UNITED NATIONS
HIGH COMMISSIONER FOR
HUMAN RIGHTS
Fax +41-22-917 9007

NATIONS UNIES
HAUT COMMISSARIAT AUX
DROITS DE L’HOMME
Tel: +41-22-917 9989

لروة الجصكّق العولّة المؾجكلة بفةن الرمٌٍرِة الػػبّة الؾٍرِة
ثةؿؾت بمٍزب لػارات مرلؽ شكٍؽ االهؾةن رلم س26\27 . 22\79 . 7-77-
 22دِؾمبػ 2272
ثصعِح دوري
اوال  :مكعمة
آ
آ
 .7ادى الػوف الغي ال ٌِعا فُ ؿٍرِة الُ مكجو اال الؼ و زػح و اغجكةؿ و اطجفةء مةال ِصمَ من اال الؼ و إشعاث دمةر مةدي غلَ هًةؽ واؿع .و فػ
آ
مائت اال الؼ من موةزلٌم و ِوةهو من بكُ من ازو ثةمّن الصةزةت االؿةؿّة .وثوػرت مٍالع الجػاث الػةلمّة او ثم ثعمّػًة و هغلم اشّةء بةهملٌة.
وثصمو المعهٍّن ويةة ثمةغع المٍازٌةت المؾلصة بّن الكٍات الصنٍمّة والمػةرهة المؾلصة إذ ان طًٍط المٍازٌة االمةمّة لع ثغلغلت اهػدػ فُ
الموةيق الصوػِة .واؿجمػت اهمةط اهجٌةهةت الكةهٍن العولُ لصكٍؽ اإلهؾةن و الكةهٍن العولُ اإلهؾةهُ الجُ لٍشظت فُ الجكةرِػ الؾةبكة دون
ًٍادة ،إلَ زةهب ثنةخػ الرمةغةت المؾلصة المٍالّة للصنٍمة او المػةرهة .
 .2و فُ  28ؿبجمبػ  2272وافق مرلؽ شكٍؽ اإلهؾةن ( )HRCغلَ ثمعِع والِة لروة الجصكّق العولّة المؾجكلة بفةن الرمٌٍرِة الػػبّة الؾٍرِة
(اللروة) ،و يةلبٌة بةلجصكّق فُ زمّع المغابس واالؿجمػار فُ ثصعِح ؿرو رلعًة لالهجٌةهةت الرؾّمة لصكٍؽ اإلهؾةن موغ مةرس  .2277همة
يةلبٌة بةلجصكّق فُ مؼاغم بةرثنةب زػاام شػب وزػاام هع اإلهؾةهّة .وثمعر اللروة ثصعِح دوري غن الوجةاذ الجُ ثجٍلو إلٌّة فّمة ِجػلق بٌغى
االهجٌةهةت.
ً .3غا الجصعِح العوري ِغًُ الفجػة مة بّن  28ؿبجمبػ  76 -دِؾمبػ .2272
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خةهّة .الٍهع الػؾنػي
 .4اثؾم الوؼاع الؾٍري بةلجمػّع المؾجمػ غّػ المجنةفئ للػوف المؾلس فُ زمّع اهصةء البالد .ولع ثبةِوت مؾجٍِةت الػوف زغػافّة هظػا لجفةغو
غعد من الػٍامو :االًمّة االؿجػاثّرّة لموًكة مػّوة ،اهجفةر ولٍة الكٍات الصنٍمّة ،االهجمةء الًةاػفُ للؾنةن المصلّّن و ثوظّم الرمةغةت
المؾلصة المػةرهة للصنٍمة و إمنةهّة الٍلٍؿ إلَ العغم اللٍزؾجُ.
 .5فُ المصةفظةت الروٍبّة من درغة ،الؾٍِعاء ،و الكوًّػة  ،ال ثؼاؿ الكٍات الصنٍمّة ثؾًّػ غلَ الموةيق الػاّؾّة .و ِػزع ذلم للٍزٍد
النػدّف لٍشعات الرّـ واالزٌؼة االموّة ،زوبة إلَ زوب مع وزٍد زمةغةت مػةرهة للصنٍمة فُ ًغى الموةيق غّػ موظمة هؾبّة وهػّفة
الجؾلّس .وبةلمكةرهة مع المرمٍغةت الجُ ثجمػهؼ بةلفمةؿ الغػبُ فإن المرمٍغةت المؾلصة فُ المصةفظةت الروٍبّة ثمةرع من ازو إخبةت
وزٍدًة ،وثمنوٍا فكى من مٌةزمة هكةط الجفجّـ الموػؼلة واالفػاد لفجػة وزّؼة .و ال ِؼاؿ الرّـ فُ ًغى الموةيق لةدرا غلَ إلةمة هكةط ثفجّـ
وقن غةرات ثؾجٌعؼ المعن الموًػبة .
.6و ثمف الجكةرِػ الٍاردة من المصةفظةت الفمةلّة والٍؿًَ والػة مظجلفة ،شّح ثفػض الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة ؿًّػثٌة غلَ
مؾةشةت واؿػة من االراهُ .همة ان الرمةغةت المؾلصة فُ مصةفظةت مدو إدلب والالذلّة وشلب لةدرة غلَ الجوؾّق الفػةؿ ،ؿٍاء مع بػوٌة
البػن ومع المرةلؽ الػؾنػِة المصلّة المٍشعة .غالوة غلَ ذلم ،فٌُ مرٌؼة بفنو مجؼاِع بػجةد غؾنػي فػةؿ ِمنوٌة من قن ًرمةت طًػة
غلُ الكٍات الصنٍمّة ".
 .7وزاد الػوف بفنو هبّػ فُ وشٍؿ المعن النبػى ،طةلة فُ دمفق وشلب ،شّح ثكعم المكةثلٍن المػةرهٍن للصنٍمة إلَ اشّةء لػِبة من
مػاهؼ المعن  .وافةدت الجكةرِػ اِوة بٍزٍد زمةغةت مؾلصة مػةرهة للصنٍمة فُ مصةفظةت مدو الػلة و الصؾنة ،شّح ثكع اقجبةهةت بّوٌم
ووشعات من الرّـ ممة ِؤدي الُ ولٍع لمف و ًرمةت معفػّة.
.8ولع ادت الجٍثػات المجؼاِعة إلَ اقجبةهةت مؾلصة بّن زمةغةت مؾلصة مظجلفة غلَ يٍؿ االهكؾةم الًةاػفُ (اهظػ الكؾم الدةلح) .وولػت
شٍادث من ًغا الكبّو فُ المرجمػةت المظجلًة او مع الرمةغةت المؾلصة شّومة شةولٍا فػض ؿًّػثٌم غلُ موةيق ثكًوٌة اغلبّة من االللّةت
المٍالّة للصنٍمة .ولع قنلت بػن االللّةت ،وال ؿّمة الػلٍِّن والمؾّصّّن ،مرمٍغةت المؾلصة للعفةع غن الوفؽ لصمةِة اشّةاٌم من
المكةثلّن المػةرهّن للصنٍمة من طالؿ إهفةء هكةط ثفجّـ شٍؿ ًغى الموةيق .وِكةؿ إن بػن ثلم المرمٍغةت المصلّة ،والمػػوفة بةؿم
اللرةن الفػبّة لع قةرهت زوبة إلَ زوب مع الكٍات الصنٍمّة فُ الػملّةت الػؾنػِة فُ رِف دمفق فُ اشّةء الجوةمن والؾّعة زِوب .و زغم
قٌٍد ان الصنٍمة لع زودت ًغى المرمٍغةت بةالؿلصة والؼي الػؿمُ.
 .9طالؿ الفٌػِن المةهّّن ،وللت الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة لموةيق اؿجػاثّرّة وهةهٍا لةدرِن غلَ ثصعي لٍات العولة والؾًّػة
غلَ البوّة الجصجّة الصؾةؿة مدو شكٍؿ الوفى ،الًػؽ الؾػِػة الػاّؾّة والمًةرات ومػؾنػات الرّـ.و ثجؼاِع مكعرة الرمةغةت المؾلصة فُ
الصمٍؿ غلَ االؿلصة ،غلَ الػغم من ان ثلم المٍزٍدة فُ الروٍب ًُ الو ثؾلّصة .و وهمة فُ اي ثمػد فةن مػظم الرمةغةت المؾلصة المػةرهة
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للصنٍمة مؾلصة بةؿلصة فػدِة طفّفة واؿلصة المغّػة بمة فُ ذلم الكغااػف المةروطّة (ار بُ زُ) من غّةرات واهٍاع مظجلفة .الرمةغةت
المؾلصة النبّػة ثمجلم لغااػف الٌةون والمعافع الػقةقة الدكّلة والمعافع الدكّلة الموةدة للًةاػات .وثصمو الكلّو موٌة غلُ لٍارِض موةدة
للعبةبةت و للًةاػات .هٍغّة وهمّة ًغى المٍارِض هبعو مصعودة للغةِة اال اهٌة هةفّة للجةخّػ غلَ اؿجظعام الكٍات الصنٍمّة لػجةدًة الرٍي .و هكلت
همّةت هبّػة من ًغى االؿلصة من مػؾنػات الرّـ ،همة ثم اِوة ثٌػِب اؿلصة وذطةاػ من دوؿ مرةورة.
.72ثفّػ مكةبالت مع المكةثلّن ،بمة فُ ذلم بػن الموفكّن ،إلَ ان زمةغةت المػةرهة الجُ ثفنلت شعِدة ًُ الو غػهة الن ثووم للرّـ
الؾٍري الصػ ( .) FSAالػعِع موٌة ِػمو بفنو مؾجكو غن المرمٍغةت المٍزٍدة او الجةبػة لرمةغةت إؿالمّة مدو زبٌة الومػة .للػعِع من
المكةثلّن االزةهب ،لالت مع زمةغةت مجًػفة اطػى ،مٍزٍدة فُ مصةفظةت إدلب والالذلّة وشلب .ولع اقةرت قٌةدات غعِعة إلُ اهي غلُ
الػغم من ان ًغى الرمةغةت مؾجكلة غن الرّـ الؾٍري الصػ اال ان ًوةؾ ثوؾّق للٌرمةت بّوٌم .
 .77لكع شةولت الكٍات الصنٍمّة ،زوبة إلَ زوب مع المّلّفّةت العاغمة ،ان ثٍاام هفػ لٍاثٌة ،وثنػجّنةثٌة ولعراثٌة و ثلم الجُ للرمةغةت
المؾلصة .إذ اهصت ثػهؼ غلَ ثةمّن الؾًّػة غلَ المعن الػاّؾّة  -وطةلة شلب ودمفق  -مع الجمةر اغمةلٌة فُ الػِف غلُ الكمف الرٍي
والٌرمةت الرٍِةً .وةؾ إفةدات الو غن الكٍات الصنٍمّة المفةرهة فُ اغمةؿ مّعاهّة .شّح ثٍالو لمف الموةيق الظةهػة لؾًّػة الرمةغةت
المؾلصة المػةرهة للصنٍمة و ثٌعد المعهّّن الغِن ظلٍا فُ ًغى الموةيق وشؾب إفةدات الفٌٍد فةن الكٍات المفجػهة المٍالّة للصنٍمة ثرػي
ثفجّـ من موؼؿ الَ موؼؿ فُ االشّةء الجُ ثؾجظعمٌة المػةرهة مدو دارِة فُ رِف دمفق و مفةرِع االربػّن فُ معِوة شمةة .و ثٍالو الكٍات
الصنٍمّة مصةلػة مػةلو المػةرهة فُ الموًكة الٍؿًَ من البالد وثػؼِؼ الصعود مع لبوةن واالردن فُ مصةولة للصع من ثعفق االؿلصة
واالقظةص.
خةلدة :ثؼاِع الًةاػفّة
 .72البس طًػ ان ِجصٍؿ الوؼاع الؾٍري من اشجرةزةت ؿلمّة ثؾػَ إلَ إلالح ؿّةؿُ الُ مٍازٌة بّن الرمةغةت الػػلّة والعِوّة مةخال اهػدػ
من اي ولت موَ .وبّومة هكجػب المػةرؾ بّن الكٍات الصنٍمّة والرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة من هٌةِة الؾوة الدةهّة ،اهصُ الوؼاع ذو
يبّػة يةاػفّة بمٍرة غلوّة .
 .73فُ االقٌػ االطّػة ،هةن ًوةؾ ثصٍؿ واهس فُ هّفّة ثمٍِػ الوؼاع من لبو الفٌٍد .ففُ ولف لمف لػِة فُ مصةفظة الالذلّة من لبو
الكٍات الصنٍمّة ،اهع اشعًم ان الكمف زةء من مٍالع فُ "الكػى الػلٍِة" .و ذهػ اطػ  ،والفة الٌرمةت البػِة فُ البمػة فُ مصةفظة درغة
الروٍبّة ،ان الجٍثػات بّن يةاػفجُ الفّػة والؾوة فُ البلعة "ثجمةغع" وان الػوف البس ال مفػ موي غلَ هصٍ مجؼاِع.
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 .74ولع اهصةزت مرمٍغةت االللّةت االطػى فُ البالد  ،مدو االرمن ,المؾّصّّن ,العروز ,الفلؾًّوّّن ,اال هػاد والجػهمةن (اهظػ الكؾم الػابع) ،إلَ
الوؼاع .اال ان الوؼاع الًةاػفُ ِجػهؼ مػظمي بصعة بّن المرمٍغة الػلٍِة الؾٍرِة ،والجُ ِوصعر موٌة مػظم هبةر الفظمّةت الؾّةؿّة والػؾنػِة فُ
الصنٍمة ،و االغلبّة الؾوّة فُ البالد الجُ ثعغم الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة غلَ هًةؽ واؿع (وإن هةن غّػ مٍشع).
 .75ولع ادت الٌرمةت واالهجكةم (والمظةوؼ موٌة) لجؾلّس المرجمػةت المصلّة هفؾٌة ،وثؾلّصٌة من لبو ايػاؼ الوؼاع .اشع الفٌٍد ثػهمةهُ ِػّـ
فُ الالذلّة  ،ولف الٍهع بعلة " :هةن الٍهع طًّػا زعا للػّـ برةهب زّػان مؾلصّن و[ِوظػ لم بةغجبةرؾ مجمػدا] ،بّومة اهت هفؾم ال
ثؼاؿ غّػ مؾلس".
 .76ولع ًةزمت الكٍات الصنٍمّة والمّلّفّةت المجصةلفة مع الصنٍمة المعهّّن الؾوة .وولفت قةًعة هةهت فُ بمػى فُ اواطػ اهػجٍبػ ان
"غوةلػ من الملّفّة الفّػّة" ،مػػوفّن فُ ثلم الوٍاشُ هةهٍا ِكٍمٍن بإزػاء غملّةت ثفجّـ للموةزؿ .وذهػت ان المّلّفّةت لةلٍا لٌة "اهٌم
ؿّكجلٍن هو الؾوة فُ الموًكة وان الموًكة ثوجمُ لٌم" .وذهػ قةًع اطػ اهي قٌع بمٍرة مجنػرة ؿصب الػهةب الؾوة من ؿّةراثٌم وهػبٌم غوع
هكةط ثفجّـ الرّـ غلَ يٍؿ الًػِق الؾػِع الػاّؾُ بّن درغة ودمفق.
 .77ولع ثلكت اللروة ثكةرِػ مٍخٍلة بةن الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة ثٌةزم الػلٍِّن واالللّةت المؤِعة للصنٍمة فُ الالذلّة ،إشع
الفٌٍد  ,مكةثو من الرّـ الؾٍري الصػ ,اورد بةلجفمّو هّفّة ثػةملٌم غوع اؿػ الكٍات الصنٍمّة ،شّح ذهػ بةن االؿػى الؾوة ِجم ؿروٌم بّومة
ِػعم غلُ الفٍر الػلٍِّن موٌم  .فُ  32اهػجٍبػ  ،اهفرػت لوبلة لػب مؼار قّػُ مٌم طةرج دمفق ،ممة اؿفػ غن مكجو وزػح غعد من االقظةص.
فُ  6هٍفمبػ ،اهفرػت ؿّةرة مفظظة فُ الموًكة الػلٍِة شُ الٍرود  -فُ الفمةؿ الغػبُ من دمفق ،ممة اؿفػ غن مكجو غفػة اقظةص.
 .78مػظم المكةثلّن االزةهب الغِن رقصٍا الَ ؿٍرِة لالهومةم إلَ الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة (او بفنو مؾجكو للكجةؿ مػٌم ) من
الؾوة الكةدمّن من بلعان فُ الفػؽ االوؿى وقمةؿ افػِكّة .الوؼغة الًةاػفّة المجؼاِعة للوؼاع ثٍفػ اشع دوافع العطٍؿ فُ الوؼاع للرٌةت الفةغلة
االطػى .اهع شؼب هللا اللبوةهُ الفّػُ ان غوٍِجي ثكةثو فُ ؿٍرِة هّةبة غن الصنٍمةً .وةؾ اِوة ثكةرِػ ،ال ثؼاؿ لّع الجصكّق ،غن قّػة غػالّّن
ِةثٍن للكجةؿ فُ ؿٍرِة .واهعت اِػان فُ ٍِم  74ؿبجمبػ ان اغوةء من الصػس الدٍري مجٍازعون بؾٍرِة لجكعِم "العغم الفنػي واالؿجفةري".
 .79وذهػ اشع الفٌٍد الػةملّن داطو ؿٍرِة بةن "هؼاع يةاػفُ موظفن النػدةفة" ِرػي زوبة إلَ زوب مع الكجةؿ هع الصنٍمة .المظةيػ زلّة ,
مرجمػةت بةهملٌة مػػهة لظًػ الوؼوح الكؾػي طةرج البالد او الجػػض للكجو داطو البالد .و مع لوةغة المرجمػةت –المؾببة  -اهٌة ثٍازي ثٌعِعا
وزٍدِة ،فةن الصةزة للجٍلو إلَ ثؾٍِة غن يػِق الجفةوض ثمبس اهػدػ إلصةشة من اي ولت موَ.
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رابػة  :االللّةت و الوؼاع
 .22ادي إشؾةس المرمٍغةت االللّةت الػػلّة والعِوّة بةلجٌعِع والجػػض للٌرٍم ،الُ اهصّةزًة غلَ هصٍ مجؼاِع الشع ايػاؼ الوؼاع ،ممة غمق
االهكؾةمةت الًةاػفّة
 .27.ولع ؿػت الًٍااػف الؾٍرِة االرموّة االرخٍذهؾّة والمؾّصّة االطػى ،والعروز لصمةِة هفؾٌة غن يػِق مٍاالة الصنٍمة مع مة ِجػثب غلَ
ذلم من إمنةهّة ثػػهٌة لٌرٍم من لبو الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة.
 .22ثكًن الًةاػفة االرموّة االرخٍذهؾّة بفنو اؿةؿُ فُ مصةفظة شلب .فُ  76ؿبجمبػ ،اطجًف غفػة رهةب من غلَ مجن شةفلة هةهت مجرٌة
من بّػوت إلَ شلب .زمّػٌم مؾّصّن ،وؿبػة موٌم ارمن ارخٍذهؽ .و ال ِؼاؿ منةن وزٍدًم مرٌٍال .وفُ الٍّم هفؾي ،ثػػهت النوّؾة
االرموّة ؿةهت هّفٍرؾ فُ شلب لعمةر قعِع .وِؾػَ الؾٍرٍِن من الو ارموُ للرٍء فُ ارمّوّة.
 .23وثوجفػ الًٍااػف المؾّصّة فُ زمّع اهصةء ؿٍرِة  ،لبو الوؼاع هةهت اهبػ الًٍااػف ثػّـ فُ مصةفظةت شلب ودمفق وشمك  ،وهةهت
معِوة شمك مٍين لصٍالُ  82،222مؾّصّػػُ ،و شؾب الجكةرِػ فإن مػظمٌم لع فػوا إلَ دمفق  ،وبػوٌم لع قق يػِكي الَ بّػوت .وثفّػ
الجكعِػات إلَ اهي لم ِجبكَ موٌم ؿٍى بوع مائت .واهع اشع الفٌٍد فُ إفةدة غن االشعاث االطّػة فُ مصةفظة الؾٍِعاء ولٍع اقجبةؾ بّن
المرجمػةت الؾوّة والعرزِة طلف الػعِع من الكجلَ .فُ  29اهػجٍبػ ،اهفرػت ؿّةرة ملغٍمة طةرج مظبؼ فُ زػمةهة ،وًٍ شُ ثكًوي اغلبّة مؾّصّة
ودرزِة فُ دمفق.
 .24همف ملٍّن الزائ فلؾًّوّة ِػّفٍن فُ ؿٍرِة .خلدٌم ِكّمٍن فُ مظّم الّػمٍؾ فُ دمفق .ثػمكت االهكؾةمةت فُ ًغا المرجمع بػع فبػاِػ
 2272غوعمة اطجلفت شػهة شمةس مع الصنٍمة .الجكةرِػ الجُ ثم اؿجػػاهٌة من لبو اللروة ثفّػ إلَ ان الفلؾًّوّّن ِجم ثؾلصٌّم فُ مظّم
الّػمٍؾ من لبو الصنٍمة والرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة.
 .25فُ  5هٍفمبػ لجو هصٍ  22فلؾًّوّة وزػح اهػدػ من  72طالؿ ًرٍم بكغااػف الٌةون غلَ الّػمٍؾ .واثٌمت هو من الكٍات الصنٍمّة
والرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة بػوٌة البػن بإيالؽ الوةر من معافع الٌةون .فُ هفؽ الٍّم ،اغّعت زدة رافع مصمع ،و ًٍ قظمّة
بةرزة  ,ؿٍري المٍلع فلؾًّوُ االلو ,مػػوؼ بجةِّعى الػلوُ للػاّؽ االؿع ،الؿػثي ممةبة بًلكةت هةرِة لةثلة فُ الػاس والرؼء الػلٍي من
الرؾم .واغلوت زمةغة ثؾمَ "اشفةد المعِق" مؾؤولّجٌة غن غملّة الكجو
 .26بػع الكمف الرٍي غلَ الّػمٍؾ فُ  76دِؾمبػ والغي اؿفػ غن مكجو وزػح الػفػات من الؾنةن ،وثظػِب مؾرع و ثعمّػ مظّم  ،هعدت
موظمة الجصػِػ الفلؾًّوّة (فجس) بصنٍمة االؿع .بّومة واللت الربٌة الفػبّة لجصػِػ فلؾًّن (الكّةدة الػةمة) دغمٌة للصنٍمة.
 . 27ظو اال هػاد ،الغِن ِػّـ مػظمٌم فُ مصةفظة الصؾنة قمةؿ قػؽ ،مؾجكلّن هؾبّة هظػا لكعرثٌم الكجةلّة و اؿجكاللّي طًٍط إمعادًم .و
شعخت اقجبةهةت بّوٌم مع الكٍات الصنٍمّة من زٌة والرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة من زٌة اطػي بفةن الؾًّػة غلَ االرض .و اهعلع
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لجةؿ بّن المّلّفّةت النػدِة والرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة ٍِم  25اهػجٍبػ فُ معِوة شلب ،بػع مصةولة الرمةغةت المؾلصة العطٍؿ
فُ موةيق ِؾًّػ غلٌّة االهػاد فُ شُ الفّض مكمٍد .اؿجمػ الكجةؿ الُ ان ثم ثٍلّع ًعهة فُ  5هٍفمبػ  .و فُ  79هٍفمبػً ،ةزمت الرمةغةت
المؾلصة المػةرهة للصنٍمة هكًة ثفجّـ المّلّفّةت النػدِة فُ راس الػّن ،لجو غلُ اخػى ؿجة من المجمػدِن  .واِوة اغجةؿ لوةص مػةرض
للصنٍمة ,غبع طلّو ،راّؽ المرلؽ النػدي المصلُ .و اغعم فُ ولت الشق اربػة مكةثلّن اهػاد بػع إلكةء الكبن غلٌّم من لبو مكةثلّن
مػةرهّن للصنٍمة.
 . 28فُ مصةفظة الالذلّة  ,ثصةرب المّلّفّةت الجػهمةهّة هرؼء من الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة .و لع اهع الػعِع من المعهّّن الجػهمةن
الجمّّؼ هع مرجمػٌم الغي غةهٍا موي فُ ظو الصنٍمة .واهع قٌٍد موٌم اِوة ان لػار شمو الؾالح ثةخػ فُ زؼاّة موي بإهفةء المّلّفّةت الػلٍِة
فُ الكػى المصًّة  ،وشكّكة ثػػض الجػهمةن لموةِكةت غوع هكةط الجفجّـ و طالؿ غملّةت ثفجّـ الموةزؿ.
طةمؾة :اهجٌةهةت شكٍؽ اإلهؾةن والكةهٍن اإلهؾةهُ العولُ
الكجو غّػ المفػوع و "المرةزر"
 .29بةإلهةفة إلَ الجصكّق فُ غملّةت اإلغعام طةرج هًةؽ الكوةء واهجٌةهةت الصق فُ الصّةة غمٍمة ،فإن اللروة فُ إيةر والِجٌة الممجعة ثصكق فُ
المرةزر اِوة.
 .32ال ثؼاؿ الجصكّكةت مؾجمػة بفةن الجكةرِػ الٍاردة بةن الكٍات المٍالّة للصنٍمة ثكجو دون وزي شق االقظةص المؾلصّن وغّػ المؾلصّن
المفجبي فُ مػةرهجٌم للصنٍمة .االفةدات الٍاردة من الالذلّة و الجُ ثفّػ إلَ ان الفبّصة ِمةرؿٍن االغجكةؿ والجػغِب ،بمة فُ ذلم الجػغِب
(شجَ المٍت) هع من ِفجبي فُ مػةرهجٌم .همة ِرػي الجصكّق فُ شٍادث اؿفّػا ) (Asfiraالٍالػة فُ ؿبجمبػ و البةؿى)  (al-Basitالٍالػة فُ
اغؾًؽ و الجُ ثجؾق وًغا الومى.
 .37غلَ الػغم من ورود قٌةدات للّلة مٍخٍؽ موٌة غن لجو زوٍد الصنٍمة لالؿػى  ،فإن شٍادث االؿجٌعاؼ المبةقػ للمعهّّن بةلكمف الرٍي،
بمة فُ ذلم "الكوةبو البػمّلّة "،والٌرمةت المةروطّة وهّػان المعافع الػقةقة لع ارثفػت بفنو ملصٍظ .ؿرلت اللروة غعدا هبّػا من الصٍادث
فُ غعة مصةفظةت ولػت فٌّة طؾةاػ مجػعدة من فُ لفٍؼ المعهّّن هجّرة لكمف من لبو الكٍات الصنٍمّة .ثفّػ االدلة فُ هػدّػ من ًغى
الصةالت إلَ ان لٍات الصنٍمة ال ثجظغ ازػاءات ولةاّة هةفّة لجروب الظؾةاػ الػػهّة فُ ارواح المعهّّن وان ًرمةثٌم ال ثجوةؿب و ثصكّق مّؼة
غؾنػِة ملمٍؿة ومبةقػة .و ثرػى الجصكّكةت شةلّة شٍؿ مة إذا هةهت ًغى الٌرمةت الػفٍااّة ثوجٌم لةهٍن الوؼاغةت المؾلصة.
 .32ال ِؼاؿ ثرمّع قٌةدات مجؾكة غن اإلغعام بإزػاءات مٍزؼة من لبو الرمةغةت المؾلصة مؾجمػا .و ِرػي الجصكّق فُ افةدات غن شةالت
إغعام غّػ الكةهٍهُ لروٍد الصنٍمة الغِن اؿػوا فُ شلب ( 72ؿبجمبػ)،ؿبٍؾ هٍفمبػ) وراس الػّن ( 29هٍفمبػ) ،شّح ثم ثرمّع االؿػى الػؼؿ
مػة و من خم اغعمٍا رمّة بةلػلةص .ثفّػ الجصكّكةت إلَ اهي فُ بػن الصةالت ِجم إشوةرا مكةثلُ الػعو الغِن اؿػوا امةم مرلؽ الفػِػة (لروة
الفػِػة) لبو ثوفّغ االغعام .و لم ِجؾوَ الجصكق من اإليةر المٍهٍغُ او اإلزػااُ لٌغى المرةلؽ  ،اشع الفٌٍد ذهػ اهي "من اِعٌِم ملًظة
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بةلعمةء فكى" ِجم إغعامٌم .و ثػع زػِمة شػب ان ِجم إغعام من اؿػ او ؿلم هفؾي ،او الّب او غرؼ غن الكجةؿ ،دون اثبةع اإلزػاءات الكةهٍهّة
الٍازبة.
 .33البس اؿجظعام الكوةلة مّؼة بةرزة للكجةؿ الغي طةهجي الصنٍمة و المرمٍغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة فُ الموةيق الصوػِة .و ِجمػهؼون
فُ الموةيق االؿجػاثّرّة لجرمّع طًٍط المٍازٌة وإغةلة الصػهة .وِجػػض المعهٍّن المصةلػون بّوٌمة ،لظًػ الجػػض العاام لوّػان الكوةلة.
وولفت الػعِع من اإلفةدات لجو المعهّّن بوّػان الكوةلة  ،وطةلة فُ معِوة شلبً .وةؾ اِوة إفةدات مٍخكة لوصةِة من الوؾةء وااليفةؿ
ِػةهٍن من إلةبةت ثفّػ إلَ إيالؽ الوةر غلٌّم من لبو لوةلة بّومة هةهٍا ِمةرؿٍن روثّن شّةثٌم الٍّمّة .ووخكت الػعِع من االفةدات المٍخٍلة
لوصةِة معهّّن فُ الالذلّة اؿجٌعفجٌم هّػان الكوةلة غوع اؿجالمٌم شلّب المبةح .و ثػػهت امػاة للكوك شّومة هةهت ثوبى ًٍااُ الجلفؼٍِن
بؾًس موؼلٌة  .وؿرلت إفةدات ممةخلة فُ امةهن اطػى.
الجػغِب
 .34و ثم زمع ادلة هػدّػة فّمة ِجػلق بةؿجظعام الجػغِب ،وال ؿّمة فُ مػاهؼ االشجرةز الجُ ثعِػًة الصنٍمة فُ دمفق .ثفّػ إفةدات الفٌٍد إلَ
وزٍد همى خةبت وموٌرُ للجػغِب شّح ِجم هػب االفػاد ولػكٌم بةلمعمةت النٌػبةاّة اخوةء اشجرةزًم فُ زهةزِن منػجظة ثصت االرض .و
ثػػض اشع الوصةِة من الغِن هةهٍا مصجرؼِن فُ فػع المظةبػات شػؿجة طةرج دمفق لمعة ٍِ 32مة ،لمػق اغوةاي الجوةؿلّة بةلنٌػبةء فُ
موةؿبةت مجػعدة .اشع الفٌٍد وًٍ شةرس ؿةبق فُ ؿرن شػؿجة ،ولف هّفّة ثفرّع رؤؿةاي لؾٍء مػةملة المػجكلّن .اِوة وخكت إفةدة ثفّػ
إلَ اهي ِجم اغجكةؿ االيفةؿ فُ فػع المظةبػات فُ شػؿجة فُ هفؽ االمةهن و الظػوؼ الجُ ِجم فٌّة اغجكةؿ البةلغّن همة اهٌم ِجػػهٍن للجػغِب
اِوة.
 .35اشع الفٌٍد اغجكو فُ اغؾًؽ شّومة هةن ٍِزع الظبؼ فُ واشعة من المصةفظةت الفمةلّة ،و من خم ثم ثؾلّمي الفػاد االمن الػؾنػي،
والغِن اهٌةلٍا غلّي بةلوػب ،و ؿةلٍى "الُ اِن ِةطغ ًغا الظبؼ ؟ ًو ثةطغى الُ الرّـ الؾٍري الصػ؟ "بػع طمؾة اِةم من الجػغِب واالغجكةؿ
من دون يػةم او مةء ،ذهػ الفةًع اهي " لم اؿجًع ثصػِم ؿةلُ او الٍلٍؼ"" ،وللت إلَ الوكًة الجُ وددت فٌّة ان امٍت" .و ذهػ بةهي هكو من
ؿرن فُ شمك إلَ فػع االمن الػؾنػي رلم  275فُ دمفق لمعة اؿبٍغّن ثم فٌّة اشجرةزى فُ زهؼاهة ثصت االرض مؾةشجٌة  4فُ  5مجػ مع 62
مػجكو اطػ .و وخكت الػعِع من الفٌةدات الجػغِب الغي ِصعث فُ فػع االمن الػؾنػي رلم  ،275بمة فُ ذلم اؿجظعام اؿةلّب الجػغِب مدو
الجػلّق فُ الؾكف من المػممّن (الفبس) والجػػض للوػب داطو اإليةرات .االثؾةؽ بّن الفٌةدات المظجلفة ِموصٌة ممعالّة هبّػة.
 .36فُ الالذلّة ،ولف الفٌٍد همى ؿلٍؾ الفبّصة .الغِن ِصػؿٍن هكةط الجفجّـ فُ لػي االغلبّة الػلٍِة  ،بةهي فُ هػدّػ من االشّةن ِػجكو
الفبّصة  ،وِوةِكٍن وِػغبٍن االقظةص الغِن ِفجبي فُ ثػةوهٌم مع المػةرهة ،او ِصجرؼوهٌم و ِؾلمٍهٌم إلَ الكٍات الرٍِة وازٌؼة
االؿجظبةرات الػؾنػِة.
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 .37همة وردت قٌةدات غن الجػغِب من لبو الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة ثٍخق ,لمػهؼ اغجكةؿ ِعِػى الرّـ الؾٍري الصػ فُ المصػاء،
و لجػغِب مػجكلّن ولجلٌم فُ شلب .همة وردت ثكةرِػ بةن اغوةء الرّـ الؾٍري الصػ لع اغجكلٍا واؿجرٍبٍا و هػبٍا اشع المفجبي بةهجمةاٌم
لصؼب هللا بصُ الؾّعة زِوب فُ دمفق.

الٌرمةت غلَ االغّةن المصمّة
 .38و ثم ثٍخّق ثؼاِع الٌرمةت غلَ الممجلنةت الدكةفّة و اؿجغالؿ االغّةن المصمّة الغػاض غؾنػِة من لبو زمّع ايػاؼ الوؼاع .المػلٍمةت
المجٍفػة ثفّػ إلَ ان مٍالع الجػاث الػةلمّة الؾجة فُ ؿٍرِة لع ثػػهت للعمةر اخوةء الكجةؿ .فُ 7اهػجٍبػ اشػؽ الؾٍؽ الجةرِظُ فُ شلب ،ولصكت
اهػار هبّػة بةلمؾرع االمٍي فُ  74اهػجٍبػ ،و فُ  29اهػجٍبػ الصق مفػلُ الصػااق اهػار بنوّؾة الكعِؽ هّفٍرؾ)  .(Krak Des Chevaliersهمة
لصكت اهػار بةبٍاب للػة شلب فُ قٌػ اغؾًؽ ،همة ثمنن اللمٍص من الجصةم و الؾًٍ غلُ واشعة من اهػدػ المٍالع المصمّة للكالع الملّبّة
آ
فُ الػةلم  -للػة الصمن .و هٌبت الكًع االخػِة فُ مجةشف ثعمػ ،بمػى ،وشمك فُ شّن ثػػهت االخةر فُ المعِوة ثعمػ الكعِمة للجلف.
 .39ولف الفٌٍد لمف لٍات الصنٍمة للمؾجففّةت الصنٍمّة وهغلم المؾجففّةت المّعاهّة فُ الموةيق الجُ ثؾًّػ غلٌّة المػةرهة .وولفت
إفةدات مجػعدة لمف المؾجففّةت فُ مصةفظة شلب  ،فُ معِوة شلب ومعن شّػثةن وبةب .و ثم لمف دار الففةء ،مؾجففَ الًٍارئ الػاّؾُ
فُ معِوة شلب ،فُ موةؿبةت مجػعدة ممة ادي إلَ ثعمّػى .و ثرػى الجصكّكةت شةلّة شٍؿ اشجمةؿ إؿةءة اؿجظعام المؾجففّةت فُ ولت
الٌرمةت ،واشجمةؿ وزٍد اًعاؼ غؾنػِة مفػوغة لػِبة ،وغمة إذا اغًّت ثصغِػات هةفّة لبو ًرٍم.
.42و ِػع الٌرٍم غلَ االغّةن المصمّة زػِمة شػب ،همة ان اؿجغالؿ االغّةن المصمّة الغػاض غؾنػِة ِوجٌم الكةهٍن العولُ اإلهؾةهُ الػػفُ فُ
الوؼاغةت غّػ العولّة المؾلصة.
اؿجظعام الغطةاػ الػوكٍدِة
 .47و ِصػي الجصكّق شةلّة فُ اؿجظعام الغطةاػ الػوكٍدِة فُ الموةيق الصوػِة المةًٍلة .ؿٍرِة لّؾت يػفة فُ االثفةلّة العولّة بفةن الغطةاػ
الػوكٍدِة الجُ ثصظػ ًغا اؿجظعام .شّومة ِنٍن االغجعاء غلُ الؾنةن المعهّّن او االفػاد المعهّّن الغِن ال ِفةرهٍن مبةقػة فُ االغمةؿ الػعااّة،
فةن الجصكّق ؿّؾػَ للجصكق من ولٍع زػِمة الصػب المجمدلة فُ الٌرٍم غلَ المعهّّن .و ِرػي الجصكق فّمة إذا هةن ِجم اؿجظعام الغطةاػ
الػوكٍدِة غفٍااّة .
الجةخّػ غلَ الؾنةن المعهّّن
 .42و ال ِؼاؿ الجصكّق مؾجمػا فُ ؿّػ الػملّةت الػعااّة من لبو ايػاؼ الوؼاع فُ ؿٍرِةً .وةلم ًرمةت بػّوٌة ثدّػ الكلق بفنو طةص ،وال ؿّمة
ثلم الجُ ثػوع المعهّّن الغِن ِؾػٍن للصمٍؿ غلَ الوػورِةت االؿةؿّة.
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 .43االدلة الجُ ثم زمػٌة ثفّػ إلَ ان الرمةغةت المؾلصة المػةرهة للصنٍمة ثففو بةؿجمػار فُ ثمّّؼ هفؾٌة من الؾنةن المعهّّن .وفكة للكةهٍن
العولُ الػػفُِ ،لجؼم هو يػؼ من ايػاؼ الوؼاع ،بةبػةد المعهّّن واالًعاؼ المعهّة الظةهػة لؾًّػثي من الموةيق المرةورة لالًعاؼ الػؾنػِة
 .لمػاغةة ًغا االلجؼام اًمّة هبّػة طةلة شّن ال ِمنن غملّة فمو االًعاؼ الػؾنػِة غن الموةيق المةًٍلة بةلؾنةن .ولع ادى الففو الٍاهس فُ
مػاغةثي إلُ يػد المعهّّن من دِةرًم وؿةًم فُ زِةدة اغعاد المفػدِن داطلّة والالزبّن بمٍرة مكلكة.

 .44الجػػض للكمف والوكك فُ الغغاء والمةء والٍلٍد زػو المعهّّن ِفػون من موةزلٌم ،وِمبصٍا الزبّن فُ العوؿ المرةورة او ِرعوا اهفؾٌم
مفػدِن داطلّة .و افػغت المعن والكػى غلُ يٍؿ مصةفظةت الالذلّة ،ادلب وشمةة ودرغة فُ بنةملٌة من الؾنةن .ولع دمػت اشّةء بةهملٌة فُ
زوٍب قػؽ دمفق ودِػ الؼور وشلب .همة دمػ وؿى معِوة شمك.

 .45ثعًٍرت الصةلة اإلهؾةهّة فُ ؿٍرِة بؾػغة طالؿ الفجػة المفمٍلة بةلجكػِػ .و لع ذهػ بةلجفمّو النػدّػ ممن ثمت مكةبلجٌم لػٍبة الصمٍؿ غلَ
الغغاء والمّةى المةلصة للفػب والٍلٍد .و ِجرلَ ذلم بفنو شةد بفنو طةص فُ إدلب والالذلّة وشلب فُ المصةفظةت الفمةلّة .فُ معِوة
شلب ،ومػظم قمةؿ ؿٍرِة ،ثم لًع النٌػبةء والًػةم لم ِػع مجةشة بؾٌٍلة والصمٍؿ غلَ الػغةِة الًبّة او المؾةغعة البس مصعودا للغةِة .فُ
إدلب ،وولف اشع الفٌٍد اهي بةإلهةفة إلَ الكمف ،فةن الظػوؼ المػّفّة فُ بلعة ًةس البصت ال ثًةؽ  ،و ثفةلمت بؾبب هكك الٍلٍد
والغةز الموؼلُ والنٌػبةء واهكًةع المّةى المجنػر ،والؼِةدة الٌةالة فُ اؿػةر المٍاد الغغااّة االؿةؿّة من الموجرةت مدو الظبؼ .وفكة لفٌةدات
مجػعدة فةن الٍهع فُ الالذلّة ،البس من المػٍبة بصّح ثم إفػاغ لػى ثفنو مٍين لمرجمع الجػهمةن بةهملٌة .و ثؾػُ الجصكّكةت لجصعِع مة إذا
هةن الوكك المجػمع و زؼءا من شمةر مكمٍد و منػدف او مة إذا هةن هجّرة مبةقػة ،وإن هةهت غّػ مكمٍدة لمػاع مؾلس مجًةوؿ االزو.
 .46فُ بػن الموةيق ،ثفةلم الٍهع اإلهؾةهُ من طالؿ ثعمّػ واؿع الوًةؽ وًعم للموةيق الؾنوّة .وفكة لمنػجب ثوؾّق الفؤون اإلهؾةهّة
( ،)OCHAفإن الػعِع من المفػدِن داطلّة فُ ؿٍرِة غّػ لةدرِن غلَ الػٍدة إلَ دِةرًم الهي ثم ثعمّػًة  .بعاِة فمو الفجةء ثفنو ثصعِة
طةلة لٌغى الفائت الوػّفة .ومن المجٍلع ان ثجوظم اغعاد الالزبّن فُ االقٌػ المكبلة إلَ اهػدػ من  ،722،222فُ فُ شّن ان ًوةؾ بةلفػو 2
آ
ملٍّن هةزح وفكة الطػ االرلةم من .OCHA
ؿةبػة  :الظةثمة
 .47زلبت شػب االؿجوؼاؼ الجُ ثعور فُ ؿٍرِة دمةر ومػةهةة إهؾةهّة ال شع لٌة للؾنةن المعهّّن .و ال زاؿ الوؼاع مصجعمة ،و البس المجصةربٍن اهػدػ
غوفة من اي ولت موَ و ال ِؾٌو ثٍلع مة ؿّكٍمٍن بي  ،ادى هو ذلم الُ ثٍاثػ اهجٌةهةثٌم للكةهٍن العولُ .إن ثصكّق ثؾٍِة ؿّةؿّة ثفةوهّة
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ثلبُ الجًلػةت المفػوغة للفػب الؾٍري ًُ الًػِكة الٍشّعة لجصكّق ولف فٍري للػوف .اللروة ثؤِع بكٍة مٌمة الؾّع االطوػ اإلبػاًّمُ،
الممدو الظةص المفجػؾ لالمم المجصعة وزةمػة العوؿ الػػبّة و زٌٍدى الػامّة لجصكّق ًغى الجؾٍِة .
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