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 سوورريیا
 

على  ا٬، مع تكثيیف االحكومة وواالمليیشيیاتت االموااليیة لهھا هھھھجماتهھ2014االنزااعع االمسلّح في سورريیا عامم  ااززددااددتت ددمويیّة
االمناططق االمدنيیة ووااستمرااررهھھھا في ااستخداامم ااألسلحة االعشواائيیة عديیمة االتميیيیز. كما ووااصلت االقوااتت االحكوميیة ااالعتقالل 

االتعسفي للمحتجزيین ووإإخفاءهھھھم ووتعذيیبهھم٬، فلقي كثيیر منهھم حتفهھم أأثناء ااالحتجازز. ووااررتكبت جماعاتت مسلحة غيیر 
في ذذلك االهھجماتت االمتعّمدةة وواالعشواائيیة على االمدنيیيین٬، ووتجنيید  حكوميیة معاررضة للحكومة أأيیضاً اانتهھاكاتت خطيیرةة بما
.ااألططفالل للقتالل وواالخطف وواالتعذيیب أأثناء ااالحتجازز  

 
تنظيیم ددااعش وواالتي تطلق على نفسهھا ااسم "االدوولة ااإلسالميیة"٬، باإلضافة إإلى  تتحّمل االجماعة االمتطرفة االمعرووفة باسم

٬، االمسؤووليیة عن اانتهھاكاتت ممنهھجة ووااسعة االنطاقق بما في ذذلك ااستهھداافف جبهھة االنصرةة االتابعة لتنظيیم االقاعدةة في سورريیا
.االمدنيیيین ووعمليیاتت االخطف ووااإلعداامم  

 
٬، ووفقاً لـ نافي بيیاليي مفّوضة ااألمم االمتحدةة االساميیة 2014أألفاً حتى أأغسطس/آآبب  191بلغ عددد قتلى االنزااعع أأكثر من 

أأززمة إإنسانيیة مستفحلة مع ووجودد ماليیيین االناززحيین في االدااخل لحقوقق ااإلنسانن٬، ووأأدّدىى اانتشارر االقتالل ووااززدديیادد حّدتهھ إإلى 
االسورريي أأوو لجوئهھم إإلى االبلداانن االمجاووررةة.  

 
االهھجماتت االحكووميیة على االمددنيیيینن ووااالستخدداامم االعشوواائي لألسلحة  

في االغوططة قربب ددمشق٬، عن اانضمامم  2013أأسفر االضغط االدوولي بعد االهھجومم باألسلحة االكيیميیائيیة في أأغسطس/آآبب 
لى ااتفاقيیة ااألسلحة االكيیميیائيیة وومواافقتهھا على تدميیر أأسلحتهھا االكيیميیائيیة االمعلنة. تّمت إإززاالة جميیع ااألسلحة سورريیا إإ

٬، وولكن تحقيیق االعداالة لضحايیا االهھجومم ال يیزاالل بعيید االمنالل٬، كما 2014االكيیميیائيیة االمعلن عنهھا من سورريیا لتدميیرهھھھا عامم 
ورريیة أأسقطت قنابل برميیليیة تحويي ااسطوااناتت غازز االكلورر على ثالثث تشيیر ااألددلّة بقوةة إإلى أأنّن مرووحيیاتت االحكومة االس

بلدااتت في شمالل سورريیا في منتصف إإبريیل/نيیسانن. ااستخدمت هھھھذهه االهھجماتت االمواادد االكيیميیائيیة االصناعيیة كسالحح٬، ووهھھھو 
.عمل محظورر بموجب ااتفاقيیة ااألسلحة االكيیميیائيیة  

 
لعنقودديیة بعديید من ااإلصاباتت٬، كما تََركك إإررثاً مميیتاً من ووتسبّب ااستخداامم االحكومة االسورريیة ووااسع االنطاقق للذخائر اا
هھھھجوماً على ااألقل في عشٍر من محافظاتت سورريیا  249مخلفاتت االحربب االمتفجرةة. حّدددتت هھھھيیومن رراايیتس ووووتش 

٬، ووتم ااستخداامم ما ال يیقل 2014وويیوليیو/تموزز  2012ااألرربعة عشر٬، ااستُخِدمت فيیهھا االذخائر االعنقودديیة بيین يیوليیو/تموزز 
بعة أأنوااعع من االذخائر االعنقودديیة٬، بما في ذذلك االقنابل االتي تُسقطهھا االطائرااتت وواالموززعاتت االمثبتة في االطائرااتت عن س

وواالصواارريیخ ااألررضيیة٬، باإلضافة إإلى عشرةة أأنوااعع على ااألقل من االذخائر االمتفجرةة االصغيیرةة. ووتشيیر االدالئل إإلى أأنّن 
 خائر االعنقودديیة لم يیشاهھھھد من قبل في االنزااعع في هھھھجماتت علىاالقوااتت االحكوميیة ااستخدمت نوعاً قويیاً من صواارريیخ االذ

 21بلدةة كفرززيیتا في شمالل سورريیا في فبراايیر/شباطط. وويیبدوو أأنهّھ تّم ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة مرةة أأخرىى في 
أأغسطس/آآبب من قبل قوااتت االحكومة االسورريیة في بلدةة منبج في محافظة حلب٬، ليیسفر عن مقتل ستة مدنيیيین على ااألقل 

.آآخريین 40حح ووجر  
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ووااصلت االحكومة أأيیضاً إإسقاطط أأعداادد كبيیرةة من االقنابل االبرميیليیة شديیدةة ااالنفجارر على االمدنيیيین في تحٍد لقراارر مجلس 

فبراايیر/شباطط. يیتّم اانتاجج هھھھذهه االقنابل عاليیة ااالنفجارريیة ووغيیر االموجهھة  22االذيي تّم إإقرااررهه في  2139ااألمن االدوولي ررقم 
تصنع غالباً من برااميیل االنفط ووااسطوااناتت االغازز االكبيیرةة ووخزااناتت االميیاهه٬، ووتُمأل بشكل محلي ووبتكلفة متدنيیة٬، وو

ضربة ررئيیسيیة  650بمتفجرااتت شديیدةة ووخرددةة معدنيیة لتعزيیز االتشظي٬، ثم تُرمى من االمرووحيیاتت. تم تنفيیذ أأكثر من 
لمسلحة٬، وونتج عن بيین فبراايیر/شباطط وويیوليیو/تموزز٬، في أأحيیاء حلب االتي تسيیطر عليیهھا جماعاتت االمعاررضة اامؤثرةة 

االضرباتت ضررر يیتواافق مع تفجيیرااتت قنابل برميیليیة. ووقّدررتت إإحدىى االمجموعاتت االمحليیة أأنّن االهھجماتت االجويیة قتلت 
.2014مدنيیاً في محافظة حلب عامم  3557  

 
أألفاً من االمدنيیيین. وويیشكل  200ووتوااصل االحكومة االسورريیة أأيیضاً عمليیاتت االحصارر االتي تؤثر في ما يیقدرر بأكثر من 

٬، االذيي يیطالب جميیع ااألططراافف أأنن "ترفع فوررااً االحصارر االمفرووضض على 2139حصارر اانتهھاكاً لقراارر مجلس ااألمن ررقم اال
وودداارريیا في االغوططة االغربيیة وواالغوططة االشرقيیة وومخيیم االيیرموكك  االمناططق االمأهھھھولة بالسكانن"٬، بما فيیهھا حمص وواالمعضميیّة

ااتيیجيیاتت االحصارر لتجويیع االسكانن االمدنيیيین بفعاليیة من أأجل لالجئيین االفلسطيینيیيین جنوبب ددمشق. ااستخدمت االحكومة ااستر
.إإخضاعهھم ووإإجباررهھھھم على االتفاووضض االذيي من شأنهھ أأنن يیسمح للحكومة باستعاددةة ااألررااضي  

 
ااالعتقاالتت االتعسفيیة ووااالخفاء االقسرريي وواالتعذذيیبب وواالووفيیاتت أأثناء ااالحتجازز بأيیدديي 

االقووااتت االحكووميیة  
شخاصص بشكل تعسفي٬، ووإإخضاعهھم بشكل منتظم لسوء االمعاملة وواالتعذيیب٬، توااصل قوااتت ااألمن االسورريیة ااحتجازز ااأل

ووغالباً ما تخفيیهھم باستخداامم شبكة ووااسعة من مراافق ااالحتجازز في جميیع أأنحاء سورريیا. ووكانن كثيیر من االمحتجزيین من 
بارر االسن. ذذكر االشبابب في االعشريیناتت أأوو االثالثيیناتت من االعمر وولكن ااالحتجازز اامتد أأيیضاً ليیشمل ااألططفالل وواالنساء ووك

بعض ااألشخاصص أأنن أأفراادد قوااتت ااألمن ااعتقلواا أأفراادد أأسرهھھھم٬، بمن فيیهھم ااألططفالل٬، للضغط عليیهھم من أأجل تسليیم أأنفسهھم. 
أألف شخص  85أأغسطس/آآبب٬، أأنّن  30ووقّدررتت االشبكة االسورريیة لحقوقق ااإلنسانن ووهھھھي جماعة مرااقبة محليیة في 

.ااالخفاء االقسريي معتقلونن حاليیاً من قبل االحكومة في ظظرووفف تصل إإلى حد  
 

ووررغم االعفو االعامم االذيي أأعلنتهھ االحكومة في يیونيیو/حزيیراانن٬، بقي عشرااتت من نشطاء االمجتمع االمدني وواالمداافعيین عن 
حقوقق ااإلنسانن وواالعامليین في ااإلعالمم وواالمجالل ااإلنساني٬، ررهھھھن ااالعتقالل االتعسفي ووبعضهھم قيید االمحاكمة أأمامم االمحاكم 

بسبب مماررستهھم حقوقهھم. يیشمل االناشطيین االذيین ما ززاالواا ررهھھھن ااالحتجازز باسل  االعسكريیة وومحكمة مكافحة ااإلررهھھھابب
خرططبيیل االمداافع عن حريیة االتعبيیر٬، ووماززنن ددرروويیش االمداافع عن حقوقق ااإلنسانن ووززميیليیهھ هھھھاني االزيیتاني ووحسيین غريیر 

قق ااإلنسانن خليیل من االمركز االسورريي لإلعالمم ووحريیة االتعبيیر. بيینما يیقبع ناشطونن مثل االمحامي وواالمداافع عن حقو
.معتوقق٬، وواالذيي شاهھھھدهه معتقلونن سابقونن في مراافق ااالحتجازز االحكوميیة٬، في ظظرووفف ترقى إإلى ااالخفاء االقسريي  

 
إإلى ووضع حٍد لمماررساتت ااالعتقالل االتعسفي ووااالخفاء ووااالختطافف٬، ووإإلى إإططالقق  2139وويیدعو قراارر مجلس ااألمن ررقم 

 ً .سرااحح جميیع من تم ااعتقالهھم تعسفيیا  
 

لمعتقلونن االمفرجج عنهھم على ااإلفاددةة بسوء االمعاملة وواالتعذيیب في مرااكز ااالحتجازز ووظظرووفف االسجن االتي ووقد ددااوومم اا
تؤدديي إإلى عديید من حاالتت االوفاةة أأثناء ااالحتجازز. ووووصف أأرربعة من االمعتقليین االسابقيین االمفرجج عنهھم من سجن 
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قاسيیة االتي تتطابق بشكل ووثيیق مع حاالتت االوفاةة أأثناء ااالحتجازز ووظظرووفف االسجن اال 2014صيیدنايیا االعسكريي عامم 
مزااعم االقتل االجماعي أأثناء ااالحتجازز االتي أأددلى بهھا منشّق عسكريي في يینايیر/كانونن االثاني٬، ووكانن قد االتقط صوررااً 

ووفقاً  2014معتقالً على ااألقل في االحجز عامم  2197آلالفف من االجثث في االمستشفيیاتت االعسكريیة في ددمشق. توفي 
.لناشطيین محليیيین  

 
كاتت جبهھة االنصرةة ووتنظيیم ددااعشاانتهھا  

 
ااررتكبت االجماعتانن ااإلسالميیتانن االمتطرفتانن جبهھة االنصرةة ووتنظيیم ددااعش اانتهھاكاتت ممنهھجة للحقوقق٬، بما في ذذلك 

ططفالً كردديیاً في مايیو/أأيیارر. تم ااإلفرااجج عن ااألططفالل في  153ااالستهھداافف االمتعمد للمدنيیيین ووااختطافهھم٬، كاختطافف ددااعش 
ووقت الحق.  

 
 12لى تقارريیر مسؤووليین أأكراادد محليیيین ووأأددلة فوتوغراافيیة٬، ااستخدمت قوااتت ددااعش االذخائر االعنقودديیة في ااستناددااً إإ

) حولل مديینة عيین االعربب YPGأأغسطس/آآبب أأثناء االقتالل بيین ددااعش ووووحدااتت حمايیة االشعب االكردديیة ( 14يیوليیو/تموزز وو
بالقربب من االحدوودد االشماليیة لسورريیا مع تركيیا.االسورريیة وواالتي تعرفف أأيیضاً باسمهھا االكردديي كوباني٬، في محافظة حلب   

 
مايیو/أأيیارر بيینهھم سبعة أأططفالل٬، بعد أأنن ددخلت قريیة االتليیليیة بالقربب  29مدنيیاً في  15أأعدمت قوااتت ددااعش ما ال يیقل عن 

من ررأأسس االعيین شمالل سورريیا٬، حسب رروواايیاتت االسكانن االمحليیيین. ووبعد أأنن سيیطرتت قوااتت ددااعش على بلدةة االبوكمالل في 
يیر االزوورر في شهھر يیوليیو/تموزز٬، أأفادد أأحد االسكانن أأنن قوااتهھا أأعدمت ددوونن محاكمة ااثنيین من االسكانن٬، علويي محافظة دد

وومسيیحي٬، في االميیداانن االرئيیسي خاللل شهھر ررمضانن. كما أأبلغ االسكانن عن عمليیاتت إإعداامم ميیداانيیة قامت بهھا قوااتت ددااعش 
ااتت ددااعش أأيیضاً بعض االرهھھھائن االمحتجزيین . أأعدمت قو2014أأيیضاً في مدنن االرقة وواالطبقة في محافظة االرقة عامم 

لديیهھا بمن فيیهھم االصحفيیيیَن ااألمريیكيیيیَن جيیمس فولي ووستيیفن سوتلوفف في شهھريي أأغسطس/آآبب ووسبتمبر/أأيیلولل٬، ووعاملي 
ااإلغاثة االبريیطانيیيیَن دديیفيید هھھھايینز ووآآالنن هھھھيینيینغ في سبتمبر/أأيیلولل ووأأكتوبر/تشريین ااألوولل٬، ووعامل ااإلغاثة ااألمريیكي بيیتر 

نوفمبر/تشريین االثاني.كاسيیغ في   
 

ووأأعلنت جبهھة االنصرةة مرااررااً مسؤووليیتهھا عن هھھھجماتت مميیتة بسيیاررااتت متفجرةة ااستهھدفت االمدنيیيین في سورريیا. كما فرضض 
تنظيیم ددااعش ووجبهھة االنصرةة قوااعد صاررمة ووتميیيیزيیة على االنساء وواالفتيیاتت٬، ووقاما على حد سوااء بتجنيید ااألططفالل بنشاطط 

أأيي شخص يیأكل أأوو يیشربب في ااألماكن االعامة في االبوكمالل خاللل شهھر ررمضانن عامم  للقتالل. ووقامت قوااتت ددااعش بجلد
٬، كما جلدتت أأثناء ووبعد ررمضانن أأيي شخص يیمشي في االشوااررعع خاللل أأووقاتت االصالةة٬، وومنعت بالقوةة ااستخداامم 2014

ااإلنترنت ووااالستماعع إإلى االموسيیقى وواالتدخيین.  
 

اانتهھاكاتت مجمووعاتت مسلحة غيیرر حكووميیة أأخررىى  
اتت مسلحة غيیر حكوميیة هھھھجماتت عشواائيیة بمداافع االهھاوونن وواالمدفعيیة من مناططق خاضعة لسيیطرتهھا ووقتلت شنّت جماع

مدنيیيین في أأحيیاء خاضعة لسيیطرةة االحكومة٬، ووضربت هھھھذهه االهھجماتت بشكل متكررر أأهھھھداافاً مدنيیة معرووفة٬، بما في ذذلك 
مدااررسس وومساجد ووأأسوااقق.  

 
أأبريیل/نيیسانن٬، ووهھھھي منطقة  29مي في حي االشغورر بدمشق في ضربت قذيیفتي هھھھاوونن مجمع بدرر االديین االحسيیني االتعليی
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ططفال٬ً، ووااثنيین على ااألقل من ااآلباء ووااألمهھاتت االذيین جاؤؤوواا  17تخضع لسيیطرةة االحكومة٬، حيیث أأفاددتت االتقارريیر بمقتل 
شخصاً. أأتت قذاائف االهھاوونن من منطقة تقع تحت سيیطرةة جماعاتت  50الصطحابب أأططفالهھم من االمدررسة٬، ووجرحح حواالي 

في مخيیم االيیرموكك. مسلحة  
 

ووتقومم االجماعاتت االمسلحة غيیر االحكوميیة أأيیضاً بما في ذذلك االجيیش االسورريي االحر وواالجبهھة ااإلسالميیة باستخداامم ااألططفالل 
للقتالل ووألغرااضض عسكريیة أأخرىى٬، كما يیعّرضونن االطالبب للخطر من خاللل ااستخداامم االمدااررسس كقوااعد عسكريیة 

ووثكناتت وومرااكز ااحتجازز٬، وومنّصاتت قناصيین.  
 

سيیدةة ووططفل من االعلويیيین على  54تتحمل جماعاتت مسلحة غيیر حكوميیة مسؤووليیة عمليیاتت ااختطافف٬، حيیث ال تزاالل وو
ااألقل قيید ااالحتجازز كرهھھھائن من قبل "غرفة االمجاهھھھديین في رريیف االالذذقيیة " بعد االهھجومم االعسكريي في رريیف االالذذقيیة في 

.  2013شهھر أأغسطس/آآبب   
 

اررززةة عن حقوقق ااإلنسانن٬، ووثالثة من ززمالئهھا هھھھم وواائل حماددةة ووسميیرةة خليیل ووناظظم تّم ااختطافف ررززاانن ززيیتونة االمداافعة االب
في ددووما٬، االوااقعة على أأططراافف ددمشق ووتحت سيیطرةة عددد من جماعاتت  2013دديیسمبر/كانونن ااألوولل  9حمادديي في 

االمعاررضة االمسلحة وومنهھا جيیش ااإلسالمم٬، ووال يیزاالونن ررهھھھن ااالحتجازز.  
 

اتت من قبل تنظيیم ددااعش ووجبهھة االنصرةة٬، لم تتوقف االعديید من االجماعاتت االمسلحة ووررغم االطبيیعة االممنهھجة لالنتهھاك
غيیر االحكوميیة ااألخرىى في سورريیا عن االتنسيیق وواالتعاوونن معهھما.  

 
االمناططقق االخاضعة للحكمم االكرردديي  

ي االمناططق ٬، إإددااررةة اانتقاليیة ف2014أأنشأ حزبب ااالتحادد االديیمقرااططي ووااألحزاابب االمتحالفة معهھ في يینايیر/كانونن االثاني عامم 
االشماليیة االثالثث: منطقة عفريین ووعيین االعربب وواالجزيیرةة. ووشكلواا مجالس أأقربب إإلى االوززااررااتت ووقّدمواا قانوناً ددستورريیاً 
جديیدااً. ووااررتكبت االسلطاتت هھھھناكك ااعتقاالتت تعسفيیة وواانتهھاكاتت لسالمة ااإلجرااءااتت٬، ووأأخفقت في االتصديي لحوااددثث االقتل 

لشرططة االمحليیة وواالقوااتت االعسكريیة ووووحدااتت حمايیة االشعب ااألططفالل للقتالل٬، ووااإلخفاء االمقيیدةة ضد مجهھوليین.وو جنّدتت اا
ررغم أأنهّھا قدمت االتزااماتت في يیونيیو/حزيیراانن لتسريیح ووووقف ااستخداامم االجنودد ااألططفالل.  

 
أأززمة االنززووحح  

ووااجهھت مليیونن بحاجة إإلى االمساعدةة ااإلنسانيیة. ووقد  12.2مليیونن سورريي نزحواا ددااخليیاً ووأأنن  7.6تقّدرر ااألمم االمتحدةة أأنن 
تحديیاتت كبيیرةة في إإيیصالل االمساعدةة للناززحيین ددااخليیاً وواالمدنيیيین االمتضررريین  2014ووكاالتت ااإلغاثة ااإلنسانيیة في عامم 

بشدةة من االنزااعع بسبب االحصارر االذيي فرضتهھ االجماعاتت االمسلحة االحكوميیة ووغيیر االحكوميیة على حد سوااء٬، ووبسبب 
االحدوودد٬، باإلضافة إإلى ااإلخفاقق االعامم في ضمانن أأمن االعامليین ررفض االحكومة االمستمر للسماحح بإيیصالل االمساعدااتت عبر 

في االمجالل ااإلنساني. أأقر مجلس ااألمن في يیوليیو/تموزز توصيیل االمساعدااتت ااإلنسانيیة عبر االحدوودد وولو بدوونن تصريیح 
من االحكومة.  

 
ماليیيین سورريي في  ٬3، ووبلغ عددد االسورريیيین االمسجليین كالجئيین في ووكالة ااألمم االمتحدةة لالجئيین أأوو في اانتظارر االتسجيیل

عن  2014سبتمبر/أأيیلولل. ووأأعلنت االعرااقق ووااألررددنن ووتركيیا وولبنانن في  3لبنانن ووااألررددنن ووتركيیا وواالعرااقق وومصر حتى 
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تنفيیذ تداابيیر للحد من أأعداادد االالجئيین االذيین يیدخلونن بلداانهھم. كما ررفضت االبلداانن ااألرربعة االمجاووررةة وواالتي تستقبل 
 ً قانونيیة مستقرةة. االالجئيین االسورريیيین٬، منحهھم أأووضاعا  

 
وويیوااجهھ االفلسطيینيیونن االقاددمونن من سورريیا عقباتت إإضافيیة٬، حيیث تم منعهھم من االدخولل إإلى ااألررددنن أأوو ترحيیلهھم قسرااً 

منهھ٬،  كما نزعت جنسيیة بعض ااألررددنيیيین االفلسطيینيیيین االذيین كانواا يیعيیشونن في سورريیا. ووووااجهھ االالجئونن االفلسطيینيیونن 
ضافيیة في لبنانن عقب االلواائح االجديیدةة االتي أأعلنهھا ووززيیر االدااخليیة في مايیو/أأيیارر بتقيیيید االقاددمونن من سورريیا أأيیضاً قيیوددااً إإ

ددخولل االفلسطيینيیيین االبالدد أأوو تجديید ااإلقاماتت االخاصة بهھم إإذذاا كانواا بالفعل في االبالدد.  
 

 ٬، بما في ذذلك من خاللل ططرقق2014ووااززدداادد عددد االالجئيین من سورريیا االذيین يیحاوولونن االوصولل إإلى أأووررووبا عامم 
االتهھريیب االخطيیرةة. في حيین تُقّدمم لهھم بعض ددوولل ااالتحادد ااألووررووبي االمأووىى ااآلمن فإنن بلدااناً أأخرىى مثل بلغارريیا ووااليیونانن 

قامت بإبعادد ططالبي االلجوء٬، بعنف أأحيیانا٬ً، عند حدووددهھھھا أأوو ميیاهھھھهھا ااإلقليیميیة ددوونن االسماحح لهھم بتقديیم ططلباتت االلجوء. 
ما في ذذلك ددوولل االغربب٬، قبولل أأعداادد صغيیرةة فقط إلعاددةة توططيینهھم.ووووااصلت االبلداانن االتي ال تجاوورر سورريیا٬، ب  

 
في االمئة فقط من ندااء االمفوضيیة االخاصص باالستجابة ااإلقليیميیة لالجئيین حتى ووقت كتابة هھھھذاا االتقريیر٬، مما  51ووتّم تمويیل 

مج ااألغذيیة االعالمي مليیارر ددووالرر أأمريیكي٬، وونتيیجة لذلك قطعت االمفوضيیة ووبرنا 1,8خلّف عجزااً في االموااززنة بأكثر من 
ووغيیرهھھھا االمساعدةة لالجئيین٬، بما في ذذلك االسلع ااألساسيیة ووإإعاناتت االرعايیة االصحيیة.  

 
ااألططرراافف االددووليیة االررئيیسيیة  

ااجتمعواا في سويیسراا إلجرااء جولة ثانيیة من االمفاووضاتت االسيیاسيیة االمعرووفة ووددااعميیهھم االدووليیيین ررغم أأنن أأططراافف االنزااعع 
ني إإال أأنن ااالجتماعاتت لم تسفر عن أأيیهھ نتائج ملموسة٬، وولم تستأنف االمفوضاتت منذ في يینايیر/كانونن االثا 2باسم جنيیف 
ذذلك االحيین.   

 
كما أأثبتت االجهھودد االدووليیة لضمانن عداالة ذذااتت مصدااقيیة في االجراائم االخطيیرةة بموجب االقانونن االدوولي لجميیع ااالططراافف 

دوورر قراارر من مجلس ااألمن من شأنهھ إإحالة مايیو/أأيیارر ص 22في سورريیا٬، أأنهھا بعيیدةة االمنالل. ووأأعاقت ررووسيیا وواالصيین في 
من االمنظماتت غيیر االحكوميیة االمجلس على  100االوضع في سورريیا إإلى االمحكمة االجنائيیة االدووليیة. ووحثّت أأكثر من 

من أأعضاء االمجلس لصالح االقراارر. 15من  13ددوولة كما صّوتت  60االمواافقة على االقراارر٬، االذيي ررعتهھ أأكثر من   
 

اانة ااستخداامم سورريیا للذخائر االعنقودديیة في تصريیحاتت ووقرااررااتت٬، بما في ذذلك عشرااتت من ددوولة بإدد 140قامم أأكثر من 
في  68/182االدوولل غيیر ااألططراافف في ااتفاقيیة االذخائر االعنقودديیة. ووااعتمدتت االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة االقراارر ررقم 

سيیمة ووااسعة االنطاقق وواالممنهھجة ٬، معربةً عن "االغضب" تجاهه "ااستمراارر ااالنتهھاكاتت االج2013دديیسمبر/كانونن ااألوولل  18
لحقوقق ااإلنسانن" في سورريیا "بما فيیهھا تلك االتي تنطويي على ااستخداامم االذخائر االعنقودديیة ...".  

 
فبراايیر/شباطط قرااررااً يیطالب بمروورر االمساعدااتت ااإلنسانيیة بشكل آآمن ووددوونن عواائق عبر  22إإال أأنن مجلس ااألمن تبنى في 

ططراافف جميیعهھا عن "ااالستخداامم االعشواائي لألسلحة في االمناططق االمأهھھھولة أأنن تتوقف ااألووخطوطط االنزااعع ووعبر االحدوودد٬، 
بالسكانن٬، بما في ذذلك االقصف وواالقصف االجويي٬، مثل ااستخداامم االقنابل االبرميیليیة"٬، ووووضع حد لمماررساتت ااالعتقالل 

االتعسفي ووااإلخفاء ووااالختطافف٬، ووااإلفرااجج عن كل من تّم ااعتقالهھ تعسفيیاً.  
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يیوليیو/تموزز٬، قرااررااً ثانيیاً يیجيیز  14االحكومة االسورريیة لهھذاا االقراارر٬، أأقّر مجلس ااألمن في ووفي ضوء ااستمراارر عدمم اامتثالل 

لوكاالتت ااألمم االمتحدةة ووشركائهھا االتنفيیذيین تقديیم االمساعدااتت مباشرةة عبر االحدوودد االسورريیة ووخطوطط االنزااعع. وولم يیتم 
مم ااالمتثالل لهھذاا االقراارر من قبل أأططراافف تمريیر قرااررااتت الحقة بشأنن االمعتقليین أأوو االهھجماتت االعشواائيیة ررغم ااستمراارر عد

االنزااعع جميیعهھم.  
 

ووباإلضافة إإلى االعرقلة االمستمرةة لتحركاتت مجلس ااألمن االرااميیة إإلى ووضع حد النتهھاكاتت االحكومة االسورريیة٬، فإنن 
٬، بحسب تقارريیر 2014ررووسيیا وومعهھا االحكومة ااإليیراانيیة ووااصلتا إإمداادد االحكومة االسورريیة بالمساعدااتت االعسكريیة في 

ميیة. إإعال  
 

أأغسطس/آآبب٬، وواالذيي يیدعو جميیع االدوولل ااألعضاء إإلى ااتخاذذ تداابيیر  15في  2170ووأأصدرر مجلس ااألمن االقراارر ررقم 
ووططنيیة لوقف تدفق االمقاتليین ااألجانب وواالتمويیل ووااألسلحة إإلى تنظيیم ددااعش ووجبهھة االنصرةة٬، ووأأيي أأفراادد أأوو مجموعاتت 

االمجموعاتت على قائمة عقوباتت تنظيیم االقاعدةة.أأخرىى مرتبطة بتنظيیم االقاعدةة٬، ووووَضع ستة أأفراادد من هھھھذهه   
 

لمدةة سنة  2014ووجّددد مجلس حقوقق ااإلنسانن تفويیض لجنتهھ االدووليیة االمستقلة لتقصي االحقائق في سورريیا في ماررسس/آآذذاارر 
ووااحدةة.  

 
ووصّعدتت االبلداانن االمجاووررةة لسورريیا ووعلى ررأأسهھا االحكومة االتركيیة سيیاساتت مرااقبة االحدوودد للحد من تدفق االعتادد 

مقاتليین االى هھھھذهه االمجموعاتت وولكن تم تنفيیذ هھھھذهه االتداابيیر بعد تأخيیر كبيیر. كما ضاعفت االدوولل االغربيیة االتي تخشى من وواال
محاوولة ددخولل موااططنيیهھا إإلى سورريیا٬، من عمليیاتت االتدقيیق ووغيیرهھھھا من االتداابيیر في محاوولة لوقف تدفق االمقاتليین 

ااألجانب.  
 

االذيي يیحّث االدوولل على ااتخاذذ عددد من االخطوااتت لمكافحة  2178اارر ررقم سبتمبر/أأيیلولل ااعتمد مجلس ااألمن االقر 24ووفي 
ااإلررهھھھابب بما في ذذلك ضرووررةة ووضع االدوولل لتداابيیر فحص ووررقابة فّعالة على االحدوودد٬، ووغيیرهھھھا من االتداابيیر لمنع تجنيید 

االتعاوونن  وواانتظامم ووتحركك ااإلررهھھھابيیيین بمن فيیهھم االتابعيین لدااعش وواالقاعدةة٬، ووحّث االقراارر أأيیضاً على ضرووررةة تطويیر
وومتابعة االمحاكماتت ووتحسيین االمساعدةة في االمالحقاتت االقضائيیة٬، وواالمساعدةة في بناء قدررةة االدوولل ااألخرىى لمحارربة 

ااإلررهھھھابب.  
 

ووقد قامم أأفراادد من االكويیت ووقطر وواالمملكة االعربيیة االسعودديیة ووااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة بتمويیل ووددعم االعمليیاتت 
االنصرةة. ووأأعلنت االكويیت في بداايیة أأغسطس/آآبب عن تداابيیر جديیدةة للحّد من تمويیل االعسكريیة االتي تقوددهھھھا ددااعش أأوو 

االمتطرفيین٬، ووشمل ذذلك حظر جمع االتبرعاتت في االمساجد٬، وومماررسة مزيید من االشفافيیة في االجمعيیاتت االخيیريیة بشأنن 
 ً تداابيیر جديیدةة  مصاددرر ووووجهھاتت تبرعاتهھا٬، ووااستصداارر إإيیصاالتت ررسميیة. كما ااتخذتت االمملكة االعربيیة االسعودديیة أأيیضا

االعامم االفائت٬، ووتم إإصداارر مرسومم ملكي بقضي بسجن االموااططنيین االسعودديیيین االذيین يیقاتلونن في االخاررجج مع االجماعاتت 
ااإلررهھھھابيیة في فبراايیر/شباطط االماضي٬، مع االتحذيیر من االتبرعع للجماعاتت غيیر االمرّخصة في شهھر أأبريیل/نيیسانن٬، كما 

أأممي لمكافحة ااإلررهھھھابب في أأغسطس/آآبب. مليیونن ددووالرر إلنشاء مركز 100تعهھدتت بتوفيیر   

 


