
 41                                                   املدا عو  عن مقو  اة يا  واحملامو  -  ا   
 47                                                                             الاح  و  -اا   
 47                                                                            األااتمي و  - قا  
 41                                                                    التحق قا  املتوالصي  - م م  

 41                                                                           اقمتنتاجا  والتولص ا  -تابعاا  
 41                                                                          اقمتنتاجا  -  لف  
 33                                                                             التولص ا  - با   

  املت ر
 33                                                                      ت يط  اجلم وت   العتب   اليوت    
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 مقدمة -أوالا  
  
   هــــاا التقت ــــتاليــــوت   اجلم وت ــــ  العتب ــــ  املعن ــــ  بأعــــتمل جلنــــ  التحق ــــر الدول ــــ  امليــــتقي   -1

الــح  تحق قـا ال مـا  امـتنتاجااا املبن ـ  عيـ   ،44/44املقـدا عمـ ا بقـتات  يـس مقـو  اة يــا  
و نبغـ   ـتا ة هـاا التقت ـت   (1)4311  وز/ ول ـ  13إىل  نـا ت اـا و  ال ا / 13  ال ـةة مـن  اجتاـ 

  (4)التقات ت اليابق  ليجن مقة اا ب
  

 التحديات -ألف 
 
  ق قا  اليجن   الولصول إىل اجلم وت   العتب   اليوت    ع رت ض إأام  ما زال  -4
  

 المنهجية -باء 
 
جلــــا  التحق ــــر املتبعــــ  عــــاتة   إىل املماتمــــا  اليجنــــ  الــــح امــــت دمت ا ن ج ــــ  املامــــتند   -3
  عي  التوا ا  املباشتة ،  املقاا األول ،واعتمد  اليجن  التحق قا  املتعيِّق  حبقو  اة يا   و 
مــن ا يط  ــاا مقابيــ    جت ــ    املنيطقــ  و  331هــاا التقت ــت إىل املعيومــا  الــواتتة   يــتند أو  -4

   مقابي   3 143 إىل 4311منا   يول/مبتمرب اليجن   الص. عدت املقاب   الح  جتاو جن ف  و 
عــــ  لصــــوت  -1  ومــــج   طب ــــ ميتقيطــــ  بوامــــيط  اليــــواأ. وأيــــج      ــــد و ولصــــوت و ــــد   

مكومـــا  ومـــن ماـــاتت ،ـــر مكوم ـــ ، وتتامـــا     ومشـــ. التحق ـــر   ضـــاا أقـــات ت واتتة مـــنوم ييـــ 
  األمم املتحدةلصاتتة عن أقات ت و  ي ي    ااتمي  ، 

عنــدما أكــو  لــدمل اليجنــ   مــبا  معقولــ  ل عتقــات    اقحــوات   اةنبــا  اعــدة  وأ يــتوى -1
  املولصو   د و ع  عي  النحو

  
 ديناميات النزاع -ثانياا  

 
األ ــر  ل تقاــ. عيــ   ـ ـت  ا ت ااــ ، لقــد امــتمت امتــداا النــزا  اليــوتل الــال ق أيــوئ    -7

أـ       الك ـر مـن األم ـا  التنبـإ هبـا الـح ق ميكـنعقـدة امل اجلب ـا عـدت متزا ـد مـن    تزا د  مدَّ
 الــــالمـــن الـــدعم  و ااـــ  األطـــتا  املتحاتبــــ  لصـــتاعاا عن  ـــاا لتتومــــي جغتا  ـــاا ميـــت  دة   ذلــــ 

 ذلــ  مــد   ــد  موعــ  متنوعــ  مــن الــداعمن ا ــاتج ن، امــا   ذلــ  الــدول واأل ــتات  و هلــا  أقدمــ 
   تمعـــــا  حمي ـــــ  ومشـــــتت ن تا ي ـــــاا عيـــــ  كـــــو متكـــــتتيف  واـــــ  وتمـــــاتاا   منـــــاطر جد ـــــدة أـــــإول 

__________ 

 مرج و ب ن رو )التا س(، واات ن او  نغ  بوز د، و  ت   مو تاتبوت ، وااتق ت . بو ح  باولو عضا  اليجن  هم  (1) 

 (4) A/HRC/S-17/2/Add.1 وA/HRC/19/69 وA/HRC/21/50 وA/HRC/22/59 وA/HRC/23/58 وA/HRC/24/46 
  A/HRC/27/60و A/HRC/25/6و
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  العد ـد مـن  ولكن ـا ميـتمتةمتقيطعـ   وعمي ـا   اـف اشـتبااا  و عـ    ضـاا الو     يـ ،   و 
أواجـــ  األطــــتا  املن تطـــ    القتــــال  قاــــاا   ، م ــــ  النيطــــا  واليـــاان الضـــ ق   لقتــــالمـــاما  ا

  اجلموت مال  الضتوت   لكيتعد دها و  اةمداتا  
  واــي  و  ،عيــ  وشــ  اق  ــات ــد  لصــب   وق  بــدو     ل طــت  مــن األطــتا  املتحاتبــ  -1

بعـد مـا  ز ـد عيـ  و ـد  كنـ    ـي هـاه األطـتا ،   اامـ.ا تاـات عيـكتل   ق ـر  ت   ل  اـما  
امــــت   و عيــــ  األتمل كامـــيف  ق ــــر مأــــأمن  نـــوا  تعــــم اا  ـــ  و مـــن  تبـــي مــــنوا  مـــن القتــــال، 

 ة نــــا ج ــــوت   ــــومل وإذا   أ بــــال  مــــنوا    ــــتمل  بضــــيلأيــــم  هلــــا بالاــــموت  عمي اأ ــــ  ــــدتا  
 اقجتاهـا  التاهنـ   ـن ، ات مـ. أـو  ق امـتعداتها ةاـ إبـدا إىل طاول  الي ا، و  باجليو  األطتا 
دن  ما و  -اليوتل نزا  إىل    ال أشر     امليتقب. املنظوت  توالص.مو   - ت. وتمات من ُي 
تا ـ. األتااــ   ،إىل مـد ابــر ،أــدوت تماهـاالـح  خيــومل ،مـات هـاه اقحــت    مـن و  مـن  -9

ــّت  هــ  الــح  ــومل تول ــ  وإ ي م ــ    ــن ، هــم مــن اليــوت ن   الغالــيف اليــوت   هــاه  كــو متزا ــدعيــ    
  ـي  طـتا   مـن، املعن ـو  و اليـوت  مـا ا  من ـاجل ومـةاأ ج   لكـ.  اقحت  اما  ت ر  ماماا مي املاـاح

اليــ يطتة عيــ   ــتمل األمــدا  بيــبيف  موعــ  متنوعــ  مــن العوامــ. ا اتج ــ   أــدتا اا  قــد  قــدوا النــزا ، 
 أشــر إىلع مــا  م ــرة ليقيــر عيــ  اقحــت  امــتمتات و نيطــول الــدا ي  ليحــت   البعــد  مجبــ الــح 

خم ــف أ ــا م  عــن  يــ  مــن النتــاا  من ــا التنــا س بــن القــومل اة ي م ــ  مــ ت  و ــد  التــدو .اجتاه ـا كــو 
  جا يف وتجال الد ن املتيطت نأد . املقاأين األ الال  ناته يبعد اليطاا  ل

اجلماعـــا  امليـــيح  اـــغوطاا عيـــكت   متزا ـــدة مـــن   بـــ.  (3)اقحكوم ـــ القـــوا  و ــد واج ـــ   -13
وأنظـ م الدولـ  اةمـ م     العـتا  والشـاا )أنظـ م الدولـ  الناـتة  جب ـ املناهض  ليحكوم ، واال  

امــا    وا ــي عيــكت     عــدة حما ظــا    مامــةاأ ج   و   قــد  باــوتة متتال ــ  منــاطر اةمــ م  (، 
  ميــيف  اهلجمــا  الــح شــنت ا مــإ تاا  ــ ل معظــم     أــتمكن مــن التقــداالــح ،القــوا  اقحكوم ــ 

د اع ــ  ا اتج ــ   ــ ل اهلجمــا  ال  ــاا  ــات  يطوط  أيــتيطي   ضــاا     ــول تو  تتعــا،  وجنــو 
شــت  نــاطر امــةاأ ج   م ــ. مو،ــره مــن اجلماعــا  امليــيح      ــاها أنظــ م الدولــ  اةمــ م   الــح 

  محص وإتليف
،  وز/ ول ـ    الـال  لقـاهاملتيَ ـز    ا يطـا بـ  الـتا س بشـات األمـد  كـو مـا اعـة وعيـ   -11
 ـــدتة القـــوا    ـــد مـــّد مـــن، شـــتعي املب ـــا  أكـــانت اجلإاـــا   إىل القـــومل املوال ـــ ، عد ـــد  قـــص  ـــن  

اقحكومـــ   ولـــ      ـــي  كـــا  البيـــد  و ت جـــ  لـــال ،  قـــد  الو ـــ    يـــ   العمـــ. عيـــ  اقحكوم ـــ  
م ــ. تمشــر واحملا ظــا  اليــامي   و يطــوع اقأاــاق  ابــرة امــةاأ ج     نــاطر ذا     ــ مل األولو ــ 
اعتمــد  و عي  ــا   أيــ يطتاقحــدوت الدول ــ  الوم ــدة الــح ق أــزال هــ  اقحــدوت اليبنا  ــ ، و امتــدات عيــ  

   ، إاــاوم ي شــ ا  شــ ع    جنب ــ    ــتملعيــ  مــز  ا   اعتمــاتاا شــد داا ومنتظمــاا القــوا  اقحكوم ــ  
__________ 

ــدَّت لــ  معــ  ،ــر ذلــ ، القــوا  امليــيح  اليــوت  ، و ــوا  امل ــابتا   (3)   شــم. ماــيطي  والقــوا  اقحكوم ــ و، مــا   ُي 
  جا  الشعب   و وا  الد ا  الوطيوالي  ح  هبا، اما    ا مز  ا  والشب املتأبيط واحملي  وامل ي ش ا  األجنب   
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 نــت  ا يــاات البشــت   ومــت  اقمــتنزا  أــأنراا  و ــد   اعتماتهــا عيــ  عمي ــا  القاــف اجلــولإىل 
 التابع  اقحت  اجلم وتل وال ت   اجل ش، اما    ا ومدا  الن ب     عي با    الص  ابراا 
ش املنتيــب  إىل اجلــ اجملموعــا  بــد اا مــن امليــيح  املناهضــ  ليحكومــ ، اجملموعــا  و مــتز   -14

اا عيـــ  ميـــا  القـــوا  هامـــ اا أكت ك ـــ أقـــدماا م ـــ.  مـــتات الشـــاا، امجموعـــا  اليـــوتل اقحـــت وا ت ـــا ا 
وعيـــــ  الـــــت،م مـــــن    هـــــاه   حما ظـــــا  إتلـــــيف وتتعـــــا وميـــــيفاألمام ـــــ    ب ـــــا  اجل   اقحكوم ـــــ 
وجنـو  الشـما  ه   ت ـف ميـيف  ومي ـا باـوتة متقيطعـ  أنظـ م الدولـ  اةمـ م   أقاأـ.اجملموعا  
م ــــ.   اــــات الــــد ن وجنــــد و موعــــا    ــــتمل الناــــتة  جب ــــ مــــي  عــــزز  أعاو ــــا  ن ــــا  ــــدتمشــــر، 
اق ت  ــــا  الةا ــــز عيــــ   اقحال ــــ  عيــــ امل دا  ــــ  اقمت اجــــا   أيب ــــ مــــا  بــــدو   م ّضــــي ا األ اــــ ، 

  (4) د ولوج   والي ام  اة
لـــــدعم عيـــــ  االتحيـــــن الكبـــــر   التنيـــــ ر بـــــن هـــــاه اجملموعـــــا  وماـــــوهلا مـــــاهم  ـــــد و  -13

 جد ــــدة  ق ــــر مكامــــيف وهــــو مــــا  تمل إىل ، لعمي ااــــا امل دا  ــــ  األتا  العــــاا يــــن   اليوجيــــح 
أ ضــ  و ــد   ، واــال  اق تتــال عيــ  املــواتت واألتااــ ، والي امــ   د ولوج ــاة قيــاما  اق وأيــتمت

   امليتقب.  و امك ااجملموعا  هاه  ومدة تعاامإىل أقو ض 
املكامــيف الــح توت تا يــ    اليــوتل مــن أنظــ م القاعــدة،  وهــ  ال ــت الناــتة،  ب ــ واــا  جل -14

ــــيف، م ــــ  مققت ــــا مــــإ تاا اجملموعــــا   ــــربا تظــــاا أن ــــا امليــــيح    إتل  يمــــ عمي ااــــا بالتعــــاو  الون 
ــــا  موعــــا   ــــ إ ذا   ي   ــــألف   خمتي ــــ   د ولوج  ــــح أت  مــــن  مامــــاا و ــــد عــــزز  جب ــــ  الناــــتة، ال
مــ يطتاا عيــ   جــزا  وامــع  مــن حما ظــ  إتلــيف،  - خبــ   أنظــ م الدولــ  اةمــ م   -مــوت ن  مقــاأين
بشــك.  ــا  عيــ   هــاه اجلماعــ  أتا ــز و تملاحمليــ   لتيب ــ  متيطيبــا  اقحكــم  واجل ــوتاملــواتت واّتمــ  
   د ولوج ت ا املتيطت  إو تمل  احملي   اجملتمعا     وذها  إىل أعز زألمن والعدال  لآل ا   إ شا 
  تنـاز عـدا ال قـ  والب  مامـاا وأنظـ م الدولـ  اةمـ م    جب ـ  الناـتةواأيم  الع  ا  بـن  -11
مــاق   وإ  اا ــ  هنــا عيــ  املــواتت،  مــتحواذمــن  جــ. اق  الغالــيف   ــد أاــاتم  اجلماعتــا و 

م ــ. خمــ م الرمــو    تمشــر، ومنيطقــ  القيمــو  الغتب ــ     عزولــ   جب ــا  م ب ن مــا  ــاتتة ليتعــاو 
  ت ف تمشر

مـــن احملا ظـــا  الشـــمال   والشـــت     وامـــع  جـــزا      ـــوذه  أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   عـــززو  -11
حمـا ظح القـوا  اقحكوم ـ     والبيـدا  الـح أيـ يطت عي  ـا وا ـيامل ابر هجماأـ  عيـ إىل مد  لصّعد و 

  الومـــا واجلنـــو  منـــاطر جد ـــدة  إىل تهاب ـــ    ضـــاا اةماعـــ  هـــاه اجل و ـــدت محـــص واقحيـــك   
   لصـــــ و د ـــــدة جوق ا   ايــــيفتتعـــــا واليـــــو دا  عــــن طت ـــــر   حمــــا ظحإىل منـــــاطر     متو،يــــ

  معا . التنظ م الح أنشا  اتجاحملي    قاأي املاجملموعا  
__________ 

تا يــ   بالتنيــ ر مــي اجلماعــا  عمي ــا     بعــض احملا ظــا  اليــوت   ــد   ــا   عيــ  الــت،م مــن    جب ــ  الناــتة (4) 
 لتــــزاااق عواــــاا عــــن اأ ــــ مــــن الضــــتوتة العمي  أنشــــأ بوجــــ  عــــااهــــاه التحال ــــا   ــــن  امليــــيح  املناهضــــ  ليحكومــــ ، 

 أيـــتمت اليجنـــ    اعتبـــات هـــاهالناـــتة   هـــاا التقت ـــت،  ب ـــ جب   ـــي اةشـــاتا  املتعيقـــ   و   اقحق قـــ  ـــد ولوج  اة
  (4314)4173احملدت    تات  يس األمن  عي  النحو اا إتهاب  اجلماع  ا ا اا 
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  الت ــــ  عيــــ   ــــد الــــح مــــي هبــــا كبــــرة اليــــاات ا  واعتمــــد أنظــــ م الدولــــ  اةمــــ م  ، بعــــد -17
اقمـت داا الوامـي  تضـمنأ ةعمـ. جد ـدطت قـ   ،اجلماع  املييح  الكتت ـ ، ومـدا  محا ـ  الشـعيف

ـــ  عيـــ  متابـــا  النيطـــا  ألج ـــزة    عمي ـــا  ا تحات ـــ ،  ضـــ ا عـــن متجتيـــ  شـــد دة اق  جـــات حممول
ـــالتحـــالف الـــدو  اـــد و ـــد أومـــي  يطـــا  الكـــت وال ـــت   مـــيو     اآلو ـــ     اةمـــ م  أنظـــ م الدول
 إاـعا  إىل  أـإت ،ـاتا  التحـالف اجلو ـ  إق      التنظـ م دتأـ  عيـ  حماتبـ  وهو ما عزز األ رة، 
الــــح العمي ــــا  الرب ــــ   جنبــــاا إىل جنــــيف مــــي هلــــاه اجلماعــــ  إق م نمــــا اا ــــ  أشــــن عمي ــــاياألتا  ال

 ختوا ا ومدا  محا   الشعيف 
اجلو ــ   غــاتا المــن بــدعم مــن  اعــا  ميــيح  حمي ــ  و  - ومــدا  محا ــ  الشــعيفومّققــ   -11

هـــاه الومـــدا ، ومـــ يطت    احملا ظـــا  الشـــمال   الشــت      اا أقـــدم -التحـــالف الــدو  الــح  شـــن ا 
ابــر  عيــ  معــرب أــ.  بــ ض )الت ــ (   ا تاــات ،)ميــيف( (1)اوبــا عــن العت /ملنيطقــ   هــابعــد أيط ر 

  باجلز تة   منيطق  متوالصي  جغتا  اا مل إىل تبا اوبا  وهو ما  ت، عي  أنظ م الدول  اةم م  
معظـم القـوا  املقاأيـ ، عيـ  جب ـا  خمتي ـ    اأيـ  ومـدا  محا ـ  الشـعيف، الـح أـو ت ـد و  -19
 ي شــــ ا  معتب ــــ  و عشــــاات     ــــاامـــا  ،امليــــيح اجملموعــــا  متنوعـــ  مــــن طاا ــــ  إىل جنــــيف مــــي  جنبـــاا 
وعيـ  الاـع د اجلغـتا ، أقـدم   ـوا  ومـدا  محا ـ    و ااا. أابعـ  ليجـ ش اليـوتل اقحـت  آشوت 

هـو مـا  نـات   اآلو   األ رة   املناطر الح    من عي  ا العـت   ـاتج األتااـ  الكتت ـ ، و الشعيف 
  بعض اجملتمعا  احملي      وماع امت ا ا 
األمـــــم ا مبعـــــو  إىل طاولــــ  امل اواـــــا ،  ـــــدّ اجليـــــو  إىل األطـــــتا  املتحاتبـــــ  ومــــع اا لـــــد ي  -43

هبـــــد    وز/ ول ـــــ  49  مـــــن  يـــــس األإىل  جد ـــــداا  مـــــت  ا  تل م يـــــتوتا ا ةامـــــاا  املتحـــــدة ا ـــــا 
ا ــــةئ املبعــــو  و   4314عــــاا الاــــاتت تن  ــــا ب ــــا  جن ــــف ل بــــن اليــــوت ن  ــــ التولصــــ. إىل ون قــــ  إطات 

  ت ـ    تبعـ، أشـك .  ذا  الن ـوذمـي األطـتا  املتحاتبـ  والـدول   جتاهـا بعـد مشـاوتا  مك  ـ ، ا ـا 
يـــاا. وامل؛ واليـــ م  واقحما ـــ  ليجم ـــيوأـــو ر التال ـــ   ولتتنـــاول امليـــاا.  معن ـــ  اموااـــ ي حمـــدتة عاميـــ 

 وواملإميا  العام  والتعمر والتنم  و  ؛العيكت   واألمن  و ياا.وامل؛ والي ام   والدمتوت  و
 و ــإنت بشــدةامــتقتات املنيطقــ    زعــز اجملــاوتة البيــدا  ل جئــن إىل ملتوالصــ. تــد ر اال وق  ــزال -41

أـوا ت اليـيي األمامـ     اجملتمعـا  املضـ     و ـد ت عـ  عيـ  عي  مب. الع ش وا دما  العامـ  و 
اختـــاذ إىل اجملـــاوتة البيـــدا   من ـــ ،  امـــا تا ق ـــا مـــن شـــوا،.هـــاه التحـــد ا  اق تاـــات   واقجتماع ـــ ، 

مـد أعبـر  ئـن   الولصـول إىل  مـاان آمنـ و، عيـ وو ـد مـن  ـت  ال جنتاتة اقحـدوت أتعير بأدابر 
  امل ومل اليام  لشإو  ال جئن   يطو  و ،وأر س

واـدت لييـوت ن الـا ن ُيـاولو  ال ـتات مـن النـزا    املتـائ اقحما ـ  م ـزبشـك. ميطـتت و تقيص  -44
 من مكا  موت ا املشتت ن  م اة ال ئا  األا ت اع اا    التمو . شد دالماق  النقص 

  
__________ 

   ي  بامم واوبا و   ما شات إل  ا  (1) 



A/HRC/30/48 
 

 

GE.15-13719 7/33 

 

 المدنية المحلية اع السوري على مختلف الجماعات والمجتمعاتنز تأثير ال -ثالثاا  
 
ــــزال املــــد  و   -43  تمل العنــــف الــــال  ــــد و اليــــوتل   نــــزا الضــــحا ا التا يــــ ن لي  شــــكيو ق  

مـــا  تـــا عـــدتها  تنـــا ص  مـــ ذا  آمنـــ  هم إىل  ـــتاتهم إىلو م ـــا  مداتمـــ مو  ة املـــد  ناجتـــائ م ـــا
 عرب مدوتها  تا . موت ا  و

  و  ا ــت مــن األطــتا  املتحاتبــ امــت د  طــت  وامــد اليــكا  املــد  ن،  عمــوا بــنومــن  -44
اا ـ  وطـأة و تمعـا  حمي ـ    نـا   اعـا     وعـ وة عيـ  ذلـ ، بع ن ـا حمي ـ   اعا  و تمعا 

جوا ـيف متعـدتة مـن هـو ت م، امـا   ذلـ  مـن   عـا  األ ـتاتمـا عي  ا  شـّد مـن ،رهـا   ك ـراا اقحت  
 عيـــــ  اليـــــكا  املـــــد  نو ـــــد أـــــإنت اهلجمـــــا    وإنن ـــــت م وت ـــــن م وم ـــــن م  مومـــــن  منيـــــ ـــــو  ج

، عيـ  مـب . امل ـال   لصـ. إنـي معـنالنيـا  املـد  ا  مـن  ، بـ.النيـا  املـد  ا  أيت د   د داا   و
    اجلم وت   العتب   اليوت   الدااتة وا ي اقحت  وهاا هو

األشــــّد  تمعـــا  احملي ـــ هـــاا التقت ــــت أـــأنر النـــزا  اليــــوتل عيـــ  بعـــض ال ئــــا  واجمل  بحـــ و  -41
 مــت ميــتح .   ــال  -جلم ــي هــاه ال ئــا  واجملتمعــا   اامــ  شــامي   ق  قــداإق    التقت ــت   أضــتتاا 
   اليوت  البشت   ل تا  ال ي  يا   ظتاا 
  

 المدنيون -ألف 
 
 متاعـــاة عيـــ  اةطـــ  ، ل اات،  و تو  تو  متاعـــاة أ ـــ مـــن القتـــالاألطـــتا  املتحاتبـــ   ختـــومل -41

بغــض و   بــن مــا هــو مــد  ومــا هــو عيــكتل ملبــدا ا التأم يــ  املتعيــر بــالتم  زوخبالصــ  لقــوا ن اقحــت ، 
حمــدت  و ق أوجــ  إىل هــد  عيــكتل  اهلجمــا   ـن  معظــم، املعن ــ  األطــتا  املتحاتبــ  هو ــ  النظـت عــن

 ت  اهلجمـــا  و ـــد  تـــال ميكـــن أوج   ـــا إىل هـــد  عيـــكتل حمـــدت   أيـــت دا طت قـــ   و ومـــ ي  ق
 املد  ن اليوت ن    لص و  ياات ابرة و و   العشواا   عي  املناطر اليكن   إىل

  واحملي ــ  ــ ألجنبا   ي شــ املالقــوا  اقحكوم ــ  )امــا   ذلــ  القــوا  شــب  العيــكت   واوأضــي  -47
أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م  ، الناـــتة و  وجب ـــ امليـــيح  املناهضـــ  ليحكومـــ  واجملموعـــا  ( الـــح أـــدعم ا

وهــــو ، من ــــاقت  بــــال و  املــــد  ن باليــــكا  املكتظــــ عيــــكت   تا ــــ. املنــــاطر  اا  هــــدا امــــت نا ،  بــــ 
  لي يطت  عتمل اليكا  املد  ن ما
 

 الهجمات البرية -1 
 
 باليــكا  عيــ  القــتمل املد  ــ  املأهولــ   ننــا  أقــدم ا هجمــا  بت ــ  األطــتا  املتحاتبــ  أن ــا -41

امليــــيح  املناهضــــ  واجملموعــــا  القــــوا  اقحكوم ــــ  و ــــد  تيــــ  األمام ــــ    ب ــــا عيــــ  اجلوالوا عــــ  
   اهلجما  الرب   امل اي   ت اه أنظ م الدول  اةم م   مكا اا مد  ن الناتة و  وجب  ليحكوم  
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و طيقـــ  )ميـــيف(   مـــتتأننربا ت، ت يـــ  القـــوا  اقحكوم ـــ   ت ـــ   شـــباع/ ـــ  منتاـــف   -49
  ننا   تاتهم  يقوا مت  م مد  ن  عي  مكا النات 
ـــ و  -33 اقحت ـــت وميـــك   الشـــت    وميـــك   باـــت   ـــتمل    يـــا / بت .  ت يـــ  القـــوا  اقحكوم 

ولكــن   واا ــ  املنيطقــ   ــ  مــ يطتة اجلــ ش اليــوتل اقحــت، ت ــف تتعــا الغتب ــ  واملاــيطب  الوا عــ   
 تيـ  القـوا  اقحكوم ـ  و  مقاأي  هاا اجل ش    كو وا موجـوت ن    ـا  ننـا  أقـدا القـوا  اقحكوم ـ  

 آ ت ن  13  وجتم تج ا  43كو 
أقاأـــ. إىل جا ـــيف اا ـــ    ميـــيح  مناهضـــ  ليحكومـــ  موعـــا  ها ـــ  مـــات ، آذات/  و  -31

مــكا ا عــدت مــن  مــ ت عــن مقتــ.  وهــو مــا، واجتامت ــا باــتمل الشــاا )تتعــا(منيطقــ   جب ــ  الناــتة،
  ت ــ  اشـــترب  جب ــ  الناـــتةأعمـــ. بالتنيــ ر مـــي  ميــيح  موعـــا  ها ــ  و   مــن الــااوت واة ـــا 

،  عـدا مز تا / و  ـ   منتاـف و  مـ ت عـن مقتـ. مـد  ن  ـات ن   وهـو مـا بت .،   يـا /)إتليف(   
 )إتليف(   ت    ييف لوزة   تج ا  44الناتة  جب  مقاأيو 
 ـتمل عيـ   ربا ت الـال شـن    شـباع/ د  ن  ـ ل اهلجـوامـ أنظ م الدولـ  اةمـ م   عدا و  -34

   ا ـ  و   تمـز وأـ. مشـتا  و ـرب شـام  أـ. ه    ـا ـت ا ـابوت )اقحيـك (، امـا امتدات عي  أقي آشوت   
شــن  ، مز تا / و  ــ  47إىل  41مــن و  ال ــةة محــاة(  ) التنظــ م  ت ــ  مبعوجــ مــات ، هــاجم آذات/

  وأـتت أ الصـ . هـاه مـد  اا  413 مـوا  مـ ت عـن مقتـ.  اوبـا عيـ    اا تهاب   هجومـاة هاه اجلماع 
  ت اه  وما و  ت اهلجما    ال

 
 القصف الجوي والمدفعي -2 

و ــــــد أعتاــــــ    ألمــــــاان مأهولــــــ  باملــــــد  ن  ا اجلــــــول اــــــ القــــــوا  اقحكوم ــــــ  والصــــــي   -33
و ــو   يــاات ابــرة   إىل  ت    مك  ــهلجمــا  ت ــت الــزوت وإتلــيف وتمشــر وتتعــا و ميــيف  منــاطر

 املد  ن لص و  
 تااــــزاألمــــوا  وم د ــــداا كــــو و  ،د  ــــ مي  ــــ  بعــــض اهلجمــــا  كــــو  مــــاان جتّمــــجّ و ــــد و   -34

 اقح دت ــ  حبيــيفحميطــح اقحــا      مــ  بع ــد ن ومــ    لق ــ  عيــ  ربا ت، شــباع/   وااــ. و النقــ.  
،ـــاتة جو ـــ  القـــوا  اقحكوم ـــ   شـــن مـــا و،   ات/  و  مـــ ت عـــن مقتـــ. مـــد  ن   ممـــا، بتام ـــ. مت جـــتة

و  تــ. اقحــا    ومــ اتا  األجــتة التاــا    مد نــ  ميــيف   وهــو مو ــي أقــ. منــ عيــ  جيــت اقحــاج، 
 عدت من األط ال امن    م املد  ن،  القتي  من   واا   ،الب  أقت باا  ش ااا  43  أي  الغاتة 

منيطقــ  عيــ  ن نــ   مــوا     بتام ــ. مت جــتةعــدة  مكوم ــ متوم ــا    لقــ مـا و،   ات/  و  -31
  ـــتات التنظـــ م    كـــن و   مشـــال ميـــيف  البـــا  ا ااـــع  ليـــ يطتة أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   والوا عـــ  

  و عــدا  الزتاع ــ   ا ضــتوا  وامل بــس النيــاا   وامل الــح أبــا     ــا األمــوا  هــاه تا ــ.موجــوت ن 
املــوات الغااا ـ  الوا ــي   مــ   مـو  عيــ  بــتم  ا مت جـتاا  متوم ــ  مكوم ـ  لقـ ،  / و  ــ ميطيـي مز تا 
  هــاا أكــن و  املــد  ن  و ــو   يــاات   لصــ و  د نــ  ميــيف  و مــ ت اهلجــوا عــن جــيف القبــ  ام
  هدا  عيكت    اليو     
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  ميــيف  باملــد  ن و م ــا  مأهولــ  بيــدا ميــيح  مناهضــ  ليحكومــ   موعــا  و اــ    -31
ـــا  الـــح أيـــ يطت عي  ـــا اقحكومـــ    مد نـــ  ميـــيف و وتمشـــر وإتلـــيف وال ذ  ـــ    عتاـــ  ق أـــزال األم 

  ولــ   مــا و،  طيقــ   موعــ  ميــيح   ات/   وااــ. و امليــيح     بــ. اجملموعــا  مــن  لقاــف منــتظم
 امليــيح اجملموعــا  وأقيطــي يــع  مــد  ن  ، ممــا  مــ ت عــن مقتــ. أاملواــامبوعيــ  مــ   اا لصــاتو  اهلو ــ 

 مييف الح أي يطت عي  ا اقحكوم   مناطر مد ن  عن إمداتا  امل اه باوتة توت  
عيـــ  امليـــيح  املناهضـــ  ليحكومـــ  إطـــ   الاـــوات   و ـــاااف اهلـــاو  اجملموعـــا  أوالصـــ. و  -37
  لصـــ و و ـــو   يـــاات  إىل  وهـــو مـــا  ـــإتلمد نـــ  تمشـــر،   اليـــ دة ز نـــيف مـــ  جتما ـــا و مـــ  

 الرب ــ  هجمااــا شــن  بــ. وجب ــ  الناــتة،امليــيح  املناهضــ  ليحكومــ  اجملموعــا  و اــ   املــد  ن  
  ،  تمل وا ع    طت ر أقدم ا  تتعا وإتليف

الوا عـــ  )ميـــيف(  حميـــ بئـــت  ت ـــ   بت .، شـــن التحـــالف الـــدو  ،ـــاتة جو ـــ  عيـــ    يـــا /  و  -31
ماه ـــ   و  أتضـــ  بعـــد  أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م  و ومـــدا  محا ـــ  الشـــعيف بـــن   ـــا املواج ـــ عيـــ  

   ــد عــن  -املــد  ن لصــابا  بــن موجــوتة   القت ــ ، ولكــن عــدت اةالــح اا ــ  األهــدا  العيــكت   
  تاتهـا مـن بـن  - قـد  تيـ   مـتة  بـالغ  وبامل ـ.،القيـر ال  بع  عيـ  - اح   13مقت.  ا ت من 
ــــــ التحــــــالف شــــــن ا   ،ــــــاتة جو ــــــ  - مخيــــــ   ط ــــــال تا  ميــــــن )ميــــــيف(     ت ــــــ  عيــــــ  دو ال
  الال امت د ت  الغاتة اهلد  العيكتلو   ّتض  بعد    مز تا / و  

  شــك. ،ــاز الكيــوت و/ و امــت داا األمــيح  الك م اا ــ   مــزاعم  وأتوالصــ. التحق قــا   -39
  بيــدا  و ــتمل   ــتمل   إتلــيف  واــال   ،ــاز ال ومــجن   مــتمن ومــتا يف و م نــا  وبــنش، 

  بت .   يا /مات  و ش تل آذات/
  

 الرجال الذين هم في سن القتال -باء 
 
اليـــوت  ،  ليحــت ال ظاعــا  امليـــتمتة الــا ن    ّيـــ م عــدت املـــد  ن  يـــ  عيــ  الـــت،م مــن  -43
األطــتا  املتحاتبــ   ــ ل  امــت د   قــد الضــحا ا    اــرب  ئــا  شــكيو   املــد  نمــن التجــال  ن  ــ

   ضــاا   شــكيو  هــمو   مــن القتــال   التجــال املــد  ن ممــن   عتقــد   ــم (1)الــح شــنت ا اهلجمــا  الرب ــ 
  اتج  يطا  القا و   التعا يف والقت.  عمال ق ت ا  القيتل و قحاق  ا الضحا ا املد  ن  ول
 ولئـ  الـا ن ُيميـو   ق مـ ماو  -التجـال     ،الـح مـبر أون ق ـا مـال يفاألومما  تيطابر مـي  -41

ــــّن  ــــاطر مضــــيطتب   مــــن  ــــم  بيطا ــــا  هو ــــ  أب القــــوا   عيــــ    ــــدلبشــــك. أعيــــ     و  ــــو  -من
عنــــــد  قــــــاع الت تــــــ ش   املنــــــاطر الــــــح أيــــــ يطت  و ــــــد مــــــد  ذلــــــ     م ــــــا  ا ــــــرةاقحكوم ــــــ   

الــح أــتبا حما ظــ  تمشــر تمشــر وميــيف، واــال  عيــ  اليطــت  التا يــ   مــد نح اقحكومــ     عي  ــا

__________ 

  مـن القتـال ال ت ـا  الـا ن أقـ.  األشـ ا  الـا ن  عـاميو  اـأ تات شـم. يـابق  ليجنـ ، التقـات ت ال   عي  النحو املونر (1) 
  ادهم املتأكب ، اما   ذل  اق ت ااا  ّاتمعامي  الق  و تناول ال ت  تال )األط ال(  ت اه   عاماا  11 عن عماتهم 
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  شــيط  أتعيــر حبق ــم   مت ــ  بيــبيف  مــن التجــال معــتق ا ق ُياــ   ا ظــ  تتعــا  وق  ــزال عــدتامح
 مـــتهم  مت بغـــتمل الضـــغا عيـــ    ـــتاتآ ـــت ن  ـــد  امتجـــاز  شـــ ا  التجمـــي  و بـــدو    التعبـــر  و

 ،ر  ا و  إجتا ا امتجازهم  اع.وهو ما اليييطا ،  امليطيوبن من
، 4311مــات  آذات/ امتجاجــا  ألول مــتة  ــ ل يــتلمــاق  اق ت ــا  الق و ــد و نّقــ  -44

املــد  و  مــن م ــ  ُيتجــز البيــد  منــا مــااد     ــي  كــا  اشــ   عــن  التحق قــا  ال مقــ  إقّ   
  مث خيت و   دل القوا  اقحكوم   التجال البالغن  ماماا عي  

و ـــتت ولصـــف ن  معظـــم املعتقيـــن اليـــابقن الـــا ن  ـــابيت م اليجنـــ  هـــم مـــن التجـــال البـــالغو  -43
  ت اه  ل ت  واو  ام ا. ليمعامي  الح أيقوها 

التجــال  أنقــ.مــن مت ــ   ــد مــّد  ا ــراا   اــ. مكــا  اقحكوم ــ  املنتشــتة  قــاع الت تــ ش مث إ   -44
   يــ م عــالقن   و التجــال املــد  واــد الــا ن  يــعو  إىل مغــاتتة املنــاطر الــح أيــ يطت عي  ــا املعاتاــ   

مـــ    و قاـــف جـــول مك ـــف  أتعـــتمل لاشـــتبااا  عن  ـــ   و  أقـــي    ـــا  املنـــاطر الـــح  ـــد  بال عـــ.
    و تجـــال املـــد  الالـــح  تعـــتمل هلـــا دتة احملـــت د ـــدا  المالـــ   ، و ال ـــةا  األا ـــت هـــدو اا املنـــاطر 

  ألصـــبحوا،  ت جـــ  لـــال ، ،ـــر  ـــاتت ن عيـــ تو  ولصـــوهلم إىل  مـــاان العمـــ.   قـــاع الت تـــ ش اقحكوم ـــ 
 زواج ـن   املنـاطر الـح أيـ يطت عي  ـا املعاتاـ  أـتان  نيـا لو نّقـ  توا ـا  متعـدتة     متهم  و دإعال

مـــن املنيطقـــ   بـــ. ة ـــتاج م  قـــاع الت تـــ ش  ن الـــا ن هـــم   مـــن مـــا  بـــ. املتاهقـــ  عـــربملتا قـــ   بنـــاا 
 القوا  اقحكوم   ل عتقال عي    دل  الح  د  تعتاو     اين البيو، م 

إىل تجن ـــد التجـــال   القـــوا  امليـــيح  ل اقحكومـــ  مـــإ تاا  ّ ـــااا الـــح   ضـــ  اقحميـــ  و ـــد  -41
  وإل  ا املناطر الح أي يطت عي  ا اقحكوم من البالغن التجال  أنق.متا  إعا   ز اتة 
  و هــم مــن التجــال البــالغن   ومعظــم األشــ ا  الــا ن  عــدم م أنظــ م الدولــ  اةمــ م   -41

 عيـــن التنظـــ م    هـــإق  التجـــال هـــم مـــن املقـــاأين األمـــتمل  و مـــن املـــد  ن ، مـــن اقحـــاق  العد ـــد
 قتي م ل ، واا  ذل  مربتاا املتعاو ن مي القوا  اقحكوم    و مي  موعا  مييح    تمل

و   ـد    هـاه اجلماعـ    جتن ـداا  يـت اا  تجـاقا و ت ا ـاا   ضـاا جند أنظـ م الدولـ  اةمـ م   و د  -47
وامـداا مـن  بناا ـا أتمـ.     مـتة ، مـن اـ. ت ـت الـزوت م يطتاا   ت ـف مكم   د طيب ، بعد    
    لص و  ا عي  األ . ليقتال

  أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   ا ااـــع  ليـــ يطتة واعـــد حمـــدتة   املنـــاطر  عيـــ  التجـــالوأ يطّبـــر  -41
الــ ي أز ــد  عمــاتهن   ت ــا النيــا  وال نيطبــر عيــ الــح أ  أيــمــن    ــ. أق  ــداا  هــاه القواعــدوت،ــم    

طــول معــن، ومضــوت تو  م  ــ  مــ  يح ــ  الوأــت  اليبــا ،  آتا  ن ــا أشــم. ، مــنوا  13عــن 
التجـال و ـد  ـ ـّت م هبـاه القواعـد  اـ. مـن ق  يتـزا يـد  وا راا مـا  عا ـيف باجلَ لص ة اجلمع    امليجد  

 بالقت.  الح  عا يف عي  ا بت م  الز ا  حماتم مالا ن  ضبيطو  باحب   يا  من ،ر
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   نـــــزا اقاـــــيطتابا  وال ـــــةة طـــــوال  بيـــــبيف  ـــــو  جنيـــــ ن النيـــــا  وال ت ـــــا  امـــــت  د   -49

 اجلم وت   العتب   اليوت   
 بتجــال  عضــا   ، ال عي ــ   و امل ةاــ ، مــت  األ توابيط ــنبيــبيف   ضــاا النيــا   وامــت د   -13

مـــا  ةأـــيف  مـــي اـــ.، امــت ة امتجـــاز بالنيــب  إىل املقـــاأين،  ـــن   و املعاتاـــ  األطـــتا  املتحاتبـــ  ــوا  
  ــد  إ ــ  املــت ة  حيــيف، بــ. إذقل ق  يــت د  عيــ  مــا  بــدو  ش اــ ا، خمــاطت عيــ  عي ــ  مــن

  من التجال  اتهبا إىل إذقل  -   املقاا األولب. ميكن القول إ     د   -   ضاا 
و يـــا  اليــ ا  مــن  جـــ.و اشـــيطا   لصــح  ا و  حمام ـــا القـــوا  اقحكوم ــ  اعتقيــ  و ــد  -11

بغ ـ  إت،ـاا   ـاتهبن مـن الـااوت عيـ     ضـاا  يـا امـا اعتقيـ  مشـاعت مناهضـ  ليحكومـ     عرّب  عـن
 امليـــيح  املناهضـــ  ليحكومـــ اجملموعـــا   القتـــال مـــي اشـــةاا م     بعـــد اقشـــتباهأيـــي م    يـــ م 

      تملاجملموعا  بيطت  تعم هاه  و
تجــزو  -14 و تعتاــن ليتعــا يف واملعاميــ   ،اقحشــتا ب ومي ئــ   زا ــا   ــاتةالنيــا  املعــتق     ز    

  بعــدا الك ا ــ ، أــوا ت  إ  التعا ــ  اليطب ــ ،وأتيــم   وواووال ــت   اــ.   امل عيــ  النحــوال إ يــا   ، 
  لينيا  املتم زةاليطب   وال ي ولوج    مت اجا اق تعا   أييبق أتو ت  ل ، ا او عي  وج  و 

مــن اق،تاــا  و،ــره مــن  شــكال ،  ننــا  اعتقــاهلن   متااــز اقمتجــاز، النيــا  عا ــ  ــد و  -13
  ضــــاا  عــــ. اقعتــــدا   القــــوا  اقحكوم ــــ  واتأكبــــ مــــوظ   اقحكومــــ    عيــــ    ــــدلالعنــــف اجلنيــــ  

 ا ــت مــن التجــال   املنــاطر الــح التنقــ. حبت ــ   يــتيطعن النيــا  وأل  عنــد  قــاع الت تــ ش   اجلنيــ 
 عيـــ    ـــدل ل عتـــدا  اجليـــدل واجلنيـــ  ـــن  ذلـــ  اعي ـــن  ا ـــت عتاـــ  ، أيـــ يطت عي  ـــا اقحكومـــ 

 اليكا  املد  ن  منالقوا  اقحكوم   والعنالصت اةجتام   
  مـــن  الـــا ن هـــم ا ت ـــا  التجـــال ت  إىل اعتقـــال و و  ليحميـــ  الـــح   ـــااا اقحكومـــ  واـــا  -14

 حالـ  الن يـ  وأشـك. اآلقا  اليـواي أـتان قحـاهلنات ا تاات   واجتماع   ماتة عيـ  النيـا  القتال آن
 و ـــو قحقـــو  اة يـــا    اا ا ت ااـــ ،   مـــد ذااـــا،أعـــا  من ـــا النيـــا   ت جـــ  ا ت ـــا    ـــاتهبن الـــااوت

إعالــــ   ضــــمن هلــــن  ت ــــ. تو  هــــإق  التجــــال  ــــةان    ،يــــيف األم ــــا   ت بــــا   ــــن ، ايــــ   ذلــــ 
 معيـــر  ــا و  وأبقــ  املــت ة الــح    اــ. عيـــ  مــا  إاــد و ــاة  ت ب ــا   واــي   ط ــاهلن  و ن   يــ 

  و الزواج متة   تمل  أيتيط ي     وتان  املمتيكا   و ب ع ا ق
مبــاتلت ن مــن  جــ. إىل ا تيطــا   يــا  امليــيح  املناهضــ  ليحكومــ  و ــد جلــأ  اجملموعــا   -11

 اقحكوم   لدملعتقين املقاأين املو  النيا  بأمتمل من
 133 امليــيح ، امــا    ــا جب ــ  الناــتة و مــتات الشــاا، مــوا مــن اجملموعــا  ااــت      ــاو  -11

  4313 ،يـيطس آ /ال ذ  ـ     ت ـف عيـ  القـتمل العيو ـ    شـن   ـ ل هجـوا تهـاانامت ة وط ـ. 
  والغـاا العـ ج اليطـيب  مـنإق عيـ   ـدتيف حمـدوتيف ( ّاـتق  العي  األ ـ. مـن   مالتهاان ) ا و   ا. 
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 طيـــر مـــ     و ـــدامتجـــازهنميكـــن ع ج ـــا  ننـــا   بيـــبيف اعـــت ق  اـــا  ميـــنا أو  ـــ  نـــ   و 
 ألمتمل لأباتل عمي ا     ش ااا  43موا  اآل  متائ 

والقـــتمل   ت ـــف  بيـــدا األشـــ ت األ ـــرة عيـــ  بعـــض ال  ـــ لالناـــتة  مـــ يطت  جب ـــ  ـــد و  -17
الق ــوت عيــ  اقحت ــا  الش اــ  ،   موعــ  مــنأشــر إىل  ــتمل أقــات ت مــن معــتة ماــت ن وتت  إتلــيف  و 

 4311 نـا ت اـا و  ال ا /امـت أن     أقـات ت عـن إعـدااو ـدن   إلـزاا املـت ة بتغيط ـ  شـعتها اما   ذل  
  ليز ا اتأكاهبماإىل الشتع   احملي    دما  يا  إمدمل احملاامبع مي تج   معتة مات ن و 

جـــتمل أون ـــر مـــاق  ، 4313اقـــوة    وااـــ. عـــاا   أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م  ظ ـــوت منـــا و  -11
 ــد  عــدمن  مــن النيــا  اليــواي اامــن   الغالــيف بالز ــا  بــدو    العد ــدو   ينيــا  مــ  املــو لتجــم 

  شـــيط  م ن ـــ    مـــتمتاتهن   مماتمـــ   ـــتمل  و ق  اعـــا  ملقـــاأين  نتمـــو  إىل بيـــبيف ميـــاعدان
    تاب  لصي  بتجال ق أتبيط ن هبم  بال ،  ام ن ، لدمل النيا أتا.  إذ
امتجــاز  يــا    ــن  أنظــ م الدولــ  اةمــ م    والصــ.، ومــا وال ــت  عيــ  النحــو امل اــ.   و  -19

 اةتهاب ـــ    ضـــاا  ماعـــ اجلهـــاه   العبوت ـــ  اجلنيـــ    و ـــد  جـــرب  إطـــات   اأمـــرا   ز ـــد ا  و ت ـــا 
 عي  الزواج من مقاأي  ا  من ا و ت ا    يا ا 
 مــــند التاــــت    النيــــا  وال ت ــــا  مــــن اقح ــــاة العامــــ  و  و بعــــد أنظــــ م الدولــــ  اةمــــ م   -13

 13الـــ ي أز ـــد  عمـــاتهن عـــن  وق اـــوز لينيـــا  وال ت ـــا الـــااوت   ن مـــن ـــاتهببالكامـــ. أل شـــإو ن
و يـــتح .   حمـــتا ت تو وق اـــوز هلـــن اليـــ بالكامـــ.،  الظ ـــوت عينـــاا تو  أغيط ـــ   جيـــاتهن مـــنوا 

اـا ، وإ  ألل مـبيف   القتـال    أغـاتت ب ت ـاالتحـر جبب ـا  زوج ـا  و هـت   و  عي  املت ة الح أو 
   عي  ذل   يتتعتمل ليعقا ه  
و عا يف عي  خمال   هـاه القواعـد باجليـد الـال أن ـاه   الغالـيف ه ئـ  اقحيـب ، وهـ  شـتط   -11

ـــوا  ا نيـــا  الـــال  تـــألف بتمتـــ  مـــن األ ـــ   واآلتا  التابعـــ  لتنظـــ م الدو  لـــ  اةمـــ م    و تـــوىل ل
 النيا  ميإول   جيد النيا    بعض األم ا  

أــأنراا اجلنيــن  ملنــي اق ــت ع بــنأنظــ م الدولــ  اةمــ م   الــح  تاــ ا  قواعــدو ــد  نــت  ال -14
 العد ــد مــن األطبــا  ــّت و ــد النيــا  وال ت ــا  عيــ  اقحاــول عيــ  التعا ــ  الاــح      ــدتة عيــ  مــيب اا 
جــداا عــدت  ي ــ.  املنيطقــ  مــومل  ق  وجــد ، و 4313  عــاا تنظــ م ال ااــع  ليــ يطتة املنــاطر ا مــن

 لينيا  وال ت ا  حمدوتة ليغا    املتام  التعا   املت اا  ن  من اليطب با   و ت ج  لال ، 
 نــت  قــد وااــ  عيــ  النيــا     نــتاة يــا     ةاقحاــات واقحتمــا  مــن امليــاعدواــا  لعمي ــا   -13

    ضــ ا عـــن ميـــا ت عيــ  لصـــح  اقحوامــ. واملتاـــعا ،  أــأنراا مـــيب اا  قــص الغـــاا  والتعا ــ  اليطب ـــ  
 اتأ ا  معدل و  ا  التاي 

 ـو  جنيـ ا، عيـ   مـا   اامـا   ذلـ  امـت دا   -ل  ت ااـا   اـح  أقي ق أزال املت ة و  -14
هلــــاه  وجتــــاه ا الــــدااتة جتتبت ــــا   اقحــــت    ــــ  أل  ــــم  مــــو مي ــــ.  هــــا الضــــح   الوم ــــدةاعتبات ولكــــن 

 التجتب    الك ر من األم ا  
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و عــزمل ذلــ    تا ي ــاا  واملشــتت نال جئــن  اليــوت نعــدت  النيــا   ا ــت مــن  اــفوأشــك.  -11
الـــح مـــت األ و  مالــ   القتــال  و أعتاـــ م ليقتــ.  و اق ت ـــا جبب ـــا  التجـــال البــالغن التحــا   إىل
 تمعـا  حمي ـ  مـن الـا ن هـم  و  منـاطر مضـيطتب املق مـن   التجال البـالغن  ن  ، أتعتمل ليو   

التو  ـــف   شـــ   التنقـــ.عـــن    ،يـــيف األم ـــا    عتاـــو     عتقـــد   ـــا أقـــدا الـــدعم ل اـــ . معـــاتمل
اجلم وت ــ   شــ د اقعتقــال  و اةعــداا بــنجتا ا  مــوجزة عنــد  قــاع الت تــ ش  و ت جــ  لــال ،   و
   ، اتأ اعــاا ا ااــع  ليــ يطتة أنظــ م الدولــ  اةمــ م  و ــاتج املنــاطر  نــزا ال ،  ــ لتب ــ  اليــوت  الع

الــــح  كبــــرةالاـــعوبا  الالـــت،م مــــن عيــــ   و،البـــاا مــــا أكـــو  املــــت ة،  الـــح أع ي ــــا امــــت ةاألمــــت  عـــدت
  ااألمام   ألط اهلاملع ي  التعا   و  م ، مقدأعةا ا

  املقاأيـ   الكتت ـ  مـن القـوا   مامـ اا  جـز اا ومـدا  محا ـ  الشـعيف اـمن وأشك. النيا   -11
ــــ  اليــــوت  ، و   اجلب ــــا  األمام ــــ  ــــاطر   ــــتمل مــــن اجلم وت ــــ  العتب  النيــــا  بــــأتوام ن  ختــــاطت  من

ات ـيف املـوات الغااا ـ  واألتو ـ  إىل  ،عيـ  مـب . امل ـال ،و تمعاان احملي   بيطت  من ـا هنملياعدة  مت 
 ب. خمتيف  طتا  النزا  لصتة من    املناطر احملا

 ، عيـ  الـت،م مـن   ـا نـزا مـ. م امـ  ليإاـات   الدعوة إىل مدوٍّ لصو   ليمت ة لصب  و د  -17
منا شــا  تبيومامــ   ت  عــ  امليــتومل  ومــن الضــتوتل     الــح جتــتل    ــاق أــزال ،اابــ  عــن املــإ تا  

تجتبــــ  واــــيف    أشــــك. ال  قبيــــ قحال ــــ  وامل  امل اواــــا  الي امــــ   ا مشــــاتا  ااميــــ أشــــات  املــــت ة 
بك   ـــ   النقاشــا  املتعيقــ مـــن  جــز اا  مامــاا التجـــال خيواــ ا  املتم ــزة الــح ااتيــبت ا املـــت ة   مــت 

   اجلم وت   العتب   اليوت    ال  ق ر الي ا والعد
  

 األطفال -دال 
 
مــن األط ــال عــدت ق ُياــ  أعــتمل و   يط ــ. اليــوتلم ــاة ال ميطمــ  ومشــ   اقحــت لقــد  -11
  وق أـــزال  طـــتا  ممانيـــ  لتيـــ  الـــح أعـــتمل هلـــا البـــالغو ، تو     ـــز بـــن هـــاأن ال ئتـــن ت ااـــا  ق

  األعمال القتال     جتند األط ال وأيت دم مالنزا  
 عــدا مــا و،   ات/  و الت ــ  وت ــت الــزوت  و    اقحيــك  و عــدا أنظــ م الدولــ  اةمــ م    ط ــاقا  -19
ت ــت  مــن  ــتمل،    ت ــ  مــن  14 مق أتجــاوز  عمــاته  اَّــت امــن  ــ  م ، تنظــ م   ــتات إمــدمل األمــتال

  ط ــاقا    ضــاا   ت،ــم التنظــ م  و ــد ملشــاهدة العمي ــ اليــكا ، امــن  ــ  م  ط ــال،  مضــت  ــد و الــزوت  
 إعــداا ت ــ    ــد و  ظ ــت شــت ا اجلماعــ  اةتهاب ــ  هــاه  لصــدت  و   منّ ــا اةعــداا عيــ  الق ــاا بــدوت
مــنوا   13العمــت باةاــا   إىل ط ــ.  بيــغ مــن   أــدمت،    مــتوا تجــاقا   عــدمو أتــألف مــن  ط ــال 

   محص  اب  جند اا  مراا وهو 
القـوا  الـح   ـااا القاـف اجلـول العشـواا   عمي ـا  اآلق  من األط ال   و  ت. وج تئ -73

 مت جـــــت بتم ـــــ.   لقـــــمـــــا و،   ات/  و   ميـــــيف وتمشـــــر وتتعـــــا وإتلـــــيف وت ـــــت الـــــزوت  اقحكوم ـــــ  
موا ــي عيــكت    و تــ.    ــ   املنيطقــ    أكــن و تجــا    مــ  مــكي   مد نــ  ميــيف  المدتمــ   عيــ 

 وعدة معيمن ما ق  ق. عن مخي   ط ال 
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ــــا    وشــــوه   ــــرا  و ــــد  تيــــ -71 امليــــيح  الــــح شــــنّت ا اجملموعــــا  عشــــواا  القاــــف العمي 
 حمـــا ظح ميـــيف وتمشـــر، واـــال    مـــد نح    ط ـــاقا دا ي اهلـــاو  والاـــوات   امـــ املناهضـــ  ليحكومـــ 
)تمشــر(، ال حامــ   مــ  م ــ. مدتمــ  عبــد الــتمحن ا ــاز    ،بعــض املــدات و قيــ  ال ذ  ــ  وإتلــيف  

    / ربا تج ش اةم ا  اااف هاو  عي  العالصم    شباع  طيراأل ب   بعد      اوهلا إىل
ـــــزال  -74 ـــــا وق   ـــــا ن   عتقـــــد   ـــــم بيغـــــوا ال ت  ـــــال  ال تجـــــزو مـــــن القت ـــــ ش  ُي  ـــــد  قـــــاع الت ت عن

ليتعــا يف   متااــز اقمتجــاز   تعتاــو مــي البــالغن و  اعتقــاهلم،بعــد ، و يــجن األط ــال اقحكوم ــ  
  وواووال ــت     بــّن امــا هــو مامتجــاز البــالغن  ممانيــ  لظــتو  إ يــا     ق ظتو ــاا  عــا و  و اقحكوم ــ   
ـــج.   447   ـــتو  األمـــن مـــن   11ق أتجـــاوز  عمـــاتهم  وت معتقيـــن مـــن الـــااوت واة ـــا وجـــوم 

   ّاـــــــتا،تاـــــــا      عـــــــن ليتعـــــــا يف و   ـــــــد  ط ـــــــال أعـــــــتمل  تمشـــــــر  و  411و 441و 431و
  411و 431 عنال ت 
ــــ  أنظــــ م الدولــــ  اةمــــ م     ضــــي  قــــد ، ومــــا ال ــــت  وعيــــ  النحــــو امل اــــ.   و  -73 ليعبوت 

باةاــا   إىل و  مــن   11مــن ن عــن  يــب  ابــرة اليــواي أقــ.  عمــات  ا ال ز ــد اآلق  مــن اجلنيــ   
  مقاأي   عي  الزواج من عتب ا  من ا  ت ا  التنظ م   جربذل ، 
عيــ   الــح شــن ا مــي  م ــاام  ــ ل اهلجمــا   ط ــاقا   يطــف أنظــ م الدولــ  اةمــ م   ــد و  -74

و  ـــا  جب ـــ   آذات/مـــات     وا ـــت  بعوجـــ  ت ـــ  امل ربا ت، ومـــن شـــباع/ ـــتمل آشـــوت   متعـــدتة   
 بت .    يــا /   وا ــت  اشــترب  عقــيف اهلجــوا الــال شــنت  عيــ   ت ــ  الناــتة  ط ــاقا و يــا ا تهــاان

 مجن ماتا )إتليف( امتجزوا لدمل جب   الناتة وأعتاوا ليتعا يف    ط اقا و   د    
امــــت داا  عيــــ وأــــدت ب م جتن ــــد  ت ــــا    مــــن الياتمــــ   و والصــــ. أنظــــ م الدولــــ  اةمــــ م   -71

 ،4314 ،يــيطس آ /مــن مــنجات   مشــال العــتا     وا، ا تيط ــو  ت ــا   ز ــد   قــ. و ــد األمــيح   
   ّاــت   ت ــا  مــوت نجا ــيف إىل  واــتل أــدت ب معــن  م ــاام   واإىل اجلم وت ـ  العتب ــ  اليــوت   و اــي

ـــــدت يف الشـــــبا  عـــــن  واقحيـــــك مـــــن ت ـــــت الـــــزوت أـــــتت وق أـــــزال أقـــــات ت  بامـــــم أ عـــــت  معيـــــكتا  أ
  األشبالوومعيكتا  

 شــــــ تل  ــــــ  األط ــــــال     شــــــيط  عيــــــكت    أيــــــت دا الناــــــتة  و   ــــــد   ضــــــاا    جب ــــــ  -71
 ت ُيتمو   قاع أ ت ش وُيميو   ميح    إتليف اّ     شوهد، / بت .و  يا  /مات آذات
و شــــك. األط ــــال اقحاــــات  عمي ــــا  مــــن  أضــــتتاا األا ــــت  ال ئــــا مي ــــ. األط ــــال إمــــدمل و  -77

  قدا  اليواا. بيبيف مو  التغا    و أو وا الا ن الاغات ،الب   األش ا  
أقيبـا  بيـبيف  ا اـا   ت جـ  عت يـ  متعمـدة  عدا اقحاول عي  التعا   اليطب ـ ، مـوا  و نت  -71

أـــزال  قو ليو لـــدا ،   القي ـــ. مـــن التعا ـــ وق  تـــائ مـــومل القـــدت  أـــأنراا عم قـــاا عيـــ  األط ـــالاقحـــت ، 
ــــتام  الت شــــأ    ذلــــ  شــــأ م  ، و األط ــــال املاــــابو عــــا  ينــــزا   ل لآلنــــات اليــــيب  عتاــــ   يقــــ  ب

اا طب بـــ شـــاهد  مـــد األشـــ ا  الـــا ن أيـــن  مقـــابيت م ـــد و اليطب ـــ    اليـــوازاالبـــالغن، بيـــبيف  قـــص 
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تو  ختـــــد ت   جيـــــت الشـــــغوت   مـــــن مـــــنوا   7 بيـــــغ مـــــن العمـــــت ليط ـــــ. جتام ـــــ  عمي ـــــ   لاـــــت 
 و  تجاوز مد الاتاخو مبيغاا جعي اليط . إ  األ   د بيغ بهاا الشاهد  ال بت .  و   يا / 

، أعــّدت  التقــات ت  اــف املــدات  أاــاعدومــي ُيــتا األط ــال مــن اقحاــول عيــ  التعيــ م  و  -79
أتعيـــر مال ـــاا   مـــزاعم واـــتل التحق ـــر عيـــكت    امتا ـــر  أزا ـــد امـــت داا املـــدات الـــح أشـــر إىل 

  ــاا أنظــ م (، ة)محــا  قــتو   ت ــ  و املــدات    جتما ــا   مــيط    ــو  مــيح  بواــي اقحكومــ  بق ــاا 
باةاــا   إىل ذلــ ، أو  ــ  املــدات    ميــيف وتتعــا و   إمــدمل املــدات  الدولــ  اةمــ م   مقــته  

  ليمشتت ن تا ي اا  لصبح  مأومل  لكو العم. عن ا
املتكـــتت  أعتاـــ م ت جـــ   ،األط ـــال     ـــي  كـــا  اجلم وت ـــ  العتب ـــ  اليـــوت  أظ ـــت عيـــ  و  -13

ليعنـــف وا عـــداا األمـــن،  عـــتامل الاـــدما ، امـــا   ذلـــ  اقاـــيطتابا  الن يـــ   واليـــيوا  ، واـــال  
  عي  التحم.  دتة هإق  األط الو د  تمل طول  مد النزا  إىل إاعا    ادم لي التا َكْت  ال
  

 المشردون -هاء 
 
 4 مـن ا ـت ومـي أيـج .   تشـتتميـتو ا  ،ـر ميـبو   مـن ال ـد   نـزا ق أزال ومش   ال -11

  اــف مــكا  اجلم وت ــ  العتب ــ  اليــوت   كــو  ، اا م  ــن مشــتت تا ي ــ 7.1ومــوا  م  ــن قجــا 
  ت اتهما ت يعوا من  د 
مـدوت عيـ    خم مـا  تي ـ   و مإ تـ  أنتشـت  املشـتت ن تا ي ـاا من اليـوت ن  ك ر ع ش الو  -14

توابـــا  لـــد  م    ـــابيـــدا  و ـــتمل    ا تـــات آ ـــتو  حمـــ. إ ـــامت ماجلم وت ـــ  العتب ـــ  اليـــوت    و ـــد 
  الع وت عي  مأومل   مكا  آمن  يب اا   كنوا    ا منعااي  ،  و 

رب اـ حبت ـ   لتنقـ.  اعيـ و عـزمل ذلـ  إىل  ـدتام   ،يـيف املشـتت ن النيا  واألط ال و شك. -13
و ــد أشــتت الك ــر   أنظــ م الدولــ  اةمــ م   ا ااــع  ليــ يطتة قــاع الت تــ ش، بامــت نا  املنــاطر  عــرب

عـــن  حب ـــاا  وأنقـــ. آ ـــتو  و اهلجمـــا  الرب ـــ    مـــن القاـــف و ـــت الـــبعض مـــن م  مــن م مـــتا  عد ـــدة
الغـــاا  واقحاـــول عيـــ  العمـــ.  البحـــ  عـــن مع شـــ     ضـــ.، امـــا   ذلـــ  عـــن  مـــوالو   مـــتهم  ـــتات 

  ميكن  ّمي ا  و بأمعات -  يت باوتة والو وت 
   ــا املق مــو   اليــكا أــوىل  قــد والقــتمل، البيــدا  الــا ن ا تقيــوا إىل  ألشــ ا بالنيــب  لو  -14

هلـإق    شـكيو  اجل ـ  التا يـ   الـح أقـدا امليـاعدةاليـوت و  املواطنـو    وق ـزال مـن مإ وا  الك ر ن 
  بعــض  البــام ن عــن األمــا  املشــتت ن تا ي ــاا  عــدات ا ــتة  قــد  ت     ومــي ذلــ ،  ي ــاا ن تاشـتت ملا

اليطيـيف املتزا ـد عيــ   تمل التـوأت ب ــن م وبـن اليـكا ، م ــ  إىل ز ـاتة املنـاطر، م ـ. عـزاز )ميــيف(، 
 األمعات احملي   إىل أض م املوات األمام   

ق  تيقـــو    ـــم إق القي ـــ. مـــن الـــدعم  و إ تـــ  امل  مـــا  امل   تا ي ـــاا   تيقـــ  املشـــتتو وق  -11
ــــوا   ل تعــــم عيــــ  اةطــــ    وق أيــــتيط ي   الغالــــيف مقاومــــ  بشــــك. عشــــواا   وأبــــ  متااــــز اة 
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ألط ــــال  ل  التعيــــ م املتامــــ ــــدما  ا ــــدما  الاــــح   و ومثــــ   قــــص ابــــر     املــــإنتا  ا اتج ــــ 
 ا نــا ال ــات ن مــن العنــف يمشــتت ن تا ي ــاا ل اجئــ  املتــد قا   ــد أشــدت الامل  مــا  التي ــ ،   و 

 اشـــتبااا عقـــيف   خم مـــا    إتلـــيف  اـــت،و ـــد مـــد  ذلـــ ، ميـــبما ذ  ا ـــدما ،   ـــال عيـــ 
ـــــن القـــــوا  اقحكوم ـــــ    ات/ بت . و   يـــــا / شـــــ تل   تات  مناهضـــــ  يـــــيح  مو موعـــــا  مـــــا و ب

 الناتة  جب  إىل جا يف  أقاأ.ليحكوم  
عيـ  مـ م    ـتات  قيـرال تمل و ـد األمـن    نعـدا    ـا مـاان  امل  مـا و،الباا مـا أكـو  هـاه  -11

الزاــــــا  املبكــــــتة  عــــــدت أزا ــــــداألمــــــت الكبــــــرة، إىل إعالــــــ  أكي ــــــ   إىل جا ــــــيفاألمــــــتة مــــــن اة ــــــا ، 
ــــــاتو امل  مــــــا      ــــــ  آن ــــــ  ذل ــــــ  عي ــــــ   أتأب ــــــ م الشــــــابا عي ــــــ   أعي ــــــ  العتب  ــــــا    اجلم وت  وال ت 

ـــــاا،ألط ـــــال الـــــا ن  ع شـــــو   وبالنيـــــب  إىل ا  نوآ ـــــا  ميـــــتقبي  ولصـــــحت ن اليـــــوت    امشـــــتت ن تا ي 
األط ــــال الــــا ن  ع شــــو  ا جئــــن  ــــاتج اجلم وت ــــ  العتب ــــ  شــــأ م   ذلــــ  شــــأ   -   بــــدو   ــــم 

التعـــتمل املتكـــتت ليعنـــف و قـــدا  األمـــتة و ـــد أـــت    لياـــدما  الن يـــ  ع مـــا  وااـــح   - اليـــوت  
 عي  م اة األط ال اليوت ن بالغ الضتت  اا  نت  تعدتة وعدا اقمتقتاتامل وماق  التشتت

ـــــدل امل ـــــتبن واملتـــــاجت ن،  ماـــــااتهم آق  اليـــــوت نو ضـــــي  -17  و قـــــدمو  عيـــــ   ـــــومل    
منـا  حم و   بامل ـاطت عيـ   ـوات  ،ـر لصـاقح  لعحبـات عـرب البحـت األبـ ض املتومـا  و ـد ،ـت   تم 
  وتوبا  ليولصول إىل بت األما    ي  ااحماوق  قجا موتل    4 333 ا ت من  4311عاا 
جنــــو    شــــ دهاا ــــ  ال جئــــن اليــــوت ن اآل  إىل  زمــــ    محالعــــامل    ــــا  و تحــــول اة -11

امليــــإول   عــــن محا ــــ  مقــــو  اة يــــا  هلــــإق   وق اــــتمل عيــــ  كــــو اــــا  أقامــــم  و  مــــ. وتوبــــا  
 األزم  اة يا     هاه عاجل ملأعاو  تو  مق ق  وأقامم األعبا  وجوت وق بد من  ال جئن 

التزامااـا اموجـيف القــا و    ــةابـد  عــدا اةعـاتة القيـت   و ملالبيـدا    ت ــ. ومـن الضـتوتل    -19
املعتمـد ال جئـن وبتوأواوهلـا بواـي املتعيقـ   1911وق مـ ما اأ ا  ـ  عـاا والتعاهـدل،  العـت الدو  
 ذا  الاي   اة ي م   مقو  اة يا  لصكو من ذل  ،ر و ، 1917عاا   
  

 المعتقلون -واو 
 
خمتيــف  عيـ    ـدل  اجلم وت ــ  العتب ـ  اليـوت   املعتقيـو  التجـال والنيـا  واألط ـال أعـتمل  -93

 من  شكال مو  املعامي  و،ره والتعا يف الشد د  شتو اجل ا  ال اعي  ليقت. ،ر امل
ــات  هــاه اق ت ااــا  ومــا مــن مكــا   ــد    ــ   -91 بالقــدت الــال ُيــد  باــوتة من ج ــ  و  
آ / منــــــــا  و ــــــــد  جت ــــــــ التابعــــــــ  قحكومــــــــ  اجلم وت ــــــــ  العتب ــــــــ  اليــــــــوت     متجــــــــازمتااــــــــز اق  

شــ ص مــن املعتقيــن اليــابقن ممــن اــا وا حمتجــز ن  133 ا ــت مــن  مقــاب   مــي 4311  ،يــيطس
ا وا شــ وتاا عي ــ   و ــد أعــتمل  ــ ع م أقت بــاا ليتعــا يف  و اــواليــجو    امل ــابتا   متااــز  ج ــزة 

  معتقين ممن اا وا مع م   ز زا اام واا  الك ر من م مااتاا قحظ  و اة
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وذلــ   ،اعتقــاهلممــن األشــ ا ، معظم ــم مــن التجــال البــالغن،  ننــا  ابــر عــدت   أــو  ــد و  -94
 و  أــــأمت اليــــييطا   ــــااملع شــــ   الــــح  عــــا  من ــــا اليــــجنا    مــــوالالتعــــا يف  و مــــو  األ بيــــبيف

، بعــد مــن الوااـ و   اقعتقـال التعـا يف والو ــاة  ننـا  أتحـد  عــن اتعـا ا  مونــو  هبـاالتحق ر   بـ
  املعتقين بأعدات ابرة عن و اة النزا  اليوتل،    اقحكوم  ميإول  من تبع   عواا 

و  ، 431و 447و 411يتعــا يف    ــتو  األمــن العيــكتل لمن ج ــ   منــاع  و نّقــ و ــد  -93
إتاتة ،رهـــا مـــن متا ـــر اقمتجـــاز الـــح أـــد تها   ، و العيـــكتل اجلو ـــ    ميطـــات املـــزة امل ـــابتا  ـــت  

ــــــ  و  امل ــــــابتا  األمــــــن الي امــــــ   إتاتةامل ــــــابتا  العامــــــ  و  إتاتةالعيــــــكت   وإتاتة امل ــــــابتا  اجلو 
مــن  ُياــيو  عيــ  القــدت الكــا وق  و ــاتة مكتظــ ز زا ــا  تجــز املعتقيــو    ُي  و والقــوا  امليــيح   

 أكو     ا م اام معتا  لي يطت الح    الظتو غاا   و التعا   اليطب   م  ال
،  ذتع ـــمليتعي ـــر ل ـــةا  طو يـــ  مـــن  عـــن أعتاـــ ماملعتقيـــن اليـــابقن و  ـــات العد ـــد مـــن  -94
مـــن معالصـــم م  معيقـــنمعتقيـــن  مـــد اليـــجنا  شـــاهد  ـــد و    طـــتا  م بالشـــي. إلصـــاب  تمل إىل  ممـــا
املعتقيـو  مـا  تعـتمل    تمشـر  وا ـراا  التابعـ  لي ت ـ  التابعـ األشجات    مـد متااـز اقمتجـاز  عي 

وليضـــت  األعضـــا  التنامـــي   و،رهـــا مـــن املنـــاطر اقحيامـــ ،  عيـــ  لياـــعر بالك تبـــا ، امـــا   ذلـــ 
شـــــاهد تجـــــ. اـــــا  حمتجـــــزاا   متاـــــز أـــــابي  ربا ت، شـــــباع/  و   بامـــــت داا  توا  امليطـــــول والشـــــد د

 أعا باا منتظماا لت قا  حمتجز ن  عا و  من اهلزال    القامشي  ليحكوم  
ـــــراا  -91 ـــــ  اق،تاـــــا   املعتقيـــــو  مـــــا  تعـــــتمل التجـــــال  وا   ـــــ   ليعنـــــف اجلنيـــــ ، امـــــا   ذل
امل ــابتا   التــابي ةتاتة   ــت  ا يط ــيف  ، بــأمت مــن تااــد  عمــ.املعتقيــن، أعــتمل  مــد 4314 عــاا
ل ،تاـا   يـا  معـتق   أعتاـ  امـا   ق،تاـا ا   ـا ، امـا ةمتكـتت   جنيـ  ا قعتدا  ،العام 

  اقحكوم   متااز امتجازهن اجلني   ننا   واقعتدا 
 امتجـــاز مإ تـــ   يـــجن    ـــا متااـــز ،ـــر التابعـــ  ليدولـــ امليـــيح  اجملموعـــا    شـــأ   ـــد و  -91

   ـــــا  م ا ـــــاا معاميـــــ  مـــــ ئ  و يقـــــو  ، عات ـــــ ال اـــــاا. امل  ـــــتاتمـــــي اقحكومـــــ   و  أعـــــاو م املشـــــتب    
ــــا ن   ــــاوا األ ــــتات و تعــــتمل   و عــــدمو  بــــدا ي ا تبــــاتل األمــــتمل بعــــاتة  تعيــــر  تهــــاان، لغــــتملال

 املييح  اجملموعا   لدمل م ننا  امتجازه ليمو   و القت.ال د  ،  اقحاول عي   و
األلصــــول  ق أتاعــــ احملــــاام الشــــتع   الــــح  مــــاا ليمحاامــــ   تجــــز نالناــــتة احمل و  ـــ. جب ــــ  -97

 امت جـــز ـــد و بـــنجتا ا  مـــوجزة   مكـــاا باةعـــداا   بعـــض األم ـــا  إىل  وهـــو مـــا  ـــإتل، القا و  ـــ 
 جب ــــ  الــــال أــــد ته  بت .   مــــجن مــــاتا  يــــا /   وا ــــت اشــــترب  مــــن  ا ن ا تيط ــــوا  الــــو املــــد  
لــ  ليتعــا يف، امــا   ذ و  ــات  أقــات ت عــن أعــتمل احملتجــز ن الــااوت  إتلــيف   والــال  قــي الناــتة

إق عيــ   ــدت ،ــر  ،  ــ  م امت أــا  مــام  ن امــ، و  ُياــ. احملتجــزو الضــت  باألمــ   الك تباا ــ   
 ننــا   حبــاق  الو ــاة  ــ  تعا ــ  طب ــ   وأتوالصــ. التحق قــا    مــا  تعيــر     تيقــواالغــاا  و  اــا  مــن
   هاا املت ر  اقمتجاز



 A/HRC/30/48 

 

18/33 GE.15-13719 

 

أعـتمل الـبعض  ـد و ومشـ  ، معاميـ   لد ـ و والص. أنظ م الدول  اةمـ م   معاميـ  احملتجـز ن  -91
عــن عمي ـــا  اةعــداا بــنجتا ا  مـــوجزة  ،  ضــ ا املعاميــ  اليـــ ئ ليتعــا يف و،ــره مـــن اــتو   مــن م

يقــــوا  اقحكوم ــــ  ل وا ــــراا مــــا  تعــــتمل األمــــتمل مــــن املقــــاأين التــــابعن  ،ــــر عاتلــــ بعــــد حماامــــا  
وأعـــتمل  باـــوتة اعت ات ـــ الضـــحا ا ومي  َّـــ. جب ـــ    واةعـــداا اـــاا. املتمـــتت ن املعات ـــ  ليتعـــا يف ل  و
 ليجيد و،ره من  شكال التعا يف عن أعتا م املأل  و  ات مجنا    ماا
  

 المحاصرون -زاي 
 
 أعــــو ، و مغاتتاــــانــــي املــــد  ن مــــن  ، و مكتظــــ  باليــــكا األطــــتا  املتحاتبــــ  منــــاطر أيطــــّو   -99

 - آق  التجــال والنيــا  واألط ــال -احملالصــتة  احملي ــ  اجملتمعــا وجتــرب ولصــول امليــاعدا  اة يــا     
 و،ر إ يا     م َتوِّع عي  الع ش   ظتو  

ـــا -133 اليـــكا ،  ت،ـــاا ـــد  إىل إ هـــو و ، وتو  تمحـــ  اقحاـــات بيطت قـــ  منيـــق  وخميطـــا هلـــا و  نّ 
 اه ـــ  و ـــد  تمل اقحتمـــا  مـــن الغـــاا  واملليتضـــّوت جوعـــاا  التعـــتملبشـــك.  ـــاع ، عيـــ  اقمتيـــ ا  و 

، م ــــ. امليــــنن الضــــع   ال ئــــا      ومــــاع ومــــدو  و  ــــا مــــو  التغا ــــ  إىل والك تبــــا  والــــدوا  
وأعتاــ  اجملتمعــا  احملي ــ  الــا ن  عــا و  مــن  مــتامل مزمنــ    واألشــ ا األط ــال لصــغات والتاــي و 

 داام مـنالـو    ظـ. ا ـمامـ   و األضـتوت ا  اقحاـول عيـ  التو  مـن  احملالصتة، الح ظي  عالق 
  الشد د ال أ اقحاتة و الن ي    ليادما القاف،  و بيبيف عمي ا  القنالص   القت. عي    دل

 ا ااـــع  ليـــ يطتةالصـــتة املنـــاطر حم ،ال الـــ  عيـــ  التـــوا  عـــاالي ،أوالصـــ. القـــوا  اقحكوم ـــ و  -131
بيـبيف اجلـو  واجلـتوئ   هـاه املنـاطر  مـد  و مـكا   أـو  ـد   و ان   شـت  تمشـر وجنوهبـ املتمتت

 وبيـــبيف مـــا أتأـــيف عيـــ  اقحاـــات مـــن ا عـــدااالقاـــف اجلـــول،  عمي ـــا مـــن جـــتا  هبـــا  وا لصـــ ب لـــحا
وازتات  باـــوتة  ، قـــت الـــدا مـــناقحوامـــ.   املنـــاطر احملالصـــتة وأعـــا   ،يب ـــ  النيـــا  يتعا ـــ  اليطب ـــ   ل

الــا ن  عــا و  األشــ ا  بشــدة  امــا أضــتتوالع ــو  ا يق ــ     الع ــول مــاق  اةج ــامل ميحوظــ 
عيـ  القاـف عمي ـا  قحاـات و الـح  ّي  ـا اآلنـات اليـيب    امليـنو ، مـنامل مزمنـ ، واـال  من  مـت 

 أو ر التعا   الاح   
  جت ـــ  مع ـــم مقـــاب   عـــن  اـــ. اقح وا ـــا  األل  ـــ مـــن خمـــ م الرمـــو  و ـــّد   شـــ ا   -134
 43أقـــد تا  إىل      شـــات  بت .،   يـــا /  و البقـــا  عيـــ    ـــد اقح ـــاة  مـــن  جـــ.  النباأـــا  و وتا 

مــــن ال ــــتات و ّكــــن   خمــــ م الرمــــو   عــــا و  مــــن مــــو  التغا ــــ    بقــــوا  املااــــ  مــــن األط ــــال الــــا ن 
 -عـــــرب  قـــــاع الت تـــــ ش اقحكوم ـــــ   لتحمـــــ. خمـــــاطت املـــــتوتالـــــا ن اـــــا وا عيـــــ  امـــــتعدات  األشـــــ ا 

  معظم م من النيا  واألط الو 
امليـــيح  واجملموعـــا  هد ـــ  حمي ـــ  بـــن اقحكومـــ   إىل التولصـــ. أيـــ     ـــاالـــح  نـــاطر  املو  -133

ــــ  ااملناهضــــ  هلــــ  عــــا و  مــــن  قــــص الغــــاا  ق  ــــزال املــــد  و  )ت ــــف تمشــــر(،   م ضــــواملع ، م ــــ. بّب
ميكــن ع ج ــا،  مــتامل  بيــبيف تاــ عا  اننــا  مــا و  ات/ بت . و شــ تل   يــا /   أــو  ــد و والــدوا   
 هاه املناطر  عن ااتت ي اقح بعد وذل 



A/HRC/30/48 
 

 

GE.15-13719 19/33 

 

زهـتا  )ميـيف(،  الو   بُّـ.  بيـدي عيـ  ماـاتاا املييح  املناهضـ  ليحكومـ  اجملموعا   تا  و  -134
ـــ و  ال وعـــ  عيـــ  بيـــدي  اآلو ـــ  األ ـــرة  تاـــت  امـــا  و ـــدن  أقـــات ت عـــن الواـــي )إتلـــيف(   ا ت 
 والــدوا  والك تبــا    ــاه قــص الغــاا  وامل   ظــ. -   هــاأن البيــدأن التــابعتن حملا ظــ  إتلــيفالبــااس 
 ماج  مام  قحي يف التاي  وهنا 
وهــــتابش اجلــــوتة و اجلبــــ.  / نــــا ت، مالصــــت أنظــــ م الدولــــ  اةمــــ م   منــــاطرو  اــــا و  ال ا  -131

يـ يطتة اقحكومــ   ل  ااـع  م ـا  مكتظـ  باليــكا    مد نـ  ت ـت الـزوت الــح ق أـزال  القاـوت، وهـ و 
 مـــن إقّ عيـــ  اقحـــد األتى ولاقحاـــ مـــن ذلـــ  الو ـــ مئـــا  اآلق  مـــن املـــد  ن منـــا  و   ـــتمكن

ا بــز واملــا    أنــاول اجملتمعــا  احملالصــتة عيــ  عاشــ  ــد و والك تبــا  والو ــوت    ــاهالغــاا  والــدوا  وامل
 قــــدا  و اةلصــــاب  باةمــــ ال مــــاق  أــــزتات ، و حمــــدوتةالنق ــــ  امل ــــاه  اقحاــــول عيــــ  وأبقــــ  إمكا  ــــ 

 و متامل اجل از اهلضم   اليواا.
  واـــع م مـــن هشاشـــ ا اـــو ، عيـــ  وجـــ   ، و وامليـــناألط ـــال والنيـــا  اقحوامـــ. و عـــا   -131

  ةابــر أل يطـات     ـتملزمنــ  م مـتامل و اليـكتل و قـت الــدا والتبـو بــأمتامل  امليـنو  املاـابو  و تعـتمل
 ننـــا       مـــات ، ،ـــت  آذات/  و  و لصـــبح  م ـــاام م ـــدتة بشـــك. مباشـــت  ت جـــ   قـــص األتو ـــ  

   وامـــت د  بنااــألطعـــاا  ليع ــوت عيــ مـــع اا مـــن املنيطقــ  احملالصــتة  بام مــ  ـــت ال ــتا   يطــي حماولتــ 
 بت .، أو  ـــ  مـــن   يـــا /  و   ال ـــتاتولو  ااـــا وا ُيـــ ، مـــن ب ـــن م  ط ـــال،د  نمـــ واالقنالصـــ  و تيـــ

  مكاملـ  أل   ـا،  تـاة متاهقـ    ـتمل و الـ    منيطقـ  اجلـوتة   مـن  13اجلو   تاة أبيغ مـن العمـت 
 تُينـــا اقحاـــات  و   ن ــ     ا   ولــ س   ومـــعنا مــومل     ـــدعوواـــعنا مــ   ليغا ـــ ، إ  هاأ  ــ ، و
  وبعد اآل الواي هاا     عد  اتت ن عي   م.    أل نا  باملو 
 تيقـو   م ـ  إ ـمأضـتتاا،   ـ. ، امـن  ـ  م   ـتات  مـتهم ، و واجلنـوت اقحكوم ـ املوظ و واا   -137

 ت ت الزوت العيكتل ميطات اةمداتا  األمام   عن طت ر 
  ـت و اـت  ييـيي الـح ل ا تاـات اليـو  اليـوتا   نشـأ ماـات،عي ـ  و  ا. مكـا    ـتمل  -131

  تاـ  جتات ـاا ملـن عمـ ا    ضـاا  مي ـ.اقحاـات  ـن  عرب  قاع الت ت ش بعد ت ي تشاومل  و ت ج  لـال ، 
 امليـيح   ـاتتة عيـ اجملموعـا   أظـ.  معظـم اقحـاق ، و   وليمحالصت ن مـن ذول الاـ   اجل ـدة

   الا ن  عا و    م اليكا  املد  و   ما   مماتم   شاط ا
  

 اإلثنيةالجماعات الطوائف الدينية و  -حاء 
 

 ت جــ  النــزا    اجلم وت ــ  العتب ــ  اليــوت    نن ــ اةاجلماعــا    ــي اليطوااــف الد ن ــ  و أعــا   -139
     ا الداات
عيــ   اعــا  بع ن ــا  ،   ز ــ امــت د  أنظــ م الدولــ  اةمــ م   وجب ــ  الناــتة، بن ــ  و ــد  -113

امليـــيح  املناهضـــ  اجملموعـــا   وأاـــت    ال عي ـــ   و املتاـــوَّتةاةنن ـــ  د ن ـــ  و/ و ال ااـــا مـــا   ي  
 الناتة  بالتني ر مي جب    بعض اهلجما ،  ،ليحكوم 
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 يــــا عــــن  وأــــنجم، أعق ــــداا  شــــد    األ ــــتملاهلجمــــا    بعــــض اقحــــاقوأكــــو  توا ــــي  -111
الي امــ    اووق ااــاجلماعــا  مــن جلماعــ   و/ و الد ن ــ  نن ــ بــن ا ي  ــا  اة لعنــفا عمــال مــتأكيب 
املتحاتبــ ،   معاتاــاا مــن ال اــاا. اــ  ا  أنالصــت و ت ن ــ   إنن ــ  اعــا      وم  مــا اعت قــدة  املتاــوَّت 
 ،   بعض اقحاق  ليتم  ز وأيت د  باهلجما  العن     ا متتعتملبأاميأي  اجلماع   ن  
 ـــإنت متمـــاا  -اقحـــت   شـــتد    ـــا اـــتاوةأ األمـــاان الـــح -اق تشـــات اجلغـــتا  ليحـــت  مث إ   -114
 ،رها  عي  مما  إنت بعض اجملتمعا   ا ت عي 
ـــ   ـــاا بولصـــ   تاعوق مـــ ما ، لتنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م    د ولوج ـــ  املعينـــ اةاا ـــ  و ـــد   -113 لدول

 لييطوااـــفامـــت دا   الـــدا ي الـــال  كمـــن  يـــف ، لعمـــ ا م  ومـــ  املتيطـــت    ـــ  أومـــع    يطّبـــر 
اتأكب ـــا أنظـــ م   اجلـــتاام الـــح  ا ـــت مـــا جتّيـــ  وجتيـــ  ذلـــ  الك ـــات   الـــح  عتـــرب  أباع ـــا مـــنالد ن ـــ  

 من منجات الا ن ج   هبم  ناآلق  من ال ز د الدول  اةم م     مر 
ـــ    ـــ ل اليـــواي ا ـــتيط ن ا املئـــا  مـــن ال ز ـــد   جـــرب و  -114 اهلجـــوا الـــال شـــن  أنظـــ م الدول

إىل عيــ  الــد ول   مشــال العــتا   الوا عــ  عيــ  منيطقــ  مــنجات 4314 ساةمــ م     آ / ،يــيط
ـــــ  اليـــــوت     ـــــ  العتب   وىل  وا ـــــ.  إمـــــدمل اقحـــــدوت عـــــرب ، 4314 / ،يـــــيطسآ  17  و اجلم وت 

قـــ.       مـــنالت ـــ ،  إىل حما ظـــ  امل تيط ـــن  ،يب ـــ  يـــا ا و ط ـــاقا  و   ـــاأضـــم  التنظـــ م الـــح اا ـــ  
  وأبع  هاه القا ي   وا .   تملت ت الزوت ومييف   من م إىل حما ظحبعض ال

  عتقــد التنظــ م   ــاالد ن ــ  الــح    طــاا ت نبيــبيف هو ــ ا   د ــداا  د   النيــا  ال ز ــد وامــت   -111
 ق ت ااـــا  عيـــ   ـــد أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   ال ز د ـــ  اليطاا ـــ   يـــا  و ط ـــالوأعـــتمل ونن ـــ   هو ـــ  
وزعمـــا   التنظـــ م  ( ملقـــاأيو ع ـــد بـــ ع ن وإهـــدا هن) و هـــنالنيـــا  وال ت ـــا   و  ب عـــ قـــد     ظ عـــ 

وم بيـــ    اجلم وت ـــ  العتب ـــ  اليـــوت   ا ااـــع  ليـــ يطتة أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   منـــاطر  العشـــاات 
جـــــتمل  كـــــا  اجلم وت ـــــ  العتب ـــــ  اليـــــوت  ، م ـــــ  خمتيـــــف   منـــــازل   بيـــــدا  و ـــــتمل      ت ـــــا 

  و ــ  متــأ ت  ولصــول مقــاأي  التنظــ ماقمــتعبات اجلنيــ   وولصــ   امــت ة شــاب   امتجــازهن بغــتمل
  ـــــي ولصـــــف و و  ليماشـــــ  اـــــا وا و  مـــــو      ـــــم ل ت ـــــا  امـــــا لـــــوو  ـــــام م ب حـــــص امـــــن الي ـــــ. 

ماتمـــ ا ا،تاـــا  متعـــدتة مـــاق   تو  امـــت نا ،مـــن مقـــاب  ،  األشـــ ا  الـــا ن  جت ـــ  مع ـــم
 اما   ذل  موات  ا،تاا   اع   عدة تجال،

و ــــد   مــــن   يــــب  ابــــرة مــــن الضــــحا ا 11 اليــــواي أقــــ.  عمــــاتهن عــــن ت ــــا  وشــــكي  ال -111
ذلـ  بعـد  أقات ت، عي  مب . امل ـال، عـن إهـدا   تـاة  ز د ـ    التامـع  مـن العمـت وا،تاـاهبا دن  

   متهن   ل  ةة ا  يا  و ت ا   ز د  ا تحت  عدة)الت  (  و  اليطبق  بيدة  
مــن عنالصــت  ن ــاط   مــن   بــ. يضــت  املــربئ ل   ضــاا  ا النيــا  وال ت ــا  ال ز ــد وأعتاــ   -117

ــــ  اةمــــ م    هــــاا َُي ــــ. وإ    اعتنــــا  اةمــــ ا اليــــي،  مــــن ن عيــــ الــــبعض  ت،ــــم و  أنظــــ م الدول
  بد اجلني  وال عتدا من اق أعتا ن ليمز دتو     ما  بدو،اقعتنا ، 
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 اتأكبـــ    مـــر ال ت ـــا   ت ااـــا  الـــح ل عـــ ه ولصـــف م اـــ.  وتالال ـــت  وو ـــد وتت    -111
ا ااـــع  ليـــ يطتة أنظـــ م الدولـــ  اجلم وت ـــ  العتب ـــ  اليـــوت    منـــاطر ال ز ـــد ن و،ـــرهم مـــن ال ت ـــا   

 اةم م   
 ـــتمل ميـــ ح   آشـــوت    مقـــاأيو أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   ربا ت، ت ـــ. اع/شـــب  منتاـــف و  -119
عيــ  القت ــ  هــاه  جــربوا مــكا  و   ، امــا    ــا  ت ــ  أــ. هتمــز ــت ا ــابوت   اقحيــك امتــدات عيــ  أقــي 
ز ــ   ـتمل اجلاليـكا  ب  قـاأيو املهـدت و   مقـابتهمالاـوت امليـ ح   مـن اناايـ م ومنـازهلم و    ـيإزالـ  
 ميت يوا ألوامتهم إذا   القت     ي سو ت.  عي  م
لتنظـــــ م الدولـــــ   هجـــــوا وشـــــ   شـــــر إىل  ومـــــدا  محا ـــــ  الشــــعيف إ ـــــاات مـــــن وتوت وبعــــد -143

  / ربا ت  شـــباع ا ااـــع  ليـــييط  هـــاه الومـــدا ، ا تقـــ. معظـــم اليـــكا  إىل األتااـــ  اةمـــ م  
وشـن قحما ـ  ممتيكـاام   اهم   ـت      ـ امليـيحن بأمـيح   نوبق  عـدت  ي ـ. مـن التجـال اآلشـوت 

التنظـــ م   اـــفو  ت ـــ  آشـــوت     43 ربا ت هجومـــ  عيـــ  مـــوا  شـــباع/  أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   
  و تتاهــــم  تيــــ  بعــــض   ــــتات  ــــوا  الــــد ا  احملي ــــ عيــــ  النــــات   طيــــرو  اا، عشــــواا هــــاه القــــتمل  اــــ اا 

 و لص يف آ تو   ننا   تاتهم 
 ـرب مـن  وامـت ة ميـن   تجـ اعت قـ. ،   مـن هتمـزأـ.   ت ـ  مـن تج ا  14 وا ت يطف موا  -141
 طيــيف  د ــ  ــد تهــاان، و ا آشــوتل 433مــن  ا ــت  مال ــاا  وُيتجــز أنظــ م الدولــ  اةمــ م    شــام  
ـــ  ت ـــي  لتو  مـــن  بعضـــ ممـــتائ  إط  ـــ عيـــ  الـــت،م مـــن إطـــ   مـــتام م مقابـــ.  ومـــا إ     د 

  مـا    ـا أـدمر الكنـااس ومـت  املنـازل و ـيف   وهشـت  مقـاأي مـ  القتمل امتوىل التنظ م عي  هاه
 انااس   13أون ر أدمر  ا ت من  أي  م  اآل و د 
 نــدتج   عيــ   ــتمل ميــ ح   آشــوت    هجــوا أنظــ م الدولــ  اةمــ م      وعيــ  الــت،م مــن -144
هبــاا طــوال ال ــةة املشــمول   ومــدا  محا ــ  الشــعيفعيــ   اجلماعــ شــنّت ا هــاه  هجمــا   ومــي إطــات

    التم  ز ـ هـاه الن ـ   ت ـن م  و ـد جتيـ بيـبيف  ـتو ن  ن  هـاه اجلماعـ  امـت د     ضـاا التقت ت، 
اجلماعــ  اةتهاب ــ  عيــ  التمــوز امليــ ح   وأــدمر الكنـــااس هــاه  اهلجمــا  احملــدتة الــح شــنت اهــاه 
يطتة اليــ  امــتعاتة كنــ  مــن ومــدا  محا ــ  الشــعيف وت،ــم    عيــ  القــتمل   التنظــ م مــ يطتة امجــتت

  ق  زالو  مةتت ن   العوتة إل  االيكا  اآلشوت ن  ن  عي  بعض القتمل، 
الكتت ـــ  اليـــوت    وو ـــي اهلجـــوا  احملي ـــ  اجملتمعـــا  أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م   م ا ـــ والصـــ. و  -143

ت ــــ.   ـــــ. م ـــــ    اوبــــا     4311 مز تا / و  ـــــ  47و  41األا ــــت تمو ـــــ    ال ــــةة مـــــا بــــن 
ـــــ.  133 مـــــن ـــــا  مقاأ  41 اليـــــاع  التابعـــــ  لصـــــباماا مـــــن  ـــــوا  مـــــن مقـــــاأي  التنظـــــ م مد نـــــ  اوب

عنالصــت الــزل الــال  تأد ــ  عنالصــت ومــدا  محا ــ  الشــعيف  و  تأــدو   م  ــ عواــا    / و  ــ مز تا 
مــن التنقــ.،   البدا ــ ،   مــن التيــي. إىل املد نــ  بيــ ول  و  هــو مــا مكــن م، و اجلــ ش اليــوتل اقحــت

ــــابعو  ليتنظــــ م ا تقــــ. ممث   اــــوام  ا   أعّيــــ اا  مــــد  ن و عــــدموا تات إىل تاتمــــن قــــاأيو  مقنعــــو  أ
عيـ  منظمـ   طبـا  بـ  مـدوت، النـات  ميتشـ     ـا املبـا ، امـا  عي  و املنتشت  و طير  نالص  التنظ م
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  املئـــا  جبـــتائ يفو لصـــ  مـــد  اا  413 و ـــد   تـــ. مـــوا   و تتوهـــم  تيـــ  الشـــوات  تجـــوا إىل  مـــد  ن
و مــــت نــــازهلم  ملاجملــــاوتة مباشــــتة  اطر  منــــازهلم  و   املنــــ ق  األشــــ ا  مــــت  ممعظــــم هــــإ   ولقــــ

اا ـ  أوجــد   املبـا  الـح   امتجـزواو  - ب ـن م العد ـد مـن النيـا  واألط ـالمـن  -عشـتا  املـد  ن 
األشــ ا  الــال امــت دموا  هــإق    وامــتيطا  اــدتو  بشــت  وامــت  دموا    نالصــ  التنظــ مموا ــي    ــا 

مـي  اقشـتبااا  الـح  ااـت ا قمقـاا ومـدا  محا ـ  الشـعيفعقـيف أي  إ قاذهم  و  ال تاتادتو  
  مقاأي  التنظ م

 جــــرب أنظــــ م الدولــــ   ل مباشــــتة  بــــ. اهلجــــوا عيــــ  اوبــــا ،  ،مز تا / و  ــــ   منتاــــف و  -144
، عيــــ  تــــ.الت د ــــد بالق طاايــــ   ــــ  ،)الت ــــ ( الت ــــ  واليطبقــــ مــــد نح    األاــــتات املتبقــــن اةمــــ م  

 مغاتتة هاأن املد نتن 
اليــ اتا  امل   ــ  ب هجمــا  متعــدتة   ــا أنظــ م الدولــ  اةمــ م    األشــ ت األ ــرة، و  -141

  و اقحيـــــــك      ومـــــــدا  محا ـــــــ  الشـــــــعيف  املنـــــــاطر ا ااـــــــع  ليـــــــ يطتة  وأ جـــــــرا  ا تحات ـــــــ 
  مد نـــ  اقحيـــك ، ممـــا  مـــ ت   ـــ ل اقمت ـــال بع ـــد النـــروز مـــات ، ا  جـــت  مـــ اتة م   ـــ آذات/

ا  آ ــــتا  ا تحات ـــ  أ جــــراش اــــاا  وو ـــي  113مـــن ا ــــت وجـــتئ  ش اــــاا  13عـــن مقتــــ. مـــوا  
اقحيـــــك  والقامشـــــي ، عيـــــ   مـــــد نح      تـــــن   شـــــ تل مز تا / و  ـــــ  و وز/ ول ـــــ م أنبيـــــ ات 

 محا ـــ  الشـــعيف وامـــت د ا هـــد ن عيـــكت ن  تمـــ       قيطـــح أ تـــ ش أـــابعتن لومـــدا  التـــوا ، 
يــم  كــن مــن املمكــن أق ــ م  املــد  ن،   لصــ و  اةلصــابا  أأا ــد عــدت   ــ     تيــّن وبــالنظت إىل 

 مدمل أناميف هاه اهلجما  
اــا  بيــبيف ألاــتات اجلم وت ــ  العتب ــ  اليــوت     أنظــ م الدولــ  اةمــ م  امــت دا      بــدو و  -141

الـــح امـــتعات   ألاـــتات لومـــدا  محا ـــ  الشـــعيفالـــال  قدمـــ  املـــد  و  ا املتاـــوَّت و الـــدعم ال عيـــ  
 اقحيـــك  تنظـــ م   حما ظـــا الاا ـــ   ااـــع  ليـــ يطتة   ابـــرة مـــن األتااـــ  الـــحميـــاما    مـــإ تاا 

الــح  ظم ــا  العقااــدلالتيقــن  توتا   ــ لوا تقــد أنظــ م الدولــ  اةمــ م   بشــدة، ميــيف  و  الت ــ و 
 عـدا اعتنـا ، 4314مـبتمرب   يول/مـا و و   ات/ ليت م ا األاـتات امل تيط ـن   ال ـةة مـا بـن شـ تل

تمــت أنظــ م    ومـدا  محا ــ  الشـعيفاملتيطت ــ   وعيـ  الــت،م مـن  ــائ التنظـ م  د ولوج ــ  ةاألاـتات 
الـال شـن  هـاا التنظـ م  تمـ ، اهلجـوا األ ـر  ـن  واملنيطقـ ،  اوبا  عنمتة   تمل  الدول  اةم م  

 امتئنا  اقح اة اليطب ع     هاه املناطر  اقح يول  تو إتها  املد  ن و إىل    ما  بدو،
قــابت م اــتم  و  ،ا ااــع  ليــ يطتأ  منــاطر ت ــت الــزوت  ت أنظــ م الدولــ  اةمــ م  ، تّمــ ــد و  -147

 بــ.  ــةة طو يــ  مليــيمن الشــ ع  مــن هــاه احملا ظــ  ا اليــكا  وعيــ  الــت،م مــن  ــتاتإمــ م   شــ ع    
أـــات   هـــاه اليطاا ـــ   إىل هـــدا  قـــد مـــع  هـــاا التنظـــ م، م   عي  ـــامـــ يطتة أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ مـــن 

   االد ن     
  إطــات اهلجــوا  و ــي هــاا  و أنظــ م الدولــ  اةمــ م    ت ــ  املبعوجــ مــات ، هــاجم آذات/  و  -141

اليـــ يطتة عيـــ  اهلـــد  من ـــا واـــا  ، ةمحـــا شـــن ا التنظـــ م    طـــتا  مد نـــ   ـــتمل  هجمـــا مييـــي  
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 مــنهــم قت ــ  هــاه ال وعيــ  الــت،م مــن     ،يب ــ  مــكا يــيف  حباليطت ــر التا يــ  الــال  ــتبا محــص 
الـا ن  ع شـو   و ـد اـا  املـد  و    ـ  أضـم   ضـاا مـكا اا مـن امليـيمن اليـن  ، اليطاا   اةياع ي ـ 
 مــن م   و ــد  تــ. العد ــداهلجــوا،  هــاا  ول اــحا ا ا اتجــ  مــن  ت ــ  املبعوجــ بــالقت  مــن اليطــت  

 13 وا تيطــــف التنظــــ م   ضــــاا مــــا ق  قــــ. عــــن  مــــن اةيــــاع ي ن  واــــا  معظــــم الضــــحا ا ب ــــوام
  ش ا   نتم    ع م إىل اليطاا   اةياع ي   

ميـــــيح  مناهضـــــ  ليحكومـــــ   ت ـــــ  و موعـــــا  الناـــــتة  ها ـــــ  جب ـــــ  بت .،   يـــــا /  و  -149
ولكـــن القت ـــ  امـــت د  ،   مـــا  بـــدو، ، العيو ـــ    ،ـــالب ت م إىل اليطاا ـــ اليـــكا  و نتمـــ    اشـــترب 
النــات اجملموعــا  هــاه   طيقــ  ـد و ليحكومــ    أقدمــ  اليطاا ـ  العيو ــ  الــال   عتقــد    دعمبيـبيف الــ

ة ـ     اـات الـد ن   و ـ  قمـر عيـ  اةو شـت  جب ـ   ننـا   ـتاتهم   تتاـم  تيـ  عي  مد  ن و 
 القت    هاه   مزات ن عيو نأ جر  أظ ت  شتط    د و

 ــتمل تتز ــ    اجلم وت ــ  مــكا   ،  ــ  طاايــ  الت د ــد بالقتــ.،الناــتة  جــرب  جب ــ و ــد  -133
إىل التحـول عـن  يـكا  الـدتوزااـيطت ال،  يـيف لـوزة  و العتب   اليوت   عي  اعتنـا  اةمـ ا اليـي  

  ت/ نا تهاب     اا و  ال ا اةموع  اجمل  ااع  لي يطتة هاهاملنيطق   ماهب م بعد     لصبح 
امليـيح  اجملموعـا  الـال شـنت  جب ـ  الناـتة وعـدت مـن   ـ ل اهلجـواو  ت. مد  و  شـ ع   -131

 اهلجــوا الــح مــبق   األشــ ت و ــد أيــ    آذات/مــات عيــ  باــتمل الشــاا    املناهضــ  ليحكومــ 
باــتمل الشــاا،  عيــ اجملموعــا  هــاه  وبعــد امــت     ملــد  ن شــ ع  يطــف وإعــداا أون ــر عمي ــا  

ـــّر  ،ليت د ـــد خمتييطـــ  بـــن اليـــن  والشـــ ع زاـــا  تزوجـــو  املأعـــتمل  ملغـــاتتة   بـــن االـــزوج الشـــ ع و  
  ادهن العنف اجلني امماتم  املتزوجا  من تجال من   الش ع ا ت  النيا  دّ لقت.  وه  ا  و

ان يــ  األتبعــن تا ــ.   مت جــتا ت   موعــ  ميــيح    ولــ  اهلو ــ   بت .،  ّجــ  يــا /  و  -134
واا ـ  ، امس عشـتالقـت  ا ـ الـح بن ـ     جـات هـاه الكن يـ  اقتمـت و األتمن     مييف   ش  داا 
 القاــفبعــد اهلجــوا  هــاا   وجــا  ــامن عشــتولومــا   عــوت أاتخي ــا إىل القــت  ال آنــاتاا مقدمــ  أضــم

      يا / بت . األم ا  األتمن     مييف املد ع  الال أعتا  ل 
ملد نــ  أــ.  بــ ض والقــتمل الوا عــ     ومــدا  محا ــ  الشــعيف    وااــ.  وز/ ول ــ  بعــد امــتعاتةو  -133

اا   مابقاا    م يطتة أنظ م الدول  اةمـ م  ،     ـد  ، وه  مناطراقحيك منيطق  أ.  ت   حما ظ  
بعــض التقــات ت    عــت   وعيــ  الــت،م مــن  لقــتو نمنــازل أعــوت  ومــدا  محا ــ  الشــعيف  بــوامقــاأي     
 قـد ذاـت معظـم األشــ ا  ، مـن هـاه املنــاطرالعتب ـ   احملي ـ  ليمجتمعــا  أتم ـ.  يـتل مـدو  ع أـدّ 

أنظـ م الدولـ  اةمـ م   وومـدا  اقشـتبااا  بـن   بـ. ا ـدق   م  توا  الا ن  جت   مع م مقاب  
 التحالف  الح  شن ا من الضتبا  اجلو   وألمبا  متتها ا و ، محا   الشعيف

املنـاطر املضـيطتب  املق مـو     تجـال اليـن  واجـ  الناطر الح أيـ يطت عي  ـا اقحكومـ ،   املو  -134
أ تــــ ش املنــــازل، عمي ــــا  عنــــد  قــــاع الت تــــ ش  و  ننــــا  ل عتقــــال   عظــــم امل ــــاطت الــــح أعتاــــ م

    هلـاو  و ميـا د امليـيح  املناهضـ  ليحكومـ اجملموعـا     ميو   حمتميو م متعاط عي     مإل   و نظت
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القيـــــتل والتعـــــا يف   يطــــت اق ت ـــــا ا اـــــو  عيـــــ  وجـــــ  اجملتمعـــــا  احملي ــــ  هـــــاه   ـــــتات و واجــــ  
  باقعتقال املتاي  األ تمل واق ت ااا 

إىل املنــاطر الــح أنتقــ.  ن ــا ، أشــعت بــ ،  و ليت د ــد واجلماعــا وم نمــا أتعــتمل اليطوااــف  -131
 نن ــا بعــض اة  يطــراا  ــتبا بــنأاــوتاا  ذلــ   و ــد عــزز أعتقــد   ــا مــتجد    ــا املز ــد مــن اقحما ــ 

إنن ــ  جبماعــا   قــد  ــزتات الضــتت الــال  يحــر  ومــن مث،والــوق ا  الي امــ    اليطوااــف الد ن ــ  و/ و 
طــت  يــ يطت عي  ــا  عيــ  املنــاطر الــح الــح أشــن اهلجمــا  العشــواا   ت ن ــ  مع نــ   ت جــ  طوااــف  و 

  معاتمل من األطتا  املتحاتب 
 واقحاــات الــال أ تاــ  عيــ  منــاطر   ــكومالقــوا  اقحاملــد ع  الــال أشــن   القاــفو ــإنت  -131

 ،يب ــــ  اليــــكا   شــــكيو  اليطاا ــــ  اليــــن   الــــا ن  أبــــا   عيــــ  والغوطــــ  الشــــت   م ــــ. خمــــ م الرمــــو  
املــد  مــن مـ يطتة عيــ  اجملــال اجلـول،  ــن  القـوا  اقحكوم ــ     ــا  وبــالنظت إىل مـا أتمتــي بــ   املق مـن

 ،يب ـــــ  مـــــكا ا أتعـــــتمل لعمي ـــــا  القاـــــف األشـــــد  تكـــــاا  اليـــــن   شـــــك.الـــــح  والبيـــــدا  والقـــــتمل
اليـكا  املــد  ن     ومـاعوجــوت مقـاأي  املعاتاـ    والعشـواا   األنـت   معظـم األم ـا   وق  ـربت 

عيــ   اطرق  ــربت معاميــ  املنــ   ــ  ، امــامــاانبعــض هــاه املنــاطر اهلجمــا  العشــواا   اــد هــاه األ
  األم ا ا ر من وهو ما  بدو عي   الواي    وامد، هد     ا

اليـ دة بقاـف مـ  )ت ـف تمشـر(  الشـت    امليـيح    الغوطـ   اا اجملموعـا   م ت  د و  -137
إ  التكـــو ن م ـــ  ، اليطاا ـــ  امليـــيم  الشـــ ع   إلصـــابا  بـــن   ـــتاتز نـــيف )مد نـــ  تمشـــر( عـــن و ـــو  

 إل ـــ  حب ـــاا عـــن بعـــد  ـــتات مشـــتت ن تا يـــن  مـــن امليـــيمن الشـــ ع أـــدتا اا اليـــكا  هلـــاا اقحـــ   لصـــب  
د نــ  اممــ  اليــي ما    و بــي ز ــد  عيـ  مــ امليــيح  اجملموعــا   الــال شــنت  قاــفو مــ ت ال  مـا األ

 عيـــ  الـــت،م مـــن  و   هـــا ن اقح ـــناملق مـــن ميـــيف، عـــن و ـــو  إلصـــابا  بـــن اليـــكا  امليـــ ح ن 
امليــيح    اجملموعــا   ــن  ، اقح ــن هــا ناملد ع ــ    ليــ ئ وجــوت  قــاع أ تــ ش مكوم ــ  ومتااــز 

 كو األهدا  العيكت   هجمااا إىل أوج    أيي بشك. واا 
 و ــــت حزهــــتا  )ميــــيف(، ال. و بُّــــ     ــــت ح امليــــيح  املناهضــــ  ليحكومــــ اجملموعــــا    ومالصــــت  -131
بـــأ  هـــاه القـــتمل ذا  األ،يب ـــ  الشـــ ع   والعيو ـــ   اعتقاتهـــاألمـــبا  من ـــا  )إتلـــيف( ا ت ـــ و  ال وعـــ 

اليجــــا    ــــاا  ت جــــ     ضــــاا مــــدن  هـــاه  ــــد اقحاــــات  عمي ــــا  أـــدعم اقحكومــــ   ومــــي ذلــــ ،  ــــن 
 ييح  املاجملموعا  الح أي يطت عي  ا  القت ب  لقتملبقاف ا ايتا املنيطقتن    املوجوتة الشعب  
، اقمت اطـا  املمكنـ  قحما ـ  املـد  ن جلم ـيعـدا اختـاذ اـ. األطـتا   هـاه اقحـاق  وأإاد -139

 يمد  ن احملالصت ن بن األطتا  املتحاتب  لوعدا وجوت   اتا  متام  
  

 الموظفون الطبيون -طاء 
 

ومــد  ذلــ     ،يــيف األم ــا  ي جمــا ، ل املــوظ ن اليطب ــن األطــتا  املتحاتبــ  عّتاــ  -143
  وبن ت ا األمام  عي  متا ر التعا   الاح    اا  ومي  يطا هجما     إطات
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أــدمر وأضــتت إىل ليقاــف اجلــول العشــواا  القــوا  اقحكوم ــ  امــتمتات امــت داا و ــد  تمل  -141
واملولــــدا   األتو ــــ واملعــــدا  اليطب ــــ  وخمــــاز   يتولصــــ ا وامل ،وامليتشــــ  ا  امل دا  ــــ  ،امليتشــــ  ا 

مــــات ، آذات/  و   بشــــك. مإ ـــ   و تااــــم اـــح  الك تباا ـــ ، وأيــــبيف   إ،ـــ   متا ــــر التعا ــــ  ال
مقتـ.  عـن مـ ت  حما ظـ  محـاة، ممـا   اا ميتشـ   م ـدا   بربم ـ. مت جـت توم ا  اقحكوم مامت د   

  مياعد ن طب ن اننن
مــــن مد نــــ  ميــــيف  اجلــــز  الشــــت     قــــي  اا ميتشــــ   م ــــدا     ضــــاا وامــــت د   متوم ــــا   -144

هــو اهلجــوا، و  هــاا املعــدا  اليطب ــ  األمامــ     وت ّمــت  بت .    يــا /مــات  و آذات/ ــ ل شــ تل 
عــتمل ميتولصــف أو  ــدما  طب ــ  ملئــا  املتاــ    قــدا شــ ت اا    ــاا  مليتشــ  إىل إ،ــ    مــا  تمل
موظ ــو    لصــ يفو   آذات/مــات    ألاــتات  مــ  عــن إلقــا  بتم ــ. مت جــتالاــح   األول ــ   ليتعا ــ 
مــ اتة إمــعا   مــ. ع مــا  وااــح    ت مــت  و  جبــتائ اليطــيف الشــتع  وعــاميو     ــال طب ــو 

 ما و إمدمل املشاتئ     ات/امت د  مد .  مت جت ربم .ب هجوا آ ت
اق  اليطـــوات    قحـــمتاـــز أنيـــ ر  امـــت د   جـــولعمي ـــ   اـــف تمـــت  مـــا و،   ات/  و  -143

اليطـوا م اليطب ـ    و ـ هـاا اهلجـوا عيـ  البن ـ  التحت ـ  اليطب ـ  اقحو د مني مييف عدة م اتا  إمعا   
 من أني ر ا دما  املنقاة ليح اة و ق. اجلتم  إىل امليتش  ا  

اقحكومــــ  هلجمــــا   ا ااــــع  ليــــ يطتة  املنــــاطر  واليطــــوا م اليطب ــــ وأعتاــــ  امليتشــــ  ا   -144
 ـــ  اـــا و   الناـــتة   جب ـــ مـــن   بـــ. و امليـــيح  املناهضـــ  ليحكومـــ  امـــت د ت ا مـــن   بـــ. اجملموعـــا  

وهــو مــا  تمل إىل مــ اتة م   ــ  بــالقت  مــن ميتشــ   م ــدا    مد نــ  تتعــا،   ت ّجــ     ت،/ نــاال ا 
 يميتش   ل األتو   التابيخمز  أدمر 
 اعــــ  ميــــيح  أنشــــا   ت ــــف  وظيــــوا، وهــــامل  اــــتة  نتمــــ  إىل جتمــــي جــــت ا تحــــاتل و  -141

 ت عـــن مقتـــ. ممتاــــ   ربا ت، ممـــا  مـــشـــباع/عـــاا   حما ظـــ  ال ذ  ــــ    مشـــ   ال ذ  ـــ ،   يـــ    
شـــن  جـــ ش اةمـــ ا مـــن شـــت    ـــا    مد نـــ  تمشـــر هلجـــوامشـــ    أعـــتمل  و وموظـــف إتاتل

   ربا تشباع/بقاااف اهلاو     تمشر
هجـوم م عيـ   ـ ل  مز تا / و   ، امتجـز مقـاأيو  أـابعو  لتنظـ م الدولـ  اةمـ م  ،  و  -141

وامـــت دموهم، ، مـــدوت منظمـــ   طبـــا  بـــ  أدعمـــ تا ـــ. ميتشـــ   م ـــدا   مـــد  ن مد نـــ  اوبـــا ،
الــــال شــــنت  ومــــدا  محا ــــ  الشــــعيف، و كــــن اهلجــــوا املضــــات  ةعا ــــ اــــدتو  بشــــت       مــــا  بــــدو،

ت ّمــت   ــد موالصــي  إطــ   النــات عيــ  املنــاطر القت بــ  مــن مــيط  املبــ   و القنالصــ  التــابعن ليتنظــ م مــن 
   اشتبااا  قمق   امليتش   جزا اا 

  إطـــات   عمـــ. املوظ ـــو  اليطب ـــو ، أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م  طر ا ااـــع  ليـــ يطتة   املنـــاو  -147
ـــــد عـــــن  تا واا  وشـــــتوع لـــــ ـــــت م و م ـــــاا  أعـــــو  م إىل مـــــد بع   أعـــــتمل  و ـــــد أقـــــدا  ـــــدماامم ن

عــــن العمــــ.   امليتشــــ  ا  العامــــ   عيــــ  التو ــــف ،،   بعــــض اقحــــاق ليت د ــــد و جــــربوا األطبــــا 
 ا الص   يتولص ا وامل
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 المدافعون عن حقوق اإلنسان والمحامون -ياء 
 

بعمي ـــــــــا   د ـــــــــداا   يـــــــــت د و    و ق  ـــــــــزال املـــــــــدا عو  عـــــــــن مقـــــــــو  اة يـــــــــا  واحملـــــــــام -141
بيـــبيف  ،واةعـــداا ،والتعـــا يف ،واق ت ـــا  القيـــتل ،واق تيطـــا  واقمتجـــاز التعيـــ  ن، التو  ـــف

   شيطت م امل ن   
ا الصـ  واحملكمـ   4314لعـاا  مكا حـ  اةتهـا  ـا و  لصـتام  وأيت دا القوا  اقحكوم ـ   -149

  عـــن مقـــو  و   واملـــدا عو احملـــام الـــح  بـــاهلاالدعو ـــ   ـــوت اجل مخـــات نـــر املعاتاـــ  وإاملنشـــأة اموجبـــ  
اليــ ا الغالب ــ  العظمــ  مــن  إىلو  الــدعوة    ــال مقــو  اة يــا  الناشــيطو  و شــّك. اة يــا   

يــجن واألشــغال الب بــأ   عا ــيف مــن  ــا و  مكا حــ  اةتهــا  الــح أقضــ  1املعتقيــن اموجــيف املــاتة 
أشــم. أوز ــي  باةتهــا ذا  الاــي   مــن اجلــتاام،ــر حمــدتة بواــوئ متأكبــو  موعــ  متنوعــ  الشــا   
  املكتوب  املعيوما  و املوات 
ــــتاجلو ــــ    ــــتات مــــن القــــوا  تقــــ. اع، 4314 ربا ت شــــباع/  و  -113 ــــا هــــا  و  ميــــن ،ت   الز ت

، 4314مــات  آذات/  و   املتاــز اليــوتل لععــ ا ومت ــ  التعبــر   عمي ــممكــا  ومــاز  تتو ــش   
مــن  1تهاب ــ و اموجــيف املــاتة اة شــيط  لأل الــةو  ألعمــال اةتهاب ــ و ووا  شــتوج ــ  إلــ  م امــ  و

مــــتا   حماامــــااميــــ  جّ      متزا ــــدة ةطــــ   مــــتام م، ومــــا تعــــواو  ــــا و  مكا حــــ  اةتهــــا   
  منتاــــف  الز تــــا ميــــن ،ت ــــت وهــــا   تو  أ يــــر  وأتمــــيف اليجنــــ  بــــاة تاج عــــنمــــن  عد ــــدة

 مــــ     الــــت م أ  ــــا، ولكن4311/ ،يــــيطس آ  13مــــاز  تتو ــــش   عــــن و  4311  وز/ ول ــــ 
  لييجن متة   تمل امتمتات  يطت أعتا ماما أ م  املوج   إىل التجال ال  ن  ق أزال  اام ،  

مكا حـــــ  اةتهـــــا   مــــواين مي  يـــــو   مـــــاا حمكمـــــ  دا عو  عـــــن  الـــــا ن  ـــــو احملـــــامو تعــــتمل  -111
  ــــات العد ــــد مــــن م عــــن  ــــد بعــــض اقحــــاق   و اــــتل اعتقــــاهلم   ، و ليمضــــا قا  بشــــك. اعت ــــاتل

  امنمن  اام   قاب  احمل ياا م  ا تقام  ، اما   ذل  شيطيف ألعمال أعتا 
مقــــو      ــــالهبجمااــــا  اشــــيطن امليــــيح  املناهضــــ  ليحكومــــ  وامــــت د   اجملموعــــا   -114

 تبعـــ  أعتاـــوا لي يطـــف واق ت ـــا  والقتـــ.، جـــتمل ا تيطـــا   ا ـــر ن شـــ ا   مـــن بـــن و اة يـــا   
 اشـــــــيطن    ـــــــال مقـــــــو  اة يـــــــا  مـــــــن مكتـــــــب م   تومـــــــا )ت ـــــــف تمشـــــــر(   اـــــــا و  األول/ 

ماـــرهم    عـــت وق  .تزا  ز تو ـــ  ووااـــ. محـــاتة ويـــرة  ي ـــ. و ـــاظم محـــاتل، وهـــم 4313 ت يـــمرب
  ومكا  وجوتهم

 ع شــو   الــا نلينــا  املعا ــاة ال وم ــ  مــاولوا  قــ.  اشــيطن أنظــ م الدولــ  اةمــ م   هــاجم و  -113
  مد نــ     التنظــ ما تيط ــ الــالماــر  اشــا اليــ ا األ  بــاولو تالول ــو، وق  ــزال    ــ  مــ يطتأ 

أنظــــ م الدولــــ  اةمــــ م    ،  شــــت وز/ ول ـــ   و ،ــــر معــــتو   ، 4314 نــــا ت اــــا و  ال ا /الت ـــ     
   إطـــات محيـــ مـــي الناشـــا محـــوت املومـــ   تعـــاو بت مـــ  ال مـــوت ن اننـــنإعـــداا   عـــتمل  ـــد و شـــت ا 
 اب  بام و أ  والت   
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إمــكا  احملــامن واملـــدا عن عــن مقــو  اة يـــا   وأعمــ.   ــي  طـــتا  النــزا ، مــن  ـــ ل -114
ا ت ااــا  مقــو  اة يــا ، عيــ  إتامــ  نقا ــ  اة ــ   مــن املعيومــا  عــن توتهــم    شــت بيــبيف 

 العقا  الياادة   اجلم وت   العتب   اليوت   
  

 الصحفيون -كاف 
 

لصـح  اا  13مـا ق  قـ. عـن  م ـ   تـ.   العـا  عيـ  الاـح  ن  يطـت بيـد  لصبح  مـوت ا  -111
عشــتا  ال وهــو مــا  جــربالعنــف اــد الاــح  ن بــ  هــواتة، مماتمــ  يــتمت أو   4311منــا  وا ــت عــاا 

  زالـــو ق  الـــا ن عـــ ااة اومـــاا  الناشـــيطو  و عمـــ. املن ـــ    عيـــ  ا ت ـــاتمـــن الاـــح  ن اليـــوت ن 
 يتمت وا و  عي  م اام الت د د امل   ظ.تا . اجلم وت   العتب   اليوت    غيطو  األمدا  

وأوالصــ. القــوا  اقحكوم ــ  امــت دا  الاــح  ن بشــك. من جــ  بيــبيف أــون ق م و شــتهم  -111
مـــن الاـــح  ن  وق  ـــزال عـــدت ابـــرليحكومـــ    معات ـــ ليمعاتاـــ   و مإ ـــدة   ـــا    عتقـــد ملعيومـــا 
تعــا يف  الل  ت ــا  و    ــا  تعتاــو   والــح ليــ يطتة اقحكومــ الــح ختضــي   متااــز اقمتجــاز  معــتق ا 

 اقمتجاز  من م  ننا  عدت ،ر معتو  د أو  و 
الناشــيطن الــا ن  عميــو   ، ا ت حمــ  مكاأــيفالناــتةجب ــ    املنــاطر الــح أيــ يطت عي  ــا و  -117
، و تعــــتمل الاــــح  و  بشــــك. اجملموعــــا والــــا ن  عتقــــد   ــــم  نتقــــدو  هــــاه عــــ ا اةا ومــــاا  

املضــــــا قا  الــــــح  تعــــــتمل هلــــــا وأشــــــ ي و  املعات ــــــ  ليــــــد ناتابــــــاام وبيــــــبيف  اعت ــــــاتل ليت و ــــــف
   جواا من ا و  إىل تتج      لصب  الاح  و    تاو  عي     ي م ت اب  ذاأ     و اةع م 
ا تيطــــا  ب مــــاق  مإملــــ  أتعيــــر  ــــا عيــــ اةعــــ ا العامل ــــ  اهتمام اومــــاا    مــــن تاــــز و  -111

اةعــــ ا   ــــن  العــــامين   ومــــااا، اةمــــ م   م عيــــ   ــــد أنظــــ م الدولــــ  وإعــــدام نلصــــح  ن تول ــــ
، األجا ـيف الاـح  ن وق  ـزال العشـتا  مـن تهاب ـ  اةاجلماعـ  هـاه عيـ   ـد  ق  زالو   عـا و  اليوت  

 .،  متمل حمتجز ن  تعتاو  ليمعامي  الي ئ  بيبيف   شيطت م امل ن  عي  مد موا  واليوت ن
مـن ا ـف أعـتمل ملضـا قا  وأته ـيف اةع ا مـن أـدمت )محـص(   اوماا   وا   اشا  د و  -119
 و ـد أيـبيفعيـ  املد نـ    عيـ  امـت    التنظـ م  ـاا  قـا بعـد مـتوت  عنالصت أنظ م الدول  اةم م    ب. 
 ـةة  ننا  و معداأ   ت التنظ م ولصات  أقت باا   وماا  11ملدة  ازهوامتجأو      إىل التنظ م  اق ضماا   ت ض

القـوا  اقحكوم ـ    اتأكبت ـا ت ااـا  الـح اق    بيـغ إق عـن  ـ    اـد مليـتجوب   مـتاتاا وأكـتاتاا ، امتجازه
 عمال ا تقام   أل     تعتمل هو و متأ  من أدمت  و اا  مغاتتة اة تاج عن  تت بعد  د و 
  

 األكاديميون -الم 
 

ت ــــي وهــــو مــــا والت و ــــف،  ليت د ــــدا     اجلم وت ــــ  العتب ــــ  اليــــوت   و األاــــاتمي  أعــــتمل -113
   تمعــاام  و  يــت د  األاــاتمي و ، الــا ن ُيظــو  بــاقمةاا إىل ال ــتات مــن البيــد  مــن م ك ــر نال

  و آ ت من األطتا  املتحاتب   ليطت  املتاوَّتاقحق ق   و  وقا مبيبيف  بولص  م م ق ن،احملي   
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   ليحكومــــــــ  ن املنتقــــــــد ن مــــــــد األاــــــــاتمي عــــــــن امتجــــــــاز   بيــــــــغ و  إمــــــــدمل اقحــــــــاق ،  -111
بشـــــأ  التحق قـــــا   وأتوالصـــــ.  و ـــــت هـــــاا األاـــــاتمي  مـــــن البيـــــد بعـــــد إطـــــ   مـــــتام   4311 عـــــاا
ميــيح   موعــا  عيــ   ــد      اجلامعــا  اقحكوم ــ و   العــاميو األاــاتمي الــح  تعــتمل هلــا ت د ــدا  ال

   و  جني نو  نبن عمي ألمبا  جتمي ا  ليمضا قا  األااتمي  أعتا   ول  اهلو    و د 
ميــــيف  ق مــــ ما   مــــد نحاجلامعــــا ، و أعــــتمل و  مــــن البيــــداألاــــاتمي ن  ــــتات وبــــالنظت إىل  -114
اقحـت  عيـ   ظـاا التعيـ م العـا    اجلم وت ـ    ـن  اةميـا  بـأنت، ليقاف الربل واجلول، وتمشر

  من الزمن عقوتل عيما  موت ا وط هبا مو   ظ.  ااماا  وعي  العتب   اليوت  
  

 المتواصلة التحقيقات -ميم 
 

 أنر مـــيو  األطـــتا  املتحاتبـــ  عيـــ  اجلماعـــا  واجملتمعـــا بتـــ املتعيقـــ توالصـــ. التحق قـــا  أ -113
اةعا ـــــ   وواألشــــ ا  ذو  امليـــــنو  عيــــ  مـــــب . امل ــــال ق اقحاــــت، ،األ ــــتمل، امـــــا   ذلــــ  احملي ــــ 

 ي ا  اجلني     واأل و الا ن  عا و  من  متامل مزمن  والعمال امل اجت واألش ا  
األ ي ــا  ، بعمي ــا  اةعــداا،   ــتات امــت د  أنظــ م الدولــ  اةمــ م   وجب ــ  الناــتة ــد و  -114
 مقـــاأي  أنظـــ م الدولـــ  اةمـــ م    ـــاا  أتحـــد  عـــنتحق ـــر   أقـــات ت اليجنـــ  ال  وأوالصـــ.  اجلنيـــ 

 وعن  يطي ت وم م عي   د عنالصت جب   الناتة عال  ،  مبا يف من بنلقا  م ي ن 
  

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
 

 االستنتاجات -ألف 
 

 ستب  عتتي  وتتهتاو اتختتاإ رجتراءات فوريتة ل تمان حمتتايتهم   محنتة المتدنيينتستتدعي  -111
عتتن  هتتذا النتتزاع المستتلا ديتتر التتدولي  ف تتالا ل بستتبب التتتدوي  المتزايتتد الستتنان الستتوريين يوميتتاا 
 انتشار التطرف  تفاقمت بسبب التي  المستو  الميدانيضراوة المواجهات على 

هتتتذا  فتتتيالمحتتتددة  انتهاكتتتات حقتتتوق اإلنستتتان والقتتتانون التتتدولي اإلنستتتانيوتشتتتن   -111
 واألفتتراد  دلتتيالا  والمجتمعتتات المحليتتة الرئيستتية الجماعتتات ومعانتتاةآالم  متتن لتتالل  التقريتتر

لتتتتة العدا تحقيتتتتقممتتتتا يتطلتتتتب جتتتترائم ضتتتتد اإلنستتتتانية  الحتتتتر  و الجتتتترائم وحشتتتتية علتتتتى  حيتتتتاا 
 والمساءلة والسالم 

مستشتترياا  وهتتو  متت، األستتف  آلتتذ فتتي االتستتاع متتن حيتت  حجمتت  العنتتف وقتتد بتتات  -117
 ونطاق   
وقتتتد وج هتتتت القتتتوات الحنوميتتتتة هجماتهتتتا ضتتتد الستتتتنان المتتتدنيين  و تتتملت هتتتتذ   -111

بالمتتدنيين  كمتتا انطتتوت لألمتتاكن المأهولتتة الهجمتتات القصتتف البتتر ي والجتتوي الواستت، النطتتاق 
انتمتتاءاتهم رلفتتائهم علتتى أستتا  علتتى استتتهداف المتتدنيين بتتالقبأ علتتيهم أو باحتجتتازهم أو 
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رلتتيهم علتتى أنهتتم معارضتتون للحنومتتة  ووفقتتاا للسياستتة التتتي تنتهجهتتا الدولتتة  بستتبب الن تتر  أو
يين  النطتاق علتى الستنان المتدنهتذ  الهجمتات الواستعة ارتنبت القوات الحنومية  في رطار 

والتعتتتذيب واالدتصتتتتا  وااللتفتتتتاء  واإلبتتتتادة تتمثتتتت  فتتتتي القتتتت  العمتتتتدجتتترائم ضتتتتد اإلنستتتانية 
 ة القسري ودير إلك من األفعال الالرنساني

وارتنبتت القتوات الحنوميتة انتهاكتتات جستيمة لحقتوق اإلنستتان وجترائم حتر  تتمثتت   -119
وتجاهلتتتت   لمتتدنيينواستتتهداف ا والتعتتذيب واالدتصتتتا  والعنتتف الجنستتي دفتتي القتتت  العمتت

والعتتتتتاملين فتتتتتي  ستشتتتتتفياتللمالتتتتتتي يجتتتتتب أن تتتتتتوفر القتتتتتوات الحنوميتتتتتة الحمايتتتتتة الخاصتتتتتة 
متن قببت   أد  القصتف الجتوي والمتدفعي العشتوائي والمفتر قتد و   المجالين الطبي واإلنستاني

 ب رلى سقو  أعداد كبيرة من ال حايا المدنيين ورلى ب  الرع القوات الحنومية
القتتت   تتمثتت  فتتي المستتلحة المناه تتة للحنومتتة جتترائم حتتر المجموعتتات ارتنبتتت و  -173

دون محاكمتة وفقتاا لألصتول القانونيتة  والتعتذيب وألتذ الرهتائن واالعتتداء متن العمد واإلعدام 
  على األعيان المحمية

فتتي  واستتتخدمتهم النصتترة األطفتتال دت جبهتتةجن تتباإلضتتافة رلتتى جتترائم الحتتر  هتتذ   و  -171
  يةقتالاألعمال ال

لخاضتعين أعمال عنف وررها  ضد السنان المدنيين ا تن يم الدولة اإلسالميةومار   -174
ويقوم التن يم  وهو  الحسنة وحلب وحماة وحمص و  دير الزورو  الرقة في محاف ات لسيطرت 

ذاا بتذلك سياستتة لعنتتف هتذ  ضتتد هتمالء المتدنيين منف تتمن َّمتة  بتوجيتت  وتن تيم أعمتال امجموعتة 
والتعتذيب واالدتصتا  واالستتعباد الجنستي  القتت  العمتدجترائم   وارتنب هتذا التن تيم تن يمية

النطتاق هجمتات واستعة  فتي رطتار  رنسانية ألر  ال والعنف الجنسي والتهجير القسري وأفعاالا 
 ضد اإلنسانية المرتنبة جرائم العلى السنان المدنيين  ترقى رلى مستو  

واإلعتتتدام دون  العمتتتد جتتترائم حتتتر   تتتملت القتتتت  اإلستتتالميةوارتنتتتب تن تتتيم الدولتتتة  -173
واالدتصتتتا  والعنتتتف الجنستتتي  وتجنيتتتد  مراعتتتاة األصتتتول القانونيتتتة والتعتتتذيب وألتتتذ الرهتتتائن

 عتتتن ف تتتالا   األطفتتتال واستتتتخدامهم فتتتي األعمتتتال القتاليتتتة  والهجتتتوم علتتتى األعيتتتان المحميتتتة
  اإلنساني انتهاكات لطيرة ألر  للقانون الدولي ارتنا 
متتتتن  جتتتتزءاا رال   فتتتتي هتتتتذا التقريتتتترالمتتتتذكورة  وال تعنتتتتس القائمتتتتة الطويلتتتتة لالنتهاكتتتتات -174

 على مرأ  ومسم، من العالم  نو ن السوريو التي يعاني منها المدنيالصدمات 
عتن الجهتات الفاعلتة  المجتمت، العتالمي  ف تالا  يتراو  فمتن ديتر المعقتول أن ومن ثم  -171

هتذ  وتتطلتب   2111تصتاعد منتذ عتام ظت  لهيبت  يلحريتق ي التصتداإلقليمية والمحليتة  فتي 
 والتصعيد العسنري  ةالسياسي وقفاا سريعاا للمماطالت حيةالمأساة ال

وينتستتتي   طتتتال انت ارهتتتا هتتتي عمليتتتةو  تتتاملة للجميتتت،  لعمليتتتة ستتتالم ومتتتا متتتن بتتتدي   -171
  أهمية بالغةاحترام ليار الشعب السوري 
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 التوصيات -باء 
 

التوصتيات  كتذلك  تقتد مهتي تقتارير ستابقة  و توصتياتها التواردة فتي تنرر لجنة التحقيتق  -177
 .الواردة أدنا 

 يلي: توصي اللجنة جمي، األطراف بما -171
  تتتنالمتتت، مراعتتتاة األ تتتام    علتتتى نحتتتوضتتتمان الحمايتتتة الفعالتتتة للمتتتدنيين  )أ( 
اإليتتذاء  وتلبيتتة الحاجتتة رلتتى المستتاءلة   معتتاودةو لإلستتاءة واإليتتذاء  والواستتعة النطتتاق المتعتتددة

 ؛بما في إلك الوصول رلى العدالة على الصعيدين الوطني والمحلي
احتتترام حتتق المتتدنيين فتتي الحصتتول علتتى ال تتروريات األساستتية  بمتتا فتتي إلتتك  ) ( 

 ؛دون عوائقمن والرعاية الطبية  والسماح بمرور المساعدات اإلنسانية  يا المأو  والغذاء والم
 ةأيتت  تتن عتتن االمتنتتاعاألهتتداف العستتنرية واألهتتداف المدنيتتة  و  بتتين التمييتتز )ج( 

 ؛هجمات عشوائية ودير متناسبة
لتعتتتذيب أو ديتتتر  متتتن ضتتترو  المعاملتتتة القاستتتية ل المطلقتتتين منتتت،الو الح تتتر  )د( 

 ؛الالرنسانية أو المهينة  بما في إلك العنف الجنسي أو
 ؛في األعمال القتالية همواستخدامتجنيد األطفال لفعال الح ر ال )ه( 
معاملتتة   المعتقلتتونبمتتن فتتيهم   المستتلوبة حتتريتهممعاملتتة جميتت، األ تتخا   )و( 

 ؛من الحصول على المساعدة مرنسانية وتمنينه
لمنتتاطق لمستتتق   رنستتاني بالتتدلول رلتتى البلتتد متتن أجتت  رجتتراء تقيتتيمالستتماح  )ز( 

 ؛المحاصرةالمحلية والمجتمعات 
وتيستتير   ونالطبيتت بمتتن فتتيهم الموظفتتونملين فتتي المجتتال اإلنستتاني  حمايتتة العتتا )ح( 

 ؛النق  الطبيوسائ  حرمة المستشفيات و وصون   دون عوائقمن مرور رمدادات اإلداثة بسرعة و 
المشتتتردين  متتت، ريتتتالء االعتبتتتار الواجتتتب  جميتتت، األ تتتخا مستتتاعدة وحمايتتتة  ) ( 

 ؛لجنس والعمرنوع ال
المتنوعتتتة والمجتمعتتتات المحليتتتة فسيفستتتاء الطوائتتتف الدينيتتتة  الحفتتتال علتتتى (ي) 

مجموعتتتتة متنوعتتتتة متتتتن المتتتتدافعين عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان لعمتتتت   حيتتتتزرتاحتتتتة   وضتتتتمان رثنيتتتتاا 
 ؛والمحامين والصحفيين واألكاديميين والمجتم، المدني

 ح ر ومن، استخدام األسلحة دير المشروعة  بما فيها األسلحة النيميائية  )ك( 
  صي اللجنة حنومة الجمهورية العربية السورية بما يليتو و  -179
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 مثت  األستلحة الحارقتة وديرهتا  استخدام األستلحة ديتر المشتروعةعن النف  )أ( 
 ؛  في المناطق المأهولة بالمدنيينالبرامي  المتفجرةكمن األسلحة  

 السماح للجنة بالوصول رلى البلد  ) ( 
العناصتتتتر  بتتتتالتبر  متتتتنالمستتتتلحة المناه تتتتة للحنومتتتتة المجموعتتتتات وتوصتتتتي اللجنتتتتة  -113

 الدولي  لفرض االمتثال للقانون وممارسة نفوإها على نحو فعالالمتطرفة 
  وال ستتتيما التتتدول ةالمتحاربتتت طتتترافتوصتتتي اللجنتتتة البلتتتدان التتتتي لهتتتا تتتتأثير علتتتى األو  -111

ء العنتتتتف إلنهتتتتا طتتتترافالدائمتتتتة الع تتتتوية فتتتتي مجلتتتتس األمتتتتن  بالعمتتتت  معتتتتاا لل تتتتغ  علتتتتى األ
 .والدلول في مفاوضات  املة للجمي، لبدء عملية انتقالية سياسية مستدامة في البلد

 :بما يلي توصي اللجنة كذلك المجتم، الدوليو  -114
هتتتتتذ  المشتتتتتنلة متتتتتن معالجتتتتتة كتتتتتبا انتشتتتتتار األستتتتتلحة ووقتتتتتف رمتتتتتداداتها  و  )أ( 
 مصدرها؛
للعمليتتتات  المقدمتتتة التتتدعم األلتتتر أ تتتنال التمويتتت  و  نطتتتاق وتوستتتي، تعزيتتتز ) ( 
 ؛اإلنسانية
ن و حماية حقوق اإلنسان لجمي، األ تخا   بمتن فتيهم المهتاجرون والمشترد )ج( 
متتن القتتانون التتدولي العرفتتي  اا جتتزء تشتتن وهتتي حقتتوق ن  و اللجتتوء والالج تتملتمستتو و  دالليتتاا 
المعاهتتدات الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان   المنصتتو  عليهتتا فتتيلاللتزامتتات عتتن االمتثتتال  ف تتالا 

   وديتتر1591عتتام المعتمتتد فتتي الالج تتين وبروتوكولهتتا بوضتت، المتعلقتتة  1591واتفاقيتتة عتتام 
التتتتن م  المنصتتتتو  عليهتتتتا فتتتتيمتتتتن الصتتتتنوك إات الصتتتتلة  بمتتتتا فتتتتي إلتتتتك االلتزامتتتتات  إلتتتتك

   ؛اإلقليمية لحقوق اإلنسان
اللجوء والالج تين  وااللتتزام بمبتدأ عتدم اإلعتادة  ملتمسيل حيز حمايةضمان  )د( 

 ؛مسمولية المشتركةلفعال واالدولي الت امن وتنريس الالقسرية  
لأل تتتتخا  التتتتذين  لتحقيتتتتق األمتتتتان المزيتتتتد متتتتن الستتتتب  القانونيتتتتةاستتتتحدا   )ه( 

الحتتتاالت رعتتتادة التتتتوطين  وقبتتتول  فتتتر زيتتتادة  الستتتب  يحتتتتاجون رلتتتى الحمايتتتة  وتشتتتم  هتتتذ 
والبتتترام    اأُلستتر تتتم  لتتم   و ة فتتتي مجتتال متتنا التأ تتتيراتسياستتتات مرنتتاعتمتتاد و ية  اإلنستتان

  ومخططات الرعايةاألكاديمية 
توصتتتي اللجنتتتة مجلتتتس حقتتتوق اإلنستتتان بتتتأن يتتتدعم هتتتذ  التوصتتتيات بتتتتدابير تشتتتم  و  -113

مجلتتتتس األمتتتتن رليتتتت  كتتتتي يتستتتتنى اتختتتتاإ ن تتتتر رحالتتتتة هتتتتذا التقريتتتتر رلتتتتى األمتتتتين العتتتتام لتوجيتتتت  
رلتى الجمعيتة العامتة وتقديم  متن لتالل العمليتة الرستمية لتقتديم التقتارير اإلجراءات المناسبة  

  ومجلس األمن
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 مجلس األمن بما يلي: توصي اللجنةو  -114
 ؛توصياتهاتأييد  )أ( 
جتتتتتدول  فتتتتتي رطتتتتتارلجنتتتتتة التحقيتتتتتق لمنت متتتتتة العالميتتتتتة اإل ردراج اإلحاطتتتتتات ) ( 

 ؛األعمال الرسمي لمجلس األمن
اتختتاإ اإلجتتراءات المناستتبة باحالتتة الوضتت، رلتتى الق تتاء  وربمتتا رلتتى المحنمتتة  )ج( 

فتتتي علمتتتاا أن مجلتتتس األمتتتن هتتتو وحتتتد  المختتتتص  أو محنمتتتة مخصصتتتة   الجنائيتتتة الدوليتتتة 
 ؛الجمهورية العربية السورية  باحالة المسألة رلى الق اءحالة سياق 

بارستاء عمليتة  التزامتاا فوريتاا  تزام الجهات المعنية وأصحا  المصتلحةضمان ال )د( 
 سالم  املة تستجيب على نحو مستدام لتطلعات الشعب السوري 
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    لمرفقا
  لريطة الجمهورية العربية السورية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


