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مجلس حقوق اإلنسان


والثالثون
الدورة الخامسة
 ٢٣-٦حزيران/يونيه ٢٠١٧
البندان  ٢و 4من جدول األعمال

اإلنسان
المتحدة السامي لحقوق

التقرير السنوي لمفوض األمم
وتقارير المفوضية السامية واألمين العام
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

موجز حلقة النقاش الرفيعة المستوى بشأن حالة حقوق
اإلنسان في الجمهورية العربية السورية*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

اإلنسان

موجز
قرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره  ٢٣/٣٣عقد حلقة نقةار رعي ة اوسةبوأ ة ن
حال حقوق اإلنسان يف اجلمهوري ال ر ي السوري خالل دورته الرا والثالثني ،الب ةاور مة
جلن البحقيق الدولي اوسةبقل او نية اجلمهورية ال ر ية السةوري  ،ذةا يف ألة مسة ل ا خب ةا
القس ةةري وا حبج ةةال الب سة ة ا ،واىلاجة ة ة اوس ةةا ل ع ةةن ا نبهاا ةةاة والبج ةةاولاة اوب ةةل
اووضةةوم ،م ة ة ةرال شةةهاداة ال ةةهود وةيةةام ب ةواة السةةوريني و ل ة ا لةةس يف الق ةرار
ن سةةه ة م وضةةي األمةةا اوبحةةدو السةةامي ىلقةةوق اإلنسةةان ةعةةداد تقريةةر عةةن حلق ة النقةةار
الرعي اوسبوأ وبُعد هذا البقرير تلبي ً هلذا الطل 

__________

*

قُدم هذا البقرير د األجل احملدد حىت يبضمن بحدث البطوراة
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أوالا -مقدمة
 -١عقةةد جملةةس حقةةوق اإلنسةةان ،عم ةالً ق ةراره  ،٢٣/٣٣حلق ة نقةةار رعي ة اوسةةبوأ ة ن
حال حقوق اإلنسان يف اجلمهوري ال ر ي السوري يف  ١4آأار/مارس  ،٢٠١٧خالل دورته الرا ة
والثالثني ومشلت بهةدا اوناق ة ليةادو ة ةرال انبهااةاة ووةاولاة القةانون الةدوق ىلقةوق اإلنسةان
والقانون الدوق اإلنساين اليت ارتكببها مجية ب ةرا النةزام يف اجلمهورية ال ر ية السةوري  ،مة ال ايةز
خا على مس ل ا حبجال الب س ا وسو او امل والب ذي بثنةا ا حبجةال وا خب ةا القسةري
منذ عام  ،٢٠١١واق ا سبل م اجل تل القضايا ومسا ل اجلناو اوزعومني
 -٢وتة ةربس حلقة ة النق ةةار رق ةةيس جمل ةةس حق ةةوق اإلنس ةةان ،الس ةةيد خة ةوااني بلكس ةةندر م ةةالا
مارتيلا وبد بياناة اعبباحي ال من م وض األما اوبحةدو السةاما ىلقةوق اإلنسةان ،ورقةيس
جلن البحقيق الدولي اوسبقل او نية اجلمهورية ال ر ية السةوري  ،ومنسةق األمةا اوبحةدو اإلقليمةا
لل ؤون اإلنساني لأللم السوري
 -٣وبدار حلق ة النقةةار ابةةاو اوراسةةلني الةةدوليني ل ةةبك سةةا ةن ةن بروأ دامةةون ،وشةةار
عيهةةا اوةةدير البن يةةذي لل ةةبك السةةوري ىلقةةوق اإلنسةةان ،عاضةةل عبةةد الةةةع واحملامية الناشةةط مة
شبك اوربو السوري  ،مجان سي؛ وناقب الرقيس السا ق لالقبال الو ع لقوأ الثورو واو ارضة
ةةمت
الس ةةوري  ،او بقلة ة الس ةةا ق والناش ةةط  ،ن ةةورا اجلي ةزاوي واو ةةار يف "لة ة الرق ة تُةةذ
والباحث يف قضايا اجلماعاة اوبطرع يف ال رق األوسط ،سرمد اجلةيالين واحملةاما واوةداع عةن
حري الكلم مدير اوراز السوري لإلعالم وحري الب با ،وهو بيضاً م بقل سا ق ،مالن درويش

ثانيا -البيانات االفتتاحية
 -4أار م وض األما اوبحدو الساما ىلقوق اإلنسان او اراني ،يف يانه ا عببةاحا ،ة ن
عةةدداً حي ةةى مةةن النةةاس يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري ت رض ةوا لالحبجةةال الب س ة ا والب ةةذي
وا خبطةةا وا خب ةةا القسةةري واسةةبمر منة م وضةةي األمةةا اوبحةةدو السةةامي ىلقةةوق اإلنسةةان
(او وضةةي جل وجلن ة البحقيةةق دخةةول البلةةد ،وة تُقبةةل بي منقم ة دولي ة وراقب ة حقةةوق اإلنسةةان يف
ةارس عيهةا الب ةذي ول ةت
األماان اليت يُرج بن يكون ع راة آ النةاس تبجةزين عيهةا ور ف
او وض السةاما ا نببةاه ة بن النةزام ةدب احبجةال عنا ةر بمنية وت ةذيبها جمموعة مةن األ ةال
يف درعا فلفوا جدران مدرس كبا اة مناوق للحكومة ووةا ت ةاعدة ا حبجاجةاة ،هامجةت
اىلكوم ش بها وشنت عليةه حر ةاً ،األمةر الةذي بدأ ة ت ةري حراةاة مبمةردو وتةذية البطةر
ال ني ةة؛ والبمهي ةةد ىل ةةر ةقليمي ة الواال ة وق ةةال او ةةوض الس ةةاما ةن البل ةةد س ةةره ب ةةب رع ة
ت ذي  ،ومكاناً لرع وح ا وظلا مطلق و حظ بن النزام يف اجلمهوري ال ر ية السةوري  ،مة
دخوله عامه السا  ،هو بسوب اارث من ن اإلنسان شةهدها ال ةاة منةذ اىلةر ال اوية الثانية ،
وبن ن ةةدا اة او ةةدنيني الياقسة ة يف حلة ة يف ع ةةام  ٢٠١٦ة ت ةةؤثر يف القي ةةاداة ال اوية ة بو ا ةةان
ت ثاها ض ي اً ،علماً ن ن وأ هذه القياداة قادر على ةيقا ا قببال
 -٥وبضا او وض السةاما بن ال قةاق اورتكبة يف حةق الطاق ة اليزيدية علةى يةد جمموعة
مبطرعة م روعة اسةةا تنقةةيا الدولة اإلسةةالمي يف ال ةراق وال ةةام ،ذةةا يف ألة اخبطةةا ال بيةةاة
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والنسا و ي هن و هن رقيقاً جنسياً ،ة تؤد ة اختاأ ةجةرا اة سةري وحاية وسةا ل اجلنةاو
عاسب مال حق ال يبو مراراً وتكراراً تفراجة م ةه األمةل يف ةيقةا تلة ا ةالر الةيت م ة ا هلةا ويف
ةحال ة مق ة يف اجل ةراقا الدولي ة اوزعوم ة ة احملكم ة اجلناقي ة الدولي ة و حةةظ او ةةوض السةةاما بن
اعبمةةاد اجلم ي ة ال ام ة يف ا ةةانون األول/ديس ةةم  ٢٠١٦الق ةرار  ٢48/٧١ال ةةذي بن ة ا لي ة
الدولية احملايةةدو واوسةةبقل للمسةةاعدو يف البحقيةةق ة ن األشة اص اوسةةؤولني عةةن اجلةراقا األشةةد
خطةةورو ذوج ة القةةانون الةةدوق اورتكب ة يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري منةةذ آأار/مةةارس ٢٠١١
ومالحقبها قضاقياً (ا لي الدولي احملايدو واوسبقل جل اان خطوو اباو ة األمام وبضا قاقالً
ةن او وضي تسا سرم وتاو ممكن إلن ةا ا لية اوةذاورو الةيت يُبوقة بن ت مةل ة جانة جلنة
البحقيق جلم األدل وحتليلها وةعداد مل اة م ل عن األعراد او ببه عيها ق د ةرسا بساس
تنطلةةق منةةه اإلجةرا اة اجلناقية ضةةد آحةةاد اجلنةةاو وشةةدد علةةى بنةةه ةةد مةةن اوسةةا ل  ،وةحقةةاق
السوري يوماً من حتقيق او اىل والسالم
اىلق ،والب ويض اا يبمكن ال
 -٦و ي ةزال ا حبج ةةال قض ةةي توري ة النس ةةب ة الكث ةاين يف اجلمهوري ة ال ر ي ة الس ةةوري ،
قضةةي ً ركةةن بن حتةةدد م ةةا بي ات ةةاق سياسةةا وعلةةى ا بم ة الةةدوق بن يةةدعا نضةةال األُسةةر
السوري من بجةل م رعة اىلقيقة واخبةبا او ةوض السةاما يانةه ةث مجية األ ةرا علةى وقة؛
ة ودعةةا ة كةةني
الب ةةذي واإلعةةداماة واحملاامةةاة اجلةةاقرو مةةن قبةةل احملةةااا اوا ة واو
اجلهة ةةاة ال اعل ة ة يف جمة ةةال ال مة ةةل اإلنسة ةةاين واو ة ةراقبني الة ةةدوليني مة ةةن الو ة ةةول ة مجي ة ة مرااة ةةز
ا حبجةةال وحةةث اةةل األ ةرا الةةيت لةةديها تبجةةزون بو بسةةرأ علةةى اإلع ةرا عةةنها بو  -علةةى
األقل  -الك ؛ عن بيا احملبجزين ومواق ها واألماان اليت ُدعن عيها من تُوعوا
 -٧وأاةةر رقةةيس جلن ة البحقيةةق يف يانةةه ا عببةةاحا اىلاض ةرين ة ن جملةةس حقةةوق اإلنسةةان
اجبم ة اةةا يسةةبم مباشةةرو ة شةةهود وضةةحايا الن ةزام ويل ةةت األنقةةار ة ضةةرورو اوسةةا ل عةةن
ا نبهااةةاة والبجةةاولاة الةةيت ارتُكبةةت بثنةةا الن ةزام ،ذةةا يف أل ة ا خب ةةا القسةةري وا حبجةةال
الب سة ا وشةةدد علةةى بن ا سةةبمام ة ةةض الضةةحايا مباشةةرو اةةان امبيةةالاً ،ألة بنةةه ة يبسةةن
ا س ةةبمام ة آ مؤل ة آخ ةرين وبُس ةةكت ع ةةدد ُحي ةةى م ةةن األ ةواة س ةةب ا خب ةةا
القسةري بو ا حبجةال الب سة ا بو اوةوة وقةةد تةر ا خب ةةا القسةري ،خا ة ً ،األُسةر يف حالة
مةةن القلةةق ال ةةاج  ،حةةاقرًو ة ن م ةةا بحباقهةةا وعةةاجزو عةةن اىلةةداد علةةيها و حةةظ الةرقيس بن
جلنة ة البحقي ةةق حقق ةةت يف باث ةةر م ةةن  ٢٠تقري ةةراً وورقة ة مواض ةةي ي خا ة ة توث ةةق م ان ةةاو ال ة ة
السةةوري منةةذ عةةام  ٢٠١١وعرضةةبها وبشةةار ة تقريةةر شةةباا/ع اير  ٢٠١٦الةةذي خل ةةت عيةةه
جلن ة البحقيةةق ة بن ال ةةدد اهلاق ةل مةةن احملبج ةزين الةةذين تُوع ةوا يةةوحا ة ن اىلكوم ة مسةةؤول عةةن
بع ةةال تبل ة حةةد اإل ةةادو ،وهةةا جرر ة ضةةد اإلنسةةاني ويف اإل ةةان ،بسةةا ة اجلماعةةاة اوسةةلح
م املة ة األس ةةرأ وبع ةةدمبها ،علمة ةاً ة ة ن ض ةةها ت ةةويف س ةةب الب ةةذي وبن ة ة تنق ةةيا الدولة ة
اإلسالمي يف ال راق وال ام وجبه الن رو ،اللذان ُن ا مجاعبني ةرها يبني ،تااا مؤقب إلعةدام
السجنا وعذ البنقيا وبعدم تبجزين ،من ينها ح يون وناشطون
 -8وبضةةا الةرقيس بن جلنة البحقيةةق دعةةت ،يف اةةل تقريةةر مةةن تقاريرهةةا ،ة حةل سياسةةا
مةةن شة نه بن يضةةمن مسةةا ل شةةامل وأاة م ةةداقي  ،ومةةا عب ةةت حتةةث جملةةس األمةةن علةةى بحةةد
ْبمةرينإ ةمةةا ةحالة األوضةةام يف اجلمهورية ال ر ية السةةوري ة احملكمة اجلناقية الدولية وةمةةا ةن ةةا
تكم ة ة  .ة ة ولة ةةذل رحبة ةةت جلن ة ة البحقية ةةق ذوا ة ةةل اجلهة ةةود لضة ةةمان اوسة ةةا ل  ،واة ةةررة
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اسةةب دادها للب ةةاون م ة ا لي ة الدولي ة احملايةةدو واوسةةبقل ورحبةةت بيض ةاً بقريةةر األمةةني ال ةةام عةةن
تن يةذ ألة القةرار ومةن اوبوقة بن تسةةبمر جلنة البحقيةق يف تقةدىل تو ةياة ة الةدول األعضةةا
وة مجية ب ةرا النةزام ماية حقةةوق ال ة السةةوري اإلنسةةاني وةعماهلةةا ،ذةةا يف ألة تةةوعا
سبيل ة ال دال للضحايا
 -٩وأار اونسق اإلقليما لل ؤون اإلنساني لأللم السوري او ةاراني ،يف يانةه ا عببةاحا،
ن  ١٣.٥مليون سوري حيباجون ة اىلماي واوساعدو ،م ااً ة بن هذه ا حبياجاة لةت
حةةداً ةةا مسةةبوق مةةن الب قيةةد والقسةةوو ونطاقةاً مثيةةل لةةه عمنةةذ عةةام  ،٢٠١١بُر ةةا باثةةر مةةن
وشرد  ٦.٣ماليني منها داخلياً
ن ؛ السوريني على ال رار من ديارها ُ

 -١٠وب بحت "اي اوةدنيني م ةدر قلةق ابةا يف مجية احملاعقةاة ويف ااية اةانون الثةاين/
ين ةةاير  ،٢٠١٧ا ةةان ةةو  ٦٥٠ ٠٠٠شة ة ي ي ي ةةون يف  ١٣منطقة ة تا ةةرو ،ت ةةرومني م ةةن
ووثقةةت ة حةةد يةةد اهلجمةةاة ال ةواقي جلمية
اوسةةاعدو ال ادية وعةةاجزين علةةى البنقةةل رية ُ
ب ةرا النةزام علةةى اوةةدنيني والبنية البحبية اودنية  ،ذةةا عيهةةا اوةدارس واوراعةةق الطبية وراةز اونسةةق
اإلقليمةةا لل ةةؤون اإلنسةةاني ا نببةةاه علةةى بن األمةةا اوبحةةدو حتققةةت مةةن  ٣8هجمة علةةى مراعةةق
ت ليمي وعلى عاملني يف الب ليا يف عام  ،٢٠١٦يف حني ُشنت  ٣٣8هجم على مسب ة ياة
ومراا ةةز ةةحي من ةةذ ا ةةانون الثاين/ين ةةاير ة ا ةةانون األول/ديس ةةم خل ةةت ع ةراة القبل ةةى م ةةن
ال املني يف الرعاي ال حي
 -١١وةأا اان ةةت "اية ة او ةةدنيني ش ةةا الً تورية ةاً يف مجية ة ال ملي ةةاة اإلنسة ةاني يف اجلمهورية ة
ال ر ي السوري  ،عإن من انبهااةاة القةانون الةدوق ىلقةوق اإلنسةان والقةانون الةدوق اإلنسةاين يف
أل ة الس ةةياق والب ةةدي هل ةةا اان ةةا يطرح ةةان حت ةةدياة اس ةةبثناقي و الب ةاً م ةةا ة ت ةةبمكن الوا ةةا ة
اإلنسةةاني مةةن تقةةدىل اوسةةاعدو اونقةةذو للحيةةاو وخةةدماة اىلماي ة اسةةبمرار ويف الوقةةت اوناس ة
لة 4.٧ماليني شة ي ي ي ةون يف منةا ق تا ةرو و ة ب اونةال ،ذةن عةيها  ١.٣مليةون شة ي
يف منةةا ق يسةةيطر عليهةةا تنقةةيا الدول ة اإلسةةالمي يف ال ةراق وال ةةام وبعةةر اونسةةق اإلقليمةةا
لل ةةؤون اإلنسةةاني عةةن بس ة ه ألنةةه ،يف شةةباا/ع اير  ،٢٠١٧ة يةُةرخي ولةةو لقاعل ة واحةةدو ع ة
اوطة ةةوا او ة ة ا ة ةةني الواة ةةا ة مة ةةن القواع ة ةةل ال ة ةرين اوطلو ة ة من ة ةةذ ةن ة ةةا ال رية ةةق ال ة ةةدوق
لدعا سوريا
 -١٢وق ةةال اونس ةةق اإلقليم ةةا لل ةةؤون اإلنس ةةاني ةن ةةه بعزعب ةةه تق ةةارير جلن ة البحقي ةةق واو وض ةةي
و امها عن القبل وسل اىلري ت س اً والب ذي واو امل الالةنساني من مجي األ ةرا وشةدد
علةةى بنةةه ينبةةةا تيسةةا و ةةول الواةةا ة اإلنسةةاني الدولية احملايةةدو ،مثةةل اللجنة الدولية لل ةةلي
األ"ةر ،ة احملبجةزين ومراعةةق ا حبجةةال عةةوراً ودون عراقيةل ونة اوزيةةد مةةن البجةةاولاة وا حبجةةال
الب س ا وا خب ا القسري
 -١٣وسلط الضو على ال وا ل اوطاو ن السوريني الةذين ي ةبةلون القضةايا اإلنسةاني
داخ ةةل اجلمهوري ة ال ر ي ة الس ةةوري ع ةةا ع ةةام  ،٢٠١٦يف ة ةةار ا ةةي س ةةوريا امله ةةا  ،و ةةل
ال ةةراا يف ال م ةةل اإلنس ةةاين جمبم ةةني ة  ١١.٢ملي ةةون شة ة ي يف اجلمهورية ة ال ر ية ة الس ةةوري
ذساعدو مب ددو القطاعاة وظلت اوساعدو ع اىلدود مةن األردن وترايةا ثةل عن ةراً بساسةياً
يف ا سةةبجا اإلنسةةاني وقةةدمت اق ة واس ة مةةن ال ةةراا ةةا اىلكةةوميني اجلةةز األا ة مةةن
اوساعدو اإلنساني واةان آ السةوريني ال ةاملني مة منقمةاة ةا حكومية و نية بو دولية ،
4

GE.17-07732

A/HRC/35/15

ال راا م األما اوبحدو يف الةال  ،ي بةلون يف منا ق تسيطر عليها او ارض  ،واانوا يةؤدون
دوراً حاي ةاً ،لةةيس يف تقةةدىل اوسةةاعدو عحس ة  ،ةةل يف ةسةةدا خةةدماة مثةةل ال ةةح والب لةةيا
بيض ةاً وأه ة م ةةاة مةةنها ضةةحايا يف ال ملي ة عقةةد تةةويف مةةا يقةةل عةةن  ٦٦عةةامالً يف ا ةةال
وجة ةةر  ١١4يف األشة ةةهر البس ة ة األو مة ةةن عة ةةام  ٢٠١٦وحة ةةدها وشة ةةدد اونسة ةةق
اإلنسة ةةاينُ ،
اإلقليمةةا لل ةةؤون اإلنسةةاني علةةى ضةةرورو ضةةمان سةةالم ال ةةاملني يف ا ةةال اإلنسةةاين ورعةةاهها
وح ةريبها ،واةةذل اوةةوظ ني الطبيةةني ومةةوظ ا الةةدعام اوةةدين وبعةةر عةةن بس ة ه علةةى اسةةبمرار
ا عبقة ةةال الب س ة ة ا لل ة ةةاملني يف ا ة ةةال اإلنسة ةةاين الة ةةذين ي ة ةةببه يف باة ةةا ية ةةدعمون اجلماعة ةةاة
اوسةةلح  ،علةةى مةةا بعةةادة ةةه جلن ة البحقي ةةق وبشةةار ة بنةةه ،بثنةةا ةخةةال شةةرق حل ة  ،بعي ةةد
اعبق ة ةةال م ة ةةا يق ة ةةل ع ة ةةن ثالثة ة ة ع ة ةةاملني يف ا ة ةةال اإلنس ة ةةاين ويف ع ة ةةاما  ٢٠١٥و،٢٠١٦
اعبق ةةل  ١8ع ةةامالً يف ا ةةال اإلنس ةةاين يف اجلمهورية ة ال ر ية ة الس ةةوري وظ ةةل موظ ةة؛ س ةةوري يف
رن ةةامي األم ةةا اوبح ةةدو اإلز ةةاقا تبجة ةزاً ،واحبُج ةةز  ٢٧موظ ة ةاً يف واالة ة األم ةةا اوبح ةةدو إل اثة ة
وت ةيل الالج ني ال لسطينيني يف ال رق األدىن بو عُقدوا وةأا اانت األما اوبحةدو كنةت مةن
اإلعرا عن ال ديد من موظ يها ،عإن اسبمرار اعبقال اووظ ني واحبجالها يثا قلقاً ابةااً وي ةا
ة او ا ر اورتبط ماي مجي ال املني يف ا ال اإلنساين يف اجلمهوري ال ر ي السوري
 -١4وحث اونسق اإلقليما لل ؤون اإلنساني الدول األعضا وواةا ة األمةا اوبحةدو علةى
النق ةةر يف الكي ية ة ال ةةيت رك ةةن بن حت ةةاعظ ا ةةا عل ةةى س ةةالم ال ةةاملني يف ا ةةال اإلنس ةةاين وبم ةةنها
ورع ةةاهها وتُ ةةجنبها ا حبج ةةال الب س ة ا ور ة البوق ةة؛ ع ةةوراً ع ةةن اهلجم ةةاة ال ةةيت ختل ةة؛ قبل ةةى
وجرحةةى ةةني ال ةةاملني يف جمةةال اإل اث ة ومةةن األمهي ة ذكةةان بيض ةاً ،النسةةب وسةةبقبل اجلمهوري ة
ال ر ي السوري  ،اإل قا على القدراة الب ري اهلام اليت زت على مدأ السنواة الست اواضي
ضل عمل اونقماة اإلنساني و"ايبها وا نب ام منها

ثالث ا -مساهمات المشاركين في حلقة النقاش
 -١٥قالةةت السةةيدو دامةةون يف مالحقاتةةا ا عبباحي ة ة بها مةةديرو حلق ة النقةةار ةن بعق ة
شةةا و ةةوص الوض ة يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري هةةو بن عقاعبةةه ة تف ْكةة؛ ىل ةز مةةن لةةديها
السةةلط والقةةدرو علةةى وض ة م ة راا جانب ةاً ووقةة؛ ال نةة؛ بسةةا ليب ةةذوا اإلج ةرا اة الاللم ة
وأارة البقارير األو اماً اليت تبحدث عن تالميذ احبجزوا وعذ وا ألاا فلفوا جدران مدرس
كبا اة مناوق للحكوم  ،وال ور الالمبناهي لضحايا ال اميل اوب جرو ،وعمليةاة ال ةل الةيت
بجراها تنقيا الدول اإلسالمي يف ال راق وال ام ،والقبةل والسةل  ،و ةورو بيةالن الكةردي اولقةى
علةى ال ةةا و بو ةورو الط ةةل عمةران يف حلة اوةطةةى ةبةار رمةةادي وهةو رسة الةدم مةةن علةةى
وجهه يده النحيلة  ،وعةدد ال ةور األخةرأ الةذي حي ةى لضةحايا تُ ةر بيةا ها ،ضةحايا
اسبُم ة ةرخاتا دون بن يُن ةت ةليهةا يف واقة األمةر وراةزة السةيدو دامةون النقةر علةى بن
النةزام يف اجلمهورية ال ر ية السةوري  ،منةذ البداية  ،اةان و يةزال ،عيمةا يقةال ،بعضةل حةر موثقة
يف الباري  ،وأل ضل عمل ن طا شج ان و ح يني موا نني
 -١٦ولدأ ةعداد السيدو دامةون حلقة النقةار ،ثةت يف او ةاهد الةيت ةورتا منةذ عةام ٢٠١١
عةةن بي شةةا  ،بي ق ة رذةةا ةةاة جمةةرأ اىلةةر  ،لكنهةةا ة وةةد شةةي اً ومةةن بو الق ةةي الةةيت
طبها يف اجلمهوري ال ر ي السوري ق امةربو يف دم ةق توثةق انبهااةاة حقةوق اإلنسةان قالةت
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ةاةةا مسةةؤول عةةن ج ةةل البلةةد بعضةةل و سةةب عملهةةا هةةذا ،احبُجةةزة اوةربو مةةدو  48سةةاع قبةةل
ة الق سراحها ضل عالقاة بسرتا واانت تل الساعاة الثماني واألر ون ااعي سبنبا
باا ي املون السجنا م امل ا دميني
 -١٧وبضةةاعت السةةيدو دامةةون بن بش ا ةاً آخةرين اسةةبجو بها حقةاً س ة لوها قةةاقلنيإ هةةل
ةوة عيةةه برحةةا مةةن ا م الةةيت
سةةبق بن انةةت يف وض ة نيةةت عيةةه لةةو بن ة انةةت ميب ة ر وض ة ا اوة ُ
ت انينهار وو ؛ ناجون بسالي الب ذي اليت تل ي مسبوأ ا طاا الذي قد يبلةه الب ر
والةةيت ت ةةمل ةدخةةال األشة اص يف ة ةةار عجل ة مة ضةةراا علةةى بهةةي قةةدميها بو ةحراقهمةةا،
وت لةةيقها حةةىت تُ ةةل بأرعهةةا عةةن مقا سةةها ،وال ة ق الكهر ةةاقا ،وا ب ةةا الةةذي ي ةةمل
الل ةواا بحيان ةاً واث ةةا م ةةن ال ةةذين ح ةوا م ةةن ا حبج ةةال ب ةةبحوا بش ةةبا م ةةا ا ةةانوا علي ةةه أاة ي ةةوم
وحيبةاجون ة الةةدعا وقالةةت السةةيدو دامةةون ةاةةا اسةبجو ت عةةدداً ي ةةد و حي ةةى مةةن النةةاس
ي رعون مكان وجود بحباقها ،واع ضوا باا ميبون ،لكنها ت لقوا األمل يف باا قد يزالون
على قيد اىلياو وحتدثت عن امربو البقت اا يف اليونان قضت سنواة يف ت قد لوجها يف مراعق
ا حبجال دون جدوأ لكنها اسبسلمت يف آخر اوطا وقررة بن تق د بورو ا ها و ناتا
 -١8وقالت السةيدو دامةون ةن حجةا قضةي ا حبجةال ونطاقهةا يف اجلمهورية ال ر ية السةوري
رذا ة يسبق هلما مثيةل يف البةاري اىلةديث وتبحمةل اىلكومة ومسةاندوها مسةؤولي ابةاو ،لكةن
بيةادي م قةةا ال ةاعلني ملط ة الةدما  ،ول ةةل باثةر األمةةور تثبيطةاً هةةو بن ا بمة الةةدوق ة يبةةدب
حةةىت ت ةار ظةةاهر اجل ةراقا الةةيت ارتُكبةةت يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري و حقةةت بن آخةةر تقريةةر
ب ةةدرته منقمة ال ةةو الدولية عةةن عمليةةاة ال ةةنق اجلماعية يف سةةجن ةةيدنايا مةةا هةةو ة آخةةر
مثةةال علةةى أل ة واخببمةةت االمهةةا الب ةةديد علةةى بن بُسةةر او قةةودين حتبةةا ة دعةةا ا بم ة
الدوق وبنه ر اوسا ل على انبهاااة القانون الدوق ىلقوق اإلنسان و د من اختاأ تدا ا
ملموسة تبةةني للسةةوريني بن ا بمة الةةدوق لةةن يسةةبمر يف خةةذ اا ةن م سةةاو اجلمهوري ة ال ر ي ة
السوري تكمن يف بن ا بم الدوق ي ر  ،لكنةه ي ةل شةي اً وحيةت اوبحةاورين علةى حتلةيها
ال جاع على عدم البزام ال مت
 -١٩وبعةةاد السةةيد عبةةد الةةةع ة األأهةةان يف مداخلبةةه الةةذارأ السادسة لل مةةل ال ة مةةن
بجل الدرقرا ي والبةيا يف اجلمهوري ال ر ي السوري  ،و حظ بن  ١٠٦ ٠٠٠ش ي يزالةون
تبجزين ،من يةنها  ٩٢ ٠٠٠مةن ةر اىلكومة واخب ةى  8٠يف اواقة مةن احملبجةزين وتةويف
ومج ةةت تل ة البيانةةاة علةةى مةةدأ سةةت سةةنواة
ةةو  ١٣ ١٠٠ش ة ي مةةن ج ةرا الب ةةذي
ُ
ض ةةل عم ةةل ي ةةوما دقي ةةق ور ةةا البح ةةدياة ةةا اوس ةةبوق  ،ذ ةةا يف ألة ة ان ةةدام األم ةةن وخط ةةر
ا عبقةةال عقةةد اةةان الب ةةذي ممنهج ةاً وخلةة؛ ا حبجةةال ال ديةةد مةةن الوعيةةاة سةةب القةةرو
الردي ة بو ان ةةدام الرعاية الطبية  ،امةةا ينبةةه جلنة البحقيةةق يف تقريرهةةا يةةداً عةةن ال ةةني
يةةداً
عةةن اوةةا رإ الوعيةةاة بثنةةا ا حبجةةال يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري ال ةةادر يف عةةام ٢٠١٦
وبشار السيد عبد الةع ة بن منقمبه وثقت ةو  4٦بسةلو ت ةذي وباةا مسةبمرو يف البوثيةق
شةةهرياً و ةةدبة ب ةرا بخةةرأ ،مث ةةل جبه ة الن ةةرو البا ة للقاعةةدو ،ووح ةةداة "اي ة ال ة
الكردية  ،واجلماعةةاة او ارضة اوسةةلح  ،وتنقةةيا الدولة اإلسةةالمي يف ال ةراق وال ةام ،تقلةةد تلة
األسةةالي وقةةال السةةيد عبةةد الةةةع ةن جبه ة الن ةةرو حتبجةةز  ١ ٦٠٠ش ة ي ،وتنقةةيا الدول ة
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اإلسةةالمي يف ال ةراق وال ةةام  ٧ 4٠٠ش ة ي ،ومجاعةةاة او ارض ة اوسةةلح  ٢ ٦٠٠ش ة ي،
الكردي  ٢ ١٠٠ش ي
ووحداة "اي ال
 -٢٠وراةز السةةيد عبةةد الةةةع ا نببةةاه علةةى بنةةه ركةةن الب ةةدي لقضةةي ا حبجةةال دون م اجلة
جممل النةزام يف اجلمهورية ال ر ية السةوري و حةظ بنةه اسةبُمر يف توثيةق الضةحايا ر ةا ات ةاق بسةبانا
لوق ةة؛ ة ةةالق الن ةةار ،ةأ ةن  ٧8٠ش ة ةاً قبل ة ةوا يف ا ةةانون الثاين/ين ةةاير وقُب ةةل  8٧٦ش ة ةاً يف
ش ةةباا/ع اير وتفوا ةةلت ح ةةا ة ا عبق ةةال الب سة ة ا والب ةةذي عق ةةد س ةةجلت ال ةةبك الس ةةوري
ض ةةر
ىلق ةةوق اإلنس ةةان  ٣٩٠حال ة ة يف ا ةةانون الثاين/ين ةةاير و ٧٢٠حال ة ة يف ش ةةباا/ع اير وق ةةد ُ
ومه ةا امةاً ور ةا اعبمةاد
القانون الدوق ىلقوق اإلنسان والقانون الدوق اإلنسةاين عةرض اىلةاقط ُ
ثالث قراراة ن ا حبجال يف اجلمهوري ال ر ي السوري  ،عإنه ة ُحيفرل بي تقدم يف هذه اوس ل

 -٢١وقال السيد عبةد الةةع يف اوبةام ةنةه ركةن حتقيةق ةض اإلحةالاة ر ةا األوضةام ومةن
ش ن عرض عقو اة بشد على الدول الراعي للنقام السوري بن حيدث بثراً ابااً

 -٢٢وبوضة ةةحت السة ةةيدو سة ةةي؛ اية ةة؛ ت ة ة ثرة حياتة ةةا وحية ةةاو بسة ةةرتا ا عبقة ةةال وا حبجة ةةال
الب س يني ع ا عام  ،١٩8٠اخب ى عمها د اخبطا قةواة األمةن ةيةاه مةن سةريره بمةام والدتةه
ولوجبه وا نبه نور البالة من ال مر سن واحدو وتل ت حياو األسرو يف ا نبقار وتوعيةت جةدو
السةةيدو سةةي؛ يف األثنةةا وة ت لةةا نةةور ذ ةةا والةةدها ة ةةد بن لةةةت  ٢٠عام ةاً عنةةدما ب لةهةةا
ضةةا ط اب ةةا نةةه بع ةةدم يف س ةةجن تةةدمر قب ةةل س ةةنواة عةةدو ويف آ /ب س ةةطس  ،١٩٩٦اخب ةةى
شةةقيق نةةور الةةذي اةةان يبل ة مةةن ال مةةر  ٢١سةةن  ،وظةةل مكةةان وجةةوده جمهةةو ً واةةان والةةد السةةيدو
سي؛ ،الذي اان آن ذ روانياً ،ي مل على ا ة؛ ال سةاد لكنةه قةرر لةزوم ال ةمت خوعةاً علةى بمةن
ب ال ة ةةه وا ة ةةان اخب ة ةةا ا ن ة ةةه رس ة ةةال واض ة ةةح ن ة ةةه ينبة ة ةةا ب يوا ة ةةل عمل ة ةةه ض ة ةةد ال س ة ةةاد ويف
عةام  ،٢٠٠١احبجةز وحكةا عليةه السةجن وةدو هةةس سةنواة ةد تاامة ةوري سةب دعوتةةه
ة ةدخةةال تةيةااة علةةى الدسةةبور وبُعةةر عنةةه يف عةةام  ٢٠٠٦وخةةالل ال ةةامني البةةاليني ،ت رضةةت
األسرو وضةايقاة ممنهجة علةى يةد قةواة األمةن ،واانةت تُسةبدعى مةراراً حةىت احبُجةز جمةدداً سةنبني
سةةب م ةةارابه يف اجبمةةام ةةا مةةرخي ةةه وقبضةةت ال ةةر علةةى بحةةد ب نةةا عموم ة السةةيدو
سي؛ ،واخب ى  ١٠بيام وعذ مث ب لق سراحه د بن دع ت بسرته رشاوأ 
 -٢٣ورا ةةزة الس ةةيدو س ةةي؛ عل ةةى بن ق ةةبها ز ةةوأ للكي ية ة ال ةةيت تة ة ثرة ا ةةا آ األس ةةر
الس ةةوري اخب ةةا بحب ةةاقها قسة ةراً واحبج ةةالها ت سة ة اً وت ةةذيبها وو ةة؛ الن ةةاجون م ةةن مراا ةةز
ا حبجةةال اةةا جحةةيا واةةل تل ة اجلةراقا ارتكببهةةا بسةةرو األسةةد  -األ وا ةةن  -وة يسةةا ل
بحد عنها وقالت ةن البقرير األخا ونقمة ال ةو الدولية عةن اإلعةداماة يف سةجن ةيدنايا ة
يكن م اج و ،وأارة ن النقام ارتك يف عام  ١٩8٢جمةرلو أهة ضةحيبها آ السةوريني
يف "او دون بن يسا ل بحةد عةن ألة وبضةاعت باةا ت بقةد ،علةى ةرار ال ديةد مةن السةوريني،
بنةةه لةةو بقيمةةت ال دال ة ة ن تل ة اجلةراقا ،وةةا مةةورس ا حبجةةال الالةنسةةاين والقاسةةا والب ةةذي
واإلعداماة الوح ي مرو بخرأ ،ووا ورب ا رمون ا خرون الذين يدعون باا ثةوار بو م ارضةون
على اج ا جراقا م اا
 -٢4واخببمة ةةت السة ةةيدو سة ةةي؛ حة ةةديثها الب اية ةةد علة ةةى بنة ةةه آن األوان لوض ة ة حة ةةد لثقاع ة ة
اإلعالة من ال قا يف اجلمهوري ال ر ي السةوري عال ةدل حةق جلمية السةوريني وب ةاهلا وهةو
شرا من شروا السالم وال دل ليس وسيل لالنبقام ،ل وسيل لبجن ا نبقام وةعطةا األمةل
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يف مسةةبقبل بعضةةل ،لبهي ة جةةو يةةن ا عيةةه النةةاس قةةدر بدىن مةةن الطم نين ة و ةةد منةةه للب ةةايش
الس ةةلما ةةني السة ةةوريني وه ةةو دع ةةوو ة عة ةةودو الالج ةةني الس ةةوريني ة لة ةةدها وةع ةةادو ناقة ةةه
وهةةو بيض ةاً مهةةا لكةةب البطةةر ودحةةر اإلرهةةا وبي مسةةار سياسةةا يبنةةاول قضةةييت ال ةةدل
واوسا ل لن حيقق سالم مسبداماً
 -٢٥وو ة ت السةةيدو اجلي ةزاوي ظةةرو احبجالهةةا سةةب بشةةهر يف عةةرم علسةةطني ،وهةةو مراةةز
احبجال يف دم ق تديره او ا راة ال سكري السوري  ،واخب ا ها يف عام  ٢٠١٢وق بها ق
آ السةةورياة اللةوات احبجةةزن ،لةةيس ألاةةن ناشةةطاة يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان بو م ةةارااة
يف تق ةةدىل اوس ةةاعدو اإلنس ةةاني بو الطبية ة عق ةةط ،ةةل بيضة ةاً ألا ةةن ا ةةن يف منطقة ة ت بة ة اىلكومة ة
سةةكااا م ارضةةني واحبجةةزة النسةةا علةةى بسةةاس طاقة هةةويبهن وهةةذا ي سةةر ايةة؛ احبجةةزة
ع راة النسا الالقا البقت ان وان من داريا ،و ا ا عمرو ،والز ةداين ،ومةدايا ،واىللة وم ةاة
القرأ واونا ق األخرأ اليت خر عيها السكان ة ال وارم ضد النقام واحبجةزة النسةا بيضةاً
للضةةةط علةةى بسةةرهن بو انب ةزام اع اعةةاة مةةنهن الب ةةذي وب لةةةت نسةةا اث ةااة اونقم ة ةةا
اىلكومي اليت بن تا السيدو اجليزاوي مؤخراً ة ان عةذ ن بمةام بلواجهةن بو ةخةواان بو والةديهن
إلر امهن على ا ع ا
 -٢٦وحتة ةةدثت السة ةةيدو اجلي ة ةزاوي عة ةةن تبج ة ةزاة نق ة ةةن بية ةةا هن علة ةةى جة ةةدران الزنزانة ةةاة
ظةةاعرهن و ةةد ضة بشةةهر مةةن احبجالهةةا ،قةربة بخبهةةا ايهةةا علةةى جةةدار الزنزانة رقةةا ١٣
وتسا لت السيدو اجليةزاوي عمةا ةأا اانةت ا نبهةا بيضةاً سةبقرب يومةاً ايهةا ،مة اسةا بخبهةا ،علةى
ن س اجلدار
 -٢٧وراةةزة السةةيدو اجليةزاوي علةةى بنةةه ت مةةل بي امةربو يف مرااةةز ا حبجةةال ،األمةةر الةةذي
ي ع بن ال نة؛ اجلنسةا واجلنسةاين يبةدب مةن الدقيقة األو مةن ا عبقةال ،ويسةبمر بثنةا الب بةيش
علةةى يةةد مةةوظ ا األمةةن ،و ينبهةةا ولسةةاة ا سةةبنطاق والب ةةذي الةةيت تُسةةب دم عيهةةا ن ةةس
األسةةالي علةةى احملبج ةزين ،أاةةوراً وةناث ةاً واث ةااة هةةن النسةةا الل ةوات احبجةةزن م ة ب ةةاهلن يف
ظ ةةرو ردي ة وم ةةنهن راني ةةا ال باس ةةا ال ةةيت احبج ةةزة يف ع ةةام  ٢٠١٢واخب ةةت ه ةةا وس ةةب م ةةن
ب اهلا و يزالون م قودين مجي اً
 -٢8و حق ةةت السة ةةيدو اجلي ة ةزاوي بن ع ة ةراة النس ةةا وال بية ةةاة احبُجة ةةزن لة ةةدأ منقمة ةةاة
ولوجةن قسةراً
وجنةدن ُ
ةرها ي  ،ذا عيها تنقيا الدول اإلسالمي يف ال راق وال ةام وجبهة الن ةروُ ،
وش ةةارات ميلي ةةياة ةةا منض ةةبط ت م ةةل البنس ةةيق م ة حكومة ة اجلمهوري ة ال ر ية ة الس ةةوري يف
عمليةةاة ا خبطةةا وا حبجةةال وبعر ةةت عةةن قلقهةةا ألنةةه ،حةةىت وةن بُأن الو ةةول ة مرااةةز
سم الو ول ة مرااز ا حبجال السري اليت تديرها اويلي ياة واسب دمت
ا حبجال ،لن يُ ف
اويلي ةةياة مة ةزارم وم ةةدارس وملكي ةةاة خا ة ة مراا ةةز للب ةةذي واخبط ةةت ةةض اويلي ةةياة
ووجةةدة جثةةثهن يف ال ةوارم ،سةةيما يف "ةةي ،يف عةةام  ،٢٠١١حيةةث
ال ديةةد مةةن النسةةا ُ ،
شارات السيدو اجليزاوي ن سها يف توثيق تل اىلا ة
 -٢٩واخببم ةةت السة ةةيدو اجلي ة ةزاوي االمهة ةةا ة ةةالقول ةن م ةةن بسة ةةروها ة ي رج ة ةوا عنهة ةةا ة ةةداع
اإلنساني بو الربع وةزا ضل تضامن اوةداع ني عةن حقةوق اإلنسةان الةذين نقمةوا "لة مسةاندو
واسة و ةةلت ة اوكةةان او يةة؛ الةةذي اانةةت تبجةةزو عيةةه وضةةةطوا علةةى النقةةام اةةيال يقبلهةةا
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وبضةةاعت بنةةه ،حةةىت لةةو اانةةت ا ليةةاة طي ة  ،عةةإن علةةى ا بم ة الةةدوق بن يثةةا ر علةةى مسةةاعيه
الرامي ة ة الق سرا النسا واأل ال والرجال
 -٣٠وحتةةدث السةةيد اجلةةيالين يف مداخلبةةه عةةن األوضةةام يف منةةا ق مثةةل ديةةر الةةزور ،والرق ة ،
وري؛ حل  ،وةدل  ،او روع اا بماان للمبطرعني وراز علةى بن تلة اونةا ق مةو ن ةو ٣
ماليني مدنياً ولها  ١٠٠ ٠٠٠م قود ،ذن عيها تبجزون
 -٣١وخ ةةالل الن ةة؛ الث ةةاين م ةةن ع ةةام  ،٢٠١4س ةةيطر تنق ةةيا الدولة ة اإلس ةةالمي يف ال ة ةراق
وال ةةام علةةى الرق ة و ةةدب ن ةةر الرع ة ةةني السةةكان اوةةدنيني و ةةدب انب ةةار ا خبطةةا واإلعةةدام
للقضةةا علةةى بي نقةةام ةةديل وتوس ة تنقةةيا الدول ة شةةرقاً و ر ةاً ،عسةةيطر علةةى منةةا ق يف ريةة؛
حلة ومسةاحاة شاسة مةن تاعقة ديةر الةةزور ةد شةهور مةةن اوواجهةاة مة اجلةيش السةةوري
اىلةةر ،مسةةب مالً مم ةراة آمن ة ةةر ع ة منةةا ق تسةةيطر عليهةةا اىلكوم ة ويحةةت لةةه بوسةةي نطةةاق
سيطرته اجلةراعي
 -٣٢وة تف ْسةةلا بسةةرو واحةةدو يف شةةرق اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري مةةن اضةةطهاد البنقةةيا ع ةةا
ا ةةل من ةةزل شة ة ي م ق ةةود بو ش ةةهيد عل ةةى ي ةةد البنقة ةيا وي س ةةر البنق ةةيا  8 ٦٥٣م ةةدنياً ،م ةةن
ينها  ١ ٠8١الً ،يب رضون للب ذي يومياً ،ذا يف أل سب بع ال مثل البةدخني بو عةدم
ا لبزام لباس ارم بما ال ةح يون واحملبجةزون ا خةرون الةذين يُ بة ون ة اا يهةددون البنقةيا،
عيُنقلون داقماً من مراز احبجال سري ة آخر حيث ي املون قسةوو وعُقةد ةو  ١ ٣8٠ةالً
مة ةةن او يمة ةةاة ومنة ةةذ ااي ة ة عة ةةام  ،٢٠١4احبجة ةةزة مجاعة ةةاة بخة ةةرأ ،مثة ةةل جبه ة ة الن ة ةةرو،
وجبه ة ة عة ةةب ال ة ةةام ،وهي ة ة حترية ةةر ال ة ةةام يف وقة ةةت حة ةةق ،لهة ةةا  ١ 844ش ة ةاً يف ةدل ة ة
وحةةدها ( ١ ١٣8مةةدنياً وع ةراة مةةن عنا ةةر اجلةةيش السةةوري اىلةةرجل يف مراةةز احبجةةال ال ق ة
الذي ب ب بشهر مراز من مرااز احبجال جبه الن رو
 -٣٣وبضا السيد اجلةيالين بن قةواة سةوريا الدرقرا ية شةنت "ةالة تطهةا ةثةع ب ةا ت
قةةرأ املهةةا يف اونةةا ق الواق ة مشةةال ريةة؛ الرق ة الةةيت سةةيطرة عليهةةا واانةةت ت سةةر ٣ 48١
ةمت الوعيةاة النامجة عةن
ش اً ،من ينها  ٧٣4امربو و الً ووثقةت "لة الرقة تُةذ
الب ةةذي الةةذي اق ة ُ يف تل ة اونةةا ق ونُقةةل ةةض احملبج ةزين ة الق ةواة اىلكومي ة نةةا علةةى
لبها يف ة ار الب ةاون ةني الطةرعني وبسةوًو ذيلي ةياة بخةرأ ،اعبقلةت قةواة سةوريا الدرقرا ية
وجندة قسراً األش اص اووجودين يف اونا ق اواضة لسةيطرتا وباةى السةيد اجلةيالين حديثةه
الب ةةديد علةةى بن الس ة ا ة اوسةةا ل يسةةبلزم ال ايةةز علةةى قم ة اهلةةرم وحتديةةد هوي ة مةةن ب لق ةوا
عنان مجي تل اجلماعاة اوبطرع يف عام ٢٠١١
 -٣4وشةةدد السةةيد درويةةش علةةى بن اويلي ةةياة احمللي ة البا ة للحكوم ة  ،مثةةل ق ةواة الةةدعام
الو ع و اها من اويلي ياة الطاق ي ال ا رو للحدود ،تةدير مرااةز احبجةال سةري  ،اإلضةاع ة
مجية اجلهةةاة ال اعلة الضةةال يف قضةةايا ا حبجةةال وا خب ةةا القسةةري الةةيت عةةددها اوبحةةاورون
وبض ةةا بن او لوم ةةاة ال ةةيت يببادهل ةةا اوبح ةةاورون ليس ةةت جدي ةةدو عل ةةى بح ةةد ،ألن ا عبق ةةار ة
او لوماة بو األدل ليس م كل ول ت ا نبباه ة بنه ،منذ تااماة نورم غ ،ة يوجد ظةر
تواعرة عيه هذه الكمي اهلاقل مةن األدلة وال ةدد الكبةا مةن ال ةهود واو ةكل هةا ا عبقةار ة
اإلرادو السياسي لوق؛ ا الر
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 -٣٥وبض ةةا الس ةةيد دروي ةةش بن عملي ةةاة ا حبج ةةال يف اجلمهورية ة ال ر ية ة الس ةةوري  ،مث ةةل
احبجاله هةو ولوجبةه ووالديةه ووالةد لوجبةه ،حتةدث وهةا م ةمول نةوم مةن البةطية القانونية الةيت
توعره ةةا احمل ةةااا اىلكومية ة بو احمل ةةااا ال ةةرعي وق ةةد ب ةةدرة احمل ةةااا ال س ةةكري اويدانية ة آ
بحكام اإلعةدام دون مراعةاو األ ةول القانونية والبقريةر الةذي ن ةرته منقمة ال ةو الدولية مةؤخراً
ما هو ة جز من واق بخطر كثا واإل ةادو ،وهةو م ةطل تسةب دمه جلنة البحقيةق ،جارية
وهةةذه ال قةةاق  ،الةةيت تُرتكة منةةذ سةةت سةةنواة ،مسةةبمرو وجملةةس حقةةوق اإلنسةةان ي قةةد دورتةةه
واودنيون ،ذن عيها النسا واأل ال ،الذين ة يرتكبوا بي جرر  ،روتون حتت الب ذي
 -٣٦واإلجا على األس ل اوبكررو عن الكي ية الةيت ظهةر اةا البطةر  ،وعةن سةب انضةمام
ال ةبا ة ال ةةا اة اإلجرامية  ،وعةةن بن ةط اجلماعةةاة اإلرها ية تكمةةن يف السةجون ومرااةةز
ا حبجال السوري ور النقر يف األسبا اجلذري لإلرها ةي دحره
 -٣٧ةن ُحْلةا الكثةا مةةن السةوريني هةةو بن تنبهةا اىلةر  ،لكةةنها يبسةا لون عةةن الطريقة الةةيت
ركة ةةن بن يبحقة ةةق اة ةةا السة ةةالم ويوجة ةةد حة ةةل سياسة ةةا ينمة ةةا م ة ةةاة آ السة ةةوريني تبجة ةةزون
بو م قةةودون وايةة؛ ركةةن بن يبحقةةق سةةالم حقيقةةا دون اوسةةا ل عةةن اجل ةراقا اوق ع ة وعةةن
او اوضاة السياسي  ،حةذر السةيد درويةش مةن بن قةرار ةر قضةي احملبجةزين بثنةا احملادثةاة يف
بسبانا د ً من جني؛ برسل رسال سلبي  ،ةأ ةن القضةي ب ةبحت تقب ةر علةى تبةادل السةجنا
ةةني بمةرا اىلةةر وة يكةةن بي مةةن األ ةرا اوبحار ة يهةةبا اثةةااً ةةاة احملبجةزين الكثةةاو ،ذةةن
عةةيها اوةةداع ون عةةن حقةةوق اإلنسةةان عم قمهةةا يهةةبا ذ ةةا،ن اوقةةاتلني ،ال نةةانني بو احملةةامني
بو الناشطني
 -٣8وباةةى السةةيد درويةةش حديثةةه ةةاإلعرا عةةن بملةةه بن ي ةةيش ب ةةال جالديةةه يف سةةالم،
امةاً امةةا ي مةةل ألة أل الةةه وبضةةا قةةاقالً ةن اجبنةةا األعمةةال ا نبقامية يسةةبوج عملية
عدالة انبقالي ة حقيقية و ةةدون ألة  ،سةةبكون األرضةةي مهي ة و ىلةةر بهلي ة مةةن ش ة اا بن حةةق
مةةا تبقةةى مةةن اجلمهورية ال ر ية السةةوري وش ة بها و ةةدون مسةةا ل  ،ساسةةل ا بمة الةةدوق رسةةال
خا ة ة ا ةةرمني يف مجي ة ب ةةا ال ةةاة ،األمةةر الةةذي ي طةةيها الضةةو األخضةةر للب ةةر ري ة
وموا ل ارتكااا جراقا اىلر واجلراقا ضد اإلنساني
 -٣٩وقد دع السوريون باظ األمثان سب وجود اجلماعاة البك اي واوبطرع  ،مثل تنقةيا
الدول اإلسةالمي يف ال ةراق وال ةام وجبهة الن ةرو لةذا ،تكمةن م ةلحبها الكة أ يف اسب ةال
البطر واإلرها وحذر السيد درويش مةن بن هنةا تكةراراً لألخطةا الةيت ارتُكبةت يف ال ةراق
ويبطل ة الوض ة يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري وال ةةرق األوسةةط املةةه ح ةالً شةةامالً يقةةوم علةةى
ال دل والبةيا الدرقرا ا و هما وسيلبني لبحقيق السالم اوسبدام واسب ال اإلرها

رابعا -موجز النقاش
 -4٠خ ةةالل اورحل ة ة الب اعلي ة ة م ةةن حلق ة ة النق ةةار ،حت ةةدثت الوع ةةود البالي ة ة (حس ة ة ترتي ة ة
اوة ةةداخالةجلإ اوملك ة ة اوبحة ةةدو ل يطانية ةةا ال قمة ةةى وآيرلنة ةةدا ال ة ةةمالي ( اسة ةةا األردن ،وبوانية ةةا،
وةيطالي ةةا ،وتراي ةةا ،وعرنس ةةا ،وقط ةةر ،والكوي ةةت ،واوة ةةر  ،واوملكة ة ال ر ية ة السة ة ودي  ،والو ي ةةاة
اوبحدو األمريكي جل ،والنرويي ( اسا لدان ال مالجل ،والبحرين ( اسةا جملةس الب ةاون اوليجةاجل،
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وا حت ة ةةاد األوروس ،وةس ة ةةبانيا ،واوملكة ة ة اوبح ة ةةدو ،وبسة ة ة اليا ،ونيوليلن ة ةةدا ،وبورو ة ة ةواي ،وبواني ة ةةا،
وةسة ة ة ة ةراقيل ،و لجيك ة ة ة ةةا ،وقط ة ة ة ةةر ،وس ة ة ة ةةلوعينيا ،ولي بن ة ة ة ةةباين ،ومجهورية ة ة ة ة ةية ة ة ة ةران اإلس ة ة ة ةةالمي ،
ومجهورية ة عن ةةزويال البولي ارية ة  ،وعرنس ةةا ،ودولة ة ولي ي ةةا اوب ةةددو القومي ةةاة ،ومل ةةدي؛ ،وهولن ةةدا،
والو ياة اوبحدو ،وا حتاد الروسا ،وسويسرا ،وةيطاليا ،وال تةال ،وال راق
 -4١وسةةامهت اونقمةةاة ةةا اىلكومية البالي ة يف اوناق ة إ م هةةد القةةاهرو لدراسةةاة حقةةوق
اإلنسةةان ،والرا ط ة النسةةاقي الدولي ة للسةةلا واىلري ة  ،وهيةةومن رايةةبس ووتةةش ،والبحةةال؛ الس ةرياين
ال ةةاوا ،واونقم ة الثقاعي ة الدولي ة ألعريقيةةا ،واونقم ة الدولي ة للقضةةا علةةى مجي ة بشةةكال البمييةةز
ال ن ري

مداخالت ممثلي الدول
 -4٢بق ةةر ال دي ةةد م ةةن ممثل ةةا ال ةةدول ة ة ن شة ة اجلمهورية ة ال ر ي ة ة الس ةةوري ية ةزال يواج ةةه
انبهااةةاة ووةةاولاة مروع ة للقةةانون الةةدوق ىلقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدوق اإلنسةةاين ،وبدان ةوا
احبجال ع راة آ السوريني واخب ا ها القسري ،اما بدانةوا ظةرو ا حبجةال الوح ةي يف
اوراعةةق الةةيت تةةديرها اجلماعةةاة اوسةةلح مةةن ةةا الةةدول ،ذةةا عيهةةا مجاعةةاة ةرها ي ة  ،مثةةل تنقةةيا
الدول اإلسالمي يف ال راق وال ام وجبه الن رو وحثوا ال من لةديها ن ةوأ علةى ب ةرا النةزام
بن يبذلوا ق ارأ جهدها إلاا ال ن؛
 -4٣وبدان اثةةا مةةن اومثل ةني ا نبهااةةاة والبج ةةاولاة اوب ةةل ا حبجةةال الةةيت تبس ةةب يف
اسةةبمرار األة والةمةةوض للضةةحايا وبسةةرها ،امةةا جةةا واضةةحاً يف البقةةارير األخةةاو ونقم ة ال ةةو
الدولي ة وجلن ة البحقيةةق ،حيةةث ُو ة ت األوضةةام اةةا ة ةةادو  ،ولُ ةةت ا نببةةاه ة ضةةرورو ةاةةا
الب ذي اجلسدي والن سا يف مرااز ا حبجال السوري
 -44ودعا ال ديد من اومثلةني مجية األ ةرا  ،و سةيما حكومة اجلمهورية ال ر ية السةوري ،
ة اإلعةرا عةةن مجي ة احملبجةزين خةةار نطةةاق القةةانون ،و"اي ة احملبجةزين لةةديها ،و كةةني اوةراقبني
الدوليني اوسبقلني من الو ول ةليها دون عراقيل وبدان ال ديد من اومثلني بيضةاً اةون اىلكومة
تضمن ةجرا تااماة عادل
 -4٥وب ةةرل اث ةةا م ةةن اومثل ةةني بمهية ة اس ةةبمرار جلنة ة البحقي ةةق يف توثي ةةق انبهاا ةةاة وو ةةاولاة
القةةانون الةةدوق ىلقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدوق اإلنسةةاين ،ورحب ةوا إن ةةا اجلم ي ة ال ام ة ا لي ة ف
الدولي احملايدو واوسبقل  ،ودعوا السلطاة السوري ة الب اون م البا ا ليبني
 -4٦ودعا عدد من اومثلني ة تن يةذ قةرار جملةس األمةن ٢٠١٥(٢٢٥4جل ،ذةا يف ألة رعة
حة ةةا ة اىل ة ةةار ،وةي ة ةةال اوسة ةةاعدو اإلنسة ةةاني  ،وةاة ةةا اهلجمة ةةاة ال ة ةواقي  ،واإلع ة ةرا عة ةةن
احملبجةزين ،وةاةةا اإلعةةداماة وشةةددوا علةةى ضةرورو "اية ال ةةاة الضة ي  ،ذةةن عةةيها األ ةةال
والنسا وبعراد اجلماعاة اإلثنية والدينية وبدان ةض اومثلةني ،خا ة  ،ا نبهااةاة اورتكبة يف
حق النسا يف الرق اواض لسيطرو تنقيا الدول اإلسالمي يف ال راق وال ام
 -4٧وباد ال ديد من ممثلا الدول ضرورو بن يض ا بم الدوق حداً لإلعالة مةن ال قةا
حياس ة اوسةةؤولون
يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري ويةةدعا مبةةادراة اوسةةا ل اىلالي ة وا تي ة يةةث ف
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عةةن انبهااةةاة ووةةاولاة القةةانون الةةدوق وشةةدد ةةض الوعةةود يف هةةذا ال ةةدد علةةى بمهية ةحالة
اجلمهوري ال ر ي السوري للمحكم اجلناقي الدولي ودعا مبادراة مسا ل بخرأ
 -48وارر ال ديد من اومثلني ت ييدها جهود اوب ةوث اوةاص لألمةني ال ةام ة سةوريا إلرةاد
حل سياسا وشددوا على بن السالم الداقا ركن بن يسود دون عدل
 -4٩ول ةت ةةض اومثلةةني األنقةار ة ضةةرورو "اية مةةن يسةاعدون ا خةرين وةعةةانبها ،مثةةل
ال املني يف جمال اإل اث
 -٥٠وس ل ض اومثلني عن الكي ية الةيت ركةن اةا للمجبمة الةدوق حتسةني "اية ضةحايا
ا حبجةةال وضةةمان الو ةةول ةلةةيها وس ة ل آخةةرون عةةن البةةدا ا الةةيت ركةةن للمجبم ة الةةدوق بن
يب ذها سرع و اجل قضايا ا حبجال وا خب ا القسري واو قودين ةالنقر ة اسةبمرار جملةس
األم ة ةةن يف ع ة ةةدم ةحالب ة ةةه الوضة ة ة ة احملكمة ة ة اجلناقية ة ة الدولية ة ة وع ة ةةرض عقو ة ةةاة عل ة ةةى األعة ة ةراد
بو الكيانةةاة اوبور ة يف اجلةراقا اوب ةةل ا حبجةةال وتسةةا ل ةةض اومثلةةني عةةن بعضةةل السةةبل
اليت ركنها اتباعها لدعا جهود ا بم اودين السوري يف هذا ال دد

مداخالت ممثلي المنظمات غير الحكومية
 -٥١ل ت ض ممثلا اونقماة ا اىلكومي ا نبباه ة بن اىلر مسبمرو يف تدما حيةاو
ماليةةني النةةاس يف اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري وبن علةةى األمةةا اوبحةةدو ودوهلةةا األعضةةا بن ت ةةل
باثر من جمرد ر د األوضام والب با عن الةضة األخالقةا وا نبهااةاة والبجةاولاة مسةبمرو
ر ا احملادثاة اجلاري  ،و د من بن تب در قضايا حقوق اإلنسةان ،ذةا عيهةا بوضةام احملبجةزين،
قاقم األولوياة يف او اوضاة وينبةا لكل ات اق بن ركن اوةراقبني اوسةبقلني مةن الو ةول ة
مراعق ا حبجال وة مجي مةن ُسةلبت حةريبها ،ةةض النقةر عةن اجلهة الةيت حتبجةزها عالسةالم
يسبلزم ة الق سرا آ مةن يزالةون ي ةانون ا حبجةال الب سة ا وبن تقةام ال دالة و ةوص
اجلراقا اورتكب يف حقها
 -٥٢ورحة ةةض اومثلةةني ة ن ةةض لةةدان ا حتةةاد األوروس اختةةذة تةةدا ا ع الة مةةن بجةةل
حتقي ةةق اوس ةةا ل م ةةن خ ةةالل نق ةةا ال دال ة الو نية ة ل ةةديها ،ول ب ةوا النق ةةر ة ض ةةرورو ت ةةدعيا ه ةةذه
اجلهود ورحبوا بيضاً إن ا ا لي الدولي احملايدو واوسبقل  ،لكنها حقوا باا حتبةا ة مةوارد
يد هلا ب ت ب عدر ال اقدو
ااعي ةن بر ف
 -٥٣وحث ض اومثلني ا بم الدوق على الضةط على حكوم اجلمهوري ال ر ي السوري
وب را النزام األخرأ إل دار قاقم تضا مجي احملبجزين ،ةضاع ة او لوماة اوب لق ماان
وجةةودها الراهن ة ووض ة ها اىلةةاق ،والبوقةة؛ عةةوراً عةةن الب ةةذي ويف حال ة وعةةاو تبجةةز ،ر ة
ة دار شهادو وعاو توض سب الوعاو ومكان الدعن وتقدرها ة األسرو
 -٥4وحث ض اومثلني ا بم الدوق على موا ل الضةط على حكوم اجلمهوري ال ر ي
السةةوري إللةةةا احملةةااا اوا ة  ،ذةةا عيهةةا تةةااا مكاعح ة اإلرهةةا واحملةةااا ال سةةكري اويداني ة ،
وضمان ةجرا تااماة عادل  ،ر النقر عن ا نبما اة األسري
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 -٥٥وحةةث ةةض اومثلةةني حكوم ة اجلمهوري ة ال ر ي ة السةةوري علةةى ةلةةةا الق ةوانني الةةيت وةةرم
اىلةةق يف البجم ة السةةلما وتكةةوين اجلم يةةاة وحري ة الب بةةا ،ودع ةوا مجي ة األ ةرا ة ا لب ةزام
راح دم احبجال ال املني يف جمال اإل اث بو مقاضاتا
 -٥٦وراةةز ةةض اومثلةةني ا نبب ةةاه علةةى بن اوط ة ا نبقالي ة ر ة بن تبضةةمن آلي ة مس ةةبقل
ةجرا حتقيق ن ابار مسؤوق األمةن اىلةاليني واوقبلةني ،وبن حيةا فاا او ةببه عةيها يف تاامةاة
عادل حيثما وجدة بدل ااعي على باا مسؤولون عن جراقا دولي

خامسا -مالحظات ختامية من المشاركين في حلقة النقاش
 -٥٧رداً على ت ليقاة ممثلا الدول واونقمةاة ةا اىلكومية وبسة لبها ،شةدد او ةاراون يف
حلق النقار على بمهي اوسا ل النسب ومي الضحايا يف اجلمهوري ال ر ي السةوري  ،دون ييةز
و قطة النقةةر عةن اإلثنية بو الةةدين بو ال ةرق وباةةدوا بمهية ةاةا اإلعةةالة مةةن ال قةا  ،بيةاً اةةان
اجلاين ،ول بوا األنقار ة ضرورو مسا ل مجي اجلناو ،لةيس ةرو ا نبقةام ،ةل مةن خةالل عملية
عدال انبقالي شامل ترما ة الب دي جلمي اجلراقا ضد اإلنساني وجراقا اىلر
 -٥8وشدد او اراون على بن دور ا بم اودين السوري توري وبساسا ،وباةدوا بنةه رة
علةةى ا بم ة الةةدوق واألمةةا اوبحةةدو بن يب اونةةا يف ة ةةار ش ةراااة م ة منقمةةاة ا بم ة اوةةدين
الس ةةوري عل ةةى مجل ة ة م ةةن األم ةةور ،منه ةةا ةن ةةا آلي ةةاة للمس ةةا ل  ،مث ةةل ا لي ة ة الدولية ة احملاي ةةدو
واوس ةةبقل وينبة ةةا ع ةةدم النق ةةر ة منقم ةةاة ا بم ة ة او ةةدين الس ةةوري عل ةةى با ةةا جم ةةرد م ةةدر
للم لوم ةةاة ،وةز ةةا و ة ة ها ب ة ةرا شة ةراا حقيقية ة أاة مه ةةاراة وم رعة ة ب قي ةةداة الس ةةياق
وحساسةةياته وهةةا مسةةب دو للب ةةاون مة ا لية ومة البلةةدان األورو ي ة بو اهةةا مةةن البلةةدان الةةيت
تنقةةر عيهةةا احملةةااا يف القضةةايا السةةوري  ،ذةةا يف ألة علةةى بسةةاس مبةةدب الو ي ة القضةةاقي ال اوي ة ،
وتبطل ة أل الب اون
 -٥٩وباةةد او ةةاراون يف حلقة النقةةار بمهية ضةةةط الةةدول علةةى ب ةرا النةزام لبب ةةذ تةةدا ا
ع الة ة ن قضةي ا حبجةال واإلعةرا عةن احملبجةزين وبضةاعوا بنةه رة علةى األ ةرا اوبحار ة
واوب اوض ب تسب دم احملبجزين ورق مساوم يف ال ملي السياسي
 -٦٠وشدد او ا على ضرورو اوساعدو على ةعادو ت هيل النةاجني مةن الب ةذي  ،اووجةودين
يف مجي ب ا ال اة والذين ي انون من آثار جرا جسدي ون سةي شةديدو عبلة ثةةرو اة أ يف
ةجرا اة ا سبجا يف الوقت الراهن
 -٦١ول ت اوبحدثون ا نبباه ة بن اوطال واإلجةرا اة اوطلو ة واضةح وقا لة للبحقيةق،
وت ةةمل وق ة ةاً عورية ةاً جلمية ة بحك ةةام اإلع ةةدام ال ةةيت ت ةةدرها احمل ةةااا ال س ةةكري واحمل ةةااا اوا ة ة
واحمل ةةااا ال ةةرعي  ،و ك ةةني اللجنة ة الدولية ة لل ةةلي األ" ةةر واألم ةةا اوبح ةةدو ،ذ ةةا عيه ةةا مراقب ةةو
او وضي  ،من الو ول ة مرااز ا حبجال ق د حتسني القةرو وعلةى مجية األ ةرا بن ةد
األمةةا اوبحةةدو قةواقا بيةةا األشة اص الةةذين حتبجةةزها بو مةةن تُوع ةوا بو بُعةةدموا وذواق ة دعةةنها،
وبن تن و آلي لبحديد هوي ب حا الرعاة
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