
GE.16-01721(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان 
 الدورة الحادية والثالثون

 من جدول األعمال 4البند 
 اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق 

 *تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  
 موجز  

وتعد  لد  مكدان  أبددا  عامهدا الادا ل لكدن أهلواقدا ةا مد  أن تددل  أوشكت احلرب  
 مددددا  بلدددددهل  و  عدددداطون  مدددا    ألندددد ،مددددن  جدددال وطاددددا  وأ  دددال ،وةدددد  تمددددرا سودددا  الاددددو  ن
الضدديا ا و لددكلون، ري لندد  مددن  اشددادا  النددزاظ،  ملدد  ا دددطوون أولال او اددا  الاددو م  ومدد  

 األسوان، هلدفا  قجماا ماعمد  من جاطب األ راف ا ايا ب  
ومددا لالددت ااطاهالدداا الحلددا ل  حلاددوا ااطاددان والادداطون الدددو  ااطاددا  ماددامر   

لطو هتا اافالا الواضح جددا  مدن العاداب  ول تلدا ةدرا اا أللد  األمدن   ون هلوا  ،  ز د من
ذاا الحلددل  أم بددال سددو ا ن ومددا لالددت ودد  من ددُ   ومددا لالددت تترتكددب جددرا   ضددد ااطادداطو  
علددأ أ دددم الاددواا احلكومودد  والدولدد  ااعددالمو  ري العددراا واللدداا ستنملددو  الدولدد  ااعددالمو     

  رتكبها ا ايا بون ما لو    لما أن جرا   احلرب اليت
للغا د   وبدب اابادا  علدأ الدزل  لضدمان  إن توجود  طددا  مدن أجد  الادالا أمدر ملدح   

بد  عملو  تلم  اجلمو  و او هلا الاو  ون من أج  إنا  النزاظ ا ادلح وااطاادال  دو الادالا  
 وإن احملاعب  جز  أعاعي من هلُه العملو  

ااطاددددداطو  واسدددددإلاا سادددددوا ااطادددددان واحلر ددددداا  و ملددددد  ضدددددمان وادددددول ا اددددداعداا 
األعاعددددو   احلددددق بى.ودددد  ةحلددددوا  وتايمدددد  اجلهدددداا ال اعلدددد  احمللودددد  والدولودددد ، مدددد  أطحلددددا هلا 
األعاعون، ماؤولو  ملدإلل  ري جعد  هلدُه العملود  تدؤه ،ا هلدا، ري الوةدت الدُم تادوا فود   ند  

 اطالا  اا هلاب والعنق ا اطرف ري ا نطا  
 

__________ 

   مرفااا هلُا الاار ر بالحلوغ  اليت و  ا هبا تعم   *
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 مقدمة -أوالا  
الادو    ري هلدُا الاار در، تعرض جلند  الاياودا الدولود  ا اداال  ا عنود  باجلمهو  د  العربود   -1

إلوهددددا اعددددانا ا  إ  ، النادددا ج الدددديت توادددلت 22/24ا اددددا عمددددال  بادددرا  أللدددد  سادددوا ااطاددددان 
   1س2016لدددداطون النا / نددددا ر   10إ   2015متول/ ولودددد   10حتاوادددداا أجرهتددددا ري ال ددددإل  مددددن 

 S-17/2/Add.1و نبغدددددددي ةدددددددرا   هلدددددددُا الاار دددددددر بدددددددااةإلان مددددددد  الاادددددددا  ر الادددددددابا  للجنددددددد  ساطملدددددددر 
 A/HRC/25/65و A/HRC/24/46و A/HRC/23/58و A/HRC/22/59و A/HRC/21/50و A/HRC/19/69و
     A/HRC/30/48و A/HRC/27/60و

 التحديات -ألف 
تباددأ حتاوادداا اللجندد  مباددو   باددبب عدددا الاددماىل قددا بالواددول إ  اجلمهو  دد  العربودد   -2

  الاو    ساطملر ا رفا األول  

 المنهجية -باء 
اعاندا ا نهجو  اليت اعاخدماها اللجن  إ  ا ما عداا ا ابعد  عدا   ري جلدان الاياودا  -3

 وري الاياوااا ا اعلا  حباوا ااطاان  واعامدا اللجن ، ري ا ااا األول، علأ الروا اا ا باشر   
ماابلدد  أجر ددت ري ا نطادد  واططالةددا   415وتادداند ا علومدداا الددوا    ري هلددُا الاار ددر إ   -4

 من جنوق  
عددددت اددددو  -5 ا ايددددد  برطددددامج األمدددد  واددددو  ملااطدددد  بواعددددط   ،وتاددددجوالا فوددددد و ،وةددددد  ت

وعدجالا  بود ، وستللدت  وتلدك  الاادا  ر الدوا    مدن احلكومداا   UNOSATللاطبوااا الاداتلو  س
  جز ا  من هلُا الاياوا  ،وا حلا   و  احلكومو ، والايلوالا األلا ميو  وتاا  ر األم  ا ايد 

 ادددداوع ةاعددددد  ااثبدددداا عندددددما تكددددون لدددددا اللجندددد  أعددددباب معاولدددد  لالعااددددا  بددددىنوتت  -6
  احلوا ث ةد وةعت علأ النيو ا واوف 

 السياق السياسي -ثانياا  
فرص طا    للاوا  إ  س  عواعدي لزلمد  الادو   ، ولااد  مدن لدالل توفرا مؤلرا   -7

ااةلومدي والددو  ري الد نامود  الادو    الداللود  ةدد ااخندراط مباسناا فووندا األلد    وإن ال  دا  
 س  عواعي  ا    الاوا  إ  وجو  حتد اا جاوم  أماا أ ضا  للا فراا  ولكن  ألد 

__________ 

، وفواوددددت موطاددددا بو ن، ولددددا ا أعضددددا  اللجندددد  هلدددد   بدددداولو عدددد جو بونهدددد و سالددددر و  ، ولددددا  ن لوطوندددد  أبول ددددد  1س 
 بوطيت      
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 ولددد ،  17سضدددرهلا ول ا  لا جوددد   وعتاددددا الالادددل  األو  مدددن يا ثددداا فووندددا، الددديت -8
 عا ا لا لون، ري ااعالن الُم اعاتمد عند اطاها  احملا ثاا، و    2ستلر ن األول/ألاوبر 30 ري

علدأ أن  عادب تلدكولها إجدرا    للجمود  وود   ا  ود  شاملتلكو  سكوم  "إ   بوج  لاص،
لمددا  عددوا،   " العملودد  الاواعددو اطاخابدداا  وشددد وا علددأ أن "عددو  ا هلددي الدديت متلددك وتاددو  هلددُه 

م  العملو  الاواعو ، إ  وةق ا الا النا  تاو  األم  ا ايد   عا ا  و اده  وعلأ بالاوالم 
ودددددان جنودددددق الحلدددددا   ري سز دددددران/ ادددددره مدددددن بالدددددرو  مدددددن أن إعدددددالن فووندددددا  اادددددب  بعددددد  عنا

 د فوما بن األ راف لمخا  عواعوا  هلي ري أشد احلاج  إلو   ، فاد ول  2012  وطو 
تلددر ن النددا /طوفم  مدد  ط دد  اجلهدداا ا لددا ل   14واعدداؤط ت احملا ثدداا ري فوونددا  ددوا  -9

ل العربوددد   وةددددمت ولكددن حتدددت  عا ددد  ادموعددد  الدولوددد  لددددع  عددو  ا، ومددد  إشدددرا  جامعددد  الددددو 
ألموعدد  الدددع ، ري بوانددا، ت ادد ا  اعددالن فوونددا وعرضددت مهلدد  لمنودد  يددد   لالطااددال الاواعددي 

موعدددا  للم اوضدداا الر ودد   2016لدداطون النا / نددا ر   1شددهرا   وسددد   18وااطاخابداا ةددد هلا 
عداا ا عدب بادو  ا، بن احلكوم  وا عا ض   و سبت ألموع  الدع ، م  ا بعوث اخلداص لزمدن ال

عاافان  م موااو ا، باجلهو  اقا ف  إ  " د  أوعد   ودق  كدن مدن ا عا ضد  اادا ه الادو  ون 
 لوار   نلو  ري عملو  الا اوض"  

، عتادددددد اجامددددداظ للمعا ضددددد  ري الر ددددداض هبددددددف 2015لددددداطون األول/  ادددددم    9وري  -10
مهو  دددد  العربودددد  الاددددو     وشددددد  الاوادددد  إ  ات دددداا بلددددىن مبددددا م الا دددداوض مدددد  سكومدددد  اجل

ا لا لون، ري بوان  اخلاامي، علأ اعاعدا  ا عا ض  لالخنراط ري م اوضاا فوما بن الاو  ن، 
 إمكدان ولكنه  أاروا علأ أن تاخُ احلكوم  علال  من تداب  بنا  النا  لدلو  سادن طود  ةبد 

ةبدد  بدد  أ دد  مرسلد  اطااالودد   و  بعددد إجدرا  ا  اوضدداا  و عدوا أ ضددا  إ  تنيدي الددر و  الادو م 
اا ددداالف عددن  نلددن عضددوا   وتلددم  اللجندد   34ذلددك إطلددا  جلندد  علوددا للا دداوض تاددىلق مددن 

 و اعاا مالي    ،الو ب لاوا النو   وا عا ض ، وجلن  الاناوا الو نو  للاغو  الدميارا ي
را اجلمهو  دد  العربوددد  الادددو   ، وري مددوالا  مدددؤمتر الر دداض، عتادددد ري   ر دددك، ري  ددال شددد -11

وهلدددي ةدددواا هتمدددن علوهدددا وسدددداا  ا ددد   -  SDFس اجامددداظ مينددد  الادددواا الدميارا وددد  الادددو   
و اعداا  -وتض  سل ا  قا من بن  اعاا مادلي  عربود  ووشدو      YPGس اللعب الكر م

دميارا ودددد  معوددد  الاددددو    الألدددرا مددددن ا عا ضدددد   و  عادددب ذلددددك إطلددددا  لودددان عواعددددي هلددددو اجل
 ادموع    لومن 
 لدددداطون األول/  18  باا دددداظ ري 2015س2254  اعامددددا  ةددددرا  أللدددد  األمددددن وشددددك   -12

  ام  تاوبا  طاجيا  لكلاا جوليت يا ثاا فوونا  و عك  الارا  اات اا بن األعضا  الدا من 
__________ 

هو  د  وإ دران س والحلدن، وفرطادا، وترلودا، ااحتدا  الروعدي، و  ،الوا داا ا ايدد  األمر كود ضمت الدول ا منلد    2س 
وأ اطوددددا،  ااعددددالمو  ، وا ملكدددد  العربودددد  الاددددعو   ، وا ملكدددد  ا ايددددد  ل  طاطوددددا العملمددددأ وأ رلندددددا اللددددمالو ، -

وسضدر احملا ثداا أ ضددا  واأل  ن، ولبندان، وعتمدان، وةطددر واامدا اا العربود  ا ايدد    ومحلدر،وإ طالودا،  والعدراا،
   نلون عن ااحتا  األو ويب واألم  ا ايد  
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والبوان الُم  فوونا النيو ا عرب عن  ري إعالنري ألل  األمن علأ شروط احل  الاواعي، علأ 
 ، إ  اختاذ 2015س2254 ا  و عا ادل  أ ضا ، ري الارا أ لت ب  ادموع  الدولو  لدع  عو  

علاددل  مددن تددداب  بنددا  النادد  مددن جاطددب األ ددراف،  ددا ري ذلددك إتاسدد  إمكاطودد  واددول ا عوطدد  
وا ا هلامد  بدن األ دراف ااطااطو  بدون عوا ا وإ الا عراىل ا عاالن  علأ أط  ا تزال هلندا  فد

بعدهلا  وةد سُ  األمن العاا من أن  ألعد لالل ال إل  ااطااالو  ومافوما  اعلا  حل  الر و  ا
 تحلبح ا  اوضاا  هلون  قُه ا اىل  وسدهلا  

الدبلوماعدددو   ةدددو  الددددف وعلدددأ الدددرو  مدددن وجدددو  توافدددا و ا  إةلومدددي و و  طاددد   ددددع   -13
لددي حتاددا ا  اوضدداا ري جنوددق بعدد  النجدداىل  وعلددأ ةضددا ا معوندد   بددب تاددو   فإطدد  األلدد  ، 

 لب عد  مدن ادموعداا الادو    مدن ا اداالن الادو  ن الدُم ا  دىتون سالودا  وج  الايد د، 
ا لدا ل  ود  الادو    الدميارا ود ،  دن فدوه  األعضدا  ري اجلمعاللجن  العلودا للا داوض،  حتت مملل 

العلوددا    الاددو     لمددا  لددب أعضددا  اللجندد باشددر  مدد  سكومدد  اجلمهو  دد  العربوددري ا ناةلدداا ا 
للا دددددددددداوض أن تاخددددددددددُ احلكومدددددددددد  عددددددددددد ا  مددددددددددن تددددددددددداب  بنددددددددددا  النادددددددددد ، وفاددددددددددا  لاددددددددددرا  أللدددددددددد  

  ةبددددد  أن  كدددددون باامكدددددان عادددددد أ ددددد  م اوضددددداا  وعلدددددأ الدددددرو  مدددددن 2015س2254 ألمدددددنا
اخلدداص لاطددت م وددد  ري  دد  األ ددراف معددا  الايددد اا الاا مدد ، فددإن اجلهددو  الدديت بددُقا ا بعددوث 

وتولود توافا ا  ا  الضرو م للزل  الاواعي األل   وتمل  مااعو  احلمود  سا   لدف  عملود  
م اوضاا جنوق  و األمداا ولببادا  علدأ الدزل  فومدا بدن األ دراف ري األشدهر ا ابلد   ووةدت  

لدداطون   29الاددالا فومددا بددن الاددو  ن ري  لاابدد  هلددُا الاار ددر، لددان مددن ا اددر  أن تبدددأ مباسندداا
   2016النا / نا ر 

   ديناميات النزاع -ثالثاا  

، عدددددودل  الندددددزاظ الادددددا   ري اجلمهو  ددددد  العربوددددد  الادددددو    عامددددد  2016ري وذا /مدددددا ل  -14
 الاا ل، وهلو طزاظ  ابب معاطا  و  يدو   لاكانا 

عددددا  قو دددد  األ ددددراف ا ااتلدددد  والاومدددد  وةددددد تبا نددددت شددددد  الااددددال بددددن  الددددق ا نددددا ا تب -15
ااعدإلاتوجو  لزهلددداف موضدد  الرهلدان  وري األشددهر األلدد  ، جددرا أعندق األعمددال الااالودد  بددن 

الدولددد   تنملدددو  الادددواا احلكوموددد  وسل ا هدددا والندددوا  ري يافملددداا الالذةوددد  وإ لدددب وسلدددب، وبدددن
حلادك  والرةد   ول  اغد  الوضد   وسل ا هدا ري اوسدداا  ا د  اللدعب الكدر م ااعالمو  وةواا 

  لن ا  ري احملافملاا اجلنوبو  بالرو  من عدا توةق اداهباا 
سحلا  األسوا  والبلدداا سوإن بدد جاا سرب تااخدا أ راف النزاظ وما لالت معمل   -16

ما اوتدد   إ  جاطددب الاحلددق ا اددامر  فاددد فترضددت سددااا سحلددا ، سونمددا  يددت الملددروف 
اطادزاظ علدأ ااعاادالا أو  دعموطد   ياول  ا واا اخلحلد  والادكان الدُ ن الاكاوكو  بُلك، ري
  تنالاا عواعو  
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ل النددزاظ إ  سددرب بالولالدد  ماعددد   اجلواطددب تددد رهلا مددن اخلددا   شددبك  معاددد  مددن وحتددو   -17
بددع   ،الايال اا  فاامت  ول ولواطداا، بد  ةداا أفدرا  أ ضدا ، لدا   اجلمهو  د  العربود  الادو   

وددد  األ دددراف، وباطدددو ر ةدددد اهت  العملواتوددد  وأ ا هددد  إ  سدددد لبددد   وا  ا ةددد  هلدددي أن اجلهددداا  
الدولو  وااةلومو  اليت تدف  ظاهلر ا   و إبا  س  علمي لليرب هلي ط اها اليت تواا  تحلدعود 

  الحلراظ العاكرم 
وري هلدددُا الحلدددد ، ال ا  الاددددل  العادددكرم ا باشدددر والنلدددا لددددول لا جوددد   و وااددد   -18

الايدددالق الددددو ، الدددُم تادددو ه الوا ددداا ا ايدددد  األمر كوددد  و ضددد  عدددد ا  مدددن البلددددان الغربودددد  
العاددكر   ةددد ا  عمددا  جو ددا  للعملودداا و   تنملددو  الدولدد  ااعددالمو والعربودد ، عملواتدد  اجلو دد  ضددد 

ري احملافملددداا الواةعددد  ري  دددال شدددرةي الدددبال ،  الادددواا الدميارا وددد  الادددو   امدددت هبدددا ال  دد  الددديت ة
  وواادلت الانملدو ادوطر علوهدا  ت فاهلت تادمها إ  مااف  أبعد ري اجلنوب  ال  ا ندا ا الديت 

 الضرباا اجلو   للايالق اعاهداف ا وا   ا الو  والعملواتو  للجماع  اا هلابو  ري   ر الزو  
ولن ددق ااحتددا  الروعددي اخنرا دد  مددن لددالل طلددر ةددو  جو دد  ري الالذةودد  بنددا   علددأ  لددب  -19

ةدما  سكوم  اجلمهو    العربو  الاو   ، علأ مدا ذتلردر  ومندُ أن بددأا الادواا الروعدو  ضدرباهتا 
 -بالانادوا مد  سكومد  اجلمهو  د  العربود  الادو     -، ةد مت 2015أ لول/عبام   30اجلو   ري 

الاابع  قا، األمر الدُم  ااوجو ا  مباشرا  للعملواا ال    اليت تاوا هبا ةواا الدول  وا ولول  عما  
مك نهدددا مدددن ااطالدددا  إ  مندددا ا واعدددع   واعددداهدفت الضدددرباا اجلو ددد  أ ضدددا ، إضددداف   إ  جبهددد  

الدديت   النحلدر ، فدرظ الااعدد ، وبعد  سل ا هدا الاكاوكوددن، اجلماعداا ا ادلي  ا ناهلضد  لليكومد 
لاطددت ري البدا دد  تااتدد  الاددواا ا والودد  لليكومدد  ري  ددال وددريب اجلمهو  دد  العربودد  الاددو    ةبدد  
توعددو  ضددرباهتا إ   ودد  احملافملدداا اجلموسدد  األلددرا  وهلا ددت الطددا راا الروعددو  أ ضددا  مرالددز 

  ر الزو  ري الرة  و ص و لانملو  الدول  ااعالمو  ةوا   ومعداا لوجااو  ومعاكراا تد  ب 
عدداارا  ري منددا ا ااعدددا  ددا ري ذلددك للنددزاظ، ا ثددا  اجلاطبودد  وبحلددو   مازامندد ، اطالددرا  -20

البلددان ادداو   وأثدرا علدأ مندا ا ألدرا مدن وإ  أبعد من لالجئن إ  اخلا  ، وتدفا ااحلدو  
مددن طرفدد  ماجهدداا العددال وألدددا لطددر تدددو   النددزاظ  لمددا أن ااطاادداا الطددا  ي الددُم تغُ دد  

 عاهل  ري تحلعود اخلالف بن الاوا ااةلومو  ري ا وط  األل   أ راف  ال   
واعداعا ا الاددواا احلكومودد  وسل امهلدا، مددؤلرا ، لمدداا ا بدا    علددأ اددعود العملودداا ري  -21

عددد  مددن اجلبهدداا، فعكاددت بددُلك ماددا  النددزاظ لحلدداحلها  وب ضدد  الضددرباا اجلو دد  الروعددو  
  دق يدافمليت األجنبو ، ساات تادما  لب ا  لالل عملواا هلجومو  واعع  ري  او ع  ا ولولوا

 نت  وةا   فاعوا  سول بع  مواةعها ولطوط موااالهتا ااعإلاتوجو  م  الالذةو  وسلب وأ
وساادددت احلكومددد  أ ضدددا  مكاعدددب هلامددد  ري   دددق يدددافمليت  دددص و ملدددا مدددن لدددالل  -22

 نا  بعد أشهر من احلحلا  والاحلق الاوا  إ  ات اةاا يلو  لوةق إ الا ال
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واعامدا الاواا ال    النملامو  احلكومو  ري هلجماهتا األل  ، بابب الدناص اللدد د  -23
ري عد دددهلا، علددأ عددد  مازا ددد مددن ا ولولددواا األجنبودد ، مددا  عددب ضددمنوا   ز دد  مازا ددد  للاددواا 

 احلكومو  وإبطال مرلز   علط  الدول  
 الي  ا ناهلض  لليكوم  ري احملافمل  علأ الزل  اقجومي الدُم وأل ات اجلماعاا ا -24

  فباعداننا  تاددمها الط ودق ري 2015أتاىل قا حتاوا مكاعب هلام  ري األشهر األو  من عداا 
 دددال  دددا ،     فعهدددا إ  اخللدددق إ  موةددد   فددداعي ري معملددد  ا ندددا ا األلدددرا ا اندددالظ علوهدددا، 

 اتوجو  ولارا فوما بعد عد  مواة  اعإل 
وتناةحلدت ري األشدهر األلد   ةدد   الندوا  علددأ ألاهبد  ألندر مدن لحلد  ري ون واسددد ري  -25

لطدددوط جبهدددد   ال دددد ، و رجدددد  ذلدددك جز وددددا  إ  تكنوددددق الضددددرباا اجلو ددد  ضددددد مرالددددز ةوددددا هت  
وشددبكاهت  اللوجادداو  ولطددوط موااددالهت   لمددا أن اخلالفدداا ري مددا بددن بعدد  اجلماعدداا فومددا 

 و  الاواعو  أثرا علأ تال ها العملواه  اعلا بالعمل
اقجمدداا الدديت أسدددث ولاطددت جبهدد  النحلددر  أسددد األ ددراف األلنددر اخنرا ددا  ري مااومدد   -26

مد  اابادا   ،وواالت اجلماع  اا هلابو  الاوطر  علأ أجزا  لب   من إ لب  شناها ةواا الدول 
  النوا  ري   عا و  ق  ملا و ص  علأ وجو  مؤثر قا ري  و  ا نا ا اليت  اوطر علوها

ا ادا   الاواعدو  ومادا   احلكد ، اعدامرا جبهد  سدول وعلدأ الدرو  مدن االاالفداا  -27
النحلر  واجلماعاا ا الي  ا ناهلض  لليكوم  ري تناوا معمل  عملواهتا العاكر   عندد مواجهد  

وم ا ازا دد  ري إ لدب احملا بن ا لدر ن  واعداتهدفت اجلماعد  بوجد  لداص بعملوداا الاحلدق اجلد
  وتل  الااا  ر إ  وةوظ لاا ر بلر   وما    لب    ،والالذةو 

ادوطر علدأ ماداساا واعدع  مدن احملافملداا الادو    تنملو  الدولد  ااعدالمو   زال  وا  -28
الواةعدد  ري شددرا و ددال شددرةي الددبال ، مدد  احملافملدد  علددأ جوددوب أاددغر ري منددا ا ألددرا،  ددا ري 

 ملا  ولضعت هلُه اجلماع  اا هلابو  مؤلرا  لضغا عاكرم ماعاظ  مدن جاطدب ذلك سول 
، ري احلادددك  والرةددد ، الادددواا الدميارا وددد  الادددو     الدددق احملدددا بن،  دددا ري ذلدددك، بوجددد  لددداص،

والادددواا ا والوددد  لليكومددد  ري  دددص وسلدددب  وةامدددت اجلماعددد ، ري    فعددد  علدددأ اخلادددا ر الددديت 
سلدب وري منطاد  احلدول بدالارب مدن احلددو  العراةود ، باحلدعود ضدغطها متنوت هبا مؤلرا  ري شرا 

  اللرةي  ص العاكرم علأ ا نا ا اليت تاوطر علوها احلكوم  ري   ر الزو  و  ق 
ا ضدددرباا الايدددالق الدددُم تادددو ه الوا ددداا ا ايدددد  األمر كوددد  والضدددرباا وةدددد سدددد   -29

، ولكنهدددا فلدددلت ري لانملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  ادددد اا ا الوددد  والعملواتوددد الاجلو ددد  الروعدددو  مدددن 
الاضددا  علددأ ةد تدد  علددأ مها دد  ا نددا ا احلااعدد ، مندد  لددا اامدددا  بددن  ددا  وسلددب أو ري 

علدأ الاوداا بعملوداا مااداوة ، الانملدو  ةدد   تاوودد ا مر ا رلدزم للبلدد ري شدرا  دص  وطملدرا  إ  
لزجهدددز   ،  دددا ري ذلدددك ااعددداخداا الواعددد  فادددد عدددا ا اجلماعددد  تدددد بوا  إ  تكاوكاهتدددا ا  ضدددل

 لن  من األسوان، خبال ا طا م    ا ا جر  والاواا بعملواا ري أ اضي العدو، بااعاعاط ، ري
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وسل امهلددددا مددددن اجلماعدددد  ا اددددلي  العربودددد  وسااددددت وسددددداا  ا دددد  اللددددعب الكددددر م  -30
ري   الدولددد  ااعددددالمو  تنملددددووا شدددو    مكاعدددب هلامدددد  ري عملواهتدددا العاددددكر   الددديت اعددداهدفت 

، شددنت هلجمدداا ري الاددواا الدميارا ودد  الاددو   اطدددألت مددؤلرا  وبعددد أن احملافملدداا اللددمالو   
جد دددد  ري احلادددك  وسلدددب والرةددد ، ماادمددد  مادددافاا ألددد   دددو اجلندددوب  الددد  األ اضدددي الددديت 

باا اجلو   اليت   واعا ا ا من الضر موااالت وموةع  أضرا ا  لب   خبطوط الانملو  اوطر علوها  ت 
 وجههددا الايددالق الدددو  الددُم تاددو ه الوا دداا ا ايددد ، فىلددُا هتددد  بحلددو   مازا ددد  بلددداا 

  ،  ا ري ذلك اللدا   ساحلاك   ومنبج سسلب  الانملو اوطر علوها    واو  
وواجهددت وسددداا  ا دد  اللددعب الكددر م أ ضددا  لحلددوما  ولددر ن للمددا لدداطوا  عإلضددون  -31

أ مدا تعادد ه إةلومهدا  فاددد سا بدت جبهدد  النحلدر  واجلماعدداا ا ادلي  ا ناهلضدد  علدأ عدوطرهتا علدد
لليكومددد  ري   دددق سلدددب اللدددرةي واشدددابكت بحلدددو   مااطعددد  مددد  ةدددواا الددددفاظ الدددو ب ا والوددد  

 لليكوم ، ولاا  عندما عزلا عوطرهتا علأ منا ا إضافو  ري احلاك   
وددا ، عدد  مازا دد مدن ا ايدا بن علدأ عدد   تعاالدُم  دز ا  الندزاظ الادو م اخندرط ري لاد  -32

لبددد  مدددن لطدددوط اجلبهددد  ا إلابطددد   وعلدددأ الدددرو  مدددن أطددد  ا  بددددو أم  دددرف ةدددا  ا  علدددأ حتاودددا 
"النحلددددر"، فإطدددد   بدددددو أن لدددددا اجلمودددد  ةددددد   لافودددد  علددددأ ااعددددامرا  ري العملودددداا ري ا اددددااب  

 ا نملو ، وإ ام  ا وا والدما   

 تدمير بلد -رابعاا  
 تدمير المدن والبلدات والقرى -فأل 

وا ااجر وا دا ل ا نالل ومن بونها  - اامر علأ  و عر   تدم  هلوال  احلوا  ا دطو   -33
مدد  أن النددزاظ أوشددك أن  دددل  عامدد  الاددا ل  وإن تكدداثر  -واحلدددا ا واألعددواا وا االدد واا 

    3سبعد ا ن األ راف ا ايا ب  وجبهاا الااال  لك  حتد ا  لاد   ا دطون علأ الباا 
واعدددامرا عملوددداا الاحلدددق اجلدددوم  ندددا ا وهللددد  با ددددطون تادددوطر علوهدددا اجلماعددداا  -34

، وأعدد را هلددُه العملودداا الدولدد  ااعددالمو وتنملدو  ا ادلي  ا ناهلضدد  لليكومدد ، وجبهدد  النحلددر  
 ري أمددالن تعرضددت قجمدداا لعددد  عددنواا  باددون عددن وةددوظ مئدداا ااادداباا  وا دددطوون الددُ ن 

ا  كوطددون ةددا   ن ري لندد  مددن األسوددان علددأ مغا  هتددا لملددروف شخحلددو ، منهددا ال اددر، واعدداالل 

__________ 

إن تكددداثر األ دددراف ا ايا بددد  جعددد  أ ضدددا  مدددن الحلدددعب حتد دددد هلو ددد  ا ادددؤولن عدددن هلجمددداا معونددد   وتلددد    3س 
"الاواا ا والو  لليكومد " إ  الادواا الادو    والروعدو  الديت تلدن هلجمداا جو د   وتلد  "الادواا احلكومود " 

و لدد  "الايددالق الددُم تاددو ه الوا دداا  إ  اقجمدداا الدديت تلددنها سكومدد  اجلمهو  دد  العربودد  الاددو    وسدددهلا 
الدديت تاددوا سالوددا  بضددرباا جو دد  علددأ منددا ا ري اجلمهو  دد  العربودد  الاددو     11ا ايددد " إ  ألموعدد  الدددول الددد 

  اوطر علوها تنملو  الدول  ااعالمو   
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اللخحلدو  لزعدر   وري ا ندا ا  الحلي  ا زمن أو العجز، وعدا الروب  ري الاخلي عن ا مالكداا
ن  ا دطوون من ا غا       احملاار ، ميت

وعاطددددت ا نددددا ا ودددد  اخلاضددددع  لاددددوطر  احلكومدددد  مددددن الاحلددددق الدددد م للاددددواا ا والودددد   -35
لليكومدد   فاددد شددن العد ددد مددن اقجمدداا بالحلددوا    والاددُا ق علددأ منددا ا ا حتددوم أهلدددافا  

إن  -هلُه اقجمداا عدن إاداباا، فدإن والبود  ا حلدابن عاكر   ميكن  م اها  وسونما أع را 
 لاطوا من ا دطون،  ا ري ذلك عد  لب  من األ  ال    -ل  كن  وعه  

والادددكرم والحلددداحلن واقلدددك وري مد نددد  سلدددب، تعرضدددت أسودددا  ال دددر ول والكالعددد   -36
األول/ألاددوبر لعملودداا ةحلددق جددوم  ددوال ال ددإل  ةوددد ااعدداعراض  وجددرا ري ال ددإل  مددن تلددر ن 
 إ  لاطون األول/  ام  توثوا هلجماا عد د  أحلات إااباا جاوم  با دطون  

وري جندددوب وشدددرا يافملددد  سلدددب شدددكلت عملوددداا ةحلدددق جدددوم ةامدددت هبدددا الادددواا  -37
 نطادد   وأ ا الضددرباا اجلو دد   الدد  اإ  لاددواا ال  دد  الاددو    ا لايددر ا والودد  لليكومدد  طددُ را  

اعي لعلدددراا ا اف مدددن الرجدددال والنادددا  واأل  دددال  وطدددزىل بعددد  ا لدددر  ن مدددالالدددر د اجل إ 
 اللودددا  إ  منطاددد  إعدددزال ري يافملددد  سلدددب، سودددي توجدددد اشدددابالاا ةو ددد  علدددأ  دددول لطدددوط 
جبهاا ماعد    وطزىل ولرون  و إ لب وإ   وماا مؤةا  علأ  ول احلدو  م  ترلودا  وألادأ 

ا خومدداا، الدديت ل تكددن ري األادد  ةددا    متامددا  علددأ عددد  تدددفا النددالسن هلددُا عبئددا  ثاددوال  علددأ
اساواجددداا األشدددخاص ا لدددر  ن  اللودددا  ا وجدددو  ن هلندددا ، وسودددي ا تادددوفر بنوددد  حتاوددد  مال مددد  

 حلما   احلوا  ا دطو   
وري  ددال مد ندد  سلددب، اعددامر الااددال علددأ  ددول لطددوط جبهدد  ماعددد   ودد  مادداار ،  -38

تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  الدددُم  ااددددا  ناهلضددد  لليكومددد  تااتددد  فكاطدددت اجلماعددداا ا ادددلي  ا
اللددمال، والاددواا احلكومودد  ا تودد  مددن اجلنددوب، ومددؤلرا ، الاددواا الدميارا ودد  الاددو    ا تودد   مددن

الادواا ا والود  لليكومد  مدن معاطدا   اةامدت هبدالديت الاحلدق اجلدوم ولا ا عملوداا من الغرب  
عددددن لدددداطون األول/  اددددم ، أعدددد ر إ ددددالا اددددا و    12ادددد   وري ا دددددطون الددددُ ن باددددوا ري ا نط

  وبعد ذلدك بىعدبوظ، هلا دت إسددا الطدا راا ةافلد  مدطود  وةالدت ري األتا ب مدطوا   20 ماا 
مدددددطون  وري تلددددر ن النددددا /طوفم  ولدددداطون األول/  اددددم  عاطددددت إعددددزال مددددن عملودددداا ةحلددددق 

  كدن الكندد  مددن ا بدا  الدديت  مددرا أو ماعدد   أعدد را عدن علددراا ااادداباا مدن ا دددطون  ول
 تضر ا لالل اقجماا حياوم علأ أهلداف عاكر    

 -وري تلددددر ن النددددا /طوفم  ولدددداطون األول/  اددددم ، ساولددددت الاددددواا ال  دددد  الاددددو     -39
نطادد  الغربودد  مددن اعدداعا   أجددزا  مددن ا  -ا دعومدد  باددو  بعملودداا ةحلددق جو دد  عددو    و وعددو  

الادواا ا والود   تةبد  ذلدك بعدد  أشدهر  وةحلد تنملو  الدول  ااعدالمو  علوها  ص اليت عوطر 
وجدد ت تىطد  لاطدت ودد الروا داا بتلر ن النا /طوفم   وري سن  2لليكوم  هلوا  ن والار ان ري 

، فإن الاُ    أاابت مرفاا  لانملو  الدول  ااعالمو أو مرلز أمب طاط  ت اوش علأ مارب  منهما 
تلر ن النا /طوفم ، شنت الادواا ا والود   9و 8مدطوا   وري  20ألنر من وةالت لاخز ن اخلبز 



A/HRC/31/68 

GE.16-01721 10 

لليكوم  هلجماا جو   علأ الحلواط  اللرةو  وةالت عد  مدطون، منه    الن  ول  ا  توثودا 
 وفواا ري ا وف ا ااتلن  

جماا جو د  علدأ أمدالن لاضدع  لادوطر  اجلماعداا وشنت الاواا احلكومو  أ ضا  هل -40
أ لول/عددبام ، ضددرب  26ماددا  عدداع  مبكددر  مددن ا اددلي  ا ناهلضدد  لليكومدد  ري  ددص  ف ددي 

  ددال   20اددا و  أ لاادد   ددا ر  سكومودد  ملعبددا  ري سددي الددوعر  د ندد   ددص، وأعدد ر عددن ماادد  
ن األول/  ادم ، ل تادمح لداطو   8وةب  الاوا  إ  وةق ا الا النا  ري   ولر ن 50وجرىل 

احلكوم  بدلول إمدا اا  بو  إ  الدوعر  دد  ثدالث عدنواا،  دا سدد مدن معاجلد  أولئدك الدُ ن 
 جنوا من الا ج  األالي  

مدددطوا ،  47عددن ماادد  الغنطددو تلددر ن األول/ألاددوبر، أعدد ر هلجددوا علددأ ةر دد   15وري  -41
لددالل الضددرب  اجلو دد   وري أن حتامددي  ساولددتولدداطوا  ددوعه  مددن أعددر  واسدد   ،  ددال   12مدنه  

الووا ط ا ، ةحل ت الاواا ا والو  لليكوم  بلد     معال اداو   وأادابت  بدزا   وةاد  سدوا  
مدددطوا ، فضددال  عددن الاا ددد احمللددي للجددوش الاددو م احلددر  وأشددا ا ااذاعدد  ا والودد  لليكومدد ،  12

           ادددو    علدددأ لدددال ا كددداطن  وري سدددن أطددد تدددا    اقجمددداا، إ  الضدددرباا الروعدددو  والعندددد ذلدددر 
ا ميكن إجرا  تاوو   دا تناعب اقجوا اعدانا ا  إ  ا علومداا ا ااسد ، فدإن اللجند  تعدرب عدن 

 ملاعر ةلا بالغ  إلا  العد  الكب  من وفواا ا دطون  
  لادددددوطر  وري يافملدددد  إ لددددب، اعددددداهدفت الاددددواا ا والودددد  لليكومددددد  ا نددددا ا اخلاضددددع -42

اجلماعددداا ا ادددلي  ا ناهلضددد  لليكومددد  وجلبهددد  النحلدددر   وري بعددد  اقجمددداا، ل  ادددج  أم 
عد  و  ماناعب من اااداباا ري اد وف ا ددطون  وأعد ر هلجومدان وة  هلدف عاكرم أو 

         تلدددددر ن األول/ألادددددوبر علددددأ مادددددجد عمدددددر بددددن اخلطددددداب ساطملدددددر 1ري  -علددددأ جادددددر اللددددغو  
ري لبدد   عددن وةددوظ إادداباا   -تلددر ن األول/ألاددوبر علددأ أسددد األعددواا  12 ا رفددا النددا   وري

تلدددر ن الندددا /طوفم ، ةحلددد ت الادددواا ا والوددد  لليكومددد  يطددد   29و 2اددد وف ا ددددطون  وري 
سددافالا ري معددر  النعمددان وعددوةا  للخضددا  ري أ حيددا  وعلددأ الددرو  مددن وجددو   اعدداا ماددلي  

حيا، فإط  ا تاوفر معلوماا توسي بوجو  أهلداف تاحلدق مناهلض  لليكوم  تعم  ري ضواسي أ  
   من جرا  ذلك حلات با دطونااااباا اليت بى.و  لافو  لا  ر 

وواالت الاواا احلكومو  ري   ق  ملا ةحلق منا ا مىهلول  با ددطون  ف دي لداطون  -43
الغربو  بن  ا  ا  ، اعدا الاواا احلكومو  عملواهتا العاكر   ري الغو  2015األول/  ام  

وا عضددمو  بغودد  ةطدد   ودد  لطددوط ااتحلددااا بونهمددا  وةحلدد ت الاددواا ال  دد   ا  ددا مددن ا واةدد  
 اداو   وةالت مدطون لاطوا ري بووهت  أو ري الطر ا  

  جنوهبدداالاددرا الواةعدد  وعلددأ  ومددا لاطددت علددأ مددن الدد  واجلددو  ا وجهدد  وأشددد الضددرباا  -44
ألندددر مدددن اثنددديت علدددر  ضدددرب  أوةعدددت ، 2016لددداطون النا / ندددا ر و  2015فبدددن وب/أوادددط  

إااباا جاوم  ري ا وف ا دطون  وأاابت عملواا الاحلق اليت ةامت هبا الاواا من حلل  
 احلكومو  ماال واا وأعواةا  وعد  مااجد  
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دددنت هلجمددداا ماعدددد   علدددأ سدددي ا ادددالن ادددداو  لددددوما   -45 هلجمددداا علدددأ و لدددت وشت
تلددر ن النددا /طوفم  أ ا إ  انوددا  مبدد   10وب/أواددط ، وهلجومددا  ري  16و 12عددوةن ري 
تلدر ن األول/ألادوبر، ضدربت  30عدن   وري  12ةا  مدطون،  ن فوه    لد  عمرهلدا أع ر عن 

 شخحلا    60ةُ    أ لات من موة  أ ضي أسد األعواا فاالت ألنر من 
ددد ،وري يافملددد    عدددا الواةعددد  ري اجلندددوب -46 اا ةاتلددد ، ولااددد  بإلادددا  برامودددد  نت هلجمدددشت

تلددر ن النددا /طوفم  علددأ اللددو   19 ددا ري ذلددك ري  ،ما جددر  مددن  ددا راا هللوكددوبإل سكومودد 
فدددرا  لددداطون األول/  ادددم  علدددأ تادددو   وأ ا عملوددداا الاحلدددق ا ادددامر  إ    1مادددكن وري 

 ا دطون إ  الر ق، سوي  ااعون من هللاش  األوضاظ ا عولو   
الاددواا ال  دد  احلكومودد  ري إل ظ باحلددق اللددو  ماددكن  ددوال شددهرم تلددر ن  وةامددت -47

 20مدددطوا  ري إسدددا عملودداا الاحلددق ري  20النددا /طوفم  ولدداطون األول/  اددم   وةادد   ددو 
لاطون األول/  ام ، تابب هلجوا ولر ري مز دد مدن اااداباا   10تلر ن النا /طوفم   وري 

 ااهدف أهلداف عاكر    حلالان، ل تت ري ا وف ا دطون  وري للاا ا
، تاددوا الاددواا ا والودد  لليكومدد  تنملددو  الدولدد  ااعددالمو وري ا نددا ا اخلاضددع  لاددوطر   -48

وةواا الايالق الُم تاو ه الوا اا ا ايد  بضرباا جو    ومدن الحلدعب للغا د  حتد دد هلو د  
طادددد  ل يددددص أجددددزا  الاددددالىل الطددددرف الددددُم  اددددوا بالضددددرباا إذا لددددان  اعددددُ  الواددددول إ  ا ن

وأسددث الاحلدق  2015ا اداخدم   وري ا ودا  ن س  در الدزو  ، ةحلدق عدوا ري أ لول/عدبام  
 موجو  ن ري الاوا  تنملو  الدول  ااعالمو  إااباا ري ا وف ا دطون  ول  كن مااتلو 

وأفود بىن وسداا  ا   اللعب الكر م  مرا بع  البووا ري ةرا واةع  ري جندوب  -49
، تبددن تنملددو  الدولدد  ااعددالمو احلاددك   وري ةر دد  احلاددونو ، سوددي وةعددت اشددابالاا عنو دد  مدد  

 الحلو   ا لااط  بالاات  تدم  ا نالل تدم ا  لامال  ساطملر ا رفا النالي   
أعددلي  تالود دد  وةددُا ق  ي  ا ناهلضدد  لليكومدد ، مادداخدم   ووااددلت اجلماعدداا ا اددل -50

، ةحلددددق منددددا ا مىهلولدددد  با دددددطون وواةعدددد  حتددددت عددددوطر  احلكومدددد  أو  تعااددددد أنددددا تدددددع  مر لدددد 
احلكوم   وتا ر الوعدا   العلدوا و  ا اداخدم  ري اقجمداا، باعدامرا ، عدن وةدوظ إاداباا ري 

 لليوا  ا دطو    ا وف ا دطون وتدمر الب  الاياو  الضرو   
وري أوالر وب/أوادط ، ةداا جدوش ال داح با ئداا مدن عملوداا الاحلدق علدأ ال وعدا  -51

مددددطوا ،  دددن فدددوه    دددالن  18اددد   دددو وةت  ،ول ر دددا احملاادددرتن مدددن مواةددد  واةعددد  بدددالارب منهمدددا
 اغ ان  

ر ان   والزهلرا  سسلب  من ةوواالت اجلماعاا ا الي  ا ناهلض  لليكوم  ةحلق طب   -52
ألاو تن قما  وبا ن ، ا تزال أسودا  مدن مد ند   ملدا لاضدع  لادوطر  احلكومد ، مند  جرماطدا، 
تاعرض قجماا مناملم  من  اعاا مالي   وأعد ر الاحلدق عدن مااد  ثالثد  مددطون وتددم  

 تلر ن النا /طوفم    19يال  ا    ري 



A/HRC/31/68 

GE.16-01721 12 

ه  النحلر  بإ الا ةدُا ق وادوا    وةامت اجلماعاا ا الي  ا ناهلض  لليكوم  وجب -53
إاددددداباا أوةددددد   ،  دددددا وسوقدددددا سالالذةودددد علددددأ مد نددددد  الالذةوددددد  مدددددن مواةدددد  موجدددددو   ري عدددددلمأ 

مادددجد الولودددد، ماعدددد   ادددوب ةدددُا ق  ، أ لادددتأوادددط وب/ 17ري و اددد وف ا ددددطون   ري
اادد  ف  وماالد ونادوا    جامعدد  ضددربت طوفم ، تلددر ن الندا / 10ري و عددا  مددطون  فاالدت 

   مدطوا   35  و
ري لاطددت تاددوا بعملودداا اجلماعدداا ا اددلي  ا ناهلضدد  لليكومدد ، عندددما  واعدداخدمت  -54

 أ لدددول/ 2لاحلدددق ا ندددا ا ا دطوددد   ف دددي مر لددد  ما جدددر   عبدددوااالنحلدددر ، ياذ ددد  جلبهددد  مندددا ا 
ىعدبوعن، ذلدك ببعدد و مددطون   10ااد  فد ن  الالذةو ،  احلم اا ري عاس  ت ج  عبام ، سدث 

 اقاون لنوق بىعلي  هلجوا  مؤ    إ  ال وع  لالل طااط عوا   م خخ  عند اط جرا 
الادوا اا ا  خخد  نلدر الرعدب مدن لدالل اعداخداا تنملو  الدولد  ااعدالمو   زال  وا  -55

   دا  ولن ا  ما تتااخدا وعول  اقجدوا هلدُه عنددما ا ر ل ا ا جر  العبواا ااطايا    وو هلا من 
 أ اضي العدو أو من ةب  لال ا طا م  ري  ،اجلماع  من منا اإلرا  
،   وطودسز ران/سالرة   ري ت  أبو  من منطا  تنملو  الدول  ااعالمو  اطاياب وعاب  -56

البلددداا والاددرا  ري  ودد  أ ددا  ا ر لدد  ا ا جددر  العبددواا مددن لبدد  عددد     العنددو  علددأ ذتلرددر أطدد  
واط جرا عبو  مز وع  ري الطر دا فاالدت مددطوا  لدان عا ددا  لالعاندا  حبالد   وو  ا تادا  ر  اثلد  

  منهاالانملو  من جنوب احلاك  بعد إلرا  
 ط اددد  ريتنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  تلدددر ن الندددا /طوفم ، فجدددر اطايدددا م مدددن  22وري  -57

بعملواا ت ج  وةاا الانملو  مدطون، منه  ثالث  أ  ال  مخا  شا ظ   واي ري ت  أبو  فاا  
/طوفم  وري تددد  تدددامر ساحلادددك   تلدددر ن الندددا  28منادددا  ماعدددد   ري سدددي الزهلدددرا  س دددص  ري 

 لاطون األول/  ام ، أع را عن ةا  العلراا   10 ري

 الهجمات على مرافق الرعاية الطبية -باء 
ملن ري اددددال الطددد  وعدددوا اا ااعدددعاف ومنددد  زال اعددداهداف ا االددد واا والعددداا  ددد -58

لددك   دد  ماىاددل  مددن  دداا النددزاظ الاددو م  وتبددن ا اددابالا الدديت  الواددول إ  الرعا دد  الطبودد  
لرعا دد  الطبودد  ا اددوفر  للمرضددأ واجلرسددأ،  ددا النددد   ا اددادمي  لأتجر ددت ري أ ددا   ال دد  مددن الددبال  

  ز الدا    ؤ م إ  ل ا   الوفواا وسااا العج
بالد جدد  وإذا لاطددت الرعا دد  الطبودد  ا ااسدد  للمدددطون ةلولدد  أو منعدمدد ، فددإن ذلددك  عددو   -59

إ  الادم  ا اعمد للهوال  األعاعو  للرعا   الحليو  من جاطدب األ دراف ا ايا بد   وري األو  
حملافملاا الار ب  مدن ا نا ا الواةع  حتت الاحلق، ا تتعاجل يلوا  عوا ااااباا الط و    وري ا

 البلدان اداو  ، هلنا  تدفا ماامر لاوا اا ااععاف اليت تنا  ا حلابن ا دطون ع  احلدو  
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واعدداهدفت الاددواا احلكومودد  ا االدد واا والعوددا اا الطبودد  ري ا نددا ا ودد  اخلاضددع   -60
، 2010ري عداا الديت لاطدت موجدو   ري مد ند  سلدب  33  لاوطرهتا  فمدن أاد  ا االد واا ال

ماال واا ما لالت تعم   وجن  عن شن اقجمداا علدأ اقوالد  األعاعدو   10هلنا  أة  من 
للرعا   الحليو  عدا توفر عوا الالو  من ا ااعد  الطبو  لبااباا اجلادمو ، أو عددا توفرهلدا 

 29بدددا ر   وةدددال أسدددد النددداجن مدددن هلجدددوا ادددا ولي علدددأ سدددي ل دددر  دددره ري مد نددد  سلدددب ري 
 ن األول/ألاوبر إن أسد أةا ب  توري وهلو ري  ر ا  إ  ترلوا لالاي العال  تلر 
تلدر ن الندا /طوفم ، ضددرب  19وةتاد  عداملون  بودون ومرضدأ لددالل اقجمداا  ف دي  -61

ادددا و  عودددا   ري  ومدددا فااددد  أسدددد األ بدددا   وهلا دددت الطدددا راا ا والوددد  لليكومددد  فدددوا إعدددزال 
  25ول/  ادم  فاتاد  عدبع  أشدخاص، مدنه    دالن  وري لاطون األ  18ماال أ لز  ال ري 

إعددزال والعددو   ا ا والودد  لليكومدد  أ ضددا  ماالدد واا ريلدداطون األول/  اددم ، ةحلدد ت الطددا را
 ا ا الراب   فى ا الاحلق إ  إوالةهسسلب  ساطملر ا رف

نددا ا بعملودداا ةحلددق ماعددد   مباشددر   رالددز  بودد  ري ا وةدداا تنملددو  الدولدد  ااعددالمو   -62
عودددا   ري تددد  تدددامر ةحلدددق  دددا ري ذلدددك  ،الددديت اعددداولت علوهدددا مدددؤلرا  وسدددداا اللدددعب الكدددر م

 مدطوا   50لاطون األول/  ام ، ما أ ا إ  ماا  ألنر من   10ري ثالث مراا ساحلاك   
و مددددرا الاددددواا ال  دددد  واجلو دددد  احلكوموددددد  ا عددددداا واللددددوالا الطبودددد  األعاعددددو  لدددددالل  -63

ناها علددأ ماالدد واا وعوددا اا ري الزبدددا  ري متول/ ولودد  واللطامندد  س دداه  ري اقجمدداا الدديت شدد
 تلر ن األول/ألاوبر، ما أ ا إ  تدم  ا ولداا وا عداا الطبو  

وسونمددددا  ددددا  تدددددم  اقوالدددد  األعاعددددو  للرعا دددد  الحلدددديو  ري ا نددددا ا احملااددددر ، تكددددون  -64
سر  جدا  بابب ةط  األوُ   ومدا  اللدرب أضخ   والوض  الحليي للاكان الالبو  العواةب 

تلددر ن النددا /طوفم ،  مددرا عملودد  ةحلددق جو دد  سكومودد   19واامدددا اا الطبودد  عددنه   وري 
ماال أ موداطوا  ري  ا  ا احملاار  منُ عد  عنواا فاضت علأ ا حلا   الوسود  للرعا   الطبو  

 األعاعو  ا ااس  
ر احلما دد  للمرافددا الطبودد  وعددوا اا ااعددعاف والعدداملن إن الادداطون الدددو  ااطاددا   ددوف -65

الطبوددنو وبالاددا ،  نبغددي جلمودد  أ ددراف النددزاظ ضددمان عددالم  هلددُه ا رافددا وعدد  عملهددا وعددالم  
مودددز  تدددوفر العددداملن فوهدددا  وإن اقجمددداا الددديت   توثواهدددا ةدددد اعددداهدفت ماالددد واا عاملددد  ول 

ااددد  با ددددطون وباألعودددان ا دطوددد   ول  دددا  توجوددد  أ ددد  عادددكر   ألددد  مدددن الضدددر  اجلددداط  الدددُم أحل
  حتُ راا ةب  شن اقجماا 

وري من  هلُه اقجماا، حترا األ راف ا ايا ب  ألامعاا بىلملهدا مدن العدال  الطد    -66
، فدددرواوتوفودددت أعددددا  لبددد   مدددن العددداملن ري ألدددال الرعا ددد  الحلددديو ، أو حلادددت هبددد  إاددداباا أو 

  مها اا حتاا  إلوها ألنر من أم وةت مضأ  فيرمت ألامعاا من
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وا  ددزال هلنددا  أ بددا  و رضددون ومادداعدون  بوددون وموظ ددو  عدد  عددو  ون بهدددون ري  -67
ظروف ا ميكن تحلو هلا، بالرو  من تعرض سواهت  للخطر، ل  وا معدا  طملداا  عا د  اديو   بددو 

، حتددت الندد ان، ةددد أطاددُ سوددا  أن ا ايددا بن محلددرون علددأ تدددم ه  وإن العمدد  الددُم  اومددون بدد 
حلأ من ا دطون    عد  ا حيت

إن شددجاعاه  والاددزامه   اناةضددان تناةضددا  اددا لا  مدد  عدددا اختدداذ إجددرا اا مددن جاطددب  -68
 ، بدىن حتدإلا  ود  2014س2139ادام  الدو  ومؤعاات   وةد  الب ألل  األمدن، ري ةدرا ه 

ددد اا و ا ددد  العددداملن ري اددددال الطددد  وااطادددا  ر بوجدددوب اسدددإل األ دددراف مبددددأ احلودددا  الطددد  وذل 
وا رافددا الطبودد  وعددوا اا ااعددعاف  ول  تن ددُ هلددُا الاددرا  بحلددو   فعلودد  سددو ا ن لمددا ل تددا  أ دد  

 إجرا اا ماابع  فوما  اعلا باعامرا  اقجماا علأ مرافا الرعا   الطبو  

 الهجمات على مرافق التعليم -جيم 
عدن ا تودا  ا د عد   اجلمهو  د  العربود  الادو   ثد  مال دن   د   الد  توةق ألنر مدن ثال -69

ري شدددن اقجمددداا ا ايا بددد  بحلدددو   مناملمددد   و رجددد  أسدددد أعدددباب ذلدددك إ  اعدددامرا  األ دددراف 
ا اعمددد  والعلددوا و  علددأ ا دددا ل  وةددد أعدد را هلددُه اقجمدداا عددن ةادد  العد ددد مددن ا د عددن 

ر  هبدا  وسددو عنددما ا تكدون ا ددا ل مغلاد ، فدإن ا بددا  والطدالب وتددم  ا ددا ل وإحلداا الضد
 علأ عالماه  سراا    ضلون إباا  أوا هل  ري ا نزل 

لددددداطون   13وةحلددددد ت الادددددواا اجلو ددددد  احلكوموددددد  مدددددرتن مد عددددد  للبنددددداا ري  ومدددددا ري  -70
 وجلرسدأاألول/  ام   وأااب الاحلق النا  ا د ع  أثنا  الاواا بااععافاا األولو  وإجال  ا

  ول تكدن هلندا  أ د  أهلدداف عادكر    البد  15و ،مدطوا ،  ن فدوه  مدد ر ا د عد  19وةد ةا  
 علأ مارب  من ا د ع  

وةامدددت اجلماعددداا ا ادددلي  ا ناهلضددد  لليكومددد  بدددإ الا ةدددُا ق علدددأ مددددا ل أثندددا   -71
مادداتلون ري  تلددر ن النددا /طوفم ، أ لددا 10ةحلدد ها أمددالن مددن مواةدد  أ ضددو  ألدداو   قددا  ف ددي 

 منطا  علمأ سالالذةو   اوا    علأ جامع  تلر ن ري مد ن  الالذةو  فاا  أسد الطالب 
اجلدو   ادوا    علدأ سدي أ لا تنملو  الدول  ااعالمو  لاطون األول/  ام ،   22وري  -72

الددزو   وأاددابت عددد  اددوا    باسدد  مد عدد  للبندداا   ددر الواةدد  حتددت عددوطر  احلكومدد  ري مد ندد  
 البدد   وةامددت اجلماعدد  اا هلابودد ، ري ا نددا ا اخلاضددع  لاددوطرهتا ري  20لددت مددا  اددرب مددن وةا

 دص و  ددر الدزو ، بددإوالا ا دددا ل  دد  أشددهر وةالددت إندا عدداعود فايهددا مدو   إادددا  منهددا  
  اعدي جد دد  وري الرةد  و دال سلدب، تاد  ا دددا ل علدأ منهدا    اعدي فرضدا  هلدُه ادموعدد  

 ا الد نو و و تامح للبناا با توا  ا د ع  إ  أن  بلغن العاشر  من العمر ساب ت ا اهت
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يا بدددد  ا دددددا ل ألوددددراض اوهلندددا  تاددددا  ر ماددددامر  تايددددث عددددن اعدددداخداا األ دددراف ا  -73
عاكر  ،  ا ري ذلك لمااو عاا وماراا ةوا   وثكنداا  وهلدُا ااعداخداا ميند  الطدالب مدن 

 ماا احلضو  وبع  ا دا ل عرض  للهج
إن اطعداا فرص الاعلو   تعا  طاوج  للنزاظ لك  و ا عدبب  مدن تلدر د  فمدن ود  احملامد   -74

أن  رتدددا  األ  دددال ا ددددا ل ري ا ندددا ا الددديت حتددددث فوهدددا اشدددابالاا وعملوددداا ةحلدددق مادددامر   
ري وا دا ل ا وجو   ري من  هلُه ا نا ا، إذا لاطت تعم ، تضطر إ  تعلوا الد ول باطاملاا  و 

ا نا ا احملاار ، أ ا عدو  الاغُ د  والضدعق النداج  عدن عددا تدوفر الغدُا  إ  تغودب مدزمن عدن 
الددددد ول  ومددددن ودددد  احملامدددد  بد جدددد  ألدددد  أ ضددددا  أن  رتددددا  األ  ددددال النددددالسون، ولاادددد    الدددد  

احلددرب ا د عددن وشددر هت ، وبدددون هلددؤا  ا ميكددن وةالددت ، ا دددا ل  اجلمهو  دد  العربودد  الاددو   
  اا الاعلو  أن  عم  علأ  ٍو ل  مع  لنمل
لاددد أاددبح ا ال ددن مددن الاالموددُ لددا   ا د عدد ، ولندد ون مددنه  ةددد ا  امددون   اعدداه   -75

أبددا   وإن عواةددب هلدُه اخلاددا   هلا لد ، ا تددؤثر علدأ الحلددو   ا رتابد  لز  ددال الادو  ن فياددب 
 لحلو   ا رتاب  للبال  وا نطا  أ ضا  علأ اب  

 الهجمات على األماكن العامة -دال 
هدفت األمدددددالن الددددديت  اجمددددد  فوهدددددا ا ددددددطوون بعملوددددداا ةحلدددددق جدددددوم ومددددددفعي اعدددددات  -76

ااطايا  دد   ولددالل ال ددإل  ةوددد ااعدداعراض، ةادد  مئدداا الرجددال والناددا  واأل  ددال وبددالا ج اا 
أو  عددد ون  بونمدددا لددداطوا  ابضدددعون مدددن األعدددواا ا وجدددو   ري العدددرا  أو  ناملدددرون عدددوا اا األجدددر 

 الااساا العام  
وتاددامر الاددواا احلكومودد  ري ةحلددق األعددواا وا خددابز واألمددالن الدديت تادددا ا ادداعد   -77

  13تلدر ن األول/ألادوبر و 30وب/أواط ، و 16و 12سز ران/ وطو ، و 30 ي فااطااطو ، 
 12   وريوةدوظ ةالدألاطون األول/  ام ، ةحلق عوا للخضا  والليوا ري  وما، أعد ر عدن 

وب/أواط ، ةحل ت الطا راا احلكومو  ثالث  أعواا من حلل   وبعد ذلك بى بع  أ اا، ةحلق 
شدخص  وا  بددو هلندا   100 ا الاحلق حبودا  و عوا  ااا  وا األسد ولان مكاملا  بالنال فى

أم ت  دددر عادددكرم قدددُه اقجمددداا  وأعددد ر ةحلدددق عدددوا عدددد اللدددول ري سدددي اللدددعا  ري مد نددد  
 مدطوا  لاطوا  ااوةون  ناعب  عود األضيأ  25 سلب عن ماا  ألنر من

تلددددر ن  2ري   واعدددداهدف الاحلددددق اجلددددوم ا خددددابز، لمددددا سدددددث ري الاددددر ان س ددددص -78
ون األول/  ادددددددددم   وري هلدددددددددُا لددددددددداط  2ك سمد نددددددددد  سلدددددددددب  ري وري سدددددددددي اقلددددددددد الندددددددددا /طوفم 

ابت ةُ  دددد  وري تلددددر ن النددددا /طوفم ، أادددد  األلدددد ، ةادددد  مخادددد  مدددددطون، مددددنه    دددد  اقجددددوا
عددددزال سسلددددب  فدددددمرا عربدددداا تددددولظ إأ لاددددت مددددن  ددددا ر  موالودددد  لليكومدددد  لددددزان شدددداسن  ري 

 اامدا اا ااطااطو   
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اضدددع  اطايا  ددد  ري األ اضدددي اخلبا جددد اا واعددداهدف تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  مددددطون  -79
الارب مدددددن اطايا  ددددد  ري شدددددوا ظ ملوئددددد  با ددددددطون وبددددد اابا جددددد   لادددددوطر  العددددددو  فاددددداا ماددددداتلوه

 ا اال واا ري الرة  واحلاك  و ص 
واقدددف مددن هلددُه اقجمدداا هلددو بددي الرعددب ري أوعدداط ا دددطون، والاضددا  سددو علددأ  -80

إمكاطوددد  ضدددمان أ ددد  عدددالم   وهلدددُه اقجمددداا، الددديت تلدددك  العنددداو ن الر وادددو  للحلددديق عنددددما 
      حتدث ري أو وبا، شا ع  علأ  و مىعاوم ري اجلمهو    العربو  الاو 

 قطع الكهرباء والماء -هاء 
مد   وري و عدكهربدا  وا دا  اجلدا م ةلولد  أو مإن إمكاطو  سحلول مال ن الاو  ن علأ ال -81

ا نددا ا احملااددر ،   ةطدد  الكهربددا  وا ددا  عمدددا ،  ددا لا  لندد ا  مددن ري بعدد  احلددااا، وا عددوما 
للدددبكاا العرضدددي اددددم  المعاطدددا  الادددكان ا ددددطون ا وجدددو  ن فوهدددا  وري مندددا ا ألدددرا، أ ا 

أو إحلاا الضر  هبا من جرا  ااشابالاا أو عملوداا الاحلدق إ  ا واه الكهربا  ويطاا ض  
 ةط  الكهربا  وا ا  

وإن اعددددامرا  العملودددداا الااالودددد  ةددددد ةددددوض اجلهددددو  اقا فدددد  إ  إاددددالىل مرافددددا إطاددددا   -82
عندددما وتالسدده هلددُه احلالدد  بلددك  لدداص واددواطاها وحتاددونها  ا ودداه ومعاجلاهددا الكهربددا  وضدد  

مدا حتدت عدوطر   درف معدا ض  وري بعد  احلدااا، الاابعاان  نطاد  تا  شبكاا ا ا  والكهربا  
حلا    اليت جنمت عن الندزاظ إ  جعد  ااهلامامداا ا اعلاد  بعملوداا ااادالىل أ ا األلم  ااةا

 والحلواط  حتا    ج  مادطو  من األولو   
وبونمدددا تاددداىل لدددبع  الندددال إمكاطوددد  احلحلدددول علدددأ مولدددداا ووةدددو ، و/أو  عولدددون ري  -83

ا   ددرو  ا دددطون منددا ا توجددد فوهددا وبددا ، فددإن الكندد  ن ا  ادداىل قدد  ذلددك  واافااددا  إ  الكهربدد
منملم  األم  ا ايد  وةد سُ ا علأ الباا  ري منالل ومدا ل وماال واا لالو  من الادفئ   

   4سللط ولددد  مدددن أن تضدددامل إمددددا اا مدددا  اللدددرب ةدددد  عدددرض األ  دددال ألمدددراض مناولددد  با وددداه
 و   والطهي وااعايماا هبا ري أمراض إطااط وميكن أن  اابب شرب ا واه و  ا عاجل 

وإ  جاطددددددب تزا ددددددد اللددددددواو  الحلدددددديو ، أ ا الددددددناص ري الكهربددددددا  وا ددددددا  إ  جعدددددد   -84
إمكاطود  احلحلدول علدأ ا اال واا والعوا اا و  ةا    علأ العم ، األمر الُم سدد ألندر مدن 

  الرعا   الطبو  

__________ 

 UNICEF, “Millions of children in Syria at high risk of disease amid water scarcity and summer  4س 

heat”, news note, 10 July 2015  
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 تدمير التراث الثقافي -واو 
 ن مددن علمددا  ا ثددا  الادددو  ن لددالل ال ددإل  ةوددد ااعدداعراض، لهلاددت  وىل عدددا ن لبدد   -85

وفادا أشدوا  أثر د  ا تعدوض مدن الدإلاث الناداري بادبب ااعداهداف ا اعمدد لمثدا  واقجمداا 
 العلوا و  علوها  

، 2015فعندددددما اعدددداو  تنملددددو  الدولدددد  ااعددددالمو  علددددأ تدددددمر س ددددص  ري أ ا /مددددا و  -86
ا بعدد ذلدك ب دإل  ةحلد   عملود  تددم  أ ضا  علأ مد ن  تدمر الادمي   وبدأاجلماع  عوطر  هلُه 

 منهجو  قوال  وأشوا  أثر    عو  تا اها إ  واف الانن  
وبعد ااعاوال  علأ تدمر ب إل  ةحل  ، منعت اجلماعد  اا هلابود  ا دوظ ن مدن الددلول  -87

األعددعد،  دإ  مايددق تدددمر و مددرا ةطعددا  أثر دد  ا تاددد  بددنمن موجددو    اللدد   واعاالددت لالدد
وب/أوادددط ، ةددداا تنملدددو  الدولددد   18  علدددأ ا ثدددا  ري تددددمر  وري ال ا ثدددا  ا رمدددوا والادددو  عددد

بإعددداا األعددعد علنددا  بعددد أن  فدد  الكلددق عددن مكددان حتددق ،وندد   وإن موتدد   عادد  ااعددالمو  
 لاا  ، ا ألعرت  فياب، ب  للإلاث النااري للجمهو    العربو  الاو    أ ضا   

ا، وهلو متنال ألعد  رمدز إ  ا د ند     مرا اجلماع  اا هلابو  أعد الال وري متول/ ولو ، -88
 24لما أج  الانملو  الاكان علأ ملاهلد  تدم  متاثو  طحل و  ري عاس  عامد  ري تددمر  وري 

وب/أواط ،  مر معبد بع  شامن، الُم بدب ري الادرن األول ا دوال م  وبعدد ذلدك بىعدبوظ، 
   وري أوا   أ لول/عدبام ،  مدرا اجلماعد  عدبع  أبدرا   فدن،  دا أ لا ما جراا سول معبد بع

تلدر ن األول/ألادوبر،  مدر ةدول  5بعدد ا دوال   وري  103ري ذلك بر  اقب  الُم بدب ري عداا 
فادددان هلددُا الدددإلاث بالادددات  النحلددر، أسددد أبددرل معدددال تدددمر  وةددد ألددددا الحلددو  الدديت الااطددت 

 النااري ساطملر ا رفا اخلام    
تنملو  الدول  ااعالمو  باددطو    در مدا  إلودان ري الادر ان  وب/أواط ، ةاا 21وري  -89

الاددد   إلوددان الددُم  اجلماعدد  تدددم  الددد ر وإلددرا   فدداا س ددص  وتدددم ه، وأظهددر فوددد و طلددرت 
 اعالهد ري العاا النالي بعد ا وال   

  ترجد  جز ودا  إ   وباد  ري إطلدا  إن أعمال الادم  اليت  اوا هبا تنملو  الدول  ااعالمو -90
إةلددو  ا توجددد فودد  عددوا أشددكال الاعبدد  النادداري الدديت  عاناهددا  وهلددي أ ضددا  ياولدد  اثبدداا هلومندد  

ةددد هتا علددأ الاضددا  علددأ األشددكال األلددرا للهو دد  وعلددأ فددرض  م اهددا العا ودد  علددأ و اجلماعدد  
بادم ه هلُه ا واة ، وطلره الحلو  ري  الاكان اخلاضعن لاوطرهتا  وإن تنملو  الدول  ااعالمو ،

 أللا  باللغ  ااطكلوز  ،  ؤلد أط   احلرف  ون لوف من ا اا ل   
وأولئك الُ ن ساولوا  ا د  الدإلاث الناداري الادو م ةدد ةالدوا أو أادوبوا لدالل هلجمداا  -91

 د  العامد  مااعد مد ر ا خا اا ري ا د ر  ، ي وب/أواط ، ةا  ةاع  عبداهلل حييفعلوا و   
مخادددد  لمثددددا  وا ادددداسق، ري هلجددددوا اددددا ولي علددددأ ا ايددددق الددددو ب وةلعدددد   ملدددداو وأاددددوب 

لددداطون األول/  ادددم ، أفدددا ا منملمددد  األمددد  ا ايدددد  للإلبوددد  والعلددد    24مدددوظ ن ولدددر ن  وري 
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والناافد  سالووطاددكو  بددىن ااشددابالاا أسدددثت ضددر ا  جاددوما  با اددرىل الرمددا  الددُم  عددو  تا ادد  
 اللاا س  عا  بحلرا ري  األ وبو إ  الارن النا  وبىجزا  من الالع  

وتعا  اقجماا ا اعمد  علأ  الكاا ذاا أ.و  ثاافود  عملومد ، مند  تلدك الديت  ادوا  -92
 المو ، اطاهالاا واضي  لااطون ااطاا  العرري الدو  وجرمي  سرب  هبا تنملو  الدول  ااع

  اعلادددددد  حبما دددددد  الددددددإلاثوعلددددددأ الددددددرو  مددددددن أن معملدددددد  الحلددددددكو  ا اعددددددد   األ ددددددراف ا -93
تلد   -من  ات اةو   ا   ا لكو  الناافو  ري سال  طلوب طزاظ مالح سات اةو  اهلام   -النااري 

 وادددو  ا عنوددد  بالحلدددك، فدددإن أ.وددد  الدددإلاث الناددداري لبطاددداطو   عدددا  إ  الدولددد  بواددد ها اجلهددد  الر 
الادا ل مدن ااعدالن فداجلز  و  ملزم  ةاطوطوا  بلدىن الازامداا ادامد  الددو   بواطاا ةا ا إ  

ا اعلددا بالادددم  ا اعمددد للددإلاث النادداري، ا عامددد ري الدددو   الناطودد  والنالثددن للمددؤمتر العدداا،  ددنص 
 نبغي للدول "اختاذ  و  الاداب  ا ناعب   ن  األفعال اليت تلك  تدم ا  للإلاث الناداري، علأ أط  

الددددإلاث النادددداري يددددو   سونمددددا  كددددون هلددددُا الددددإلاث موجددددو ا ، وت ا  هددددا ووة هددددا وةمعهددددا"  و واا دددد
 للجمهو    العربو  الاو    علنا ، و  لت اجلنا  من العااب  

 تدمير أمة -خامساا  
 ستهداف النسيج االجتماعيا -ألف 

بددرهلن ادامدد  الاددو م، بكدد  تنوعدد ، عددن ةددد   ودد  عا  دد  علددأ الاكوددق مدد  مددا  ااعددو   -94
مددن معاطددا  شددد د  عددبباها عددنواا مددن النددزاظ ا اددلح  و عددوش الاددو  ون بحلددو   مازا ددد  ري واةدد  

معوندد  هلددي الدديت  الددق بكدد  معدد  الكلمدد   واأل ددراف ا ايا بدد  الدديت تاددوطر سالوددا  علددأ منطادد  
حتددد  الاددواطن الدديت بددب أن تعمدد   وجبهددا احلوددا  ا دطودد ، ا بدد  إنددا حتددد  أ ضددا  تددواتر هلجمدداا 

 األ راف ا عا ض  وسجمها ووعا لها 
وةد  دزأا ادامعداا علدأ ططداا البلدد، ت حلد  بدن أسددهلا وا لدر سدواجز ت ادوش أو  -95

دددددر  ا لطدددددوط جبهددددد  أو اشدددددابالاا مادددددامر   وساولدددددت الطوا  دددددق الد نوددددد  وااثنوددددد ، عنددددددما شت
باعدداخداا العنددق أو تلددر ا لوفددا  مددن العنددق، أن تاجمدد  معددا   وري حبنهددا عددن الاددالم ، فددإن 
فرا هلدددددا جعددددد  الااادددددوماا اجلغرافوددددد  تادددددوا ا مددددد  االاالفددددداا ري الدددددوا اا الاواعدددددو  احلاواوددددد  

 ال  وا احلو    و،  لطر ري أن تحلبح هلُه الاااوماا اجلغرافو  ماى
وري بع  احلااا، ةامت األ راف ا ايا ب  ب حل  الاكان والطوا ق  ف ي مناحلدق  -96

وب/أواددددط ، هلا ددددت الاددددواا احلكومودددد  منددددالل أعددددر اجلماعدددداا ا اددددلي  ري منددددا ا سددددول 
الزبدددا ،  ددا ري ذلددك بلددو ان وباددن، للادددةوا ري بطاةدداا تاددجو  الاددكان  واألفددرا  الددُ ن تبددن 

الزبدا  أت وموا علدأ الندزوىل إ  مضدا ا  وشدد ا الادواا احلكومود  سحلدا هلا  أن  ري األا  من
 سول مضا ا ري أ لول/عبام  
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وهلندددا  تاددددا  ر تددددزع  سددددوث هتجدددد  ةاددددرم للعددددرب والإللمدددان ري ةددددرا واةعدددد  جنددددوب  -97
احلاددك  وتدد  أبددو  سالرةدد   بعددد أن عددوطرا ةددواا وسددداا  ا دد  اللددعب الكددر م علددأ هلددُه 

  وذلددر بعدد  األشددخاص الددُ ن أتجر ددت معهدد  ماددابالا أندد  2015 ران/ وطودد  ا نددا ا ري سز 
فروا ةب  وةوظ اشابالاا بن تنملو  الدول  ااعدالمو  ووسدداا  ا د  اللدعب الكدر م ألعدباب 
منها اخلوف من الضرباا اجلو   للايالق  وذلر ولرون أط   تلرب  منه  أن  غا  وا سراا  علأ 

 الوجدو  العلدوا ي أللغداا وعبدواا ما جدر  مر لد  وأشدرا  ال  هدا تنملدو  أمنه   وتل  اللجن  إ 
الدولددد  ااعدددالمو  ري ا ندددا ا ا دطوددد ،  دددا فوهدددا ا ندددالل وا رلبددداا، لجدددز  مدددن ااعدددإلاتوجو  الددديت 
 عامدهلا عند ااطاياب  وةد عا  الاكان ري الكن  مدن البلدداا والادرا الواةعد  ري تد  أبدو  

وفودداا ري ادد وف ا دددطون باددبب العبددواا ا ا جددر  مددا لالددت توثددا علددأ أطدد  وجنددوب احلاددك   
ودد  ا كالدد   وت جددد  الاددوا اا والدددد اجاا ا  خخدد  ري ا ندددا ا ا دطودد   وهلدددُا الاهد ددد ألمدددن 
الاكان ا دطون ةد     األمر بإلسوله  بحلو   مؤةا  ولكن فادا ل دإل  مدن الدزمن تدامكن بعددهلا 

الكدددر م مدددن اختددداذ لطدددواا لضدددمان أمدددنه   والاياواددداا مادددامر  ري وسدددداا  ا ددد  اللدددعب 
 اللىن  هلُا
وال ددوا ا ااثنودد  بددن وسددداا  ا دد  اللددعب الكددر م، الكر  دد   عملمهددا، والاددكان ري  -98

مدن العدرب، تكمدن و ا  ومعملمهد  ا نا ا اليت   ااعداوال  علوهدا مدن تنملدو  الدولد  ااعدالمو ، 
الوسدداا  ومدن األمدو  األعاعدو  إعطدا  الادكان الدُ ن لداطوا  اومدون عدا النا  ري  وافد  تلدك 

  والددُ ن ل  تاددمح قدد  سددو ا ن بددالعو   إ  منددالق  معلومدداا ت حلددولو  عددلو ري بلدددان سمندد  
 عن أعباب تلر دهل ، وحتد د موعد لمب لعو هت  

 الددق  اهبدد اددوا الدديت وتادداهل  عملودداا االاطدداف وألددُ الرهلددا ن وماا ضدد  الاددجنا   -99
دلوا عدن أعدرهل   دد  عدنواا،  دن فدوه   أ راف النزاظ ري ل ا   تاادو  األعدر  وهلندا  مددطوون فتحلر

شخحلددددا ، الددددُ ن الاط دددداه  جبهدددد  النحلددددر   60والبودددد  الناددددا  وأل  ددددال، البددددال  عددددد هل  ةرابدددد  
را  عندد طدزوسه  مدن طدتب د  والزهلد 2013واجلماعاا ا الي  ا ناهلض  لليكوم  ري أ لول/عدبام  

سسلدددب   ول  دددا  اافدددرا  إا عدددن بعددد  هلدددؤا  ا خاط دددن ري عملوددداا ماا ضددد  للادددجنا  مددد  
 الاواا احلكومو  

و ادددامر تبدددا ل عدددجنا  ولدددر ن بدددن الادددواا احلكوموددد  واجلماعددداا ا ادددلي  ا ناهلضددد   -100
لليكومددد ، بونمدددا  ت دددر  عدددن الدددبع  ا لدددر ماابددد  تادددلو  جندددي اجلندددو  احلكدددومون  وري طدددوا 

 عا ، اساجزا الاواا احلكومود  طادا  مددطواا وأفدرا  أعدر  اعداا مادلي  هلدي ري األاد  س 
مددا بعددد ري إ ددا  عملودد  طر علوهددا النددوا ، وأفرجددت عددنه  فومددن بحلددرا احلر ددر س  عددا  الدديت  اددو

ماا ض   وةامت اجلماعاا ا الي  وجبه  النحلر  ري بع  األسوان بإعداا ياجز ن لد ها بعد 
 و  لليكوم  محللي  ري الا اوض علأ اافرا  عنه  أن ةر ا أط  ل

الددُطب والعوامدد  ا نبطدد  الناافودد ،  ددا ري ذلددك الوادد  ااجامدداعي وااطاددالب وملدداعر  -101
متن  ضيا ا العنق اجلناي من اافحلاىل عما سدث ق   وبعد  الضديا ا النادا  طتبدُن  ،والعا 
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ُلو  عدددرهلن  وجدددرا توثودددا تادددا  ر تايددددأو ةتدددالن مدددن ةبددد  أت  ث عدددن اواحلددداب ياجدددز ن مدددن الددد
عد   اداطعن الاناد  حبر د  ألد  النادا  وألن وااطاث ري مرافا ااساجال احلكومو   وال النزاظ  

تعرضهن لالعادا اا اجلناو  والبدطو  من ةب  األ راف ا ايا بد  أو مدن فاد ال ا  طااط الا وش 
أ مكاومدا  ري والدب األسودان، ميكدن أن ةب  أفرا  ألدرمن  وهلدُا الندوظ مدن الحلددماا، الدُم  باد

  لك  عاب  أماا ش ا  اللخص الُم جنا، واألعر ، وادام  عام  
وري ا نددددا ا اخلاضددددع  لاددددوطر  تنملددددو  الدولدددد  ااعددددالمو ، مددددا لالددددت الناددددا  وال اودددداا  -102

ددد بحلددو   شددد د  مددن سحلددوقن علددأ  الاددو  اا  علددن ري ظدد  ةوددو  تكددا  ا تتطدداا، ومددا لال حيت
دددرمن مدددن لددد  ذلدددك  وأ ا الاواعدددد ا اعلاددد  بندددوظ اجلدددن ، ال اعلدددو  والعمددد  وسر ددد  الاناددد ، أو حيت

ةددد هتن احلوددا  العامدد ، واحلددد مددن الناددا  والبندداا عددن احملددد   بحلددرام  وا ن ددُ  باادداو ، إ  إبعددا  
   لزوجاا وأمهااا ابول   ألامعهن  ا  اجاول  و هلنعلأ ا اا.  ري 

وري ا نا ا اخلاضع  لاوطر  تنملو  الدول  ااعالمو ، تغ ا أ وا  الرجد  وا درأ   وطملدرا   -103
الا ددوا،  أوإ  وودداب الرجددال عددن منددزل األعددر  باددبب اخنددرا ه  ري الااددال أو لكددون  ةددد ةتارلددوا 

  ب  األعر   وةد لدان خللدو األعدر مدن عدد  لبد  مدن الرجدالهلي أابيت ا رأ ، بحلو   مازا د ، 
 ددوهل  و ا هلدد   و ملهددر ذلددك بلددك  تددىث  عددل  علددأ الناددا ، وخباادد  علددأ األ  ددال الددُ ن لل  

لدداص ري عددواا االا ددا  الااددرم، وهلددو اطاهددا  ترتكبدد  الاددواا احلكومودد  و لددك  فودد  الكددرب 
دددن ا دددرأ   الدددُهلب احلدددا  الدددُم  لدددعر بددد  األةدددا ب اطاهالدددا  حلادددوا ااطادددان  ومددد  ذلدددك، فدددإن متك 

ا   من  س  ا ىعا  والناج  عدن احلدرب، ميكدن، إذا تعدز ل، أن  لدك   عامد  لاعداري ا اجد ، اخل
  اجلمهو    العربو  الاو    بعد النزاظ 

 النسيج الطائفيتمزيق  -باء 
عمدا  ري هلجماا ألن ا ايا بن للطوا بن اخلل واا ااثنو  و/أو الد نود  مدطوون ا  ةت  -104

ا احلدو    وري بعد  احلدااا، سددث اعداهداف ماعمدد جلماعداا  لطا    ما ووا اهتا الاواعو 
إثنو  أو   نو  أو مهنو   ال  ، ولُلك ألةلواا جناو   وإن الدع  ا اددا مدن أ دراف لا جود ، 

لددأ الطا  ودد  ع - ددا ري ذلددك مددن مادداتلن أجاطددب مددن لدد  اجلهدداا، ةددد فدداة  الاددوتراا ااثنودد  
 الواة   أ ض
دد -105 تلددر ن األول/ألاددوبر  30نت علددأ عددوا للخضددا  ري  ومددا ري وعاددب ضددرب  جو دد  شت

مدددطوا ، اعدداخدمت جبهدد  النحلددر  أة ااددا  معدطودد  وضددعت فوهددا  50وةتاردد   فوهددا مددا ا  ادد  عددن 
 جاا  وطاا   من الطا    العلو   و ا ا هبا ري اللدوا ظ ري معالهدا الواةد  ري شدرا الغو د  س  دق 

نو  احلكومون األعرا لد وظ بلر   ري ياول   ن  شن  ا ز د  ملا   و   اعاخداا ا دطون واجل
 من اقجماا اجلو   وا عال  عال  واضي  إ  احلكوم  
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وري أ لول/عددددبام ، ةددددداا ماددددداتلون مدددددن جبهددددد  النحلدددددر  واجلماعددددداا ا ادددددلي  ا ناهلضددددد   -106
احلكدددد   لليكومدددد  بإعددددداا عددددبع   جددددال ري مد ندددد  الرعددددص س ددددص  باهمدددد  اللوا دددد   وأاددددد ا

 بااعداا يكم  و  مىذون قا تعم  حلااب  و  اجلماعاا ا الي  ري ا نطا  
اعدداولت جبهدد  النحلددر  وبعدد  اجلماعدداا ا اددلي  ا ناهلضدد  أ ضددا ، وري أ لول/عددبام ،  -107

لليكومدد  علددأ ةاعددد  أبددو الضددهو  اجلو دد  سإ لددب  مددن الاددواا اجلو دد  الاددو     وعندددهلا، ةامددت 
جنددد ا  سكوموددا  أعددرهت   و ملهددر  70ابودد  واجلماعدداا الاابعدد  قددا بإعددداا ألنددر مددن اجلماعدد  اا هل

فود و ااعداماا الُم طتلر ري تلدر ن الندا /طوفم   جد    دن  ناادب إ  جبهد  النحلدر   ددعو 
 اجلنو  الان  إ  ااطلااا أو إ  مواجه  محل   اث  

غدددداب ري  دددداه، وهلددددي منطادددد  شددددنت وري تلددددر ن األول/ألاددددوبر، الالدددد ت ري وا م ال -108
ضددهلا جبهد  النحلدر  واجلماعداا ا اددلي  ا ناهلضد  لليكومد  هلجومدا  مناداا  ري وب/أواددط ، 

 جدددال   نامدددون إ  أةلوددد  هلدددي  ا  ددد  ا ادددلمن ا رشدددد ن  ولاطدددت تملهدددر علدددأ  وددد   22 فددداا 
مددن وددد  واةالعدددت أعددنان   و ولندد ون مدددنه  ةودددا أ ددد ه  الضدديا ا عالمدداا تعدددُ ب شددد د، 

الواضدددح مدددا إذا لدددان األمدددواا هلددد  مدددن ا ددددطون أو مدددن ا اددداتلن األعدددرا وإ  أم مددددا لاطدددت 
 لل واه  الد نو  هلي الداف  و ا  اقجوا  

تنملددددو  الدولدددد  ااعددددالمو  ري اعدددداهداف احلر دددداا ال ر  دددد  األعاعددددو  للاددددكان و اددددامر  -109
 ات  ا الددددد   ري شددددؤون ااميددددان ا اومددددن ري ا نددددا ا الدددديت  اددددوطر علوهددددا وذلددددك ب ددددرض ت ادددد

بحلددو   اددا م  علددأ  ودد  أولئددك الددُ ن ت ددرض أطملمدداه  وري سددن أن   وا ما عدد  بطر ادد  ةاعددو 
طملم  أةاأ وةعدا  علدأ أولئدك رف النملر عن معاادهل ، فإن هلُه األ عولون ري "لالفاه "، بحل
ادد ه  "أهلدد  الكادداب"،   وعلددأ العلمدداطون  و اددمح للماددويون، بو الددُ ن ا  نامددون إ  الاددن  

" ولاهدا ااعددالمو " ا زعومد ، ولكددن وفددا شدروط اددا م ،  ددا  بدالعوش ري إ ددا  م هدوا اجلماعدد  لددد
 فوها  ف  جز  ، وإلال  الحللبان، وتدم  الاماثو  واألضرس   

ا اددددويو   ا دددد  ةددددواا معا ضدددد ، منلمددددا  لددددب ا اددددويوون ادامعدددداا وعندددددما  لبددددت  -110
  مددن وسددداا  ا دد  ولددون ري ةددرا علددأ  ددول سدددو  نددر اخلددابو  ساحلاددك ا شددو  ون الددُ ن  ع

ل ا نطا  إ  ، شن تنملو  الدول  ااعالمو  هلجوما  وسو  2015ري شباط/ف ا ر  اللعب الكر م
مدددطوا  وشددو  ا ،  250و 220ولددالل اقجددوا، الاط ددت اجلماعدد  اا هلابودد  مددا بددن   لددا جبهدد 

لددر ن األول/ألاددوبر، طلددرا شددر ا فوددد و  ملهددر إعددداا ثالثدد  بوددنه  طاددا  وأ  ددال  وري أوا دد  ت
ُلو   وري تلر ن النا /طوفم ، أتفر  عدن  مددطوا  مادنا و وري لداطون النا / ندا ر،  37أعرا من ال

وشددو  ا   60لددر  وا  ددزال أ  ددال، علددأ  ددو مددا ذت  8 ددا ري ذلددك شخحلددا  ولددر ن،  16أفددر  عددن 
 جز ن لدا تنملو  الدول  ااعالمو   ط وا ري احلاك  ياعلأ األة  الات 

واعاهدف تنملو  الدول  ااعالمو  لدُلك الطا  د  ا ادويو  ا شدو    ري الادر ان  ف دي  -111
، الاطق األب جا  مرا  واثنان ولران واةاودوا إ  الرةد   و لدب مدن اجلمود  2015أ ا /ما و 

لدددددد  ااعددددددالمو  الاددددددر ان ري اعاندددددداا ااعددددددالا أو مواجهدددددد  ا ددددددوا  وعندددددددما هلدددددداج  تنملددددددو  الدو 
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مادددويي وشدددو م  وأ وددد  هلدددؤا  علدددأ العدددوش ري وضددد  ةددداطو   200وب/أوادددط ، الاطدددق 
واجامدداعي اعدداعبا م  وطادد  األب مددرا  فومددا بعددد إ  الاددر ان  وري سددن أطدد  متكددن هلددو وبعدد  

و    مدن األشخاص ا لر ن من ال را ، فإن تنملدو  الدولد  ااعدالمو  ميند  الطا  د  ا ادويو  ا شد
 الا ر إ  لا   ااةلو   

وأعلن تنملو  الدول  ااعالمو ، ري عد  بواطاا عام ، أط  ا  عإلف حبدا األةلود  الد نود   -112
 2014الوز د دد  ري الوجدددو   الددد  "لالفاددد "  وأعدددر تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  ري وب/أوادددط  

  اجلمهو  دد  العربودد  الادددو    واف الناددا  والبندداا الوز ددد اا مدددن عددنجا  سالعددراا  وألدددُهلن إ
بعن لالعبود، و اعرضن لعندق جنادي وبدد  بدال   ن و ت لإل سوي اضعن لالعاعبا  اجلناي، و ت 

و اوا تنملو  الدول  ااعالمو  أ ضا  باجنود الحلبوان الوز د ن ةارا ، وبعضه  ا  اجداول الادابع  
 من العمر  

واا  تنملو  الدول  ااعالمو  اعاهداف األةلواا اجلناو  لان ودُ سكد  ااعدداا هبدا   و  -113
ف ي وب/أواط ، طلرا ادموع  اا هلابو  شر ا فود و  ملهر  جلن  لاوان من بنا  ري تدمر 

 عاابا  ق  علأ ا تكاهب  ا زعوا ألفعال لوا    
نددا ا الكر  دد  الاددو   ، باعااددال وةامددت األعددا ش، وهلددي ةددو  شددر   مدطودد  تعمدد  ري ا  -114

بعدددد  الناشددددطن الاواعددددون األلددددرا  بحلددددو   تعادددد و   وري لدددداطون األول/  اددددم ، أوددددا  أفددددرا  
موظ ددا  وادددا  وا  22األعددا ش علددأ مادددراا منملمدد  وددد  سكومودد  ري ع دددر ن سسلددب  واعاالدددوا 

و  توثوددددا جوب احملاجددددزون سددددول  بوعدددد  أطلددددطاه  ا هنودددد   مل دددداا وسواعددددوب يمولدددد   واعددددات 
ااعاادال الاعاد ي لحلددي ون ومعا ضدن عواعدون ري احلاددك  ري تلدر ن الندا /طوفم   واعددامر 

عددداع ، وا توجدددد أ لددد  علدددأ سددددوث تعدددُ ب أو عدددو   48وواسدددد  ااساجدددال مدددا بدددن عددداع  
معاملدد   ودد  أن الاحلددد مددن عملودداا ااعااددال لددان الإلهلوددب، وهلددو  اعددا ض مدد  احلددا ري سر دد  

 لاجم   الاعب  وا
و كدددون ااعددداهداف ا اعمدددد دامعددداا يدددد   مر ودددا  متامدددا  عنددددما  كدددون موجهدددا  ضدددد  -115

          تاحلددددو  أنددددا تدددددع   اعدددداا ماددددلي شددددن احلكومدددد  هلجمدددداا علددددأ ألامعدددداا أةلودددداا  وإن 
واعاما هلا علأ الاواا العلو   واللوعو  عدوا   -بابب موةعها اجلغراري و/أو لل واها الد نو   -

 الاوتراا الطا  و   أذلوا تلك ا وجو   ضمن ا وفها أو ضمن ا وف الاواا احللو  ، ةد 
ولاطددت توجددد بال عدد ، ري اجلمهو  دد  العربودد  الاددو    ةبدد  النددزاظ، عواعدداا متووز دد   فاددد  -116
ر  األلرا ، منال ، مدن اجلنادو  الادو    ري الاداوناا ومتنعدوا مدن اعداخداا اللغد  الكر  د    ودا ، جت 

 لدغلون عدد ا  مدن ا ناادب ري  ،الديت تلدك  أةلود  ،بن أمدو  ألدرا  ولدان أفدرا  الطا  د  العلو د 
ملاهلر ن، وفوما اا ا   الاواعو  والعاكر   ا  اناعب م  سجمها  ولان ااعااا  عا دا  بن ا ا

بعددددد، بددددن اجلماعدددداا ا اددددلي  ومنااددددر ها، بددددىن احلكومدددد  محلددددمم  علددددأ ااسا ددددا  بالاددددلط  
  هلُا ااعاادا  بحلدو   ألد  الاواعو  وااةاحلا    والعاكر   ضمن هلُه الطا    الحلغ    وترع  

 باعاما  احلكوم  علأ سزب اهلل والاواا اللوعو  العراةو   
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لددكلون ألدد   ا  دد    نودد  بددن الاددكان الاددو  ن، هلدد  الددُ ن حلاددت  ، الددُ ن  والاددن   -117
والُ ن  لكلون والبو  األشخاص احملاجز ن  وةد عمدا مدطووه  والبو  ااااباا ري ا وف 

احلكومددد ، مدددن لدددالل هلجماهتدددا وددد  اللدددرعو  وأفعاقدددا ا ؤ  ددد  إ  سدددااا الا دددا  ةادددرم، إ  
 دددد اجلماعدداا ا اددلي  أو الددديت لددو  لددد ها وا  لددداف اعدداهداف ادامعدداا الددديت تعااددد أنددا تؤ 

لليكوم   وأثر هلُا األمر بحلو   و  ماناعب  علأ األولبو  الانو ، وخباا  علأ عدكان ا ندا ا 
ا اململدد   وعلدددأ الدددرو  مدددن أن هلدددُا ااعددداهداف أةددد  وضدددوسا  مدددن ااعددداهداف الدددُم تادددوا بددد  

 م هوا بلك  واضح من جاطب ضيا اه  اجلماعاا ا الي  وا نملماا اا هلابو ، فإط  

 للحياة شروط األساسيةالتدمير  -جيم 
مدددا لال ا ايدددا بون ري   دددق  ملدددا وإ لدددب و  دددر الدددزو   اددداخدمون أعدددلوب احلحلدددا    -118

والضدددديا ا الر واددددوون قددددُا الاكاوددددك الوسلددددي هلدددد  ا دددددطوون ذوو الوضدددد  اقددددش البددددال  عددددد هل  
مىهلولد  جددا  بالادكان  ندد  فوهدا الغدُا  وا دا  والددوا   والعالاون  ال  منا ا 400 000 ةراب 

 مال دن 4.5والكهربا   وبابب الاحلاعد ا ليو  لزعمال الااالو  ري  و  أ ا  الدبال ، هلندا  
العدداملون ري باطاملدداا مدن الرجددال والناددا  واأل  ددال الاددو  ن احملحلددو  ن ري منددا ا ا  حلدد  إلوهددا 

 ا نملماا ااطااطو   
مال ن مد  من تدهلو   5إلا  عدا وجو  إجرا اا لبجال  الط  ا من،  عا  ةراب  و  -119

ماواا  ري األوضاظ ا عولو  األعاعو   وتعا  ادامعاا احملاار  والُم  حلدعب الوادول إلوهدا 
ري اجلمهو    العربو  الاو    من ضعق الادد   علدأ الاكودق، ومدن الحلددماا الن ادو  اللدد د  

 الاغُ   احلا  وري سااا عد د ، من الوفواا اليت لان ميكن  نبها  ومن عو  
وري بلد  مضدا ا اجلبلود  الواةعد  ري   دق  ملدا، اعداخدمت الادواا احلكومود  الاجو د   -120

  2015لاالىل سدرب  فاامدت الادواا احلكومود ، مد  سدزب اهلل باطو دا مضدا ا ري سز ران/ وطود  
علدأ حلدا  احلبدا  اداو    وأسكمدت الادواا احلكومود  لجز  من هلجوا عاكرم ضد بلد  الز 

بعددد فددرض سحلددا  لامدد  علددأ األوُ دد ، أاددبيت سالدد  ا دددطون ري و مضددا ا ري أ لول/عددبام   
 مضا ا والزبدا  وبان وو هلا من ا نا ا الواةع  سول  ملا تبعي بحلو   مازا د  علأ الوىل  

لدا   مضدا ا  فمتند  ا ددطوون مدن الواددول إ    إا ددطون تناد  وةوددا احلكومد  أ ضدا   -121
 عددت وا م مضددا ا، سوددي ميكددن اعدداخداا األ ض الز اعودد  اطاددا  احملااددو   وبدددا  مددن ذلددك، لت 

ا نددا ا احملوطدد   ضددا ا بىلغدداا مضددا   لزفددرا ، تاددبب بعضددها ري ماادد  عددكان لددا روا بالبيددي 
 عن وُا   

ا ا اددددلي  ا ناهلضدددد  لليكومدددد  سحلددددا هلا ، شددددد ا اجلماعددددا2015وري وذا /مددددا ل  -122
سول ال وع  ول ر ا وأابيت البلدتان مندُ ذلدك الوةدت  ون لهربدا  ومدا   وعلدأ الدرو  مدن أن 

ا  دزال هلندا  طادص  ،احلكوم  لاطت تاوا من وةت إ  ولر بإعااط معوط  إ  هلاتن ا نطاادن
 شد د ري األوُ   وا ا  والدوا   
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وري أ لول/عدددبام ،   الاواددد  إ  هلدطددد  بدددن احلكومددد  واجلماعددداا ا ادددلي  ا ناهلضددد   -123
لليكومد  فومددا  اعلدا بالواددول إ  الزبددا  ومضددا ا، وال وعد  ول ر ددا  وري تلدر ن األول/ألاددوبر، 

واقدالل األ در الدولود  لحلدلوب األ در وجلند  اةاا فر ا مؤلق من موظ ن تدابعن لزمد  ا ايدد  
 م باادددلو  شدددين  مدددن األوُ ددد  وا دددوا  الحلددديو  إ  مضدددا ا وال وعددد  ول ر دددا  واعددداهلكت الادددو 

 وما   وحبلول لاطون األول/  ادم ، بداا الادكان  دىللون  20اامدا اا ري مضا ا ري وضون 
 احللا ش وأو اا اللجر والاطا  

بدن ا اوعدا واحلدا  وأ ا طاص األوُ   وا ا  واأل و   ري مضا ا إ  عو  تغُ    إلاوىل  -124
وإ  وفودداا ري ادد وف ال ئدداا الضددعو  ،  ددا فوهددا األ  ددال ولبددا  الاددن  وهلنددا  بوطددرم وفددب 
ختدددد ر بر دددان جراسددداا تولودددد للنادددا   ومددد  اطعدددداا الكهربدددا  أو الوةدددو ،  ادددوا الادددكان حبدددرا 

 الن ا اا للطب  
مد  ا ايدد  وجلند  الحلدلوب ووعا ااعانكا  الدو ، أتويت لاواف  إضافو  طملماها األ -125

األ ر الدولو  واقالل األ ر الادو م إمكاطود  تاددس ماداعد  إطاداطو  إ  مضدا ا وبادن وال وعد  
 لاطون النا / نا ر   18و 14و 11ول ر ا ري 

وا تزال الاواا احلكومو  حتاادر الغو د  اللدرةو  وأجدزا  مدن   دق  ملدا اجلندويب  وري  -126
لادددا مون علدددأ طاددداط الا ادددوش تادددلو  معوطددد  إطاددداطو  اطاددداذ احلودددا   و عامدددد  ومدددا، منددد  اجلندددو  ا

الاددكان علددأ شددبك  يكمدد  مددن األط دداا لاهر ددب األوُ دد  واأل و دد  بونمددا  طلددب اجلنددو   شددو  
للاددماىل بدددلول ألنددر الاددل  األعاعددو  ضددرو    وةطعددت الاددواا احلكومودد  إمدددا اا ا ددا  عددن 

بونمدددا  وااددد  الادددكان سدددرا البالعددداوك لاولودددد الكهربدددا   ا د نددد  مندددُ عدددنان وطحلدددق الادددن ، 
وتاددبب الددناص الكبددد  ري الرعا دد  الطبوددد  باددبب عدددنواا احلحلددا  ري عواةدددب ةاتلدد  لزشدددخاص 

  2015الددُ ن أاددوبوا ري عملودداا الاحلددق اجلددوم الكنو دد  ري وب/أواددط  و أ لول/عددبام  
 ا لاضع  لاوطر  احلكوم  امح بإجال  األفرا  إ  ماال واا موجو   ري منا  ت  ول

و وا تنملو  الدول  ااعدالمو  األسودا  الديت تادوطر علوهدا احلكومد  ري مد ند    در الدزو   -127
  و دددا لدددان الانملدددو   وااددد  منددد  وادددول أم مدددوا   ا  ددد  وإطاددداطو  إ  2014ري سز ران/ وطوددد  

الدددُم ا  دددزال اضددد  ا د نددد ، فدددإن ا حلدددد  الر وادددي للمعوطددد  واامددددا اا هلدددو ا طدددا  الر وادددي 
فر  من الاكان الدُ ن  عولدون ري مندا ا ذاا   200 000لاوطر  احلكوم   و واج  ألنر من 

  عدددا متكددن احلكومدد  مددن تددوف  لنافدد  عددكاطو  عالودد  ري مدطودد    ددر الددزو  ضددواا  مازا دددا  طملددرا  إ
سكومدد  ااحتددا   ك ددي مددن ا عوةدد  لاددد  مددا  ودد  الاددكان  وري لدداطون النا / نددا ر، أعلنددت  مددا

  نا  من ا وا  ااواثو  من اجلو  ال  ا د ن   50الروعي أن ةوهتا اجلو   أعاطت 
وإضددداف  إ  احلحلدددا  الدددُم   رضددد  تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو ، منعدددت الادددواا احلكوموددد   -128

الاددكان ري مد ندد    ددر الددزو  مددن الادد ر إ  لددا   ا نددا ا الواةعدد  حتددت عددوطر  احلكومدد   ف ددي 
ان تاددددس  لبددداا مغدددا   ، ولاطددددت لول/عدددبام ، بددددأا الادددواا احلكوموددد  تطلدددب مددددن الادددكأ 
توافا علدأ هلدُه الطلبداا إا إذا تضدمنت سالد   بود  ضدرو     ولند ا  مدا  ددف  الادكان  شدو   ا
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إ  ا ددوظ ن لااددهو  لددروجه   وسا ددا  دددللون منطادد   اددوطر علوهددا تنملددو  الدولدد  ااعددالمو ، 
اددرا  لددد ول اعدداااب  س" لددب الاوبدد "   و واجدد  الناددا  اللددواه  اددافرن وسدددهلن  ددا  إلضدداعه  ة

 اعوباا هلا ل  طملرا  إ  أن تنملو  الدول  ااعالمو  مين  ا رأ  من الا ر  ون يرا  
إن اعاخداا الاجو   لىعلوب سرب أمر يملو ، ألطد  حيدرا ا ددطون مدن اخلدرو  بحلدو    -129

ناهك، ري  و  أ جا  البال ، احلا ري الغُا  ا ناعب واحلدا   وا  زال  ت ومن  من ا نا ا احملاار 
ري الحلددي  واحلددا ري احلوددا ، فضددال  عددن الواجددب اخلدداص ري تددوف  الرعا دد  الاللمدد  لرفدداه األ  ددال  
 وإن من  هلُه األفعال تناهك ساوا ااطاان األعاعو  واالازاماا ا اعلا  بالااطون ااطاا  

 ك االقتصادتفكي -دال 
أ ا اطعداا األمن وفرض أطواظ احلحلا  والعاوباا ااةاحلا    واعامرا  احلرب ري  ود   -130

إ  احلددد بلددك  لطدد  مددن ةددد   ا دددطون الاددو  ن علددأ لاددب  2011أ ددا  الددبال  منددُ عدداا 
 ماوا عدو -الرلا  وإن اعاطال  هلُه احلرب ةد أسدثت موج  مدمر  من البطال  جعلدت الكند  ن 

  كافيون من أج  الباا  ري أوضاظ ألوم  من ال ار   -أولئك ا لر  ن  اللوا  
وأفضت عنواا من األعمال الااالو  إ  طلو   ا    من ااةاحلا اا ا وال   اليت تادوا  -131

علددأ ااطاهال دد  والدديت تلددم  أعمددال عنددق واباددزال وإطكددا ا   طوئددا  حلاددوا ااطاددان األعاعددو   ف ددي 
نا ا احملاار ، لان ا ت اظ أععا  الال  األعاعو  وفرض ةودو  علدأ سر د  الاناد  حبودي  و  ا 

ن  الاكان من الُهلاب إ  أمالن عمله ، تىث  مدمر علأ الاكان احملاار ن   ميت
وري  ا  ا، اليت ختض  حلحلا  سكومي مادامر مندُ ثدالث عدنواا،   اعدانزاف اةاحلدا    -132

عد  وادن  ا  روشداا  وري تددمر، البلدد  الديت تاد  آاطبهدا وثدا  تددمر،  لان  اوا عاباا  علدأ الز ا
لاطددت الاددواس  وبودد  ا حلددنوعاا الودو دد   لددكالن النلددا ن الر واددون ا ددد  ن للدددل   وأ ا 

إ  انودددا  اةاحلدددا   2015احلدددرب ووةدددوظ تددددمر ري أ ددددم تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  ري أ ا /مدددا و 
دول  فوما بعدد باددم  مواةد  الدإلاث العدا ي حيدد مدن ا فداا ااةاحلدا    ا د ن   وإن ةواا تنملو  ال

للمنطادددد   ووفاددددا  لروا دددداا ةدددددمها بعدددد  الاددددكان، الايددددا اللددددباب بانملددددو  الدولدددد  ااعددددالمو  
 لليحلول علأ  ل  بالد ج  األو  

اددا  وري منددا ا ألددرا لاضددع  لانملددو  الدولدد  ااعددالمو  مندد  الرةدد ، أجدد  اداهلدددون الن -133
علأ تر  وظا  هن،  ا أثر تىث ا  شد دا  علوهن وعلأ أعرهلن  وحتدثت طادا   بوبداا و رضداا 
ومد عددداا وموظ ددداا عدددن الطر اددد  الددديت أ ومدددن هبدددا علدددأ الاوةدددق عدددن العمددد  مدددن أجددد  اتبددداظ 

 الاوجوهاا الحلا م  اليت  حلد هلا تنملو  الدول  ااعالمو  
اياود  الحلدناعو  وااةاحلدا    تبا ندا  واعدعا  بدن ا ندا ا و ابا ن الضر  الُم حلا بالبنود  ال -134

الواةع  حتدت عدوطر  احلكومد  وتلدك الواةعد  حتدت عدوطر  اجلماعداا ا ادلي  ا ناهلضد  لليكومد  
أو اجلماعاا اا هلابو   وم  اماددا  الندزاظ إ  مد ند  سلدب، عداك ا رلدز الحلدناعي وا دا  الدو ب 
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ل  عمدد  عددوا عددد  ةلودد ، إن وجددد، مددن معامدد  الناددوج ومعامدد  الاددابا أشددد ا عاطددا   وا  ددزا
 هوددز األوُ ددد  الددديت لاطدددت موجدددو   هلندددا   وتاددا ود ا ندددا ا الددديت تادددوطر علوهدددا احلكومددد  علدددأ 
ططاا البلد من األمدن الناد ، وبالادا ، فدإن احلالد  ااةاحلدا    فوهدا لاطدت أةد  تدىثرا  بوجد  عداا  

ا    وا حلاط  ري ا نا ا الديت تادوطر علوهدا ا عا ضد ، و رجد  وةد  مر الكن  من ا ؤعااا الاج
ذلدددك، بد جددد  لبددد  ، إ  عملوددداا الاحلدددق اجلدددوم الكنو ددد  والعلدددوا و  الددديت ةامدددت هبدددا الادددواا 

 ا والو  لليكوم  
وعلأ الرو  من أن بع  الب  الاياو  الحلناعو ،  ا ري ذلك بع  ا حلاط  ري  ملا،  -135

ا تددزال عددلوم  وتعمدد ، فددإن ااةاحلددا  الدملدداي تدددهلو  باددبب الاضددخ  واخن دداض ةومدد  العملدد  
احمللود   وعلدأ الدرو  مددن أن الادل ،  دا فوهددا الادل  األعاعدو ، واأل و دد  وا البد  مادوفر  لللددرا ، 

عا  ا ت عدددت إ    جددد  أادددبيت معهدددا ري وددد  مانددداول الغالبوددد  العملمدددأ مدددن عدددكان فدددإن األعددد
ري ةدد عاطدت انودا ا   داثال  علدأ ططداا البلدد ا د ن   وهلنا  مدن وبلداا وةدرا ألدرا ا حتحلدأ 

  اةاحلا اهتا احمللو  

 األسواق السرية -سادساا  
، فوهداتاوطر علأ ا وا   الطبوعو    ا لان الن وذ ري منطا  ما هلو الُم حيد  اجله  اليت -136

مددن عدددا  -ولددُلك ادامعدداا احمللودد  واألفددرا  ااطاهددال ون  -فاددد اعددا ا ا األ ددراف ا ايا بدد  
  ااعاارا  الناج  عن النزاظ ا اامر 

وعدددزلا ات اةددداا الادددوطر  علدددأ ا دددوا   هلومنددد  تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  ري  و  الدددزو    -137
  ااعالمو ، من لالل عاد الحل اا مد  ادامعداا احمللود  بلدىن إ ا   إطادا  ومتكن تنملو  الدول

اا هلابودد  عملودداا اجلماعدداا عددا  ةوتدد  وعددلطا   و ددو ا   الددن ا والغددال، مددن إةامدد  الددوا اا وإ
  وعلأ الرو  مدن أن 2014الن ا اخلاا ري   ر الزو  عندما اعاولت علأ ساول الن ا ري عاا 

مااو اا ما ةب  احلرب وأن ساول الن ا ومرالز الاول   الديت  ادوطر علوهدا ااطاا  ا  حل  إ  
الانملدددو  ةدددد تضدددر ا مدددن جدددرا  الضدددرباا اجلو ددد  الددديت ةددداا هبدددا الايدددالق الددددو  والادددواا ا والوددد  
لليكومدد ، فددإن الانملددو  ا  ددزال  اددا ود مددن ا بوعدداا إ  عمددال  يلوددن  اومددون باكر ددر الددن ا 

الددن ا الر واددو  الدديت  اددوطر علوهددا الانملددو   بهدد  واحلدددو   وتلددم  ساددوللطددوط اجل وبوعدد  عدد 
 سالي العمر والانك 

ومواةدد  تددراث و دوال النددزاظ، ةدداا أفددرا ،  نامددي بعضدده  إ  فحلددا   يا بدد ، بنهددب مواةدد   -138
 أثر دد  عا ودد   وةدداا تنملددو  الدولدد  ااعددالمو ، بحلددو   منهجودد ، باددرة  ا مالكدداا الناافودد  واا ددا 

 هبا، ولد   ري ا وف  الاحلااوون ري حتد د هلُه ا مالكاا وتاوومها 
تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  علدددأ تددددمر، طالدددت الادددواا اعددداوال  وري اللدددهر الدددُم عدددبا  -139

احلكومودد  مئدداا الاطدد  األثر دد  الادميدد  إ  مواةدد  ومندد   وعلددأ الددرو  مددن هلددُه اجلهددو ، اعددامرا 
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لممالكداا الناافود  الديت ا تادد  بدنمن  و  هتر دب الاطد  األثر د  لعملواا الندبش ود  ا لدروع  
إ  اخلدددا   وبوعهدددا ري الادددوا الادددو ا   و  دددرض تنملدددو  الدولددد  ااعدددالمو  لدددُلك ضدددر ب  علدددأ 

 ا هربن الُ ن  نالون الاط  األثر   ع  ااةلو  الُم  اوطر علو   
النااري ونبهدا واعداعماقا للمن عد  الُاتود   إن عرة  ا مالكاا ذاا األ.و  العملوم  للإلاث -140

وختر بهددا أعمددال يملددو    وجددب الادداطون ااطاددا  الدددو  العددرري، و وجددب الادداطون الاددو م لمثددا  
  ،2015س2199  وةددددد أ ان أللدددد  األمددددن، ري ةددددرا ه 1963تلددددر ن األول/ألاددددوبر  26ا ددددؤ   

و  الاو   ، عدوا  ألدان عرضدوا  أا ماعم ددا   وأشدا  تدم  الإلاث النااري ري العراا واجلمهو    العرب
إ  عدا شرعو  الاجا   ري ا ثا  و الب بىن تاخُ  و  الدول األعضدا  اخلطدواا ا ناعدب   ند  
الاجددا   ري ا مالكدداا الناافودد  العراةودد  والاددو   ، بوعددا   منهددا سملددر الاجددا   ري مندد  هلددُه ا ددوا  

 ع  احلدو   
ملددو  الدولدد  ااعددالمو  أعددواةا   اددوا فوهددا ا ادداتلون ومنااددروهل  ا دددطوون ببودد  وةددد أةدداا تن -141

الناددا  والبندداا الوز ددد اا، وبعضددهن ا  اجدداولن الااعددع  مددن العمددر  وتعام دد  الناددا  الوز ددد اا  
لالعبوددد وختضددعن لالعدداعبا  اجلناددي  و  توثوددا وجددو  أعددواا خناعدد  حبكدد  الواةدد  ري مدددن ري 

و  وسلددددب  وتددددنمل  ، ري  ودددد  أ ددددا  ااةلددددو  الددددُم  اددددوطر علودددد  تنملددددو  الدولدددد  الرةدددد  و  ددددر الددددز 
ااعالمو  أعواا أاغر، فضال  عن عدد  هلا د  مدن عملوداا البود  ألفدرا   و ادوا بعد  "ا دال  " 
بكاددب واف الدددوا اا ببودد  الناددا  والبندداا مددن جد ددد إ  أتعددرهلن علددأ الددرو  مددن أن هلددُا 

 الدول  و عاة ب علو  بااعداا  العم  يملو  من جاطب تنملو 
وحتدددددا ه اجلماعددددداا ا ادددددلي  ا ناهلضددددد  لليكومددددد ، وجبهددددد  النحلدددددر ، وتنملدددددو  الدولددددد   -142

ااعالمو ، برهلدا ن لاااضدي فد د  لمحلدد  للددل   وت درض بعد  اجلماعداا ا ادلي  ا ناهلضد  
 لليكوم  ضرا ب ري ا نا ا اليت تاوطر علوها  

وطر  احلكومددددد ، طلدددددى عدددددوا ري عدددددواا عملوددددداا ااعاادددددال وري ا ندددددا ا اخلاضدددددع  لاددددد -143
كومودددددددون  شدددددددو  مدددددددن األعدددددددر الددددددديت وااساجدددددددال واالا دددددددا  الاعاددددددد و ، فوطلدددددددب ا وظ دددددددون احل

 ددون أ ضددا   شددو  لواددميوا معلومدداا عددن أةا هبددا، وماابدد  اافددرا  عددنه   و اااضددأ ا وظ تلددام 
الدددزو  الددديت حياادددرهلا تنملدددو   نددد    دددر  غدددا    ا ندددا ا اخلاضدددع  لادددوطر  احلكومددد  مددن مد للمدددطون
  ااعالمو   الدول 

 االستنتاجات والتوصيات  -سابعاا  
 االستنتاجات -ألف 

إن أهوال الحرب قد عّمت كل مكان، وما برحت قائمة كل يووم  فقود أدى تودمير  -144
  البلد وتدمير األمة إلى تدمير حياة السكان.



A/HRC/31/68 

GE.16-01721 28 

تحّول إلى نزاع بالغ التعقيد، يتميز بتكاثر والوضع متردي، وقد  2011ومنذ عام  -145
األطراف المسلحة، وتعدد الجبهات، وتقواعس المجتموع الودولي عون اتأواإ أي إجوراء فوي 
الوقوووت المناسوووب لمعالجوووة هوووذا الوضوووع. وباتوووت الدولوووة السوووورية المحطموووة علوووى و وووك 

  االنهيار.
موووودنيين. ويجوووب وقوووف  وووّن هجموووات عشوووووائية وايووور متناسوووبة علوووى السوووكان ال -146

وتسوووتأدم القووووات الحكوميوووة، والجماعوووات المسووولحة المناهموووة للحكوموووة، والمن موووات 
اإلرهابيووة، أنووواع الحصووار ومووا تسووتتبع  موون تجويووع ومنووع وصووول المسوواعدة اإلنسووانية وايوور 
إلك من أ كال الحرمان، كأدوات حرب إلراام الطرف اآلخر على االستسالم أو النتزاع 

مووودنيون، الوووذين يتحملوووون وطوووأة إلوووك، فوووقنهم مجووورد بيوووادق. وقووود تنوووا الت سياسوووية. أم ال
 تفاقمت معاناتهم بسبب اياب الحماية المدنية. 

ويسوووووتنل االنتهوووووا يون والعناصووووور اإلجراميوووووة محنوووووة اآلخووووورين تحقيقووووواا ألاراضوووووهم  -147
الأاصة. ومن بين أساليبهم االبتزا  باألسعار وطلب الر وة. وتمارس المن مات اإلرهابية، 

ورة منهجية، التجارة اير المشروعة في النفط واآلثار وتعمد إلى أخذ الرهوائن. وتشوار  بص
بعض الجماعات المسلحة المناهموة للحكوموة أيمواا فوي هوذو السووق السورية إإا سونحت 

 لها الفرصة إلك.
إن الفموواء اإلنسوواني يموويق يوموواا بعوود يوووم. وال تووزال االنتهاكووات الصووارخة لحقوووق  -148

القووانون الوودولي اإلنسوواني مسووتمرة بووال هوووادة، وتووزداد خطووورة بسووبب اإلفووالت اإلنسووان و 
الواضووم موون العقوواب. ولووم تلووق أحكووام قوورارات مجلووس األموون إات الصوولة  ان وور المرفووق 
السووادسح حتووى اآلن االهتمووام ومووا  الووت ايوور منّفووذة. وتسووتمر القوووات الحكوميووة وتن وويم 

 نسانية، وتتفشى جرائم الحرب.الدولة اإلسالمية في ارتكاب جرائم ضد اإل
ة التوووي إن توجيووو  نوووداء مووون أجووول السوووالم أمووور مالوووم للنايوووة. والأطووووات المتدرجووو -149
التووي أيّوودها مجلووس األموون فووي و  2012بيانووات فيينووا بنوواءا علووى بيووان جنيووف لعووام  أعلنتهووا
ح تولّوود  خموواا يجووب تعزيووزو لموومان عمليووة  وواملة للجميووع ويقودهووا 2015 2254 قوورارو
وريون مون أجول إنهواء النوزاع المسولم واالنتقوال نحوو السوالم. وإن إمكانيوة تقريور وقووف السو

إلطالق النار على المستوى الوطني، ياستكمل بوقف إطالق النار على المستوى المحلي، 
  جديرة بأن يتم تقصيها.

ويتصووف ضوومان وصووول المسوواعدة اإلنسووانية واحتوورام حقوووق اإلنسووان والحريووات  -150
بأقصوووى درجوووة مووون األهميوووة. وتتحّمووول األطوووراف الفاعلوووة المحليوووة والدوليوووة، موووع  األساسوووية

مناصريها، مسؤولية مشتركة في جعل هذو العملية توؤتي ثمارهوا، موع القيوام، فوي اآلن إاتو ، 
  بمنع انتشار اإلرهاب والعنف المتطرف في المنطقة.
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المؤسسوووات ويجوووب دعوووم الفمووواءات اإلنسوووانية وتعزيزهوووا. ويشووومل إلوووك عمووول  -151
اإلنسووانية ومرافقهووا والعوواملين لووديها ولكنوو  يشوومل أيموواا الرعايووة والمواسوواة اللتووين يوفرهمووا 
المدنيون السوريون، بموا فوي إلوك من موات تطوعيوة مثول الأووإات البيمواء، لمجتمعواتهم 

 المحلية. 
ي وتؤدي المرأة دوراا ال انى عن  فوي حمايوة أسورتها ومجتمعهوا، وهوو دور ايور مرئو -152

االباا بالنسبة إلى العالم الأارجي، إال أن  دور محمود لما توفرو المرأة، بنيرية، من إنسوانية 
وعزاء لآلخرين. وبوصف المرأة صووتاا قويواا يودعو إلوى حول النوزاع، فقنو  ينبنوي تمكينهوا مون 

 المشاركة مشاركة تامة في المفاوضات السياسية الراهنة والمقبلة. 

 التوصيات -باء 
تقريووراا  11، 2011آب/أاسووطس  22قوودمت لجنووة التحقيووق، منووذ إنشووائها فووي  -153

إلى مجلوس حقووق اإلنسوان، وفقواا للواليوات السوت التوي أسوندت إليهوا. واختتموت اللجنوة  
كل تقرير بتوصيات محددة الهدف موجهة إلى مجموعوة منوعوة مون الجهوات الفاعلوة، بموا 

موواء المعنيووة، والمجتمووع الوودولي ككوول، فيهووا جميووع أطووراف النووزاع المسوولم، والوودول األع
واآلليووات السياسووية إات النفوووإ، بمووا فووي إلووك مجلووس األموون والجمعيووة العامووة ومجلووس 

  حقوق اإلنسان.
ولموووا كانوووت تقوووارير اللجنوووة تتنووواول علوووى وجووو  التحديووود الفتووورة التوووي تشوووملها هوووذو  -154

التوي قودمتها فوي تقاريرهوا التقارير، فقود بودأت اللجنوة ممارسوة تتمثول فوي تكورار التوصويات 
السابقة كوسيلة للفت االنتباو بصورة مستمرة إلى عدد كبير من التوصيات التي قدمت فوي 
وقت سابق من النزاع المسلم والتي ال تزال بالنة األهمية واير منفذة. ومرة أخورى، تكورر 

  النزاع. اللجنة التوصيات التي قدمتها في تقاريرها السابقة ووجهتها إلى جميع أطراف
وتوصووي اللجنووة بووأن تتقيوود جميووع األطووراف بصووورة فعليووة و وواملة بحقوووق اإلنسووان  -155

  والقانون الدولي اإلنساني، وبوج  خاص بما يلي 
أن تميز بين األهوداف العسوكرية واألهوداف المدنيوة، وأن تمتنوع عون  ون  سأ  

 جميع الهجمات العشوائية واير المتناسبة؛
نووواع الحصووار ومووا يتصوول بوو  موون تجويووع وأفعووال حرمووان، أن تنهووي جميووع أ سب  

وأن تموومن وصووول المعونووة اإلنسووانية، بمووا فووي إلووك األاذيووة والموواء والرعايووة الطبيووة، دون 
 عوائق؛

أن تح ووووور وتمنوووووع التعوووووذيب وايووووورو مووووون أ وووووكال المعاملوووووة القاسوووووية أو  س   
 الالإنسانية أو المهينة، بما في إلك العنف الجنسي؛

 ر فعلياا تجنيد واستأدام األطفال في األعمال القتالية؛أن تح  س   
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أن تحموووي العووواملين فوووي المجوووال اإلنسووواني والمرافوووق اإلنسوووانية، بموووا فوووي  سه  
 إلك العاملون الطبيون والمستشفيات ووسائط النقل الطبي؛

أن تسووواعد وتحموووي المجموعوووة الكاملوووة مووون األ وووأاص المشوووردين، موووع  سو  
 للسن والعمر؛ إيالء االعتبار الواجب

أن تحمووي نسووويج المجتمووع بطوائفووو  الدينيووة والمتنوعوووة إثنيوواا، وأن تمووومن  سل  
الحيز الال م لمجموعة متنوعوة مون المودافعين عون حقووق اإلنسوان والمحوامين والصوحفيين 

 واألكاديميين وللمجتمع المدني؛
  أن تح ر األسلحة اير الشرعية وتمنع استأدامها؛ سىل  
ن مهاجمووة المواقووع الثقافيووة وأن تسوواعد علووى الحفووا  علووى أن تمتنووع عوو سط  

  هذو المواقع وأن تح ر التجارة واالتجار في األعيان الثقافية؛
أن تتعاون تعاونواا فعواالا ضود المن موات اإلرهابيوة التوي أورد مجلوس األمون  سم  

 قائمة بها في قرارات .
  السورية بما يلي  وتوصي اللجنة بأن تقوم حكومة الجمهورية العربية -156

أن تتقيد تقيداا تاماا بحقوق اإلنسان وبالقانون الدولي اإلنساني، وبقرارات  سأ  
 مع إعطاء أمر واضم لجميع مسؤوليها وقواتها بالتقيد بها؛مجلس األمن، 

أن تكووف عوون  وون هجمووات عشوووائية وايوور متناسووبة علووى منوواطق مأهولووة  سب  
 بالمدنيين؛
المعونووووة اإلنسووووانية إلووووى المجتمعووووات المحاصوووورة التووووي أن تكفووول إيصووووال  س   

يصعب الوصول إليها مع تيسير إلك عبر الحدود وعبر الجبهات، امتثاالا ألحكام قورارات 
 مجلس األمن؛

  أن تسمم للجنة بالوصول إلى البلد. س   
الجماعووات المسوولحة المناهمووة للحكومووة موون العناصوور بووأن تتبوورأ وتوصووي اللجنووة  -157

  االمتثال للقانون الدولي.نفوإها على نحو فعال لنرض ة وأن تمارس المتطرف
سويما الودول  والعلوى األطوراف المتحاربوة، توأثير وتوصي اللجنة الدول التي لوديها  -158

ودعوم العنوف إلنهاء في مجلس األمن، بالعمل معاا للمنط على األطراف الدائمة العموية 
  ية انتقالية سياسية مستدامة في البلد.عمل املة للجميع لبدء إجراء مفاوضات 

  وتوصي اللجنة جميع أعماء المجتمع الدولي بما يلي  -159
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األطوووراف المتحاربووة بهوووا، ومعالجوووة ووقووف إموووداد كووبم انتشوووار األسووولحة  سأ  
 مصادرها؛
للعمليوات المقدموة الودعم أ وكال التمويل وايورو مون نطاق تعزيز وتوسيع  سب  

 اإلنسانية؛ 
يوووووة حقووووووق اإلنسوووووان ل  وووووأاص كافوووووة، بمووووون فووووويهم المهووووواجرون، حما س   

واأل أاص المشردون داخلياا، وملتمسوو اللجووء والالجنوون، والوفواء بالتزامواتهم بمقتموى 
والبروتوكوووول  التفاقيوووة المتعلقوووة بوضوووع الالجنوووينالمعاهووودات الدوليوووة لحقووووق اإلنسوووان، وا

 الملحق بها، وايرها من الصكو  إات الصلة؛ 
حماية لطوالبي اللجووء والالجنوين، والتقيود بمبودأ عودم اإلبعواد حيز مان ض س   

 القسري، مع إبداء التمامن الدولي الفعال وتقاسم المسؤولية؛
الووووذين المزيوووود موووون السووووبل القانونيووووة لتحقيووووق األمووووان ل  ووووأاص إيجوووواد  سه  

وقبوول الحواالت  ،توسيع بورامج إعوادة التووطينوتشمل هذو السبل  ،يحتاجون إلى الحماية
بشأن منم التأ يرات ولم  ومل األسور والبورامج األكاديميوة مرنة واتباع سياسات اإلنسانية 

 الرعاية؛ومأططات 
التشوديد علوى ضوورورة المسواءلة فيموا يتعلووق باالنتهاكوات الجسويمة ودعووم  سو  

 العمليات الفعالة والممكنة في هذا الشأن؛
الثقوووة المتوخووواة خوووالل العمليوووة السياسوووية ضووومان أن تراعوووي تووودابير بنووواء  سل  

احتياجووات و ووواال المجتمعووات المحاصوورة فووي جميووع أرجوواء الجمهوريووة العربيووة السووورية، 
بما في إلك اإلفراج عون السوجناء السياسويين وعون المودنيين المحتجوزين بصوورة تعسوفية، 

  جا  في المستقبل.ومراقبة أماكن االحت ،واقتفاء آثار المفقودين وضحايا االختفاء القسري
منهووووا بتوووودابير وتوصووووي اللجنووووة بووووأن يوووودعم مجلووووس حقوووووق اإلنسووووان توصووووياتها،  -160
اتأووواإ كوووي يتسووونى مجلوووس األمووون إليووو   ن ووور هوووذا التقريووور إلوووى األموووين العوووام لتوجيووو   إحالوووة

إلوى الجمعيوة العاموة لتقوديم التقوارير خالل عملية رسومية وتقديم  من اإلجراءات المناسبة، 
  ن.ومجلس األم

 وتوصي اللجنة مجلس األمن بما يلي  -161
 تأييد توصياتها؛ سأ  
جعل اإلحاطات اإلعالمية المنت مة التي تقدمها لجنوة التحقيوق جوزءاا مون  سب  

 جدول األعمال الرسمي لمجلس األمن؛
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تممين قرارات مجلس األمون المقبلوة آليوات تنفيوذ مون أجول رصود تنفيوذ  س   
 طلبات المجلس؛

إ اإلجووووراءات المناسووووبة بقحالووووة الوضووووع إلووووى القموووواء، وربمووووا إلووووى اتأووووا س   
المحكمووووة الجنائيووووة الدوليووووة أو محكمووووة مأصصووووة، علموووواا أن مجلووووس األموووون هووووو وحوووودو 

 المأتص، في حالة الجمهورية العربية السورية بقحالة الوضع إلى القماء؛
قرسوواء ضوومان التووزام الجهووات المعنيووة وأصووحاب المصوولحة التزاموواا فوريوواا ب سه  

  عملية سالم  املة تستجيب على نحو كامل لتطلعات الشعب السوري.
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Annex I  

  Correspondence with the Government of the Syrian Arab 
Republic 
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Annex II 
  Damage assessment of Omar Ibn al-Khattab mosque, Jisr al-

Shugur (Idlib) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNOSAT analysed imagery acquired on 13 November 2015 and 15 April 2014 to detect 

possible damage to the Omar Ibn al-Khattab mosque in Jisr al-Shugur, Idlib. Using satellite 

imagery based change detection analysis, UNOSAT identified possible severe damage to 

the main mosque building and probable damage to the mosque minaret. 
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Annex III 

  Damage assessment of Husseiniya (Hasakah) 

 
UNOSAT analysed imagery acquired on 28 March 2011 and 13 June 2015 to detect 

changes in Al Husseiniyah village in Tel Hamis countryside, Hasakah. UNOSAT identified 

that a majority of the previously visible buildings had been destroyed or razed. A total of 

319 buildings were destroyed or razed. 
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Annex IV 

  Damage assessment of Al-Eis field hospital (Aleppo) 

 
UNOSAT analysed imagery acquired on 22 November2015 and 22 October 2014 to detect 

changes at the Makeshift Hospital in Jabal al-Eis,Syria. Using satellite imagery based 

change detection analysis, UNOSAT assess the building as being moderately damaged. 
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Annex V 

  Damage assessment of Palmyra ruins (Homs) 
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Annex VI 

  Security Council resolutions on the Syrian Arab Republic 

 

Resolution Date of adoption Theme 

2042 (2012) 14 April 2012 
Authorizes an advanced team to monitor ceasefire 

implementation in the Syrian Arab Republic 

2043 (2012) 21 April 2012 
Establishes the United Nations Supervision Mission in the 

Syrian Arab Republic (UNSMIS) 

2059 (2012) 20 July 2012 

Renews the mandate of the United Nations Supervision 

Mission in the Syrian Arab Republic (UNSMIS) for 30 

days 

2118 (2013) 27 September 2013 
Establishes the framework for the elimination of Syrian 

chemical weapons 

2139 (2014) 22 February 2014 

Urges access to humanitarian aid and calls parties to 

facilitate delivery of aid and lifting of sieges in populated 

areas 

2165 (2014) 14 July 2014 

Authorizes, for 180 days, cross-border relief delivery and 

the expeditious deployment of a monitoring mechanism to 

ensure compliance 

2170 (2014) 15 August 2014 
Condemns widespread human rights violations by 

extremist groups in Iraq and the Syrian Arab Republic 

2178 (2014) 24 September 2014 
Condemns violent extremism and underlines the role of 

states in preventing travel and funding to terrorist fighters 

2199 (2015) 12 February 2015 Condemns trade with groups associated with Al-Qaida  

2209 (2015) 6 March 2015 
Condemns use of chemical weapons (chlorine) in the 

Syrian Arab Republic 

2235 (2015) 7 August 2015 
Establishes a mechanism to identify perpetrators using 

chemical weapons in the Syrian Arab Republic 

2249 (2015) 20 November 2015 

Condemns ISIS terrorist attacks and requires member 

states to take all necessary measures to prevent terrorist 

acts on ISIS-controlled territory 

2253 (2015) 17 December 2015 

Expands sanctions framework to include Islamic State in 

Iraq and Levant, including suppressing financing to this 

group 

2254 (2015) 18 December 2015 
Endorses a road map for peace in the Syrian Arab 

Republic 

2258 (2015) 22 December 2015 
Renews authorization for passage of humanitarian aid 

until January 2017 
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Annex VII 

  Map of the Syrian Arab Republic 
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