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بهدف المساهمة في الدورة الثانية لالستعراض  1مجتمع مدني سورية اتمنظم 8هذا البيان المشترك تحالف مؤلف من  أعد    .1

منذ  خالل الفترة اتوثيق وتحليل قمنا بهعمليات جميع المعلومات الواردة هنا إلى أبحاث وتستند  2الدوري الشامل لسوريا.

. وقد أصبح رصد وتوثيق وضع حقوق اإلنسان 2011 أكتوبر/تشرين األولاالستعراض الدوري السابق الذي جرى في 

سوريا صعباً وخطراً بصفة متزايدة مع تصاعد النزاع وقمع المدافعين عن حقوق اإلنسان والمحامين واإلعالميين في 

واصلنا فقد تزايد المخاطر، على الرغم من و (.6-القسم جواألفراد اآلخرين المنخرطين في جمع المعلومات )انظر أيضاً 

 والمستقبلية لحماية المدنيين وإنهاء اإلفالت من العقاب.عملنا بهدف ترسيخ أساس للمبادرات الحالية 

التجمعات واألنشطة السلمية من بين الشواغل الرئيسية  حيالالعنيفة السلطات خالل االستعراض السابق، كانت استجابة  .2
خدام القوة توقد تجلى ذلك في التوصيات العديدة إلنهاء االحتجاز التعسفي والتعذيب واس ؛للدول التي وضعت التوصيات

تحت من الزمن عقود على مدى آليات القمع هذه  تمارسقد سبق والسلطات السورية وكانت  3الفتاكة ضد المتظاهرين.

تم تكريسها في القانون العادي من خالل قد ، إال أنه 2011 أبريل/نيسانالغطاء القانوني لحالة الطوارئ التي تم إلغاؤها في 

 ت حيز النفاذ في الوقت نفسه.مجموعة من المراسيم التي دخل

الحتجاجات ا مواجهةاألمنية وقد زاد نطاق تطبيق هذه الممارسات زيادة هائلة منذ ذلك الوقت، إذ قررت الحكومة واألجهزة  .3
لتصاعد الالحق في لالسلمية من خالل اللجوء إلى هذه اإلجراءات. وأدت اإلساءات التي نجمت عن ذلك إلى تمهيد الطريق 

. تود المنظمات المساهمة أن تؤكد كبيراً  دولياً  يتضمن تورطاً الذي و توجه نحو النزاع المسلح الذي نشهده حالياً العنف وال
على أن النزاع المسلح واألنشطة اإلرهابية المزعومة ال تعفي الحكومة السورية بأي شكل من األشكال من مسؤوليتها عن 

 وتعزيز واحترام حقوق مواطنيها. ،اإلنسانيالدولي حقوق اإلنسان والقانون الدولي لقانون الاحترام 

المتصلة  تفاوت اإلحصائياتت لمدنيين في سوريا.في صفوف اوعمليات القمع بخسائر كبيرة  النزاع المسلح تسببلقد  .4

قدرة على الوصول إلى المعلومات المتبع وال ج اإلحصاءتبعاً لمنه 2011عام  بالخسائر في األرواح الموثقة بين المدنيين منذ

                                                      
(، المركز السوري SCLRSنسان(، المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية )المتوسطية لحقوق اإل-متوسطية للحقوق )الشبكة األوروبية-األورو 1

(، اليوم SNHR(، الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SL4C(، الرابطة السورية للمواطنة )JUSTICE(، المعهد السوري للعدالة )SRCلإلحصاء والبحوث )

     .فصلم وصف على لالطالع )أ( الملحق مراجعة ُيرجى(. VDCفي سوريا ) ، مركز توثيق االنتهاكاتUrnammu(، أورنامو TDAالتالي )
 كتابة هذا التقرير، وذلك بتمويل من االتحاد األوروبي. متوسطية للحقوق( بتنسيق-متوسطية لحقوق اإلنسان )األوروال-بيةالشبكة األوروقامت  2
 تقرير"سنشير، عند اللزوم، إلى التوصيات مع تحديد رقم الفقرة والدولة التي أصدرت التوصية، وذلك على النحو الوارد في مجلس حقوق اإلنسان،  3

، 2012الثاني يناير/كانون  24(، A/HRC/19/11، وثيقة األمم المتحدة )"السورية العربية للجمهورية الشامل الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق

 .103-100الفقرات 



 48,000ما يزيد عن لحالة وفاة بين المدنيين، إضافة  183,8005و 95,5004وثقنا بين قد إال أننا في مختلف أنحاء سوريا؛ 

 15,0007في حين تشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى  6لال يزال مصيرهم مجهوالً  شخص قيد االحتجاز 65,000إلى 

الناجم أيضاً عن االستهداف غير المشروع للمدنيين )انظر  –كما دفع التدهور في األوضاع المعيشية  .محتجز تعسفياً 

مشرد داخلياً  مليون 7.5. وتشير التقديرات الحالية إلى وجود ماليين األشخاص لمغادرة منازلهم – (2-و ج 1-جالقسمين 

 في البلدان المجاورة. معظمهم 8الجئ، ماليين 5أكثر من السكان( و عدد من  %33أكثر من )أي ما يشكل 

م جرائم ضد اإلنسانية وجرائبلغ حد الوضمن هذا السياق من االنتهاكات المنهجية وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان التي قد ت .5

. وقد تم اختيار الموضوعات بحسب 2011 أكتوبر/تشرين األولحرب، ليس من السهل كتابة تقرير يلخص األحداث منذ ال

إلى جانب بعض األولويات التي أعربت  9التوصيات الرئيسية التي تم القبول بها أثناء االستعراض الشامل األول لسوريا،
وتماشياً مع غاية بيان الجهات صاحبة المصلحة، فإننا نركز  عنها منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إعداد التقرير.

 10، تصرفات القوات المرتبطة بالدولة.حسب االقتضاءتعراض، بما في ذلك، واالس موضوععلى تنفيذ التزامات الدولة 

 المعلومات األساسية واإلطار -أ 

 نطاق االلتزامات الدولية .1

بوضع الالجئين الخاصة  1951ام عخالل االستعراض الدوري الشامل السابق، قبلت سوريا بالتوصية لالنضمام إلى اتفاقية  .6

لى ع التي وضعتهاالتحفظات  أبقت علىإال أنها تقاعست عن تنفيذ هذا التعهد. كما  1967،11 وبروتوكولها االختياري لعام

وفي ما يتعلق بتحفظات سوريا على  12اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الرغم من الوعد برفعها.
 13غيير.دون تمن ، إال أنها أبقت على جوهرها ت السلطات على تبسيط صياغة هذه التحفظاتلاتفاقية حقوق الطفل، فقد عم

 :يلي بما السورية السلطات نوصي التوصيات، هذه تنفيذ إلى إضافة .7

 ؛1948 عامل ربعةاأل جنيف اتالتفاقي الثاني اإلضافي والبروتوكول األساسي روما نظام على المصادقة -

 تفاقيةال االختياري والبروتوكول القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية إلى االنضمام -
 والسياسية؛ المدنية بالحقوق لخاصا الدولي للعهد الثاني االختياري والبروتوكول التعذيب مناهضة

 باألحكام اصةخ بصفة يتعلق وهذا. المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية لىع التحفظات جميع رفع -
 .أطفالهن إلى جنسيتهن منح من ءالنسا تمكين نحو أساسية خطوة سيشكل مما ،2-9 المادة في الواردة

 اإلطار الدستوري والقانوني .2

الرئيس بها لجنة مكلفة من قامت في أعقاب عملية صياغة  2012 فبراير/شباطفي  في سوريا 14تم إقرار دستور جديد .8

إلطالق حوار وطني شامل للجميع كان من العديدة التي فّوتت فرص واحدة من الويمكن اعتبار هذه العملية بأنها  .السوري
 15شأنه أن يمهد السبيل لحل سياسي مستدام.

                                                      
 2016المصدر: مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، مارس/آذار  4
 2016المصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، مارس/آذار  5
 2016المصدر: مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، مارس/آذار  6
 2016/آذار المصدر: المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية، مارس 7
)تّمت زيارة الموقع  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.phpالمصدر: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،  8

 (2016مارس/آذار  15في 
)مالحظة  لسوريةا العربية للجمهورية الشامل الدوري باالستعراض المعني العامل الفريق تقريرإضافة إلى التوصيات المدرجة والتي تم القبول بها في  9

 24( A/HRC/19/2، وثيقة األمم المتحدة )عشرة التاسعة دورته في اإلنسان حقوق مجلس تقرير(، تم قبول توصيات أخرى، حسبما ورد في 3الهامش 

 .638-604، الفقرات 2013مايو/أيار 
 لقد وثقت المنظمات المساهمة في هذا التقرير في مناسبات أخرى االنتهاكات المرتكبة من قبل كافة أطراف النزاع. 10
 )بيرو( 103-2 11
 )المكسيك( 100-37 12
 )أوروغواي( 103-7 13
 http://sana.sy/?page_id=1489، 2012فبراير/شباط  27دستور الجمهورية العربية السورية، تم إقراره في استفتاء عام في  14
 عراض الدوري الشامل السابق، انظرلالطالع على نقاش أوسع عن هذا الموضوع وعلى قائمة بالتوصيات ذات الصلة التي تم القبول بها خالل االست 15

 .7-جالقسم 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://sana.sy/?page_id=1489


بعض التغييرات اإليجابية،  2012، يتضمن دستور عام السابقوفيما يتعلق بالتغييرات الجديدة في الدستور مقارنة مع النص  .9

، واضح بدا ذلك بشكليرات لم تترك أي تأثير في الواقع العملي. وقد من قبيل اعتماد نظام متعدد األحزاب، إال أن هذه التغي

، حيث فاز 2014 يونيو/حزيرانعلى سبيل المثال، أثناء االنتخابات الرئاسية التي تخللتها شوائب عديدة والتي جرت في 

لم  نعتبر أن السلطات السوريةفي المائة. لذا فإننا  88.7أصوات بلغت  غالبيةبحصوله على  بشار األسد بفترة رئاسية ثالثة

 16ذ التوصيات ذات الصلة التي وردت في االستعراض الدوري الشامل.تنف

1 مواد ظلت تشكل أساساً النتشار ثقافة اإلفالت من العقاب، دون تغيير، من بينها من وظلت أحكام أخرى في الدستور  .0

( وتجعل مساءلة الرئيس عن ممارسات 141و 133ن استقالل القضاء )مثل المادتي إذ تكّرس أحكاماً من شأنها تقويض

ومن خالل دراستنا للدستور، فإننا نستنتج أن السلطات  17(.117)المادة  أمراً شبه مستحيل ُترتكب أثناء فترته الرئاسية

 18".ومحايداً  مستقالً  قضائياً  السورية أخفقت في "أن تنشئ نظاماً 

1 ( وقانون 1950 يزال قانون اإلجراءات العسكرية )ال، ن العقابمقوات الجيش واألمن وفيما يتعلق بمسألة إفالت  .1

( ساريين حتى اآلن. ووفقاً لذلك، ال يمكن مقاضاة أي عنصر من عناصر 1969دارة أمن الدولة )إل الداخلية التنظيمات

يمنح  ،إلى ذلك ضافةباإل دون تصريح من وزارة الدفاع أو مدير دائرة أمن الدولة، على التوالي. من الجيش أو األمن

 أداء أثناء يرتكبونها التي األفعال سائر عن األمن قوىعناصر ل الحصانة 69/2008 و 14/1969 نالتشريعيا نسوماالمر

لة ءشمل قوات الشرطة العادية بالحماية من الخضوع للمسا 2011وجرى تعديل لقانون العقوبات في عام  .واجباتهم

النظام إصالح "القاضية بـالتوصية ت وعلى الرغم من أن سوريا قبل 19.هاعمل بخصوص الجرائم التي ُترتكب خالل أداء

التي تنص  من الدستور 154باإلشارة إلى المادة رقم  20خ مبدأ محاسبة األجهزة العسكرية واألمنية"يترسيتم القانوني بحيث 

 سارية.ال تزال القديمة ، إال أن القوانين 2015 فبراير/شباطعلى وجوب مواءمة جميع القوانين مع الدستور بحلول 

1 في التشريعات النافذة من أجل العمل نحو إدماج أحكام الصكوك الدولية  21وفيما يتعلق بالتوصيات التي قبلت بها سوريا .2
ضد المرأة  زالمحلية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، لم نشهد أي تقدم في هذا المجال. ويبرز هذا القصور بصفة خاصة نظراً 
إصالحات للنظام  إجراء، والتقاعس عن "22لغياب أي تعريف رسمي للتعذيب بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب

 23لمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".القضائي لضمان توافق اإلجراءات مع ا

1  :يلي بما السورية السلطات نوصي النواقص، هذه وإلصالح .3

 حسبب ذلكو الوطنية، التشريعات في السورية الحكومة عليها صادقت التي الدولية الصكوك وأحكام مبادئ إدماج -
 قانون من 391 المادة تعديل يتضمن وهذا. التعذيب مناهضة لجنة ذلك في بما عديدة، جهات به أوصت ما

 .للتعذيب دقيقاً  تعريفاً  يتضمن كي المعدل، ،السوري العقوبات

 

 ساناإلطار الوطني لحقوق اإلن .3

1 إال أننا ال نعلم عن وجود أي  24مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان،نشاء على الرغم من قبول التوصيات الداعية إلى إ .4
 مؤسسات من هذا القبيل في سوريا.

1 النتهاكات العنف وفي اتجدر اإلشارة إلى أن السلطات السورية أعلنت عدة مرات عن تأسيس هيئات متخصصة للتحقيق  .5
في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وهذا يتضمن على سبيل المثال اللجنة  أو التصدي لها واسعة النطاق لحقوق اإلنسان

                                                      
 )المالديف( 100-14 16
http://www.sl-، 2016، فبراير/شباط "العقاب من اإلفالت أرض: سوريا"المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية،  17

language=arabiccenter.org/news/48? (.2016مارس/آذار  10، )تم الرجوع إلى الموقع في 
 )سويسرا( 101-19 18
 (13القانونية )مالحظة الهامش المركز السوري للدراسات واألبحاث  19
 )هولندا( 102-12 20
 )سويسرا( 10-103)بيرو(؛  4-103)بولندا(؛  1-102)المالديف(؛  100-2 21
 )المكسيك( 6-103)البرازيل(؛  103-5 22
 )بلجيكا( 101-20 23
 )بوليفيا( 9-100)بولندا(؛  8-100)إندونيسيا(؛  100-7 24

http://www.sl-center.org/news/48?language=arabic
http://www.sl-center.org/news/48?language=arabic
http://www.sl-center.org/news/48?language=arabic


الوطنية وزير الدولة لشؤون المصالحة ( و2011 آذار/مارسالتي تم إنشاؤها في ) للشؤون القانونية الوطنية المستقلة

بأسلوب شفاف أو مستقل، اللجنة أو الوزير لم يتم من عمل كل ال أن إ(. 2012لسنة  210المرسوم رقم المكلف بموجب )

جّراء الجهتين  ةمصداقيتّم تقويض  ،وفي بعض الحاالت فتقر للمصداقية.و ي، وبالتالي فهعلى اإلطالق شامالً كما أنه لم يكن 
 25.رشاوىال دفعإالّ في حال  الدعم طلباتإذ امتنع المسؤولون عن قبول  المستشري، الفساد

1 من أنشطتهما الرامية إلى معالجة مشكلة األشخاص المفقودين، على سبيل المثال، على كبيراً  ركزت الهيئتان جزءاً  .6
التفاوض بشأن تبادل األسرى، تطور دور السجناء معينة في تيسير عمليات تبادل األسرى. ومع مرور الوقت وبروز أنماط 

ي لغ كبيرة لتأمين اإلفراج عن أقاربهم فأوردت أسر السجناء أنها دفعت مباقد وسائل مقايضة أو رهائن. ووا أشبه بليصبح
لتعزيز موقفها أثناء بشكل خاص النساء احتجاز ، ويبدو أن الحكومة تعمدت اإلبقاء على من هذا النوع إطار صفقات

في اإلسهام من  بدالً و ،لذا فإن الطريقة التي جرت بها هذه المفاوضات زادت من ضعف سيادة القانون 26.مفاوضاتال
 27قت االنقسامات السياسية والطائفية.عمّ ي قد فهالمصالحة، 

1 لذا فإننا نرى أن التوصيات المتعلقة بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وممارسات العنف  .7
 28لم يتم تنفيذها.

1  :يلي ماب السورية السلطات نوصي اإلنسان، لحقوق الوطني باإلطار يتعلق وفيما .8

 وريةسال خصياتالشو المعروفة الدولية الشخصيات من خليط من مؤلفة مستقلة، وطنية تحقيق لجنة تأسيس -
 ساناإلن حقوقل الدولي قانونلل الجسيمة واالنتهاكات الحرب جرائم توثيق مهمةب فتكلّ  ،موثوقةالو مستقلةال

 ؛2011 عام ثورة أعقاب في السوري النزاع أطراف سائر قبل من المرتكبة اإلنسانية ضد والجرائم

 بالنزاع، أثروات الذين المدنيين سائر إلى والجماعية الفردية التعويضات لتقديم للتعويضات وطني برنامج تأسيس -
 سوريا؛ أنحاء مختلف في الموجودين لألفراد مالية غير مساعدات ذلك في بما

 لمنخرطةا تلك اصةخ ،هامؤسسات ضمن الفساد ومنع لمكافحة ملموسة تدابير تخاذا يجب ذلك، انتظار وفي -
 .السياق هذا في ارتكبت التي اإلنسان حقوق وانتهاكات النزاع تأثيراتل التصدي إلى تهدف بمبادرات

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان – ب

1 لجنة التحقيق التعاون مع بشأن بتوصيات  2011قبلت السلطات السورية أثناء االستعراض الدوري السابق في عام  .9

الوصول إلى  تمكينها منو 29التي أسسها مجلس حقوق اإلنسان المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السوريةالدولية 
هي ف منع زيارات لجنة التحقيق، وبالتاليتواصل السلطات السورية  غير أن 30المناطق الخاضعة لسيطرتها من دون إعاقة.

 تنفيذ هذه التوصيات.قد فشلت في 

2 األمم المتحدة منذ  حقوق اإلنسان المنشأة بموجب معاهدات هيئاتإحدى ض واحد أمام شاركت سوريا في استعرا .0
االستعراض الدوري الشامل األخير، إال أنها ظلت متأخرة في الوفاء بالتزاماتها في مجال اإلبالغ والتقارير. إضافة إلى 

. لذا فقد 2012 مايو/أيارفي  تهجرأوذلك، رفضت سوريا المشاركة في استعراض خاص دعت إليه لجنة مناهضة التعذيب 

والتعاون بصفة عامة مع  31تنفيذ التوصيات التي قبلت بها بخصوص تقديم التقارير الدورية المتأخرة فيأخفقت سوريا 
 32الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

                                                      
 أورنامو المصدر: 25
، 2015، مايو/أيار ورعب حرب سالح: سوريا في النساء احتجازمتوسطية للحقوق، -األورو 26

http://euromedrights.org/publication/detention-of-women-in-syria-a-weapon-of-war-and-terror/  تّمت زيارة الموقع(

 (2016مارس/آذار  12في 
 .2014، سبتمبر/أيلول ومآالت مسارات: السوري الصراع في التفاوضية العمليةلمركز السوري لإلحصاء والبحوث، ا 27
 )إسبانيا( 9-102)جنوب أفريقيا(؛  6-102)تايالند(؛  4-102)االتحاد الروسي(؛  100-39 28
 20-103)جمهورية كوريا(؛  19-103)شيلي(؛  17-103)النرويج(؛  16-103)تايالند(؛  15-103)سلوفينيا(؛  13-103)البرازيل(؛  103-12 29

 )غواتيماال( 23-103)ألمانيا(؛ 
 ة()الواليات المتحد 27-104)النرويج(؛  26-104)المالديف(؛  18-103)سويسرا(؛  14-103)المملكة المتحدة(؛  102-11 30
 )إيران( 100-34 31
 )جمهورية كوريا( 19-103)تايالند(؛  15-103)ماليزيا(؛  100-6 32

http://euromedrights.org/publication/detention-of-women-in-syria-a-weapon-of-war-and-terror/


2 أمور، من بينها عدم لمجلس حقوق اإلنسان، فقد الحظنا عدة  اإلجراءات الخاصةما يتعلق بتعاون السلطات مع فيأما  .1
االختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني باالحتجاز حاالت تنظيم زيارات من قبل الفريق العامل المعني ب

المدافعين عن حقوق اإلنسان، حالة والمقرر الخاص المعني بمرأة العنف ضد المسألة التعسفي والمقرر الخاص المعني ب
إلى أن السلطات مثل هذه الزيارات. إضافة إلى ذلك، أشارت منظمة أورنامو إلجراء وذلك على الرغم من طلباتهم المتعددة 

االختفاء حاالت إلى الفريق العامل المعني بحالة تقدمت بها  45حاالت من أصل  6السورية لم تقدم معلومات سوى عن 

 ةالخاص ةالممثل أن إلى اإلشارة وتجدر .ةإما ناقصة أو خاطئكانت ظم هذه المعلومات وأن مع، الطوعيأو غير  القسري
 نتصفم في لسوريا ميدانية زيارة إلجراء ذننزاع قد حصلت على اإلال حاالت في الجنسي عنفالمعنية بال العام لألمين

لذا فإننا  .السورية العسكرية المخابرات مندقيق  إشراففي ظّل  أجريت الزيارة هذه أنلكن من المالحظ . 2015 عام

 33نعتبر أن سوريا أخفقت في تنفيذ التوصيات التي قبلت بها في هذا الصدد.

2  :يلي بما السورية السلطات نوصي أعاله، بالمعلومات يتعلق وفيما .2

 ؛أراضيها إلى بالوصول لها والسماح التحقيق لجنة مع الكامل التعاون -

تقديم جميع التقارير المتأخرة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والمشاركة في االستعراضات التي تجريها  -
 هذه التوصيات؛تنفيذ في سبيل  التدابير المتخذةهذه الهيئات وتنفيذ توصياتها واإلبالغ عن 

هم التعذيب، وتيسير زياراتلة مسأالمقرر الخاص المعني بخاصة قبول طلبات الزيارات من المقررين الخاصين،  -
تم يالذين األفراد سائر وتوجيه دعوة دائمة لجميع المقررين الخاصين؛ وتوفير معلومات شاملة وصادقة حول 

اإلجراءات الخاصة، وذلك في سبيل إنهاء االنتهاكات المستمرة وتوفير الحماية  عن حاالتهم من خالل بالغاإل
 .واإلنصاف للضحايا

 إلنسان على األرضوضع حقوق ا – ج

 األسلحة المحظورة واالستخدام المحظور لألسلحة .1

2  السكان المدنيين في سوريا. وتشيرفي صفوف  أدى القمع والنزاع خالل السنوات الخمسة الماضية إلى خسائر فادحة .3

العذاب الذي عانى خلفها هذه األرقام تخفي و 250,000.34بلغ  2011 /آذارى منذ مارسلتقديرات الخسائر إلى أن عدد القت

أسلحة ال تميز بطبيعتها بين األهداف المدنية هي منه السكان من مصادر عديدة، من بينها استخدام األسلحة الكيميائية، و
استهداف المرافق المدنية المحمية بموجب القانون اإلنساني الدولي  فضالً عنوالعسكرية، واالستخدام العشوائي لألسلحة، 

علومات التي جمعتها المنظمات المساهمة في هذا التقرير، والمشار إليها أدناه، إلى جملة من األمور من العرفي. وتشير الم
 بينها مسؤولية القوات الحكومية والقوات المرتبطة بها عن ارتكاب جرائم الحرب هذه.

2  21عتداءات على ريف دمشق في اال ها، نذكرفي ائيةياألسلحة الكيماستخدام والتي تّم  توثيقاً االت أكثر الحمن بين  .4

 1500مية أدت إلى مقتل ضوعين ترما والمع اغاز الكلور على زملكعلى فقد ألقيت قنابل تحتوي  2013.35 أغسطس/آب

األطفال والنساء، وهم أكثر تأثراً باألسلحة الكيميائية  كانوا منمن الضحايا  %67شخص ظهرت عليهم أعراض االختناق. 

 ه.تالذي تتحمل الحكومة مسؤولي من نوعه األول أو األخيرلم يكن هذا االعتداء  غيرأنمقارنة مع الرجال البالغين. 

2 ن بي تحدث بحكم طبيعتها آثاراً عشوائية فال تميزأسلحة أخرى ومع استمرار النزاع، الحظنا زيادة في استخدام  .5
لمتفجرة البراميل اباستخدام ما يسمى إلى . فقد لجأت القوات المسلحة السورية على نحو متزايد األهداف المدنية والعسكرية

 36الشظايا أو المواد الحارقة،ثل مؤلفة من حاويات معدنية معبأة بمتفجرات وقطع صغيرة م وهي متفجرات مصنوعة يدوياً  –

                                                      
 )بلجيكا( 25-103)سلوفينيا(؛  24-103)غواتيماال(؛  21-103)جمهورية كوريا(؛  19-103)تايالند(؛  15-103)ماليزيا(؛  100-6 33
)تّمت زيارة  tp://www.un.org/press/en/2015/sc12008.doc.htmht، 2015المصدر: مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، أغسطس/آب  34

 (2016مارس/آذار  12الموقع في 
:www.csrhttp//-، 2013، سبتمبر/أيلول دمشق ريف في الكيماوي استخدام حادثةالمركز السوري لإلحصاء والبحوث،  35

sy.com/index.php?action=readMore&cID=481&l=2  مركز توثيق االنتهاكات في (؛ 2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في

http://www.vdc-، 2013، أغسطس/آب دمشق ريف محافظة في الكيماوي السالح استخدام حول خاص تقريرسوريا، 
4Pl97IU-sy.info/index.php/ar/reports/chemicaldamascussuburbs#.VwJ  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 

 أسطوانة سبعين من أكثر: موجز تقريريدوياً والمعبأة بمواد حارقة، انظر مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، بشأن استخدام المتفجرات المصنوعة  36
dchttp://www.v-، 2015، أغسطس/آب داريا مدينة على تسقط حارقة بمواد محملة

sy.info/index.php/ar/reports/1440027730#.VwLNVfl97IU  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 

http://www.csr-sy.com/index.php?action=readMore&cID=481&l=2
http://www.csr-sy.com/index.php?action=readMore&cID=481&l=2
http://www.csr-sy.com/index.php?action=readMore&cID=481&l=2
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/chemicaldamascussuburbs#.VwJ-4Pl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/chemicaldamascussuburbs#.VwJ-4Pl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/chemicaldamascussuburbs#.VwJ-4Pl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1440027730#.VwLNVfl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1440027730#.VwLNVfl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1440027730#.VwLNVfl97IU


 6589معينة. على سبيل المثال، وثق مركز توثيق االنتهاكات مقتل استهداف دون آلية  منتلقي بها الطائرات المروحية 

من األفراد  %99وأوردت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أن  2015.37حتى مايو/أيار  بسبب البراميل المتفجرة مدنياً 

وثقت المنظمات المساهمة في هذا التقرير، إضافة إلى ذلك،  38الذين قتلوا من جراء البراميل المتفجرة هم من المدنيين.
السورية المشتركة، ازداد استخدام -ومع بداية العمليات العسكرية الروسية 39العنقودية. وفي مناسبات عديدة، استخدام القنابل

 40المدنيين في شمال سوريا. في صفوفالقنابل العنقودية والفراغية مما أدى إلى خسائر كبيرة 

ائي العشوستخدام االالمدنيين، بما في ذلك النساء واألطفال، ناجم أيضاً عن  في صفوفن الخسائر إن العدد الكبير م
. فالقصف الجوي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية دون تمييز بين األهداف المدنية والعسكريةمن ألسلحة التقليدية ل

 ات شائعة قبل انخراط القوات األجنبية في النزاع وبعدأو القصف البري لألحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة هي ممارس
 45وأماكن العبادة 44والمدارس 43فرانواأل 42المستشفياتثل ، ممتعمد للمرافق المدنيةالستهداف الاكما تسبب  41انخراطها.

                                                      
 لهذا لعشوائيا االستخدام نتيجة المدنيين الضحايا آالف: سوريا في المتفّجرة البراميل استخدام عن موجز تقريرمركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  37

)تّمت زيارة الموقع  sy.info/index.php/ar/reports/1435353368#.VwLN9fl97IU-http://www.vdc، 2015، يونيو/حزيران السالح

 (2016مارس/آذار  12في 
 أحدهما مدنيين، بمقتل تسببت متفجراً  برميالً  1286: الروسي التدخل بدء منذ متفجراً  برميالً  6524 عن يقل ال ماالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  38

http://sn4hr.org/public_html/wp-، 2016، مارس/آذار 2016 شباط/فبراير في سيدة
content/pdf/arabic/1286_explosive_barrels_in_February_2016.pdf (2016مارس/آذار  21الموقع في ، )تّم الرجوع إلى 

، 2014أيار ، مايو/دولياً " المحظورة" العنقودية بالقنابل الهجمات من لسلسة تتعرض تسيل بلدة: صحفي بيانمركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  39

sy.info/index.php/ar/reports/1399119053#.VwLRLPl97IU-http://www.vdc  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
،   2016، مارس/آذار الضحايا وتعويض المحاسبة من بد ال: الحقوقية الناحية من سوريا في الروسي التدخل حصادالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  40

content/pdf/arabic/Russian_intervention_Harvest_in_Syria.pdf-http://sn4hr.org/public_html/wp  تّمت زيارة الموقع في(

 الفراغية اريخوالصو العنقودية القنابل استخدام نتيجة المدنيين الضحايا مئات: صحفي بيان ،وريا(؛ مركز توثيق االنتهاكات في س2016مارس/آذار  21
http://www.vdc-، 2015، نوفمبر/تشرين الثاني الروسي الطيران قبل من

sy.info/index.php/ar/reports/1447972413#.VwLS3fl97IU  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 

-http://www.vdc، 2013، أبريل/نيسان الثورة بداية منذ األطفال من الشهداءمركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  41
sy.info/index.php/ar/reports/children#.VwLWUfl97IU  (؛ مركز توثيق االنتهاكات في 2016مارس/آذار  21)تّمت زيارة الموقع في

http://www.vdc-، 2015، أغسطس/آب "آخراً  مدنياً  ستين من ألكثر العمد القتل: "دوما في مذبحة: محدث موجز تقريرسوريا، 
sy.info/index.php/ar/reports/1440664134#.VwLXZ_l97IU  (؛ مركز توثيق االنتهاكات 2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في

شرين ، نوفمبر/تالمدنيين ضد العشوائية الهجمات نتيجة رهيبة مجازر: الرقة محافظة في والخميس الثالثاء مجزرتي حول جزمو تقريرفي سوريا، 

 21)تّمت زيارة الموقع في   VwLYH_l97IUsy.info/index.php/ar/reports-http://www.vdc.#1418246112/، 2014الثاني 

 30 في سوريا في الروسي الطيران لسالح العسكرية الهجمات حول موجز تقرير(؛ مركز توثيق االنتهاكات في سوريا، 2016مارس/آذار 
http://www.vdc-، 2015، نوفمبر/تشرين الثاني "الشمالي حمص ريف في المدنيين منازل قصف": 2015 أيلول/سبتمبر

sy.info/index.php/ar/reports/1444252328#.VwLaF_l97IU  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
، 2014، مايو/أيار الطبّية الكوادر بحقّ  واالنتهاكات حلب محافظة يف الطبي الوضع عن خاص تقريرمركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  42

sy.info/index.php/ar/reports/1401644133#.VwLawfl97IU-http://www.vdc  (؛ 2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في

اني ، نوفمبر/تشرين الثحمص – الوعر حي واألطفال، للتوليد الوليد بن خالد مشفى مجزرة حول خاص تقريرمركز توثيق االنتهاكات في سوريا، 

2013 ،sy.info/index.php/ar/reports/1385329563#.VwLbj_l97IU-http://www.vdc  مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في

، 2013، نوفمبر/تشرين الثاني دمشق ريف – الشرقية الغوطة في الطبي الوضع عن خاص تقريرتوثيق االنتهاكات في سوريا، (؛ مركز 2016

cDPl97IUsy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.VwL-http://www.vdc  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
، يناير/كانون الثاني المدنيين للمواطنين المتعمد االستهداف على قاطع كدليل مخبزاً  35لـ الحكومية القوات استهدافالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  43

2013، -D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81http://sn4hr.org/arabic/2012/02/01/%D8%A7%
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA
-36-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B2/  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
http://www.vdc-، 2013، يونيو/حزيران مغارةال مدرسة مجزرة عن تقريرمركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  44

sy.info/index.php/ar/reports/maghara#.VwLgF_l97IU  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
، 2015، مايو/أيار الكنائس مجموع من %63 استهدفت الحكومية القوات: سوريا في الكنائس فاستهداالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  45

http://sn4hr.org/arabic/2015/04/28/4061/   استهداف(؛ الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة  الموقع في 
، 2013، يونيو/حزيران الحكومية القوات قبل من المساجد

-http://sn4hr.org/arabic/2013/06/06/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1435353368#.VwLN9fl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1399119053#.VwLRLPl97IU
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ابات ع إصووقيؤدي على األرجح إلى عالوة على أن قصف هذه المواقع وبمصاعب إضافية على المدنيين.  والمواقع األثرية
 الالئق والتعليم. يمستوى المعيشالالصحة وفي للحق  بين المدنيين، فإنه يمثل انتهاكاً 

 

2  :ليي بما السورية السلطات نوصي الدولي، اإلنساني للقانون النطاق وواسعة المنهجية االنتهاكات إنهاء سبيل في .6

 استخدام وحظر 1925 للعام جنيف بروتوكول بموجب التزاماتها واحترام الكيميائية األسلحة استخدام عن التوقف -
 البروتوكول؛ بموجب المحظورة المواد نطاق في تقع التي والبيولوجية الكيميائية األسلحة

 البراميل لكذ في بما ،األثر عشوائية ألسلحةل بها المرتبطة والقوات قواتها استخدام عدم لضمان فورية تدابير اتخاذ -
 الفراغية؛ والقنابل العنقودية والقنابل المتفجرة

 غير سائرخ إلى تؤدي قد تمييزية غير بهجمات بها المرتبطة والقوات قواتها قيام عدم لضمان فورية تدابير اتخاذ -
 .المدنية والمرافق العالية السكانية الكثافة ذات المناطق في خاصة المدنيين، أرواح في متناسبة

 

 المناطق المحاصرة .2

2 الحكومية  القوات من قبلالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة  المفروضة بغالبيتها علىلقد أصبحت عمليات الحصار،  .7
على إمكانية المفروضة القيود  ىأولتّمت مالحظة قد فوالقوات المرتبطة بها، من السمات المميزة للنزاع في سوريا. 

ل شكوخالل األشهر التالية، تم تشديد الحصار ب تقريباً. 2012 مايو/أيارالوصول لمناطق في حمص أو في ريف دمشق في 

بعض المناطق، بما انقطعت المياه عن ، 2012لمنع وصول الغذاء والماء واللوازم الطبية. وبحلول أواخر عام تدريجي 

دوية ألالمعدات الطبية األساسية وا ، فضالً عن مية ومخيم اليرموك، وأصبح الغذاء والوقود نادراً ضوالمع القديمة فيها حمص
الوضع من جراء عمليات القصف العشوائية المتكررة على الرغم من وجود المدنيين،  صعوبةمتوفرة. وزادت التي لم تعد 

وكاالت اإلغاثة ن كما أالمستشفيات والعيادات الطبية.  مثلبما في ذلك باستخدام األسلحة الكيميائية، وتدمير المرافق الحيوية 
 46لوصول إلى تلك المناطق لتوفير المساعدات اإلنسانية.تمكن من اكانت تما  اً نادر

2 جويع حظر استخدام التالذي يعلى الرغم من أن سوريا لم توقع على البروتوكول االختياري الثاني التفاقيات جنيف  .8
ي الدولي، انكسالح حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، إال أن هذا المبدأ أصبح مكرساً كقاعدة عرفية في القانون اإلنس

ع "منو"، وصمودهم لبقاء السكان المدنيينحيوية وبالتالي، فإن "مهاجمة مرافق  47ينطبق على السياق السوري.هو وبالتالي ف
وصول المساعدات اإلنسانية الموجهة إلى المدنيين المحتاجين، بما في ذلك اإلعاقة المتعمدة للمساعدات اإلنسانية" و"تقييد 

القوات الحكومية والقوات  تصرفاتلذا فإن  48ممارسات محظورة.أيضاً اإلغاثة اإلنسانية" هي حرية الحركة لموظفي 
 في إعداد هذا التقرير، تشكل جرائم حرب.مساهمة المرتطبة بها، والتي وثقتها المنظمات ال

2 طات السل فشلتدل على إنما من الجهات صاحبة المصلحة، نضيف أن عمليات الحصار المقدم وفي معرض هذا البيان  .9
شكل وي فيما يتعلق بإمكانية وصول الوكاالت اإلنسانية إلى السكان المدنيين المحتاجين. 49تنفيذ التوصيات فيالسورية 

                                                      
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA

D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%   (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
http://www.csr-، 2013، سبتمبر/أيلول حصار اإلبادة الجماعية لمعضمية الشامانظر على سبيل المثال، المركز السوري لإلحصاء والبحوث،  46

sy.com/index.php?action=readMore&cID=480&l=2  (؛ المركز السوري لإلحصاء 2016مارس/آذار  10)تّمت زيارة الموقع في

http://www.csr-، 2014، أبريل/نيسان حمص مدينة على الجماعية اإلبادة حصاروالبحوث، 
sy.com/index.php?action=readMore&cID=568&l=2  (؛ مركز توثيق االنتهاكات في 2016مارس/آذار  10)تّمت زيارة الموقع في

، 2013، سبتمبر/أيلول الحصار تحت منسيون: دمشق ريف في لمعضميةا ومدينة دمشق في اليرموك مخيم حصار حول خاص تقريرسوريا، 

sy.info/index.php/ar/reports/1379660373#.VwLn7fl97IU-http://www.vdc  (2016مارس/آذار  10)تّمت زيارة الموقع في 

 47 (Cambridge  Customary International Humanitarian LawBeck (eds), -Marie Henckaerts and Louise Doswald-Jean
University Press 2005) 186 

 .202-198المرجع السابق، الصفحات  48
 )أستراليا( 28-104)الواليات المتحدة(؛  27-104)النرويج(؛  26-104)بولندا(؛  5-101)تايالند(؛  27-100)ماليزيا(؛  100-26 49
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لحقوق السكان  إضافياً  ، وبالتالي تدمير االقتصاد المحلي، انتهاكاً 50المدارس والمستشفيات مثلاستهداف المرافق المدنية 
الصحة والتعليم. وبالتالي ال يمكن اعتبار أن السلطات على خدمات الئق و يستوى معيشالحصول على مفي المعنيين 

 51السورية نفذت التوصيات بشأن تحسين الخدمات في هذا المجاالت.

3  :يلي بما وريةالس السلطات نوصي فادحة، معاناة المدنيين السكان تكبد التي العسركية االسترتيجية هذه إنهاء سبيل في .0

 اإلنسانية؛ بالمساعدات المتعلقة تلك خصوصاً  الصلة، ذات األمن مجلس قرارات سائر تنفيذ -

 خاصة إعاقة، دون من اإلنسانية المساعدات وصول وتيسير المحاصرة المناطق جميع عن فوراً  الحصار رفع -
 .بالنزاع تأثراً  األكثر المناطق إلى

 

 وظروف االحتجازاالعتقاالت التعسفية، والوفاة أثناء االحتجاز، والتعذيب،  .3

3 رضة االسلطات إلى استجابتها المعتادة للمع لجأت، 2011 /آذارسعياً لقمع حركة االحتجاجات الناشئة بعد أواسط مارس .1

قتل مقبل االستعراض الدوري الشامل السابق لسوريا. وبرزت تقارير حول  السياسية على نطاق أوسع مما كان سائداً 
وأثناء بعض هذه الحمالت، استخدمت السلطات مالعب رياضية بدعم من الجيش.  53اعتقاالتوحمالت  52متظاهرين

، مما يدل على األسلوب العشوائي إذ سرعان ما امتألت مراكز االحتجاز االعتيادية بالموفوقينومدارس كأماكن احتجاز 
ة محددة أثناء االحتجاز ومقتل بشأن التحقيق في حاالت وفا 54الذي استخدم العتقال المواطنين. ولم يتم تنفيذ التوصيات

 آالف المتظاهرين السلميين.

3 رتفعاً م أو ألي سبب آخر حرية التعبير والتجمع السلميفي بسبب ممارستهم لحقهم  المحتجزين تعسفياً عدد  ال يزال .2
ية لحقوق ، على سبيل المثال، أحصت الشبكة السور2014 /آذارفي مارسف 55على الرغم من التوصيات العديدة بهذا الشأن.

، في حين وفرت قاعدة البيانات التابعة لمركز 56إلى مقابالت مع سجناء سابقين محتجز، وذلك استناداً  130,000اإلنسان 

 15بين الممتدة مركز خالل الفترة الثقها وحالة احتجاز تعسفي،  63078معلومات عن  في سوريا توثيق االنتهاكات

منهم محتجزين لدى القوات  شخصاً  48863ال يزال ما ال يقل عن و 2016.57 /آذارارسم 11و 2011 /آذارمارس

 58الحكومية.

3 فبات االكتظاظ . هإن لم تكن قد شجعت االحتجاز ظروفتدهور عن  ومع تزايد عدد المحتجزين، تغاضت السلطات .3
م االحتجاز. وتشائعة في أماكن لا مورمن األالحصول على العناية الطبية والنظافة الصحية العجز عن وسوء التغذية و

 توثيق حاالت وفاة عديدة ناجمة عن المرض والجوع.

3 . وقد أصدر مركز توثيق التعذيبللوفاة أثناء االحتجاز هو  األكثر شيوعاً  المباشر أو غير المباشر إال أن السبب .4
 مبر/أيلولسبت بحلولتقريراً شامالً أورد مئات الحاالت في أحد فروع المخابرات العسكرية في دمشق في سوريا االنتهاكات 

 ، وذلك بسببهذا المرفق وحدهحدثت خالل فترة العامين ونصف األولى في قد حالة وفاة  3,000. ويقدر التقرير أن 2013

                                                      
، 2013، نوفمبر/تشرين الثاني ريف دمشق –الوضع الطبي في الغوطة الشرقية تقرير خاص عن مركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  50

sy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.VwLcDPl97IU-http://www.vdc  (2016مارس/آذار  10)تّمت زيارة الموقع في 
 )االتحاد الروسي( 100-33 51
انون ، يناير/كدمشق ريف محافظة داريا مدينة في الكرامة ثورة شهداء حول تقريرانظر، على سبيل المثال، مركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  52

مارس/آذار  11في  )تّمت زيارة الموقع  sy.info/index.php/ar/reports/darayya#.VwLsp_l97IU-http://www.vdc، 2013الثاني 

2016) 
، إدلب محافظة" شيخون خان" مدينة في الكرامة  ثورة شهداء حول تقريرانظر، على سبيل المثال، مركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  53

)تّمت زيارة الموقع   sy.info/index.php/ar/reports/khansheihoun#.VwLtAvl97IU-http://www.vdc، 2012ديسمبر/كانون األول 

 (2016مارس/آذار  11في 
 )بولندا( 10-102)المملكة المتحدة(؛  102-5 54
 )شيلي( 16-101)السويد(؛  15-101)أوروغواي(؛  14-101)سويسرا(؛  13-101)بولندا(؛  12-101)النرويج(؛  11-101بانيا(؛ )إس 101-10 55
)تّمت زيارة الموقع   http://sn4hr.org/blog/2014/03/19/468/، 2014، مارس/آذار سوريا في السجناءالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  56

 (2016مارس/آذار  10في 
 تبدأ هذه الفترة مع أولى التظاهرات في سوريا وتنتهي في وقت كتابة هذا التقرير. 57
 11)تّمت زيارة الموقع في  sy.info/index.php/ar/detainees-http://www.vdcمركز توثيق االنتهاكات في سوريا، "المعتقلين"،  58

 (2015مارس/آذار 

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/1383565710#.VwLcDPl97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/darayya#.VwLsp_l97IU
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/khansheihoun#.VwLtAvl97IU
http://sn4hr.org/blog/2014/03/19/468/
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/detainees


وبحلول  59التعذيب واإلعدام التعسفي وخارج نطاق القانون، وبسبب منع العناية الطبية وظروف االحتجاز غير اإلنسانية.

منها  %99حالة وفاة تحت التعذيب، يمكن عزو  11,429ت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ، أحص2015 يونيو/حزيران

في  أخفقتقد وتكفي األدلة التي تم جمعها لالستنتاج بأن الحكومة السورية  60إلى القوات الحكومية أو القوات المرتبطة بها.
 اق للتعذيب.الهادفة إلى إنهاء الممارسة المنهجية وواسعة النط 61تنفيذ التوصيات

3 ير توفالتدابير الرامية إلى من بينها غياب  ،ممارسات التعذيب واالحتجاز التعسفي من جراء عدة ظروفتتزايد  .5
المحتجزين منذ بداية احتجازهم. يحرم العديد من المحتجزين من إمكانية االستعانية بمحاٍم سائر ل الضمانات القانونية

إبالغ أحد األقارب بأمر احتجازهم، مما يدل على إخفاق السلطات السورية والحصول على فحص طبي مستقل وإمكانية 
 62.السابقفي تنفيذ بعض التوصيات التي وافقت عليها أثناء االستعراض الدوري الشامل 

3 وفي حين تم اعتقال بعض السجينات  63في مراكز االحتجاز. النساءبذل جهود محددة لتسليط الضوء على وضع  لقد تمّ  .6
غاثة أو توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، فقد تم اإلعالمية أو أعمال اإلنشطة األمشاركتهن في التظاهرات أو على خلفية 

از اثلة لظروف احتجممظروف يتم احتجاز النساء في ظّل لضغط على أقاربهن أو االنتقام منهم. كأداة لاعتقال نساء أيضاً 
 بعضفي  ،يعانين أكثر لإلساءة كماتعرض السجينات لذا، يرتفع خطر  في معظم الحاالت؛ حراس ذكور، مع الرجال

 اتفتر وأثناء ، وذلك بشكل خاص في حاالت الحملوالنظافة الصحيةرعاية الفي نقص المن جراء الحاالت المحددة، 
 الحيض.

3 ات الجنسية لإلساءء النساالتي تفيد عن تعرض مع مرور الوقت التقارير تزايدت الشائعة، التعذيب إلى جانب أساليب  .7
على نطاق واسع سائد افتراض ثمة  السجينات لهذه الممارسات، إال أنسائر ض تعرّ عدم . وعلى الرغم من واالغتصاب

على النساء، كما يعود بشكل خاص السجن. ويؤدي ذلك إلى وصم يؤثر  داخلالنساء يتعرضن لالغتصاب سائر بأن 
مع األقارب واألصدقاء. وتستغل القوات الحكومية والقوات المرتبطة بها عن قصد احتمال أن يؤدي  هنبالضرر على عالقات

من الواضح أنه لم يتم تطبيق التوصيات بشأن حماية النساء والفتيات ف النسيج االجتماعي.تجريح وتمزيق هذا الوصم إلى 
 64.في هذه الحاالت من العنف

3  ، وثق مركز توثيق االنتهاكات2014المحتجزين. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني  أخرى منمستضعفة فئة  األطفاليمثل  .8

ك، ضافة إلى ذلباإلذلك الوقت.  حتىقيد االحتجاز من بينهم مئات كانوا ال يزالون ألطفال، احتجاز حالة  1380 في سوريا

 مباشراً  وهذا يمثل دليالً  65ن.افلتللتعذيب حتى الموت، بما في ذلك طوا تعرضألطفال حالة  112جمع المركز معلومات عن 

 66على أن السلطات السورية فشلت في حماية األطفال من المعاملة الالإنسانية على يد األجهزة األمنية الخاضعة لسيطرتها.

3  نوصي سية،الالإنسان االحتجاز وظروف والتعذيب التعسفي االحتجازب المتعلقة االنتهاكات سائر وقف ضمان سبيل في .9
 :يلي بما السورية السلطات

االحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وحرية التنظيم، والتحقيق بشأن جميع االنتهاكات ضد هذه الحقوق  -
 ؛ومعاقبة مرتكبي هذه االنتهاكات

 الدولي؛ األمن مجلس أقره الذي 2139 القرار مع يتماشى بما تعسفياً  المحتجزين جميع عن اإلفراج -

                                                      
 الموت بين صراع: "دمشق - العسكرية المخابرات شعبة واالقتحام، المداهمة سرية 215 الفرع حول تقريرمركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  59

)تّمت زيارة الموقع  sy.info/index.php/ar/reports/1380463510#.VwL1F_l97IU-http://www.vdc، 2013، سبتمبر/أيلول "واألمل

 (2016مارس/آذار  11في 
، 2015، يونيو/حزيران سوريا في التعذيب بسبب قتيل ألف عشر اثني قرابة: التعذيب ضحايا لمساندة العالمي اليومالشبكة السورية لحقوق اإلنسان،  60

http://sn4hr.org/arabic/2015/06/26/4268/  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
 )سويسرا( 10-103)جمهورية كوريا(؛  8-102لنرويج(؛ )ا 3-102)بلجيكا(؛  2-102)السويد(؛  101-9 61
 )بولندا( 18-101)إسبانيا(؛  101-7 62
، 2013، سبتمبر/أيلول آخر أمني فرع إلى يتحول للنساء عدرا سجن: صحفي بيانانظر، على سبيل المثال، مركز توثيق االنتهاكات في سوريا،  63

sy.info/index.php/ar/reports/1379945097#.VwL2afl97IU-http://www.vdc  (. 2016مارس/آذار  11)تّمت زيارة الموقع في

 2015يونيو/حزيران "، ورعب حرب سالح: ورياس في النساء احتجازمتوسطية للحقوق، تقرير "-انظر أيضاً األورو
 )جمهورية كوريا( 8-102)فييتنام(؛  100-30 64
، 2014، نوفمبر/تشرين الثاني سوريا في األطفال بحق جسيمة يومية انتهاكات: للطفل العالمي اليوم فيمركز توثيق االنتهاكات ف سوري،  65

sy.info/index.php/ar/reports/1416486971#.VwL9evl97IU-http://www.vdc  (2016مارس/آذار  21)تّمت زيارة الموقع في 
 )شيلي( 7-101)بنغالديش(؛  41-100)فييتنام(؛  100-30 66
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 فيها، اصأشخ باحتجاز الدولة وكالء يقوم التي األماكن سائر في لالكتظاظ حد لوضع الالزمة التدابير سائر اتخاذ -
 ؛مناسبة ظروف ظل فيو مالئمة مرافق في ،الدولية والمعايير لألعراف وفقاً  ،المحتجزين وضع وضمان

 جيدة، يةدول بسمعة تتمتع ،ونزيهة ومحايدة مستقلة منظمات يأل المشروطة وغير الفورية الوصول إمكانية توفير -
 سوريا؛ في االحتجاز ومرافق السجون سائر زيارةو تفتيش من تتمكن لكي

 لحصولا تم إفادات أو اعترافات على بناء قراراتها اتخاذب محكمة أي مياق عدم ضمانل الالزمة التدابير سائر اتخاذ -
 ؛التعذيب تحت عليها

 .خاص بشكل واألطفال النساء ذلك في بما ضعفًا، األكثر حتجزينالم حماية لضمان الالزمة التدابير سائر اتخاذ -

 

 االختفاء القسري .4

4 شراف على آليات اإل في نقصالانتشار ثقافة اإلفالت من العقاب وغياب الضمانات القانونية لحماية المحتجزين و يساهم .0
. فإلى عشرات اآلال االختفاء القسريحاالت ، وإنما أيضاً حاالت االحتجاز التعسفيليس فقط أماكن االحتجاز في تزايد 

، في حين 2015 أغسطس/آبشخص بحلول  65,000 حواليب عدد المختفين قسراً  اإلنسانر الشبكة السورية لحقوق تقدّ 

والمركز السوري لإلحصاء  67حالة 48000كثر من توثيق شامل ألفي سوريا إلى إجراء ركز توثيق االنتهاكات عمد م

على  ربهو أق العدد الحقيقي للمختفين قسراً بحسب هذه الهيئات، فو لغاية وقت كتابة هذا التقرير. 68حالة 1451 والبحوث

لتقديرات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، مما يدل على فشل السلطات السورية في تنفيذ التوصيات المتعلقة بإنهاء  األرجح
 69ا.ممارسة االختفاء القسري وتوفير معلومات عن المختفين قسر

4  اإلساءاتغيرها من خارج نطاق القضاء والتعذيب وإلعدام خطر اأكثر لضافة إلى تعريض المختفين قسراً باإل .1
كما  .من أشكال التعذيب دون تمكينهم من االتصال بالعالم الخارجي يمثل بحد ذاته شكالً من ، فحقيقة احتجازهم واالنتهاكات

هذه  وال ُيتوقع أن يتم حلّ  70من أشكال التعذيب.بدوره شكالً يمثل  مفقودينالاألفراد تمكن األسر من معرفة مصير  عدمأن 
 مستمراً لمعاناة األفراد المعنيين حتى معرفة مصير المفقودين. اإلساءات مع انتهاء األعمال العدائية، إذ أنها ستظل مصدراً 

4  :يلي بما السورية السلطات نوصي القسري، االختفاء بقضية يتعلق فيما .2

 االختفاء حاالت ريموتج الدولية، لمعاييرا مع يتوافق القسري لالختفاء تعريفاً  تتضمن كي الوطنية التشريعات تعديل -
 العقاب؛ من مرتكبيه فالتإ منع لسبي في القسري

 قسرًا، مختفين يعتبرون والذين الخارجي، العالم عن بمعزل المحتجزين األشخاص سائر مصير عن فوراً  الكشف -
 ؛نالطبيي والعاملين المحامين عن فضالً  منتظم، بشكل إليهم همعائالت وصول بإمكانية السماح خالل من وذلك

 أسماءب كاملة رسمية قائمة نشر ذلك في بما وجودهم، ومكان المفقودين مصير لمعرفة الالزمة التدابير كافة اتخاذ -
 ألقارب صلة ذات معلومات أي وتوفير االحتجاز، رهن يزالون ال الذين األشخاص تحديد أجل من السجناء

 .للمساءلة القسري االختفاء ممارسات مرتكبي وإخضاع المختفين،

 

 إقامة العدل، بما في ذلك ما يتعلق باإلفالت من العقاب وسيادة القانون .5

4  71"ومحايداً  الً مستق قضائياً  "أن ُتنشئ نظاماً القاضية بـ قبلت سوريا أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق التوصية .3
مع المعايير واألعراف  هاوإجراءات هامن أجل ضمان انسجام قوانينات إضافة إلى عدة توصيات تتعلق بإصالح التشريع

                                                      
مارس/آذار  11، )تّمت زيارة الموقع في sy.info/index.php/ar/missing-http://www.vdcوثيق االنتهاكات في سوريا، "المفقودين"، مركز ت 67

2016) 
http://www.csr-المركز السوري لإلحصاء والبحوث، "المفقودون"،  68

ident_state=&sy.org/?l=1&sons=redirect&id=185&act=search&sequence=&name=&father_name=&surname=&inc
incident_town=&incident_date_from=&incident_date_to  (2016مارس/آذار  11)تّمت زيارة الموقع في 

 )جمهورية كوريا( 8-102)إسبانيا(؛  101-7 69

 االجتماعي،و االقتصادي جلسللم الرسمية الوثائقانظر على سبيل المثال: تقرير الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي،  70 

   (1983يناير/كانون الثاني  21) E/CN.4/1983/14)ب( من جدول األعمال، وثيقة األمم المتحدة 10، البند 39الجلسة 
 )سويسرا( 101-19 71
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ممارسات القانونية و الحكامغير أن األ 72من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 14الدولية، ال سيما المادة 

وطأة  تسمح باستخدام االعترافات المنتزعة تحتالتي لى تمثيل قانوني أو إالفورية الوصول ية تحول دون إمكانالتي شائعة ال
 المحاكم االستثنائية. وأفي نظام المحاكم العادية نافذة سواء ال تزال  التعذيب كأدلة في المحكمة

4 موجب ست بالتي تأس مكافحة اإلرهابمحكمة وفيما يتعلق بمسألة المحاكم االستثنائية، نود أن نشير في المقام األول إلى  .4
عفي المحاكم من احترام بنداً يهذا المرسوم يتضمن و 2012.73 يونيو/حزيرانالصادر في  22المرسوم الرئاسي رقم 

نتيجة لذلك،  .السابقة محكمة أمن الدولةمماثلة لتلك التي نص عليها القانون التأسيسي لالحقوق اإلجرائية للمتهمين بطريقة 
الحقوق  انتهاك التي تم فيها بشأن عدد كبير من الحاالتفي إعداد هذا التقرير منظمات المجمتع المدني المساهمة  علمتفقد 

من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. ومن بين االنتهاكات األكثر  14المادة المكرسة في اإلجرائية للمتهمين 

لة متصتحقيقات بشأن مزاعم إجراء عن االمتناع التعذيب ووطأة تزاعها تحت شيوعاً استخدام االعترافات التي يتم ان
 الطويلة.التوقيف االحترازي ضافة إلى فترات باإلتعذيب، بال

4 ، المعروف 2012لسنة  19لى القانون رقم بشكل رئيسي إحكامها أمحكمة مكافحة اإلرهاب سند ضافة إلى ذلك، تباإل .5

الباً ما تستخدم لمحاكمة النشطاء المسالمين عريضة غ . ويتضمن نص هذا القانون أحكاماً أيضاً باسم قانون مكافحة اإلرهاب
والمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين والنشطاء الذين يمارسون حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي. 

فيذ على إخفاق الحكومة السورية في تن أيضاً  دلّ ذلك يالعديدة التي تصدرها المحكمة، فحتجاز التعسفي وإلى جانب أحكام اال
 74.رياتالتوصيات المتعلقة بحماية تلك الح

4 الصادر  109. وهي تستند إلى المرسوم رقم المحاكم العسكرية الميدانيةأما النوع الثاني من المحاكم االستثنائية فهي  .6

الجيش من احترام الحقوق اإلجرائية. وتشير ، والذي ال يتيح استئناف األحكام ويعفي القضاة وعناصر 1968في عام 

هذه  تغيابية. وكان شخصاً، ونصف القضايا تخص أحكاماً  40,000التقديرات إلى أن هذه المحاكم تنظر في قضايا تخص 

أصبحت تنظر في قضايا عديدة تخص مدنيين. وتتسم إجراءات  هالمحاكمة عناصر الجيش، ولكن المحاكم قد صممت أصالً 
 للحق في الحياة. صارخاً  العديد من المتهمين باإلعدام مما يمثل انتهاكاً بالحكم على م بالسرية الشديدة، وهذه المحاك

4 ستور عام دالتي تشوب عيوب الوهذا يضيف جانباً آخر لثقافة اإلفالت من العقاب التي تناولناها أعاله فيما يتعلق ب .7
إن إخفاق المحاكم  (.3-و أ 2-القسمين أط للقوة ضد المدنيين )انظر والمبادرات المحلية للتحقيق في االستخدام المفر 2012

المساءلة ويديم الممارسات عدم س في التحقيق بشأن االنتهاكات المزعومة التي يرتكبها عناصر الشرطة والجيش يكرّ 
بالتالي، اة. في من الحياالحتجاز التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري والحرمان التعسالمتصلة بالمنهجية وواسعة النطاق 

 75.لم يتم تنفيذها في االستعراض الدوري الشامل السابقوالواردة التوصيات ذات الصلة ف

4 االنتهاكات الواردة أعاله ووفرت اإلنصاف  أي منحاالت أقرت فيها المحاكم بأي علم بإلى أننا لسنا على  أخيراً نشير  .8
التوصيات التي صدرت بهذا الخصوص أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق ونعتبر بالتالي أن والتعويضات للضحايا، 

 76.لم ُتنفذ

4  :يلي بما السورية السلطات نوصي العقاب، من باإلفالت المرتبطة والقضايا العدل إقامة تحسين سبيل في .9

إصدار األحكام وتنفيذ   تحظر والتي األربعة جنيف اتفاقيات بين المشتركة( د)3 المادة بموجب التزاماتها احترام -
 ؛دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكياًل قانونياً  منالعقوبات 

 ؛والعسكرية المدنية المحاكم أحكام على بناء اإلعدام عقوبة لتنفيذ الفوري اإليقاف -

                                                      
 )هولندا( 12-102)بولندا(؛  18-101)بلجيكا(،  20-101و  101-1 72
 ة،العسكري الميدان محكمة اإلرهاب، محكمة) سوريا في المحاكم إرهاب القانونية، واألبحاث للدراسات السوري المركزانظر، من بين تقارير أخرى:  73

 11زيارة الموقع في )تّمت  center.org/news/37?language=arabic-http://www.sl، 2015، أغسطس/آب (الشرعية والهيئات المحاكم

، 2015، أبريل/نيسان !حرب جرائم تنفيذ أداة – سوريا في اإلرهاب محكمة، في سوريا (؛ مركز توثيق االنتهاكات2016مارس/آذار 

ar/reports/1430186775#.VwMIzvl97IUsy.info/index.php/-http://www.vdc  (2016مارس/آذار  12)تّمت زيارة الموقع في 
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 اإلرهاب؛ مكافحة محكمة خاصة االستثنائية، المحاكم جميع إلغاء -

 تكبيمر ومحاكمة بها، المرتبطة القوات أو قواتها ارتكبتها التي االنتهاكات بشأن تحقيقات محاكمها فتح ضمان -
 .ضدهم مالئمة أحكام وإصدار االنتهاكات

 ةالمستقل المجتمع المدنيجماعات أنشطة المخاطر التي تهدد  .6

5 إضافة إلى استهداف المدنيين والمرافق المدنية واإلساءات ضد المتظاهرين وقتلهم كما أوضحنا أعاله )انظر األقسام  .0

القوات الحكومية والقوات المرتبطة قبل (، تعرضت بعض مكونات المجتمع المدني لتهديدات إضافية من 5-إلى ج 1-ج

ون صحفيالمدافعون عن حقوق اإلنسان ولمكونات، بشكل خاص، الهذه ا بها، وذلك بسبب ما تقوم به من أنشطة. من بين
من هذا التقرير للصعوبات التي  غاثة. ونحن نكرس قسماً اإلطبيون وعاملو الون يخصائاألمحامون والعالميون واإلو

 إلى تأثيرات سلبية كبيرة على بقية المجتمع.يؤدي منع االضطالع بها تعترض هذه المهن واألنشطة إذ 

5 التي تستهدف هؤالء النشطاء  العتداءات البدنية واالغتياالتاحاالت إننا نشعر بقلق بالغ حيال ارتفاع عدد  أوالً، .1
الل أكثر الفئات استهدافاً من خن من بين اكان المتظاهرون السلميون واإلعالميون والمدافعون عن حقوق اإلنس لقدالمدنيين. 
الموجهة في االعتداءات  شهدنا مع مرور الوقت تصاعداً منذ خمسة أعوام؛ غير اننا قد  لقتل خارج نطاق القانونعمليات ا
بشأن هذه االغتياالت، مما يدل  أجري أي تحقيق محايد وفعالكما أننا لم نسمع عن وعاملي اإلغاثة. ة الطبيطواقم ضد ال

 77على فشل الحكومة في تنفيذ التوصيات بهذا الصدد.

5 لعاملين غيرهم من االعديد من زمالئنا و اي تعرض لهتالتعسفية ال واالحتجازات ثيق االعتقاالتنواصل توإننا ثانياً،  .2
معاناة السكان السوريين. وقد أحيل العديد منهم إلى محكمة مكافحة اإلرهاب وأخضعوا لمحاكمات غير من تخفيف العلى 

دون محاكمة. من أو أفرج عنهم المرعية اإلجراء ة دون أي اعتبار لإلجراءات القضائيتّمت محاكمة آخرين من عادلة. كما 
 باتوا في حالة من االختفاء القسري.فعن العالم الخارجي،  ومعزوالً  محتجزاً  بعضاليزال كما ال 

5 ، نيعلم تتمكن فيها القوات الحكومية أو القوات المرتبطة بها من القبض على الشخص المحاالت تنبيهنا إلى  تمّ لقد ثالثاً،  .3
 لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه.ه من ذلك باعتقال أو إخفاء أحد أقارب بدالً فقامت 

5 ألشخاص المنخرطين، أو الذين يشتبه بانخراطهم، اتتعلق بمصادر دخل ف ،الحظها أحياناً نالممارسة األخيرة التي أما  .4
ي النشطاء أو أقاربهم وظائفهم ف افيهخسر السلطات. فعلى مر السنوات، وثقنا حاالت غير مرغوب فيها من قبل في أنشطة 

خاص األش ؤالءمن قبل أجهزة األمن لفصل هالقطاع الخاص في الضغط على أصحاب العمل فيها المؤسسات الحكومية أو تم 
 78من عملهم.

5 نها أتممارسة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم السلمي، كما تقويض هذه الممارسات من شأن سائر  .5
ضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه الممارسات إلى انتهاك الحقوق باإلللحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي.  اكاً انتهتشكل 

أشكالها. وإذا ما نظرنا إلى هذه االنتهاكات مجتمعة، فإنها تمنع المدافعين عن حقوق مختلف االقتصادية واالجتماعية ب
وعاملي اإلغاثة والمحامين من ممارسة مهنهم والمشاركة في الحياة  ةالطبيطواقم اإلنسان والصحفيين واإلعالميين وال

 .(7-العامة والسياسية )انظر أيضاً القسم ج

5  إلى ةضافباإلو عملها، وتيسير المدني المجتمع في الفاعلة الجهات عن المفروض الضغط من تخفيفال سبيل في .6
 :يلي بما السورية السلطات نوصي السابق، الفرعي القسم تحت المدرجة التوصيات

 لجميع السلمي والتجمع الجمعيات تكوين حرية لضمان جديد قانون وسن 1958 لسنة 93 رقم القانون إلغاء -
 ؛الدولية اإلنسان حقوق لمعايير وفقاً  المواطنين

 إطار خارج وقتل قسري واختفاء عسفيت واحتجاز وترهيب مراقبة من الدولة، أمن أجهزة لممارسات حد وضع -
 لهم ماحللس قانونية حماية وتوفير اإلنسان، حقوق عن والمدافعين المدني المجتمع نشطاء ضد المرتكبة ،القضاء

 تدخل؛ دون بعملهم القيامب

                                                      
 )بولندا( 10-102)هولندا(؛  100-43 77
، 2014، مايو/أيار حماه محافظة في العام القطاع لموظفي التعسفي الفصل حاالت حول خاص تقرير، في سوريا مركز توثيق االنتهاكات 78
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 حقوق المج في ةيسلم بأنشطة قيامهم خلفية على تعسفياً  لمحتجزينا سائر عن طالمشرو وغير الفوري اإلفراج -
 اإلنسانية؛ والمساعدات واإلعالم اإلنسان

 لالزمةا التدابير واتخاذ مرتكبيها ومعاقبة الجرائم ارتكاب مزاعم بشأن ومستقلة ومنصفة نزيهة تحقيقات إجراء -
 .تكرارها عدم ضمانل

 الحوار الشامل للجميع والعدالة االنتقالية .7

5 بإقامة  توصيات تتعلق وتم القبول بها كان من بين التوصيات التي صدرت ضمن االستعراض الدوري الشامل السابق .7
إلى  بعض التوصيات توأشار 79؛إلى حل سلمي للعنف الذي انتشر في البلدمن أجل التوصل حوار جاد وشامل للجميع 

غير أن االهتمام المولى لمسألة  81أو تشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية. 80مشاركة المجتمع المدني بصفة محددة،
الخطاب الحالي في  اً منقوص المرأة والمجتمع المدني تمثيل  دور هذه التوصيات وظلالشمل قد تضاءل لألسف منذ ص

 السائد.

5 غل هذه الفرصة كي تؤكد إلى جانب التوصيات الواردة في هذا التقرير لغاية اآلن، تود المنظمات المساهمة أن تست .8
صول وذه االلتزامات السماح به للتفاوض. من بينالسلطات السورية واقعة على عاتق االلتزامات ال بعضعدم قابلية على 

 والتزاماتي اإلنسان الدولي تحقيق المساءلة بشأن انتهاكات القانونفضالً عن المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين المحتاجين، 
ادرات في مب منظمات المجتمع المدني ، التي أثارتها األولويات اإلضافية وال يمكن تحديدفي مجال حقوق اإلنسان.  سوريا

 فئات الشعب السوري.مختلف األصوات التي تمثل سائر إال أذا أخذنا باالعتبار  82،سابقة مشتركة
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 )السودان( 25-100يتنام(؛ ي)ف 24-100)تايالند(؛  23-100)ماليزيا(؛ 
 )إندونيسيا( 100-18 80
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