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 الدورة السبعون
 )ج( من جدول األعمال 72البند 

  اإلنسان ومحايتها:تعزيز حقوق 
حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من 

    املقررين واملمثلني اخلاصني
 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  

  
 تقرير األمني العام  

 

  موجز
العامة  اجلمعيةفيه  طلبتالذي  70/234هذا التقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة 

يوما، عن تنفيذ القرار من جانب السلطات  45تقريرا، يف غضون  إليهاإىل األمني العام أن يقدم 
القرار مجيع األطراف بأن تضع على الفور حدا جلميع  ذلكطالب اجلمعية العامة يف تالسورية. و

نسا.ي. انتهاكات وجتاوزات القانون الدويل حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإل
، 2016شباط/فرباير  1إىل  2015تشرين الثا.ي/نوفمرب  1ويغطي التقرير الفترة املمتدة من 

ويقدم معلومات مستكملة عن احترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا.ي 
 يف اجلمهورية العربية السورية.
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 مقدمة -أوال  
اجلمعيـة   فيـه  طلبـت ، الـذي  70/234هذا التقريـر مقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة        - 1

يومــا، عــن تنفيــذ القــرار مــن جانــب  45إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا، يف غضــون  العامــة
مجيـع األطـراف بـأن تضـع علـى       ، طالبـت اجلمعيـة العامـة   القـرار ويف ذلك السلطات السورية. 

قـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون     القـانون الـدويل حل  ت وجتـاوزات  الفور حدا جلميع انتـهاكا 
 .الدويل اإلنسا.ي

ــدم - 2 ــر ويق ــوق اإلنســان        التقري ــدويل حلق ــانون ال ــرام الق ــات مســتكملة عــن احت معلوم
والقانون الدويل اإلنسا.ي يف اجلمهورية العربيـة السـورية. وينبغـي ءـراذة هـذا التقريـر بـاالءتران        

 .(1)حقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السوريةمع تقارير جلنة الت
، ويف املنطقـة  امليـدان يف ويستند التقرير إىل املعلومات املتاحة لوكاالت األمـم املتحـدة    - 3

املســتمدة مـن مرــا ر  إىل املعلومـات  مــن حكومـة اجلمهوريــة العربيـة الســورية، و   حسـبما يـر   
ــة. و ــو علني ــرة ه ــد يغطــي الفت ــن  ةاملمت ــا.ي/نوفمرب   1م شــباط/فرباير  1إىل  2015تشــرين الث
2016. 

  
 لتزامات القانونية الدوليةاال - ثانيا 

إن اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية طـــرف يف العديـــد مـــن املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق  - 4
والعهــد  ،اإلنســان، ومنــها العهــد الــدويل اخلــاال بــاحلقوق االءترــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة   

لقضــاذ علــى مجيــع أشــكال التمييــز     اواتفاءيــة   ،الــدويل اخلــاال بــاحلقوق املدنيــة والسيا ــية    
واتفاءيـة مناهضـة التعـذيب     ،واتفاءية القضاذ علـى مجيـع أشـكال التمييـز ملـد املـرأة       ،العنرري

 ،فـ  واتفاءية حقـوق الط  ،وغريه من ملروب املعاملة أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة
واتفاءيــة منــع جر ــة  ،وبروتوكوهلــا االيتيــاري بشــأن اشــترا  األطفــال يف املنازعــات املســلحة

اإلبا ة اجلماعية واملعاءبة عليها. ولذلك فإن السلطات السورية ملزمة باحترام احلقوق الـوار ة  
 يف هذه املعاهدات وحبمايتها وتعزيزها وإعماهلا.

 الـــدويل القـــانون مـــن رـــلةال ذات لألحكـــام املســـل  الـــ ا  أطـــراف مجيـــع وختضـــع - 5
 .اإلنسا.ي

__________ 

ولالطال  على ءائمة شاملة هبذه التقارير، انظر:  (1) 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx. 
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 التطورات الرئيسية -ثالثا  
بال هوا ة ارتكاب انتهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان وانتـهاكات القـانون       ا تمر - 6

الــدويل اإلنســا.ي يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية. ومــا زال املــدنيون يتعرملــون للقتــ  واجلــر   
ءـذائ  اهلـاون واملدفعيـة، واألجهـزة املتف ـرة       نـريان و ةاجلويـ  الغـارات بأعدا  كبرية من جـراذ  

 اليدوية الرنع، من ءبي  الربامي  املتف رة والسيارات املفخخة.
متكنت مفوملية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مـن توثيـق طائفـة وا ـعة مـن      و - 7

ات املسـلحة املواليـة للحكومـة،    انتهاكات حقوق اإلنسان ارتكبتها القوات احلكومية واجلماعـ 
مبا يف ذلك انتهاكات احلق يف احلياة، واحلـق يف عـدم التعـرل للتعـذيب أو غـريه مـن ملـروب        

واحلـق   ،واحلق يف احلرية واألمـن الشخرـي   ،املعاملة أو العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهينة
حريـة التعـبري. وءامـت املفوملـية     واحلـق يف   ،واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ،يف حرية التنق 

أيضــا بتوثيــق انتــهاكات جســيمة للقــانون الــدويل اإلنســا.ي مــن جانــب املســ ولني الســوريني،   
املشتركة بني اتفاءيات جني ، مبا يف ذلك املعاملـة القا ـية    3مشلت انتهاكات جسيمة للما ة 
ــة   ــة املهينـ ــذيب واملعاملـ ــةوالتعـ ــة   واحلاطـ ــاق يف رعايـ ــة، واإليفـ ــى. بالكرامـ ــى واجلرحـ املرملـ

وباإلملافة إىل ذلـك، وثقـت املفوملـية ا عـاذات تفيـد ارتكـاب السـلطات السـورية انتـهاكات          
جسيمة للقوانني واألعراف السارية على ال اعـات املسـلحة غـري الدوليـة، مبـا يف ذلـك تشـريد        
املدنيني، وا تخدام الت ويع ملـد املـدنيني بوصـفه  ـالحا مـن أ ـلحة احلـرب، وعـدم احتـرام          

 اهل وم؛ وحظر اهل مات العشوائية. أثناذ االحتياطات واختاذمبا ئ التمييز والتنا ب 
وءامت املفوملية أيضا بتوثيق انتـهاكات للقـانون الـدويل اإلنسـا.ي ارتكبتـها مجاعـات        - ٨
األمــم املتحــدة بوصــفها مجاعــات   صــنفتهاتابعــة للدولــة، ومجاعــات  الســلحة غــري املعارملــة امل

املشتركة بني اتفاءيات جني ، مشلت االنتهاكات املوثقة: عـدم   3إرهابية. وفيما يتعلق باملا ة 
محاية أشخاال ال يشاركون مشاركة نشطة يف األعمال العدائيـة، وإيضـاعهم لالعتـداذ علـى     

التعــذيب؛ واالعتــداذ علــى  حيــا م و ــالمتهم البدنيــة، مبــا يف ذلــك القتــ  واملعاملــة القا ــية و  
الكرامــة الشخرــية، و اصــة املعاملــة املهينــة واحلاطــة بالكرامــة؛ وأيــذ الرهــائن؛ وإصــدار          
األحكــام أو تنفيــذ عقوبــات اإلعــدام بــدون الضــمانات القضــائية. ووثقــت املفوملــية كــذلك    

تابعـة  السـلحة غـري   املعارملـة  املا عاذات تفيد ءيام مجاعات مسلحة موالية للحكومة ومجاعـات  
األمم املتحدة بوصفها مجاعات إرهابيـة بانتـها  القـوانني واألعـراف      صنفتهاومجاعات  للدولة

السارية على ال اعات املسلحة غري الدولية، مث  عـدم التقيـد مببـا ئ القـانون الـدويل اإلنسـا.ي       
ت وحظـر اهل مـا   اهل ـوم،  أثنـاذ اليت تنص على تـويي التمييـز والتنا ـب واختـاذ االحتياطـات      
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واال ــتعبا  اجلنســي، وجتنيــد األطفــال وا ــتخدامهم يف األعمــال       ،واالغترــاب ،العشــوائية
 عاما، وتشريد املدنيني وترحيلهم. 1٨العدائية وهم  ون  ن 

يف حاالت عديـدة   متتث  ملوتلقت املفوملية أيضا تقارير عديدة تدعي أن  وال أجنبية  - ٩
ذلـك مبـا ئ التمييـز والتنا ـب واختـاذ االحتياطـات        اللتزاما ا مبوجب القانون الـدويل، مبـا يف  

 أثناذ اهل وم، وهي مبا ئ رئيسية يف القانون الدويل اإلنسا.ي.
 

 األعمال العدائية املدنيون يف  ياق -أل   
مــن اجلــو  شــنهاواصــلت املفوملــية توثيــق عــد  كــبري مــن اهل مــات العســكرية، الــيت    - 10

 صـنفتها واألرل ك  من القوات احلكومية وحلفائها، واجلماعات املسلحة، واجلماعـات الـيت   
ــة،    ــى عــن أ ــفرت ه مــات وهــياألمــم املتحــدة بوصــفها مجاعــات إرهابي  يف وجرحــى ءتل

 .املدنيني صفوف
ــ      و - 11 ــة بري ــة الشــرءية الواءع ــة الغوط ــة شــنتها    تعرملــت منطق ــات عنيف  مشــق، هل م

ــوات ــد   الق ــة. وء ــا   تعرملــتاحلكومي ــدة  وم ــرة   ملــرار جســي ألبل مة برــفة ياصــة. ويف الفت
ه مـات منفرـلة    ةتشرين الثا.ي/نوفمرب، وثقت املفوملية ما ال يق  عن أربعـ  22و  2 بني ما

طفال، وجرج كثريين آيرين، مـن   12مدنيا، من بينهم  43أ فرت عن مقت  ما ال يق  عن 
عمليــات القرــ  الــيت تســتهدف املنــاطق الســكنية.  و اهلــاون وءــذائ اجلويــة  الغــاراتجــراذ 

وور ت تقــارير تفيــد أيضــا إحلــاق أملــرارا بالغــة باهلياكــ  األ ا ــية ا ليــة. وشــهدت  ــاحة   
، 2015كـانون األول/ يسـمرب    4 وق الغنم مرارا  قوط ملحايا يف صفوف املدنيني: ففـي  

 ــقطت ءنابــ  علــى  ــاحة  ــتة مــدنيني، مــن بينــهم طفــالن، عنــدما ُأ ،حســب التقــارير ،ُءتــ 
كـانون األول/ يســمرب،   6اهلـاون يف   بقـذائ  السـوق. وتعـرل السـوق مـرة أيــرف للقرـ       

كـانون األول/ يسـمرب،    13حيث أفا ت التقارير مقت   بعة مدنيني، من بينهم طفـالن. ويف  
 ٨٩مدنيا، منهم تسعة أطفال، وجر  ما ال يقـ  عـن    41أفا ت التقارير مقت  ما ال يق  عن 

أربـع   تعـرل تقـارير  الاجلويـة  امـت عـدة  ـاعات. وأفـا ت       الغـارات رين، يف  لسـلة مـن   آي
ملــرار مــن جــراذ ذلــك اهل ــوم، حيــث حلقــت أملــرار بالغــة مبدر ــيت  ومــا الثانيــة    ألمــدار  

 مقت  مثانية أطفال وأربعة مدر ني. تفيدهذه األيرية، ور ت تقارير  يفسن البرري. واحلو
كـانون   3يف  احلّلـة ويف حمافظة محص، ور ت تقارير تفيد مقت   ـتة مـدنيني يف ءريـة     - 12

مـن نقطـة تفتـي      انطالءـا تعرملها لقر  عني  شـنته احلكومـة    نتي ة وذلكاألول/ يسمرب، 
مـدنيني، مـن    10رير مقتـ  مـا ال يقـ  عـن     اتقع بـالقرب مـن مقـر شـركة امليـاه. وأفـا ت التقـ       

 مدينـة األول/ يسـمرب عنـدما أصـاب صـاروط منطقـة  ـكنية يف        كانون 4أطفال، يف  3بينهم 
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 21 و 15عدة مـرات أيـرف للقرـ  اجلـوي يف الفتـرة مـا بـني         املدينةتلبيسة. وءد تعرملت 
كــانون األول/ يســمرب، ســا أ ــفر، حســب التقــارير، عــن مقتــ  وإصــابة عــد  غــري حمــد  مــن   

رات جويـة علـى مدينـة الر ـ  يف     احلكومة بشن غـا  ءامت الوار ة، التقارير حسباملدنيني. و
 كــانون األول/  22كــانون األول/ يســمرب، مــا أ ــفر عــن مقتــ  ثالثــة مــدنيني،   يف         20

أ فر حسب التقارير عن مقت  ما ال يق  عن اثنني من املدنيني. ويف اليوم نفسـه،   ما يسمرب، 
ب صـاروط م هلمـا.   طف  عمره  نتان، يف الطيبة عندما أصـا  أحدمهاأفيد مبقت  مدنيني اثنني، 

وأفا ت التقارير أيضا بأن اهل وم أ فر عن تشريد عـد  مـن املـدنيني إىل القـرف اةـاورة. ويف      
جويـة شـنتها    غـارات ن مـن املـدنيني يف   اكانون األول/ يسـمرب، ُءــت ، حسـبما ا ،عـي، اثنـ      23

 ءرية تلدو. علىاحلكومة 
أ ت فيهــا غــارات جويــة  وءــو  عــدة حــوا   عــنويف حمافظــة حلــب، أفــا  شــهو    - 13

ها يف املنـاطق اخلاملـعة لسـيطرة املعارملـة يف حلـب إىل  ـقوط ملـحايا        تاحلكومة شن أن ُيدعى
كانون األول/ يسـمرب، ُءتـ  مـا ال يقـ  عـن       21و  14ني. ويف الفترة ما بني ييف صفوف املدن

والفـر و   تسعة مدنيني، من بينهم أربعة أطفـال، وأصـيب عشـرات حـرو  يف أحيـاذ املرجـة       
مـدنيا، مـن بينـهم     11شرفية واهللك والشيخ فار . ويارج املدينة نفسها، ُءتـ   واملعا ي واأل

 اشـنته  ةجويـ  غـارة  اكانون األول/ يسمرب، نتي ة ما ُيـدعى أ ـ   17، يف أعزازطف  واحد، يف 
 كانون األول/ يسمرب، أفا ت التقارير مقتـ   ـتة مـدنيني يف ءريـة حريتـان      1٩ويف  ،احلكومة

 احلكومة. اشنته ةغارة جوي ايف ما ُيدعى أ 
ويف هذه األثناذ، واصلت مجاعات املعارملة املسلحة غري التابعة للدولة شـن ه مـات    - 14

وءـذائ  املدفعيـة،    ،ا تخدام ءـذائ  اهلـاون، واملقـذوفات اليدويـة الرـنع     بعلى املناطق املدنية 
 مليات االنتحارية والسيارات املفخخة.واألجهزة املتف رة اليدوية الرنع، مبا يف ذلك الع

ويالل شهري تشرين الثا.ي/نوفمرب وكـانون األول/ يسـمرب، أطلقـت ءـذائ  اهلـاون       - 15
والرواريخ على و ط  مشق ومناطق ياملعة لسيطرة احلكومة يف حلب والالذءية، فتسـببت  

م املتحـدة  حسب التقارير يف وءو  العديـد مـن اإلصـابات يف صـفوف املـدنيني. ووثقـت األمـ       
ــا.ي/نوفمرب،    ءرــ  عمليــة 1٩1ال يقــ  عــن  مــا بقــذائ  اهلــاون علــى  مشــق يف تشــرين الث

مــدنيا. وباإلملــافة إىل ذلــك، وجهــت البعثــة الدائمــة   13عــن مقتــ  مــا ال يقــ  عــن   تأ ــفر
لل مهوريــة العربيــة الســورية لــدف األمــم املتحــدة يف جنيــ  مــذكرتني شــفويتني إىل املفوملــية 

كــانون األول/ يســمرب   3نــوفمرب و  تشــرين الثــا.ي/  1٨إلنســان، بتــاريخ  الســامية حلقــوق ا 
ءيــام ءــوات املعارملــة يف تشــرين األول/أكتــوبر وتشــرين الثــا.ي/نوفمرب    مــا، تــدعي فيه2015
صـارويا   55، و  مشـق  وريـ   مشق  يتصارويا على مناطق مدنية يف حمافظ 252بإطالق 
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محـاة، وثالثـة صـواريخ علـى الالذءيـة،      علـى محـص، وصـاروط واحـد علـى       17 على حلب و
آيـرين   21٨مـدنيا وجـر     43صارويا على  رعا. وتدعي السلطات السورية مقت   45 و

نتي ة هلذه اهل مات، مع اإلبالغ أيضا عن إحلـاق أملـرار مبمتلكـات ياصـة وعامـة. وأفـا ت       
خدام حكومة  وريا أن هذه اهل مات ءد ا تمرت طـوال شـهر كـانون األول/ يسـمرب، با ـت     

ءذائ  اهلاون والرواريخ، فأصابت األحيـاذ املدنيـة، واأل ـواق، واملبـا.ي، مبـا يف ذلـك أمـاكن        
ــدعى أن هــذه اهل مــات ءــد تســبب     ــة. وُي ــا ة واملــدار  واملرافــق الطبي يف مقتــ  وجــر   تالعب

التحتيـة واملبـا.ي    العديد من املـدنيني، مبـن فـيهم النسـاذ واألطفـال، كمـا أحلقـت أملـرارا بـالب          
لسكنية. وءد ا تهدفت مناطق مدنية مز محة وآهلة بالسكان مـن ءبيـ  بـاب تومـا والربامكـة      ا

وأبـــو رمانـــة والشـــعالن وشـــار  احلمـــراذ واألمـــويني والدويلعـــة وشـــار  الثـــورة. وحســـب   
 املعلومات غري امل كدة الـيت ءدمتـها السـلطات السـورية إىل املفوملـية، ُءتـ  يف كـانون األول/       

 5٨5طفــال( وأصــيب  1٨مــن املــدنيني )مــن بينــهم مــا ال يقــ  عــن   222 يســمرب مــا عــد ه 
طفــال( يف اهل مــات الــيت شــنتها مجاعــات   2٨آيــرون حــرو  )مبــا يف ذلــك مــا ال يقــ  عــن   

املعارملة املسلحة على مناطق مدنية يف كانون األول/ يسـمرب. وُيـدعى أن هـذه اهل مـات ءـد      
ريـ   مشـق، و يـر الـزور ومحـاة      وءعت يف حمافظات حلب، واحلسـكة، و مشـق، وإ لـب، و   

اهلــاون، ونــريان املدفعيــة،  ءــذائ أن األ ــلحة املســتخدمة هــي  إىل شــرَيومحــص والقنيطــرة. وأ
والسيارات املفخخة، واأللغام األرملية، ونـريان القناصـة، واألجهـزة املتف ـرة اليدويـة الرـنع،       

 مبا يف ذلك صواريخ وءذائ  اهلاون وءناب  أنبوبية حملية الرنع.
وفيما يتعلق باهل مات اليت يشنها تنظيم الدولة اإل المية يف العراق والشام، املرـن    - 16

 عـد  ملمن اجلماعات اإلرهابية، فقد ُ  لت يف شهر كـانون األول/ يسـمرب زيـا ة حـا ة يف     
اهل مات بالسيارات املفخخة واهل مات االنتحاريـة بالقنابـ  علـى املنـاطق املدنيـة يف البلـدات       

ليت تسيطر عليها احلكومة واألكرا  حيث أفا ت التقارير أ ا تسـببت يف  ـقوط عـد     واملدن ا
 يسـمرب، انف ـرت ءنبلـة ةبـأة      كانون األول/ 12كبري من الضحايا يف صفوف املدنيني. ويف 

يف مركبة تابعة للهالل األمحر العريب السـوري بـالقرب مـن مستشـفى األهلـي يف حـي الزهـراذ        
 45مـدنيا وجـر     16أن االنف ـار ءـد أ ف إىل مقتـ  مـا ال يقـ  عـن       مبدينة محـص. وُيـدعى   

كانون األول/ يسـمرب، ُف ـرت ثـال  نـاءالت حمملـة بـاملتف رات يف و ـط         10آيرين. ويف 
هـذا احلـا  ، أعلـن تنظـيم الدولـة       يفمـدنيا. و  22ت  متر، سا أ فر حسب التقارير عن مقت  

كـانون األول/ يسـمرب، ويف حـوايل     30ويف  القـوات الكر يـة.   يسـتهدف  كـان اإل المية أنـه  
الساعة العاشرة مساذ، انف رت ءناب  يف مطعمي ميـامي وجربائيـ  الـواءعني يف حـي الو ـطى      
الذي تقطنه غالبية مسـيحية يف مدينـة القامشـلي. وتفيـد التقـارير أن االنف ـارات ءـد أ ـفرت         

و . وأعلـن تنظـيم الدولـة    حـر  30مدنيا وإصـابة مـا ال يقـ  عـن      16عن مقت  ما ال يق  عن 
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ــع هــذه اهل مــات. ويف      كــانون األول/ 2٨اإل ــالمية بشــك  منفرــ  مســ وليته عــن مجي
ليعقــب ذلـك بعـد فتــرة وجيـزة تف ــري انتحـاري يف حــي      ، يسـمرب، انف ـرت  ــيارة مفخخـة   

آيـرين. ومل تعلـن    ٩0مـا ال يقـ  عـن     جـر  مـدنيا و  30 من أكثرمقت   إىل أ ف ماالزهراذ، 
 س وليتها عن هذا اهل وم.أي مجاعة م

قــوق اإلنســان تشــري إىل ا ــتخدام الــدرو   حلفوملــية الســامية املور ت تقــارير مــن و - 17
وتنظـيم الدولـة اإل ـالمية، يف     ةمجاعات املعارملة املسلحة غري التابعة للدول جانبالبشرية من 

تشـرين الثـا.ي/نوفمرب،    1ري   مشـق، يف   حمافظةانتها  وامل  للقانون الدويل اإلنسا.ي. ويف 
ءامت مجاعة جي  اإل الم املسلحة بنشر شريط فيديو يظهر فيه نساذ ورجال مبالبـ  مدنيـة   

 يظهـر أءفاال حمملة على مـ  شـاحنات جتـول يف ةتلـ  أرجـاذ  ومـا. و        اي وءد احُت زوا 
ــ ،يف شــريط الفيــديو شــخص  عي أنــه ملــابط يف اجلــي  الســوري و موعــة مــن النســاذ يف    ّدَي

ال، وهم يطالبون اجلي  السوري والقوات الرو ية بوء  ءرـ  وءتـ  املـدنيني األبريـاذ     أءفا
يف الغوطة الشرءية. وتفيد املعلومات اإلملافية املتاحة للمفوملية بـأن مـدنيني ومعهـم أشـخاال     

ءفـص   100يف حنـو   أو عـوا ءد  ،حمميون آيرون، مبا يف ذلك أ رف من اجلنو  وأفرا  أ رهم
نات صغرية جتول هبا يف أرجاذ  وما. وءد نفـى املتحـد  با ـم جـي      على ظهر شاح ُحملت

 بتلـك  املقرـو   كـان  هاإل الم يف وءـت الحـق ا ـتخدام األ ـرف كـدرو  بشـرية، مـدعيا أنـ        
 العملية أن تكون مبثابة ورءة مساومة إلنقاذ حياة األطفال واملدنيني يف  وما.

املناطق اخلاملـعة لسـيطرة تنظـيم الدولـة      ومثة ءلق بالغ بشأن املدنيني الذين يعيشون يف - 1٨
وية على حمـافظيت  اجلتكثي  الغارات ل نظرااإل المية. فقد تلقت املفوملية معلومات تفيد بأنه 

 تشـرين الثـا.ي/   13الرءة و ير الزور يف أعقاب اهل مات اإلرهابية الـيت وءعـت يف بـاري  يف    
 ن الستني مـن مغـا رة املنـاطق الواءعـة     ، بدأ التنظيم يف منع مجيع املدنيني  ون 2015نوفمرب 

لقى علـيهم القـب    حتت  يطر ا، با تثناذ احلاالت الطبية العاجلة. ويتعرل السائقون الذين ُي
إىل غرامــة مببلــغ  التنظــيم لســيطرةوهــم وــاولون  ريــب مــدنيني إىل يــارج املنــاطق اخلاملــعة   

اإل ـالمية يسـتخدم املبـا.ي السـكنية      والر. وتشري التقارير أيضا إىل أن تنظيم الدولـة   5 000
املدنية إليواذ مقاتليه يف الرءة، وأن أفرا  التنظيم يتخذون من ةـاب  تقـع حتـت املبـا.ي السـكنية      

 مأوف هلم.
جوية نفذ ا جهات فاعلة  ولية ءـد أو ت   غاراتوتلقت املفوملية ا عاذات تفيد أن  - 1٩

مــدنيا يف  217/نوفمرب ومــا ال يقــ  عــن  مــدنيا يف تشــرين الثــا.ي  214حبيــاة مــا ال يقــ  عــن  
كــانون األول/ يســمرب. وتســببت هــذه اهل مــات أيضــا يف ختريــب أو تــدمري مــدار  ومرافــق   
طبية. ومع ذلك، فقد تعذر التحقق بشك  كاف من هذه اال عاذات بسبب صـعوبة الوصـول   
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ــد   ــاطق وحتدي ــةإىل املن ــدة تــ     هوي ــارير عدي ــة يف اجلــو. وور ت تق ــائرات ا لق ــد  الط دعي تق
اجلوية اليت تعرل فيهـا املـدنيون إمـا     الغاراتعن العديد من  املس ولة اجلهاتمعلومات بشأن 

 2016مـن مرـا ر ةتلفـة يف عـام      ور ت الـيت  ،عد  هـذه التقـارير   يشك للقت  أو اجلر . و
 .شديدمسألة تبعث على ءلق  ،إىل عد  كبري من احلوا   وتشري

 
 عمليات اإلعدام - باذ 

ــام     - 20 ــارير عــن ءي ــدام يف     تنظــيما ــتمر ورو  تق ــات إع ــذ عملي ــة اإل ــالمية بتنفي الدول
املناطق اخلاملعة لسيطر ا. ويف كثري من األحيـان، كـان يسـبق عمليـات اإلعـدام اعتـداذ علـى        

يف ذلك املعاملة املذلـة واملهينـة، وكانـت عمليـات اإلعـدام نفسـها تنفـذ        كرامة األشخاال، مبا 
اة غـري ملـرورية. وعلـى  ـبي  املثـال، ور ت تقـارير عـن ءيـام التنظـيم يف          بطريقة تسـبب معانـ  

كمال برـلب وءتـ  رجـ  ا ـم بالسـرءة، وذلـك بـالقرب         تشرين الثا.ي/نوفمرب يف بلدة البو 2
من اجلامع الكبري. ويف اليوم نفسه، ءام التنظـيم، حسـب التقـارير، بقطـع رأ  رجـ  يبلـغ مـن        

بتهمــة الت ــدي . وأفــا ت التقــارير أن التنظــيم ءطــع رأ     عامــا يف ءريــة املعيشــية  ٨0العمــر 
ــك بتهمــة      4رجــ  يف  ــة، وذل ــة عقــب صــالة اجلمع ــة القحطاني  كــانون األول/ يســمرب يف ءري

كانون األول/ يسمرب أفا ت التقارير أن التنظيم ءام بإعـدام ثالثـة أشـخاال     ٨الت س . ويف 
انق يف  وار الكنيسـة ببلـدة الطبقـة.    علـى املشـ   همبزعم أ م  خروا من التنظـيم وعلـق جثامينـ   

كانون األول/ يسمرب، نشر التنظيم شـريط فيـديو يظهـر فيـه إعـدام  ـتة أشـخاال مـن          3ويف 
مـا يبـدو أطفـاال      كان  ير الزور ا مهم بالتعام  مـع احلكومـة. وُيظهـر شـريط الفيـديو علـى      
ــدم ال       ــوم نفســه، أع ــدام. ويف الي ــات اإلع ــذون عملي ــيم، حســب   ون اخلامســة عشــرة ينف تنظ

كـانون   4كمـال بتهمـة الت ـدي . ويف     التقارير، امـرأة بـالقرب مـن  وار املرـرية ببلـدة البـو      
 يسمرب، أبلغ التنظـيم أ ـرط طفلـني يبلغـان مـن العمـر رسـة عشـر عامـا و ـبعة عشـر            األول/
كــانون األول/ يســمرب، أعــدم التنظــيم،   22، مــن بلــدة اخلريطــة، أ مــا ءــد ُأعــدما. ويف  عامــا

 دمر ا مهم بالتعاون مع احلكومة.خاال يف مدينة تالتقارير، ثالثة أش حسب
 

 احلرمان من احلريةاالحت از و - جيم 
واصلت مفوملية حقوق اإلنسـان توثيـق حـاالت االحت ـاز التعسـفي؛ واحلرمـان مـن         - 21

احلريـــة؛ وااليتفـــاذ القســـري؛ والتعـــذيب وغـــريه مـــن ملـــروب املعاملـــة أو العقوبـــة القا ـــية  
 الإنسانية أو املهينة؛ وعدم إتاحة الرعاية الطبية الكافية يف مرافق االحت از.ال أو
تشرين الثا.ي/نوفمرب، أفا ت التقارير أن السـ ناذ يف  ـ ن محـص املركـزي      17ويف  - 22

الذي تديره احلكومة احت وا على  وذ املعاملة، مبا يف ذلـك حتـرش شـخص بعينـه مـن حـرا        
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ت، وعلى التعذيب املزعوم لس ني ُأبلغ أنه جيري إطـالق  ـراحه.   الس ن با ت زات والزائرا
وور ت تقارير عـن ءيـام حـرا  السـ ن با ـتخدام الـذيرية احليـة والغـاز املسـي  للـدمو  يف           
ــن         ــديو م ــا أ ف إىل إصــابة بعــ  ا ت ــزين. وا عــت ر ــالة في ــة إرــا  االحت ــاج، س حماول

ذ وامليـاه واإلمـدا ات الغذائيـة عـن السـ ن      الس ناذ نشرت على شبكة اإلنترنت ءطع الكهربـا 
 لفترة معينة.

وور ت إىل املفوملــية معلومــات عــن تفشــي مــرل الســ  يف  ــ ن محــاة املركــزي.    - 23
 ــ ينا يشــتبه يف أن  30وحــم منترــ  تشــرين األول/أكتــوبر، كــان هنــا  مــا ال يقــ  عــن   

مـن ا ت ـزين   لديهم أعرال مرل الس . وحسـب اال عـاذات، مل يـتمكن  ـوف عـد  ءليـ        
املرملى من احلرول على الدواذ وذلـك بعـد إعطـاذ رةشـوة حلـرا  السـ ن. ولكـن يف يطـوة         
تبعــث علــى التفــاال، أشــارت املعلومــات الــوار ة إىل أن الســلطات رحــت يف أوايــر تشــرين 
ــديول إىل         ــريب الســوري بال ــهالل األمحــر الع ــانون األول/ يســمرب لل ــ  ك ــا.ي/نوفمرب وأوائ الث

 العالج الط ي للس ناذ. ومثلما هو شأن مجيـع السـ ون املركزيـة يف اجلمهوريـة     الس ن لتوفري
 طة شعبة الس ون بوزارة الدايلية.العربية السورية، خيضع   نا محاة ومحص املركزيان لسل

وكانت هنا  أيضًا شواغ  متنامية بشأن تدهور األوملـا  يف القسـم اخلـاال بالنسـاذ      - 24
 300مشــق، إذ ذكــرت تقــارير غــري م كــدة نقــ  مــا يقــارب    يف  ــ ن عــدرا املركــزي يف   

حمت زة إملافية إىل هذا القسم يف تشرين الثـا.ي/نوفمرب وكـانون األول/ يسـمرب، سـا تسـبب يف      
. وءــد ُنقلــت هــ الذ ا ت ــزات، حســب   كتظــاا الــذي يشــهده أصــال هــذا القســم  تفــاءم اال

فلسـطني ومديريـة األمـن السيا ـي.      التقارير، من فرو  أمنية ةتلفة، منها فر  اخلطيب وفر 
وأفــا ت التقـــارير أن الغالبيــة العظمـــى مــن هـــ الذ النســاذ احت ـــزن بســبب مشـــاركتهن يف      
احت اجات ملـد احلكومـة علـى مـدف السـنوات املاملـية. وأبلغـت املفوملـية أيضـًا أن الوملـع           

ق بوجـه يـاال   املتدهور تفاءم بسبب انعدام الرعاية الرحية واملالبـ  الكافيـة. وسـا يـثري القلـ     
طفال مع أمها م. وا عي أن وءو  اشتباكات متقطعـة بـني    17ورو  معلومات تفيد احت از 

القوات احلكومية ومجاعات املعارملة املسـلحة غـري التابعـة للدولـة بـالقرب مـن القسـم اخلـاال         
بالنساذ حال  ون مواصلة نق  ا ت زات املريضات مـن السـ ن إىل مستشـفى حر ـتا لتلقـي      

 ة الطبية.الرعاي
وور ت إىل املفوملـــية تقـــارير شـــم تتعلـــق بقيـــام وحـــدات محايـــة الشـــعب الكر يـــة  - 25

السورية، وهي من مجاعات املعارملة املسلحة غري التابعة للدولة، حبرمان مـدنيني مـن حريتـهم    
كانون األول/ يسمرب، أفا ت التقـارير بـأن وحـدات محايـة الشـعب       1٨وجتنيدهم ءسرا. ويف 

قـت القـب  علــى مثانيـة مـدنيني أكـرا  بســبب مشـاركتهم يف احت اجـات يف بلــدة        الكر يـة أل 
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كـانون   21معبدة، بري  املالكية، على الت اوزات اليت ترتكبها الوحدات ملـد املـدنيني. ويف   
كيلـومترا إىل   20 يسمرب، أغارت الوحدات على ءريـة العمـريني، الـيت تقـع علـى بعـد        األول/

واعتـدت بـدنيًا، حسـب التقـارير، علـى رجـ ال مسـن النتقـا ه املعاملـة          اجلنوب مـن القامشـلي،   
القا ية الـيت تنتـه ها اجلماعـة إزاذ املـدنيني. وألقـي القـب  علـى ثالثـة مـدنيني آيـرين لـنف             

كانون األول/ يسـمرب، أفـا ت التقـارير بـأن مقـاتلي الوحـدات  يلـوا ءريـة          14السبب. ويف 
مـدنيا كر يـا، مـن بينـهم نسـاذ وأطفـال.        34ا ءسـرا  السويدية، جنويب ري  احلسكة، وجندو

وحسب التقارير، تعرملـت األ ـر الـيت عارملـت عمليـات الت نيـد للحرمـان مـن احلريـة. ويف          
  واري الســينالكو  يســمرب، ا ،عــي أن الوحــدات جنــدت مــدنيني ءســرا يف كــانون األول/ 20

التقـارير ءيـام الوحـدات    كـانون األول/ يسـمرب، أفـا ت     21والرباغ يف مدينة احلسـكة. ويف  
 بديول ءرية البين  بعة، يف احلسكة، وجتنيد مدنيني أكرا  برورة ءسرية.

ويف املنــاطق اخلاملــعة لتنظــيم الدولــة اإل ــالمية، واصــ  التنظــيم حرمــان املــدنيني مــن   - 26
ــارير بشــأن      ــهم. وور ت إىل مفوملــية حقــوق اإلنســان تق ــهم وتعذيب ــهم وإ ــاذة معاملت حريت

ظيم املعاملـة القا ـية واملهينـة إزاذ مـدنيني ارُتهنـي أ ـم يـالفوا ءواعـد  ينيـة متشـد ة           انتهاج التن
ــارير عــن عــدة       ــا.ي/نوفمرب، ور ت تق ــيني. ويف تشــرين الث ــى الســكان ا ل فرملــها التنظــيم عل
حوا   ءامت فيها كتيبة اخلنساذ )الشرطة النسائية( وكتيبة احلسـبة التابعتـان للتنظـيم حبرمـان     

يتـهن يف  يـر الـزور. وتضـمنت األ ـباب املـذكورة علـى  ـبي  املثـال ال احلرـر           نساذ مـن حر 
عــدم ارتــدائهن املالبــ  الرــحيحة الــيت يفرملــها التنظــيم، والزنــا، وتــر  بيــو ن بــدون حمــرم    
حســبما تقتضــي توجيهــات التنظــيم. وور ت أيضــا تقــارير عــن حرمــان رجــال مــن حريتــهم    

كـاة وتـأيري الرـالة عـن وءتـها إىل حلـق حلـاهم. ويف        ال امهم حرائم تتراو  من عدم  فع الز
كانون األول/ يسمرب، ءامت كتيبة احلسبة التابعة للتنظيم حبرمان امرأًة من حريتـها يف ءريـة    1

ــدائها املالبــ  الرــحيحة حســبما ا عــي. ويف       ــزور، لعــدم ارت ــر ال الســكرية، شــرءي ريــ   ي
ة للتنظيم حبرمان امـرأتني مـن حريتـهما يف    كانون األول/ يسمرب، ءامت كتيبة اخلنساذ التابع 3
كمال، أل ما، حسـبما ا ،عـي، رفعتـا صـوتيهما أثنـاذ  ـريمها يف إحـدف األ ـواق ا ليـة.           البو

ويف اليوم التايل، يف بلـدة اجلـالذ، ءـام مقـاتلو التنظـيم حبرمـان ثالثـة مـدنيني مـن حريتـهم، مـن            
األول/ يسمرب، يف بلـدة الطبقـة، حـرم     كانون ٩بينهم طف ، لتأيرهم عن وءت الرالة. ويف 

التنظيم مدنيا مسيحيا من حريته لعدم  فـع الضـرائب الـيت يـتعني علـى مجيـع املسـيحيني  فعهـا         
 حتت حكم التنظيم.

ــم  - 27 ــم املتحـــدة املفقـــو ين،      2016شـــباط/فرباير  1وحـ ــد  مـــوظفي األمـ ــان عـ ، كـ
مـن   27موظفا يف اجلمهورية العربيـة السـورية: مـن بينـهم      2٩ا رومني من حريتهم، يبلغ  أو
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ــروا(،        ــة وتشــغي  الالجــهنني الفلســطينيني يف الشــرق األ   )األون ــم املتحــدة إلغاث ــة األم وكال
تحــدة للطفولــة وموظــ  مــن برنــام  األمــم املتحــدة اإلفــائي، وموظــ  مــن منظمــة األمــم امل   

 )اليونيسي (.
 

 دام األ لحة الكيميائيةا تخ - ال  
تشرين الثـا.ي/نوفمرب أ ـا عممـت علـى      6أعلنت منظمة حظر األ لحة الكيميائية يف  - 2٨

الدول األطراف ثالثة تقارير صـا رة عـن بعثـة تقرـي احلقـائق التابعـة هلـا. وءـد ُكلفـت البعثـة           
ا عـن ا ـتخدام مـوا     مبهمة التحقيق يف ثـال   موعـات منفرـلة مـن احلـوا   الـيت أبلـغ فيهـ        

ــهاكا للقــانون الــدويل اإلنســا.ي والقــانون      ــة الســورية، انت ــة العربي ــة  ــامة يف اجلمهوري كيميائي
ــة        ــاة وحظــر املعامل ــهاكات احلــق يف احلي ــق بانت ــدويل حلقــوق اإلنســان، وال  ــيما فيمــا يتعل ال

 نة.العقوبة القا ية أو الالإنسانية أو املهي أو
ت املقدمــة مــن احلكومــة والــيت أفــا ت بوءــو  ملــحايا مــن بــني   وا ــتنا ا إىل املعلومــا - 2٩

جنو ها من جراذ ا ـتخدام مـوا  كيميائيـة  ـامة، أوفـدت منظمـة حظـر األ ـلحة الكيميائيـة          
ثال  بعثات إىل اجلمهورية العربيـة السـورية. وأصـدرت تقريـرا م ءتـا يـبني بالتفرـي  حتليلـها         

. وا ــتنا ا إىل األ لــة 2015آب/أغســط   2٩حلــا   أفــا ت األنبــاذ أنــه وءــع يف جــوبر يف  
ــة ءــد       ــة مــن التوصــ  بثقــة إىل أن مــا ة كيميائي املتاحــة املتعلقــة هبــذا احلــا  ، مل تــتمكن البعث

 ا تخدمت كسال .
وأجرف فريق ثان حتقيقا يف مزاعم بشأن ا تخدام موا  كيميائية  ـامة يف الفتـرة بـني     - 30

ب، أ ت حسبما أفا ت التقارير إىل مرـر   ـتة   يف حمافظة إ ل 2015آذار/مار  وأيار/مايو 
ــرج  أن         ــه ي ــة إىل أن ــهت البعث ــة املتاحــة، انت ــات واأل ل ــ  املعلوم أشــخاال. وا ــتنا ا إىل حتلي

حتتـوي علـى األرجـ      - احلوا   انطوت على ا تخدام ما ة كيميائية  ـامة واحـدة أو أكثـر   
 كسال . -على غاز الكلور 

، ا عـي فيـه   2015آب/أغسـط    21 حـا   وءـع يف   وأجرت البعثة أيضا حتقيقا يف - 31
أن جهــة فاعلــة غــري تابعــة للدولــة ا ــتخدمت  ــالحا كيميائيــا يف بلــدة مــار ، بــالقرب مــن    
حلــب. ومجعــت البعثــة عينــات وأجــرت مقــابالت مــع شخرــني تضــررا مــن التعــرل للمــوا   

الـة، ا ـتطاعت البعثـة    الكيميائية، ومع املوظفني الطبيني الذين ءدموا هلما العالج. ويف هذه احل
أن ت كد بك  ثقة أن شخرني على األء  تعرملا للخر ل الكـربييت ومهـا يف طريقهمـا للتعـايف     
من آثار التعـرل هلـذا الغـاز. وا ـتنت  الفريـق أنـه مـن املـرج  للغايـة أن تكـون آثـار التعـرل             

 للخر ل الكربييت ءد أ ت إىل وفاة مولو .
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ــا.ي/نوفمرب،  23ويف  - 32 ــرين الثـ ــلحة     تشـ ــر األ ـ ــة حظـ ــذي ملنظمـ ــ  التنفيـ ــد اةلـ اعتمـ
الكيميائية بتوافق اآلراذ ءرارا يعرب فيه عـن القلـق البـالغ إزاذ النتـائ  الـيت توصـلت إليهـا بعثـة         
تقرــي احلقــائق والــيت تفيــد بــأن أ ــلحة كيميائيــة ءــد ا ــتخدمت مــرة أيــرف يف اجلمهوريــة    

خدام أّي كان لأل لحة الكيميائيـة أيـا كانـت    العربية السورية. وأعا  اةل  تأكيد إ انته ال ت
الظروف، وأكد أن ا ـتخدام أّي كـان لأل ـلحة الكيميائيـة، بـأي صـورة مـن الرـور، يف أي         
وءــت مــن األوءــات، أينمــا كــان ذلــك، وأيــا كانــت الظــروف، هــو أمــر غــري مقبــول ويشــك   

بة األفـرا  املسـ ولني   انتهاكا للقانون الدويل. وأعرب اةل  عن اءتناعه الرا خ بضرورة حما ـ 
 عن ا تخدام األ لحة الكيميائية.

 
 املساعدات اإلنسانية منع إيرال - هاذ 

أفا  مكتب تنسيق الش ون اإلنسانية بأن إيرال املساعدات اإلنسانية إىل مجيع أجـزاذ   - 33
 الشمال الغريب )مشال الالذءية وإ لب وحلـب( وا افظـات الواءعـة يف الشـمال الشـرءي )الرءـة      
واحلســكة و يــر الــزور( ظــ  صــعبا وشــبه منعــدم يف املنــاطق الــيت يســيطر عليهــا تنظــيم الدولــة  
اإل المية. وبوجه عام، متكن الشـركاذ اإلنسـانيون مـن مواصـلة تقـد  املسـاعدة اإلنسـانية يف        

 د ُعلقـت الـربام  اإلنسـانية بسـبب    ناطق املتناز  عليها، فقاملناطق غري املتناز  عليها. أما يف امل
القتال الدائر. وعلقت  ـت منظمـات غـري حكوميـة أنشـطتها يف مشـال الالذءيـة نتي ـة لزيـا ة          

 الغارات اجلوية اليت تشنها القوات احلكومية.
وعــالوًة علــى ذلــك، ظلــت حــاالت احلرــار تفــرل بشــك  منــه ي علــى املــدن           - 34

يبـدو يف بعـ     والبلدات والقري، سا حال  ون إيرال املسـاعدات اإلنسـانية، وأ ف علـى مـا    
احلاالت على األء  إىل ا تخدام جتويع املـدنيني كسـال  مـن أ ـلحة احلـرب. وتشـري الـدالئ         
ــات          ــب، ومجاع ــا يف جان ــة هل ــات املســلحة املوالي ــة واجلماع ــوات احلكوم ــن ء ــام كــ  م إىل ءي

ت املعارملة املسلحة غري التابعة للدولة يف اجلانب اآلير، با تخدام املـدنيني ا اصـرين كورءـا   
مساومة ملد بعضهما البع . ولك  شخص، مبـن فـيهم الـذين يعيشـون يف املنـاطق ا اصـرة،       
احلق يف الغذاذ والرـحة. وجيـب محايـة هـذه احلقـوق واحترامهـا كحـد أ  ، وال  ـيما بعـدم          

املشتركة بني اتفاءيـات جنيـ  أطـراف الـ ا       3يلق عراءي  حتول  ون إعماهلا. وتلزم املا ة 
واجلرحــى. و ثــ  الت ويــع العمــدي انتــهاكا يطــريا للقــانون الــدويل حلقــوق    برعايــة املرملــى 

 اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا.ي، و كن ا اكمة عليه بوصفه جر ة حرب.
ــوات       - 35 ــيت فرملــتها ء ووثقــت مفوملــية حقــوق اإلنســان عــد ا مــن حــاالت احلرــار ال

ــة. ويتعلــق أحــد  هــذه احلــاالت وأكثرهــا شــناعة ببلــدة    ــة   حكومي ــالقرب مــن مدين مضــايا ب
، 2015متوز/يوليـه   2الزبدا.ي. فبعد بدذ اهل وم الذي شنته احلكومـة علـى مدينـة الزبـدا.ي يف     
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نز  كثري من املقيمني إىل بلدة مضايا وءرف أيرف ءريبة. وا ،عي أن القوات احلكوميـة ءامـت   
االنتقال إىل مضـايا. ونتي ـة    الحقا بإرغام النازحني إىل ءرييت بلو ان واملعمورة اةاورتني على

نســمة. ويف الوءــت نفســه، مُلــرب  40 000لــذلك، زا  عــد   ــكان البلــدة ليرــ  إىل حنــو  
حرار علـى البلـدة بـدعم مـن مجاعـة حـزب اح املسـلحة املواليـة للحكومـة، مـع ءيـام القـوات             

مـن املغـا رة.   احلكومية واجلماعات املسلحة املوالية هلـا بتقييـد الـوار ات بشـدة ومنـع املـدنيني       
وكــان املــدنيون الــذين وــاولون املغــا رة يتعرملــون إلطــالق النــار أو للقتــ  مــن جــراذ األلغــام   
األرملــية املزروعــة يف املنــاطق الريفيــة ا يطــة بالبلــدة. وأشــارت التقــارير الــوار ة إىل مفوملــية   

نتي ــة  حقــوق اإلنســان مــن أفــرا   ايــ  البلــدة إىل أن أطفــاال ومــدنيني آيــرين لقــوا حــتفهم  
للت ويع وعدم إمكانية حروهلم على الرعاية الطبية الكافية. ومتكنت ءافلة إنسـانية م لفـة مـن    
األمــم املتحــدة والل نــة الدوليــة للرــليب األمحــر واهلــالل األمحــر العــريب الســوري مــن إيرــال  

بعــد أن منحتــها احلكومــة اإلذن بــذلك.   2016كــانون الثا.ي/ينــاير  11معونــة إىل البلــدة يف 
كانون الثا.ي/يناير. ووجد العـاملون اإلنسـانيون الـذين     14ووصلت ءافلة أيرف إىل البلدة يف 

أوصلوا املعونة أن الوملع الرحي للمدنيني يف البلدة  ـيذ للغايـة. وذكـر وكيـ  األمـني العـام       
ــني        للشــ ون  ــا ب ــا أن م ــوارئ الحق ــة يف حــاالت الط ــانية ومنســق اإلغاث  400و  300اإلنس

 شفى ا لي وتاجون إىل إجالذ ط ي فوري.شخص يف املست
كانون الثا.ي/يناير، مت إيرال املعونة اإلنسـانية أيضـًا إىل ءـرييت الفوعـة      14و  11ويف  - 36

مــد.ي رازحــني حتــت حرــار  20 000وكفريــا مبحافظــة إ لــب، حيــث كــان مــا يقــرب مــن  
وجبهة النررة. ورغـم أن   فرملته اثنتان من مجاعات املعارملة املسلحة مها مجاعتا أحرار الشام

احلالة اإلنسـانية تبعـث علـى القلـق البـالغ، فإ ـا مل تبلـغ الشـدة الـيت بلغتـها احلالـة يف مضـايا إذ             
متكنت احلكومة من نق  اإلمدا ات إىل القريتني عن طريـق اجلـو. ومـع ذلـك، تظـ  املخـاوف       

ر الشــام وجبهــة مســتمرة بشــأن  ــالمة الســكان عقــب التهديــدات الــيت أطلقتــها مجاعتــا أحــرا
بقت   كان القريتني انتقامـا علـى أي أعمـال تقـوم هبـا القـوات املواليـة للحكومـة ملـد           ةالنرر

 املناطق اخلاملعة لسيطرة مجاعات املعارملة املسلحة غري التابعة للدولة.
شـخص يعيشـون حتـت حرـار فرملـه تنظـيم الدولـة         200 000وظ  ما يقـرب مـن    - 37

ــاذ اجلــورة   ــزور واخلاملــعة     اإل ــالمية يف أحي ــر ال ــة يف  ي ــة وهــراب ، الواءع والقرــور والبغيلي
ــة ا بو ــة  ايــ  تلــك       ــام القــوات احلكومي لســيطرة احلكومــة. وور ت تقــارير أيضــًا عــن ءي
األحياذ مبنع املدنيني من املغـا رة. وتشـري التقـارير إىل انعـدام كامـ  للكهربـاذ ونقـص حـا  يف         

ســـاعدة الطبيـــة، حيـــث املستشـــفيات امليدانيـــة هـــي امليـــاه. ومثـــة نقـــص أيضـــا يف إمـــدا ات امل
املستشفيات الوحيدة اليت تعم  مع اءترار عملها على حـاالت الطـوارئ. ونظـرا ألن املنطقـة     
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ــد          ــم املتحــدة تق ــى األم ــد ا ــتحال عل ــة اإل ــالمية، فق ا يطــة ختضــع لســيطرة تنظــيم الدول
نســانية بنقلــها جــوا عــرب املطــار  املســاعدة اإلنســانية. ومــا برحــت احلكومــة تقــدم املســاعدة اإل 

العسكري يف  ير الزور، كمـا ءامـت القـوات الرو ـية بإيرـال املعونـة بنقلـها جـوا يف كـانون          
 الثا.ي/يناير.

 
 التشريد -واو  

ــد         - 3٨ ــع أحنــاذ البل ــب تنســيق الشــ ون اإلنســانية، ظــ  معــدل التشــريد يف مجي ــا ملكت وفق
ــو    ــغ حنـ ــث بلـ ــا، حيـ ــن   6.5مرتفعـ ــني شـــخص سـ ــلي يف  ماليـ ــهم األصـ ــون يف موطنـ ال يقيمـ

يف امليدان وما يشن مـن غـارات جويـة السـبب      املستمر. وشك  القتال (2)2016شباط/فرباير 
 املقدمـة مـن   رءـام األالرئيسي الكامن وراذ ا تمرار التشريد. وعالوة علـى ذلـك، وا ـتنا ا إىل    

، كــان 2015رب كــانون األول/ يســم 31 فحــمشــ ون الالجــهنني، ل األمــم املتحــدة مفوملــية
ــن الســوريني مســ لني كالجــهنني،    4 602 203 ــهمم ــا؛   2 503 54٩: من ــا يف تركي الجهن

 .(3)الجهنا يف األر ن 633 466الجهنا يف لبنان؛ و  1 070 1٨٩ و
ا عـاذات   إىل 2015وأشارت تقـارير ور ت إىل املفوملـية يف كـانون األول/ يسـمرب      - 3٩
يف  السـورية  وحدات محايـة الشـعب الكر يـة   ات ءو جانبالتشريد القسري للمدنيني من  تفيد

 كــانون األول/ 3املنــاطق اخلاملــعة لســيطر ا، وذلــك انتــهاكا للقــانون الــدويل اإلنســا.ي. ويف  
بـإغالق مجيـع الطـرق امل  يـة     السـورية   وحدات محايـة الشـعب الكر يـة    يسمرب، ءامت ءوات 
العرب املشر ين القا مني مـن ريـ    تفيد التقارير أ ا منعت املدنيني حيث إىل مدينة احلسكة، 

احلسكة اجلنويب من  يـول املدينـة، واعتقلـت العديـد منـهم بـدعوف ارتبـاطهم بتنظـيم الدولـة          
ءـاموا   وحـدات محايـة الشـعب الكر يـة    اإل المية. ويف اليوم نفسه، ُيـزعم أن مقـاتلني تـابعني ل   

 وهي ءرف عربيـة تقـع  عية بإملرام النار يف منازل يف ءرف املربوكة وأبو الشخاط ورجعان ورج
مبحافظة احلسكة، حيث ا مـوا السـكان بـأن هلـم صـالت بتنظـيم الدولـة         رأ  العني منطقةيف 

ت أمــر وحــدات محايــة الشــعب الكر يــةكــانون األول/ يســمرب، ُيــزعم أن  4اإل ــالمية. ويف 
رأ  العـني، مبغـا رة ءـراهم. وور ت     يف جنـوب  كة والناصـرة رالعرب من ءرف الـدويرة والش ـ  

مبنـع املـدنيني العـرب     السـورية  وحدات محايـة الشـعب الكر يـة   ءوات ءيام تفيد ا عاذات أيضا 
املنحدرين من ءرييت الشدا ة وجب  عبد العزيز اللتني يسـيطر عليهمـا تنظـيم الدولـة اإل ـالمية      

ــاطق اخلاملــعة لســيطر ا، و    ــن  يــول املن ــدنيني   بم ــ  امل ــك   احت ــاز بع ــابع لتل يف معســكر ت
__________ 

 .http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis انظر: (2) 

 .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.phpلالطال  على آير األرءام، انظر:  (3) 
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ــع يف املربوكــة،   ــالوحــدات يق ــن   بعــ  رأ  العــني. وأشــارت  ب ــ  ع ــا ال يق املرــا ر إىل أن م
 إيضـا  من املدنيني من احلسكة والرءة كـانوا حمت ـزين هنـا . وهنـا  مـا يشـري إىل        2 000

 صـفوفهم.  لتنظيم الدولة اإل المية يف اتم  انتساهبا عناصر البغية حتديد  للفرزه الذ املدنيني 
وحـدات   ءامـت كـانون األول/ يسـمرب، يف تـ  أبـي ،      21وور ت تقارير أيضا تفيـد أنـه يف   

ــة   ــة الشــعب الكر ي ــدعى، محاي ــإيراج ، حســبما ُي ــون لس ــ    43 ب ــرب ينتم ــدنيني الع ــن امل  تِّم
ومل تقـدم تلـك   طفـال،   1٩عائالت مـن منـازهلم ءسـرا، منـهم أشـخاال مـن ذوي اإلعاءـة، و        

 .ها بذلكألمرأي  بب الوحدات 
 

 احلق يف الرحة -زاي  
السـكان   قوهو ما عرءـ  النـهول حبـ   القتال، أعمال املرافق الرحية من ا تمر تضرر  - 40

 الرعاية الرحية الكافية. وأفا ت منظمة الرحة العامليـة أنـه يف تشـرين الثـا.ي/     تلقي يف املدنيني
من احلوا   الـيت أحلقـت أملـرارا بـاملرافق الرـحية أو أ ت إىل تـدمريها        25نوفمرب، ُأبلغ عن 

كـانون األول/ يسـمرب، حتققـت منظمـة الرـحة العامليـة        11يف  ياق األعمال العدائية. وحم 
يتعلـق  املتبقيـة. و  22من هذه احلوا  ، وكانت برد  التحقـق مـن احلـاالت الــ      3وءو  من 

احلـا     يتعلـق ستشفيات يف حمافظيت  رعا وإ لب، بينمـا  مبوا   املتحقق منها حا ثان من احل
لرعاية الرـحية األوليـة يف حمافظـة حلـب. وكـان اثنـان منـهما عبـارة عـن          ا بأحد مرافقالثالث 

ــن أصــ          ــ  متف ــر. وم ــت  احلــا   اآليــر عــن ا ــتخدام برمي ــذائ ، بينمــا ن ه مــات بالق
 منـها  14، أفـا ت التقـارير بـأن    حا ثـا  22، وعـد ها  بعـد احلوا   الـيت مل يـتم التحقـق منـها     

ــد ها  و امُلــدعى وءوعهــا، ستشــفيات. مــن أصــ  احلــوا      مب يتعلــق أفيــد بــأن   ،25البــالغ ع
ــذائ  جــو      15 ــى ا ــتخدام ء ــت تنطــوي عل ــا كان ــأن  ــط ،  - حا ث ــها   7وب ــوا   من ح

تف ـرة.  براميـ  م حـوا   ا ـُتخدمت فيهـا     ـط ، وثالثـة    - ءـذائ   ـط   ا ُتخدمت فيهـا  
اثنـان مـن    مـن بينـهم  حتفهم يف هذه احلـوا  ،   أشخاال 6ووفقا ملنظمة الرحة العاملية، لقي 

 موظفني طبيني. 7شخرا، من بينهم  45املوظفني الطبيني، وُجر  
 

 احلق يف التعليم -حاذ  
أصـب   طـول أمـده   ما انفك يأعربت اليونيسي  عن ءلقها من أن الفش  يف ح  نزا   - 41

يهد  جيال كامال من األطفال. وعنـد كتابـة هـذا التقريـر، كانـت مدر ـة مـن بـني كـ  أربـع           
بسبب تعرملها ألملـرار أو للتـدمري أو   معطلة عن العم   اجلمهورية العربية السوريةمدار  يف 
ــتعلم غــري     ال ــتخدامها ــة ال كمالجــ  للمشــر ين  ايليــا أو لألغــرال العســكرية. ونظــرا لبيهن

للـذهاب  مث  انعدام األمن، مبـا يف ذلـك الطـرق غـري املأمونـة      ، عوام  أيرف اآلمنة، إملافة إىل
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طفـ    أزيـد مـن مليـو.ي    أصـب  ازم، ونقـص املعلمـني واللـو   وال و ، منها،  ةعو الاملدر ة و إىل
 عرملــني خلطـــر التوءــ  عـــن الدار ـــة  بلـــغ عـــد  امل، والبلــد غــري ملـــتحقني باملــدار   ايـــ    

 .طفال 446 000
يضــطرون يف املائــة مــن األطفــال  20اليونيســي  أن مــا ال يقــ  عــن ت وتفيــد تقــديرا - 42
االمتحانـات. وأفـا  بعـ  األطفـال      مقـر  إىل للوصوليطوط مواجهة وتدم فيها ال ا   لعبور
 يـديرها  ـرون عـرب نقـاط تفتـي  ال حترـى      كـانوا  حمفوفة باملخاطر، حيـث  كانت  طريقهمأن 
 ن.ون مسلحومقاتل
 مـا فتهنـت  ووفقا ملا ذكرته منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو(،       - 43

ــيت طــال أمــدها   ــ ا يفانتكا ــ ُتحــد األزمــة ال ــ  عــام   ذالتقــدم ال ــيم ءب ي أحــرز يف  ــال التعل
 لل مهورية العربية السـورية يطة اال ت ابة اإلنسانية  الوار  يف تحلي ال. وا تنا ا إىل 2011
ماليـني مـن األطفـال     6حوايل ظ   اليت أعدها مكتب تنسيق الش ون اإلنسانية، ،2016لعام 

مــن  40 000والشــباب )يف املدر ــة ويارجهــا( ومــن مــوظفي التعلــيم، منــهم أكثــر مــن        
 وشـركااها . ولهنن ءدمت األمم املتحـدة  (4)الالجهنني الفلسطينيني، حباجة إىل املساعدة التعليمية

ــدر سكــن مــ    ــة أكــرب ء ــدعم  يف التنمي ــدار  ن املســاعدة ل ــق   االلتحــاق بامل ــ  املراف وإعــا ة تأهي
فقـد  االجتمـاعي،   - التعليمية وحتسني يربات التعلم، مع إيـالذ اهتمـام يـاال للـدعم النفسـي     

حمدو يـة جهـو  التوعيـة    الـنقص احلـا  يف املـوار  و    تعذر إعمال حق اجلميـع يف التعلـيم بسـبب   
أن هـذا الوملـع    حتليـ  أجرتـه اليونسـكو   يفيد  رة، األ لة نا تظ جغرايف. ويف حني  على نطاق

 برفة ياصة على الشباب يف  ن التعليم الثانوي والعايل.فيما يبدو ينطبق 
 

 انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة -طاذ  
ــام      - 44 ــام لالحتياجــات اإلنســانية لع ــا لال ــتعرال الع ــب    ،2016وفق ــده مكت ــذي أع ال

فرعيـة  منـاطق  واحـدة تقريبـا مـن كـ  رـ        منطقـة فرعيـة  أبلغـت   تنسيق الشـ ون اإلنسـانية،  
، عـن مشــاك  حــا ة فيمــا خيــص العنــ   منطقــة فرعيــة 272، وعــد ها باال ــتعرالمشـمولة  

وءد كان هنا  نقص كـبري يف اإلبـالغ عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان        .(5)اجلنسي واجلنسا.ي
ألعــراف الثقافيــة والوصــم بســبب ا للمــرأة، ال  ــيما فيمــا يتعلــق بــالعن  اجلنســي واجلنســا.ي، 

 والتهديدات املوجهة ملد الضحايا.

__________ 

 .https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_hrp_syrian_arab_republic.pdf: انظر (4) 
 .www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_hno_syrian_arab_republic.pdfانظر:  (5) 
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ياصــة مــن القــوانني الدينيــة املتطرفــة الــيت  برــفةمتضــررات النســاذ والفتيــات ظلــت و – 45
علـى  ـبي  املثـال ال احلرـر، تنظـيم الدولـة اإل ـالمية، يف         ومنـها تنفذها اجلماعات املسـلحة،  

املناطق اخلاملعة لسيطر ا. ومش  ذلك اإلذالل العلـين للنسـاذ الـالط ال يتقيـدن بقواعـد اللبـا        
ــ ــرل ، وةاملتطرف ــبري. و     ف ــوين مجعيــات ويف التع ــ  ويف تك ــى حريتــهن يف التنق كــثريا ءيــو  عل

 نتهكن هذه القواعد ملعاملة الإنسانية ومهينة.النساذ الالط يعتربن أ ن اتعرملت  ما
ا ــتمر يف احت ــاز املفوملــية إىل أن تنظــيم الدولــة اإل ــالمية  تلقتــهاوأشــارت تقــارير  - 46

املهنات من النساذ والفتيات من الطائفة اليزيدية العراءية كأ ريات ألغرال اال ترءاق اجلنسـي  
إليـذاذ جنسـي وبـد.ي شـديد. وأفيـد       إيضاعهنا تمر يف سورية، وأنه اجلمهورية العربية اليف 

 ون  ـن الثامنـة   كـن  يف حمافظة الرءة، وأن العديد منـهن   ءد احُت زنبأن معظم ه الذ النساذ 
جيـري بـيعهن أو مبا لتـهن أو تقـد هن     كـان  عشرة. وأفيد بأن نسـاذ وفتيـات الطائفـة اليزيديـة     

النسـاذ   كـان ءـام بـإكراه   لدولـة اإل ـالمية   هبة للمقاتلني، أو االجتار هبن. كما أفيد بأن تنظـيم ا 
 والفتيات األيريات الالط يعشن يف املناطق الواءعة حتت  يطرته على الزواج من مقاتليه.

 
 انتها  حقوق الطف  -يـاذ  

فـي  فمستويات عالية من االنتهاكات اليت متـ  األطفـال.    يتسبب يفظ  ال ا  الدائر  - 47
تشرين الثا.ي/نوفمرب وكانون األول/ يسمرب، وثَّقت املفوملية تقارير تفيد مقت  ما ال يق  عـن  

الـيت ُيـزعم أ ـا     ،اجلوية وعمليات القر  بالقنابـ  وبقـذائ  اهلـاون    الغاراتطفال نتي ة  ٨0
سـلحة  املعارملـة  املللحكومـة، ومجاعـات    مواليـة ءوات حكومية، ومجاعـات مسـلحة    من تنفيذ

، وجهــات بوصــفها مجاعــات إرهابيــة  تابعــة للدولــة، ومجاعــات حــد  ا األمــم املتحــدة  لاغــري 
  ولية. فاعلة
كــانون األول/ يســمرب، أصــدر تنظــيم الدولــة اإل ــالمية شــريط فيــديو ُيظهــر     3ويف  - 4٨

دير الـزور. وءـد ا ـم الضـحايا بالتعـاون      بإعدام  تة أشخاال يف حي ءلعة الرحبة يف امليا ين، 
حيـث يـتم   ة. وأظهر شريط الفيديو أطفاال، فيما يبدو، ينفـذون عمليـات اإلعـدام،    مع احلكوم
كـانون   4الس ناذ املختبهنني يف أجزاذ ةتلفة من القلعة،   ءتلـهم. ويف  إيراج على  تش يعهم

األول/ يسـمرب، أبلــغ تنظــيم الدولــة اإل ــالمية أ ــرط طفلـني مــن ءريــة يريطــة، يف غــريب  يــر   
 .ُءتالالزور، بأ ما 

وحـــم  ايـــة تشـــرين األول/أكتـــوبر، ءامـــت آليـــة رصـــد   2015ومنـــذ أوائـــ  عـــام  - 4٩
مـن   203االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطف  يف حاالت ال ا  املسل  واإلبالغ عنـها بتوثيـق   

ــة  32٩حــاالت ءتــ  أطفــال و   ــات  عــن    حال إصــابة أطفــال حــرا ، ومعظــم هــذه احلــاالت ن
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خدام األ ـــلحة املتف ـــرة يف املنـــاطق املدنيـــة املكتظـــة  ه مـــات عشـــوائية، مبـــا يف ذلـــك ا ـــت 
ــدي القناصــة ويف إعــدامات       ــى أي ــال  أيضــا عل ــ  أطف ــةبالســكان. وُءت ــك   علني ــا يف ذل ءطــع مب

علــى يــد تنظــيم الدولــة اإل ــالمية )حيــث أجــرب أطفــال علــى احلضــور واملشــاركة(، ، الــراو 
ـــ    ــام األرملـ ــراذ األلغــ ــن جــ ــازهم، ومــ ــاذ احت ــ ــذيب أثنــ ــة للتعــ ــن ونتي ــ ــرات مــ ية واملتف ــ

 احلرب. ةلفات
ووفقــا لليونيســي ، ا ــتمر توثيــق حــاالت جتنيــد األطفــال وا ــتخدامهم يف األعمــال   - 50

، مـن الفتيـان   43حالـة جتنيـد )   46، حتققت اليونيسـي  مـن   2015العدائية. ومنذ أوائ  عام 
اإل ــالمية؛ حالــة إىل تنظــيم الدولــة   21(. وُنســبت مل وــد  جنســهماواحــدة، واثنــان فتــاة و
حالة إىل مجاعات املعارملة املسلحة غري التابعة للدولـة؛ ورـ  حـاالت إىل اجلماعـات      16 و

؛ وحـدات محايـة الشـعب الكر يـة    فتـاة( إىل   منـهما حالـة  املسلحة املوالية للحكومة؛ وحالتـان ) 
وحالتان إىل ءوات احلكومة. وأفا ت اليونيسي  بأن األطفال جيري جتنيـدهم برـورة متزايـدة    

تابعـة  ال ـن السـابعة( مـن جانـب اجلماعـات املسـلحة غـري         مل يت ـاوز يف  ن مبكرة )بعضـهم  
مشــاركة األطفــال يف القتــال منتشــرة علــى نطــاق وا ــع،  كانــتللدولــة. ووفقــا لليونيســي ، 

املعارملــة املســلحة جتــرب األطفــال علــى ارتكــاب انتــهاكات جســيمة   بعــ  مجاعــات كانــت و
أن ءـوات  بـ  أفـا ت ا عـاذات  حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك عمليـات اإلعـدام والتعـذيب، بينمـا      

 احلكومة أيضعت األطفال للسخرة أو اختذ م  روعا بشرية.
 10 الت نيــد القســري لرــ ي ال يت ــاوز عمــره    حقــوق اإلنســان  قــت مفوملــية  وثَّو - 51

كـانون األول/ يسـمرب، يف مدر ـة     14يف  وحدات محاية الشعب الكر ية نوات من جانب 
معشوق بري  القامشلي. وتلقت املفوملية أيضـا تقـارير عـن ا ـتمرار جـي  اإل ـالم، الـذي        

ــا    ــره يف  وم ــد   بيوجــد مق ــة الشــرءية، يف جتني ــانالغوط ــارهم   فتي ــا يف  16ال تت ــاوز أعم عام
كـــانون  11 ا ـــا يف توزيـــع الغـــذاذ وأ اذ املهـــام اإل اريـــة. ويف صـــفوفه، ألغـــرال تتمثـــ  أ

األول/ يسمرب، أعلن تنظيم الدولة اإل المية وجو  ءسـم لألطفـال يف صـفوفه، وهـو مـا كـان       
. وتلقـت املفوملـية أيضـا ا عـاذات تفيـد      “أشبال اخلليفـة ”معروفا  لفا، وأطلق عليهم تسمية 

 14 ـنوات و   10ل الـذين تتـراو  أعمـارهم بـني     بأن تنظيم الدولة اإل المية يشـ ع األطفـا  
. وعــالوة علــى ذلــك، أظهــرت صــور نشــرها تنظــيم الدولــة   إىل صــفوفه  ــنة علــى االنضــمام

 اإل المية أطفااًل جيري تدريبهم على القتال العسكري.
حالـة اعتقـال واحت ـاز ألطفـال مـن ءبـ  القـوات         27ووثقت آليـة الرصـد واإلبـالغ     - 52

الة من حاالت حرمان األطفال من احلريـة مـن جانـب مجاعـات املعارملـة      ح 17احلكومية، و 
هنا  نقص شديد يف اإلبالغ عن حاالت االغترـاب وغـريه   وظ  املسلحة غري التابعة للدولة. 



A/70/919 
 

 

16-09456 19/24 

 

. ويعـزف ذلـك   2015عـام  من أشكال العن  اجلنسي، ومل يتم التحقـق مـن أي حالـة يـالل     
ر، وإىل غيــاب يــدمات اال ــت ابة املأمونــة    جزئيــا إىل اخلــوف مــن االنتقــام والوصــم بالعــا     

 والسرية.
ــب  وا ــتمرت أيضــا ا عــاذات  - 53 ــد ترتي ــات زواج تفي ــاتلي  /القســري املبكر الفتي مــن مق

 تنظيم الدولة اإل المية.
فقـد  ، 2015ووفقا لتقرير صدر عن اليونيسي  ومنظمة إنقاذ الطفولـة يف متوز/يوليـه    - 54

يف  يـ  األ ـرة يف أكثـر مـن ثالثـة      يسامهون سورية ال ربيةيف اجلمهورية الع أطفالكان هنا  
 .(6)أربا  األ ر املعيشية اليت مشلتها الدرا ة اال تقرائية

 
 إتالف وتدمري الترا  الثقايف -كاف  

مواءـع أعلنتـها    ق بـه الضـرر، مبـا يف ذلـك    لحـ ال ا  املسل  يهد  الترا  الثقايف ويظ   - 55
التـرا  العـاملي. ووفقـا لليونسـكو، ا ـتمر إحلـاق الضـرر بـالترا  الثقـايف          اليونسكو من مواءع 

من جـراذ القرـ  وءتـال الشـوار  والـتف ريات ا ـد ة األهـداف، واحلفريـات غـري القانونيـة           
عســكرية ومنــاطق  القواعــد ذلــك التــرا  ألغــرال ال   ا ــتعمالويضــاف إىل ذلــك  املكثفــة، 

إىل جانـــب ، ولقلـــع األح ـــارنني التشـــييد، نتـــهاكات ءـــواوتعرملـــه اللتـــدريب العســـكري، ا
 من ءب  السكان املشر ين  ايليا. اال تخدام غري املنا ب للمواءع األثرية

انتهاكا للقـانون الـدويل اإلنسـا.ي.    باهل مات اآلثار التارخيية  ا تهدافويشك  تعمد  - 56
، أفيـد بــأن ءنابـ  األنفــاق أحلقـت أملــرارا بالغـة بــأجزاذ مــن     2015ويف تشـرين الثــا.ي/نوفمرب  

وال تـزال عرملـة ملزيـد مـن      النطاق تعرملت لتدمري وا ع حيثالقلعة يف مدينة حلب القد ة، 
يف فريـات غـري القانونيـة    الدمار الذي ال  بي  إىل إصـالحه. وأفـا ت اليونسـكو أيضـا بـأن احل     

ظلـت  جتـار غـري املشـرو  باملمتلكـات الثقافيـة و     لالمرـدرا رئيسـيا   شكلت املواءع األثرية  شم
تلحق ملررا بالغا هبذه املواءـع ال  ـبي  إىل إصـالحه. كمـا أ ـا تشـك  مرـدرا لتمويـ  بعـ           

لسـورية ملـبطت   اجلماعات الضالعة يف ال ا . ووفقا لليونسكو، هنا  ما يفيد بأن السلطات ا
ءطعة أثرية يف السنوات األربع املاملـية. ووافـت الشـرطة التركيـة اليونسـكو       6 000من  أكثر

جتـار غـري املشـرو  بـالقطع األثريـة، إىل      الاحلـاالت املسـ لة ل  ءيد نظرها تشـم   بقائمة مو عة 
 جانب آالف القطع األثرية املضبوطة يف مجيع أحناذ تركيا.

__________ 

 UNICEF and Save the Children, “Small hands, heavy burden: how the Syria conflict is driving moreانظر:  (6) 

children into the workforce”  :ــايل ــرابط التــــــــــ ــى الــــــــــ -http://childrenofsyria.info/wp، متــــــــــــا  علــــــــــ

content/uploads/2015/07/CHILD-LABOUR.pdf. 
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 ان اةاورةالالجهنون يف البلد -الم  
مـن الالجـهنني السـوريني يف     431 000، ُ  ِّ  حنو 2015منذ تشرين الثا.ي/نوفمرب  - 57

ماليـني   4.7البلدان اةاورة، وبذلك بلغ  مو  عد  الالجهنني املس لني يف املنطقة أكثـر مـن   
ى شخص. وعلى الرغم من أن الالجهنني السوريني فروا إىل بلـدان عديـدة، فـإن الغالبيـة العظمـ     

 توجد حاليا يف تركيا، تليها لبنان واألر ن والعراق ومرر.
ســورية إىل البلــدان اجلمهوريــة العربيــة الوا ــتمر اإلبــالغ عــن زيــا ة التحركــات مــن   - 5٨

اةاورة عن طريق نقاط العبور غري الررية. وهذا االجتاه يرج  أن يكون نتي ة لزيا ة تشـديد  
ور الرريـة والقيـو  املفروملـة علـى الـديول. ويف بعـ        اإلجراذات على احلدو  يف نقـاط العبـ  

ــاط         ــة لســنوات عــدة باعتبارهــا نق ــة غــري الرري ــابر احلدو ي ــيت ا ــُتخدمت فيهــا املع ــدان ال البل
ن يف ون السـوري هنـو الالجيظـ   الديول الوحيـدة، أصـب  الـديول إليهـا مقيـدًا بشـدة، ومـن          

 إىل عدة أشهر.لفترة تر   حيث تقطعت هبم السب  املناطق احلدو ية
ترتب على ال ا  آثار أمنية يطرية بالنسبة للمنطقة. ومع تدهور األوملـا   تزال توال  - 5٩

ــد ايــ   ــاطق      البل ــذين تقطعــت هبــم الســب  يف املن ــدنيني اهلــاربني ال ــاه امل ، تشــك   ــالمة ورف
م  هلـم  سـ مل ُياحلدو ية مردر ءلـق كـبري. وإذا مل تقـدام املسـاعدة الكافيـة ألولهنـك املـدنيني، و       

إىل وتظـ  مسـألة  يـوهلم    بالديول الحقا إىل البلد املضي ،  تكون حيا م معرملة للخطر. 
 .مسألة حارة ءسرا إعا  مومنع تهم  المملمان اإلءليم و

ماليـني الجـ   ــوري عبهنـا ثقـيال علـى اهلياكــ        4.7ا تضـافة أكثــر مـن    ألقـت وءـد   - 60
 األ ا ية للبلدان اةاورة وعلى اءترا ها.

  
 احلرول على وثائق األحوال املدنية -رابعا  

، ُحـد ت مسـألة االفتقـار    2016وفقا لال تعرال العام لالحتياجـات اإلنسـانية لعـام     - 61
. وغالبـا  (7)إىل وثائق األحوال املدنية وفقدا ا باعتبارها من الشواغ  الرئيسـية يف  ـال احلمايـة   

ثناذ فرار املدنيني من ال ا  أو بسـبب األملـرار أو   تضيع الوثائق الرئيسية أو تتعرل للتل  أ ما
الدمار الذي يلحق مبنازهلم. وما يزيد بشك  يطري من عرءلة القدرة على جتديـد هـذه الوثـائق    
أو التحقق منها االفتقاُر إىل يدمات التس ي  املد.ي الررية يف املنـاطق الواءعـة يـارج  ـيطرة     

 ية من جراذ القتال.احلكومة أو تضرر مكاتب الس الت احلكوم

__________ 

 (7) https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf. 
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وُيضـــع  االفتقـــار إىل الوثـــائق مـــن ءـــدرة املـــدنيني علـــى احلرـــول علـــى اخلـــدمات   - 62
واال تفا ة من فرال العم ، وود من ءدر م على حتم  آثار ال ا . كمـا يقيـد مـن حريتـهم     

البلـد.   يف التنق ، وال  يما ءدر م على االنتقال إىل أماكن أكثر أمنا  اي  البلد أو الفرار من
وعالوة على ذلك، ففي غيـاب وثـائق تثبـت  ـن املـراهقني وبالتـايل وملـعهم كأطفـال، فـإ م          
يربحون أكثر عرملة لعمالة األطفال وللت نيد مـن ءبـ  اجلهـات الفاعلـة املسـلحة. واألطفـال       
غــري املســ لني معرملــون أيضــا خلطــر انعــدام اجلنســية، وال  ــيما أولهنــك الــذين ولــدوا نتي ــة   

ويواجه املدنيون أيضـا صـعوبات فيمـا يتعلـق باملطالبـة حبضـانة األطفـال، وحقـوق         االغتراب. 
امللكية واإلر . وءد تأثرت أيضا بشدة إمكانية تعقـب نسـب األ ـر الـيت تفـرق مشلـها نتي ـة        

 لل ا .
  

 اإلفالت من العقاب -يامسا  
االنتــهاكات الــيت يــدعى  ُيلــزم القــانون الــدويل اإلنســا.ي أطــراف الــ ا  بــالتحقيق يف    - 63

ارتكاهبــا مــن ءبــ  ءوا ــا، وحماكمــة املشــتبه فــيهم. وعلــى نفــ  املنــوال، فــإن املســ ولني عــن     
ارتكـاب االنتــهاكات والت ــاوزات اجلســيمة حلقــوق اإلنسـان، وال  ــيما تلــك الــيت ترــ  إىل   

تقلة حد اجلرائم الدولية، جيب أن خيضعوا للتحقيـق علـى الفـور وبرـورة شـاملة وحمايـدة ومسـ       
 وجيب حماكمة املس ولني لكي يكون للضحايا إمكانية لل وذ إىل  ب  انتراف فعالة.

وحــم اآلن، مل تتلــق املفوملــية  ــوف القليــ  مــن املعلومــات املوثوءــة الــيت تفيــد بــأن      - 64
أطراف ال ا  ءد اختذت اإلجراذات اليت يقتضيها القانون الدويل، من ءبي  إجـراذ التحقيقـات   

ات املزعومة للقانون الدويل اإلنسا.ي أو يف ما ُيبّلـغ عنـه مـن انتـهاكات وجتـاوزات      يف االنتهاك
 للقانون الدويل حلقوق اإلنسان من جانب األفرا  الذين يعملون حتت  لطتها.

  
 مالحظات - ا  ا  

رغم العديد من القـرارات الـيت اختـذها  لـ  األمـن واجلمعيـة العامـة، مبـا فيهـا القـرار            - 65
، ال تزال االنتهاكات والت اوزات اجلسيمة حلقـوق اإلنسـان واالنتـهاكات اخلطـرية     70/234

للقانون الدويل اإلنسا.ي ُترتكب على نطاق وا ع يف مجيع أحنـاذ اجلمهوريـة العربيـة السـورية.     
وتشار  األمـم املتحـدة يف توثيـق هـذه االنتـهاكات، ال  ـيما مـن يـالل عمـ  جلنـة التحقيـق            

. ومــن يــالل تقــاريري 2011الــيت أنشــأها  لــ  حقــوق اإلنســان يف عــام  الدوليــة املســتقلة 
 2165( و 2014) 213٩الشــهرية إىل  لــ  األمــن بشــأن تنفيــذ ءــرارات  لــ  األمــن        

(، فقــد أعربــت مــرارا عــن ءلقــي الشــديد إزاذ هــذه االنتــهاكات  2014) 21٩1( و 2014)
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ســاذلة. ويف هــذا الرــد ، واالعتــداذات، وأكــدت علــى وجــوب إيضــا  املســ ولني عنــها للم
 أكرر  عوط إىل إحالة الوملع يف اجلمهورية العربية السورية إىل ا كمة اجلنائية الدولية.

ويساور.ي ءلق بالغ إزاذ ا تمرار ورو  تقارير عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسـان   - 66
ملعاملـة أو العقوبـة   ترتكبها احلكومة ملد شعبها، مبا يف ذلك احلرمان من احليـاة؛ والتعـذيب؛ وا  

 القا ية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالحت از التعسفي؛ واحلد من حرية التنق  والتعبري.
وا تمرار اهل مات العسكرية اليت تشنها احلكومة وحلفااهـا، والـيت تـ  ف إىل مقتـ       - 67

ا ئ الرئيسـية  وإصـابة املـدنيني، أمـر يـثري اجلـز ، و كـن أن يقـوم  لـيال علـى عـدم احتـرام املبـ            
الثالثة للقانون الدويل اإلنسا.ي وهي: متييز املدنيني واألهـداف املدنيـة مـن املقـاتلني واألهـداف      
العسكرية، واختاذ االحتياطات يف اهل مات من أج  جتنب املدنيني واألعيـان املدنيـة، واحتـرام    

، مبـا يتنـام مـع    مبدأ التنا ب يف األعمال القتاليـة. وتسـتخدم األ ـلحة أيضـا بشـك  عشـوائي      
مبدأ التمييز، إذ ال  كن التحكم بالقدر الكايف يف أثرها وحرره حبيث يقترـر علـى األهـداف    
ــ         ــن ءبي ــأثري الوا ــع، م العســكرية املشــروعة. وهــي تشــم  األ ــلحة املتف ــرة ذات ءطــر الت

كثافـة  الرباميـ  املتف ـرة وءـذائ  املدفعيـة وءـذائ  اهلـاون، الـيت ُتسـتخدم يف منـاطق معروفـة ب          
عالية من السكان املدنيني، ويف بع  األحيان، عندما يكون من املتوءع وجو  عـد  كـبري مـن    
املــدنيني يف اجلــوار. وهــذه اهل مــات العشــوائية ال تــزال تــ  ي إىل  ــقوط العديــد مــن القتلــى  

 واجلرحى يف صفوف املدنيني، مبن فيهم النساذ واألطفال، وجيب أن تتوء  فورا.
فـرل احلرـار مـن جانـب القـوات احلكوميـة واجلماعـات املسـلحة املواليـة          وءد أ فر  - 6٨

للحكومة عن وفاة مدنيني جوعا، مبن فيهم األطفال. ووظر القانون الدويل اإلنسـا.ي احلرمـان   
مــن املســاعدة اإلنســانية وا ــتخدام جتويــع املــدنيني كأ ــلوب مــن أ ــاليب احلــرب. وإيفــاق   

اجلـو ، بوصـفه احلـد األ   األ ا ـي للحـق يف الغـذاذ        الدولة يف ملمان احلـق يف التحـرر مـن   
 الكايف، يشك  أيضا انتهاكا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

وأ ين بـأءوف العبـارات التقـارير الـيت تفيـد بـأن مجاعـات معارملـة مسـلحة غـري تابعـة             - 6٩
ــة تعــّرل عــد ا كــبريا مــن ا        ــم املتحــدة بوصــفها إرهابي ــة ومجاعــات صــنفتها األم ــا  للدول لن

لاليتطاف، والتشريد، والترحي ، واحلرمان من احلرية، والقت ، والتشـويه، واملعاملـة القا ـية،    
والتعـذيب. وسـا يــثري القلـق بشــك  يـاال جتنيــد األطفـال وا ــتخدامهم يف األعمـال القتاليــة،       
وإرغام األطفال على الوءوف شهو ا علـى عمليـات اإلعـدام وتنفيـذها. وإنـين أشـعر بالرـدمة        

جراذ املعاملة املروعة املهينة والالإنسانية اليت يتعرل هلا النا  ءبـ  إعـدامهم، والـيت  ـدف     من 
 بوملو  إىل إحلاق أءرى ءدر من املعاناة والرعب بالضحايا وبالسكان عموما.
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وأشعر باجلز  إزاذ التقارير اليت تبلغ عن ه مات شـنتها مجاعـات املعارملـة املسـلحة      - 70
ومجاعــات صــنفتها األمــم املتحــدة بوصــفها إرهابيــة أ ت إىل ءتــ  وجــر   غــري التابعــة للــدول 

مدنيني، وهي بذلك ال حتترم على مـا يبـدو املبـا ئ الرئيسـية الثالثـة للقـانون الـدويل اإلنسـا.ي         
أي: متييز املدنيني واألهداف املدنية من املقاتلني واألهداف العسكرية، واحترام مبـدأ التنا ـب   

، وتطبيــق  ــ  حتــوطي يف تنفيــذ اهل مــات. وتســتخدم األ ــلحة كــذلك    يف األعمــال القتاليــة
برــورة عشــوائية أو برــورة ذات آثــار عشــوائية، انتــهاكا ملبــدأ التمييــز، إذ ال  كــن الــتحكم   
بالقــدر الكــايف يف أثرهــا وحرــره حبيــث يقترــر علــى األهــداف العســكرية املشــروعة: حيــث    

الوا ع من ءبي  ءذائ  املدفعية، وءـذائ  اهلـاون،   ُتستخدم األ لحة املتف رة ذات ءطر التأثري 
واألجهـزة املتف ــرة املرجتلـة مــن ءبيـ  الســيارات املفخخـة والــتف ريات االنتحاريـة، يف منــاطق      
معروفة بكثافة عالية من السكان املدنيني، ويف بع  األحيان، عندما يكون من املتوءـع وجـو    

ات العشـوائية ال تـزال تتسـبب يف  ـقوط عـد       عد  كبري من املدنيني يف اجلوار. وهذه اهل مـ 
النســاذ واألطفــال، وجيــب أن    كــبري مــن القتلــى واجلرحــى يف صــفوف املــدنيني، مبــن فــيهم       

 فورا. تتوء 
وإنـين أشـعر باالرتيـا  إزاذ املعلومـات الـوار ة بشـأن إجـراذات احلرـار الـيت تفرملــها           - 71

ــة ومجاعــا     ــة للدول ت صــنفتها األمــم املتحــدة بوصــفها   مجاعــات املعارملــة املســلحة غــري التابع
مجاعات إرهابية، واليت تسبب معاناة ال توص  للمدنيني. وجيب علـى أطـراف الـ ا  احتـرام     

 مجيع مبا ئ القانون الدويل اإلنسا.ي والتقيد هبا.
ــ ا  املســتمر. ومــا زالــت النســاذ       - 72 ــزال املــدنيون يشــكلون أكــرب ملــحايا هــذا ال وال ي

واالغتراب واال ترءاق اجلنسي بينما يتعرل األطفال للقتـ  أو التشـريد   يتعرملن لاليتطاف 
أو التيّتم، أو للت نيد أو اال تخدام يف أعمال القتال مـع إجبـارهم علـى الوءـوف شـهو ا علـى       
ارتكاب الت اوزات واالنتهاكات اخلطرية واجلسيمة واملشـاركة فيهـا. وإنـين أشـعر بقلـق بـالغ       

 طف  أيضا من حقهم يف التعليم، سا يطر  حتديات هائلـة حلاملـر   إزاذ حرمان أكثر من مليو.ي
ــها     ــة الســورية ومســتقبلها. وهــذه االنت ــة العربي ــ    اجلمهوري كات والت ــاوزات جيــب أن تتوء

 الفور. على
وأحث بأءوف العبارات مجيع أطراف ال ا  على احترام القانون الدويل احتراما تامـا.   - 73

التعرل للتعذيب أو املعاملـة القا ـية أو الالإنسـانية أو املهينـة ويف      فإن احلق يف احلياة ويف عدم
احلرية واألمن الشخري ويف التعليم ويف احلرول على الرعاية الطبية املالئمة ويف حرية التنقـ   

 كلها حقوق جيب محايتها وتعزيزها. ،والتعبري وتكوين اجلمعيات
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د يتــهمون بارتكــاب جــرائم حــرب،  وأولهنــك الــذين يتعمــدون ا ــتهداف املــدنيني ءــ   - 74
وأيضا بارتكاب جرائم ملد اإلنسانية عندما يكون ذلـك اال ـتهداف جـزذ مـن ه ـوم وا ـع       
النطــاق أو منــه ي ملــد املــدنيني. وجيــب حتميلــهم مســ ولية أفعــاهلم. وجيــب أن تتوءــ  علــى  

أملـرار   الفور اهل مـات الـيت تنفـذ يف املنـاطق املكتظـة بالسـكان، وتلـك الـيت تـ  ي إىل إحلـاق          
بـاملراكز الطبيــة وتـدمريها. وجيــب أيضـا أن يتوءــ  فــورا تعمـد جتويــع املـدنيني كأ ــلوب مــن      
أ اليب احلرب. وأ عو إىل االحترام الفوري للقانون الدويل اإلنسا.ي والقانون الـدويل حلقـوق   
اإلنسان، وجيب أن يتضمن ذلك رفع مجيـع حـاالت احلرـار، واحتـرام حـق املـدنيني يف حريـة        

 ، واحلق يف الرحة  ون متييز. وأ عو أيضا إىل إتاحة الوصول إىل مجيع مرافق االحت ـاز  التنق
إلنسانية من جانب اجلهات الوطنية والدولية العاملة يف  ال تقد  املعونة اإلنسـانية  الألغرال 

من ءبي  احلركة الدولية للرليب األمحر واهلـالل األمحـر، واألمـم املتحـدة. وأ عـو أيضـا مجيـع        
األطراف إىل التعاون الكام  مع مفوملية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان ومـع جلنـة التحقيـق،       

 مبا يف ذلك من  موظفيهما إمكانية  يول البلد.
 ا  بالتزامهــا بــالتحقيق يف وأغتــنم هــذه الفرصــة أيضــا لكــي أذكــر مجيــع أطــراف الــ    - 75

ــع ــوق ا    مجيـ ــاوزات حقـ ــهاكات وجتـ ــة بانتـ ــاذات املتعلقـ ــانون   اال عـ ــهاكات القـ ــان وانتـ إلنسـ
 اإلنسا.ي. الدويل
ترتفـع  ، وكانـت  يف مرـاف البلـدان املتو ـطة الـدي     كـان  لقد حّول هذا ال ا  بلدا  - 76

يــوفر نظامــا تعليميــا حمترمــا، إىل بلــد مــا يقــرب مــن كــان فيــه نســبة اإلملــام بــالقراذة والكتابــة و
ا. و ث  ال ا  أيضا عامال مزعزعـا  نر   كانه إما فروا من البلد أو أصبحوا مشر ين  ايلي

ال ــتقرار احلالــة األمنيــة العامــة يف املنطقــة ويارجهــا، باعتبــاره  عــوة إىل الت نيــد لل ماعــات 
 املتطرفة.

ولذلك، فإنين أحث اةتمع الدويل على العم  معا لضـمان تـأمني وءـ  إطـالق النـار       - 77
ت مرـداءية، والعمـ  يف نفـ  الوءـت     على نطاق البلد وللوصول إىل عملية  ـالم شـاملة وذا  

ــد        ــة  ــواذ للمــدنيني يف البل ــة اإلنســانية واحلماي ــن املعون ــة االحتياجــات املا ــة م ــى تلبي أو  عل
جهنني السوريني. وجيب التوص  إىل ح   يا ي شام ، يتي  اال تما  إىل أصـوات كافـة   اللل

 250 000حــوايل   الطوائــ  السيا ــية والعرءيــة والدينيــة وأيــذها يف االعتبــار. لقــد لقــي       
شخص حتفهم يف اجلمهورية العربية السورية، وجيب علينا مجيعا العم  مـن أجـ  كفالـة إ ـاذ     

 معاناة الشعب السوري على الفور.

 
 


