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 في االدووليیة بتعهھدااتهھا االتزاامهھا على االتأكيید االسورريیة االعربيیة االجمهھورريیة تعيید
 عرضت فقد. االشاملة االدوورريیة االمرااجعة بآليیة وواالتزاامهھا ااإلنسانن حقوقق مجالل
 بشفافيیة فيیهھا ااإلنسانن حقوقق أأووضاعع لوااقع 7/10/2011 بتارريیخ سورريیة

 لهھا قُدمت االتي االموضوعيیة وواالتوصيیاتت بالمدااخالتت ووررحبت كاملة٬، ووصرااحة
 ااإلنسانن حقوقق مجالل في ااألخرىى االدوولل تجارربب على ااالططالعع ررغبتهھا بسبب

 في نساننااإل بحقوقق االرقي في منهھا االموضوعيیة االتوصيیاتت من ووااالستفاددةة
 ددوولة بناء على سورريیة فيیهھ تعمل االذيي االتوقيیت هھھھذاا في خصوصاً  سورريیة٬،
 االصعوباتت ررغم ٬، ااإلنسانن حقوقق معايیيیر بأعلى االجميیع فيیهھا يیتمتع متجدددةة
.أأحد على تُخفى تعد لم وواالتي االجهھد٬، هھھھذاا تعترضض االتي االكبيیرةة  

 يیومم االتفاعلي االحواارر في شارركت االتي االدوولل بعض ررفضت لألسف
 ررفضت ااإلنسانن٬، بحقوقق تلتزمم سورريیة لجعل سعيیهھا تدعي ووهھھھي 7/10/2011

 في االوااررددةة االشاملة االدوورريیة االمرااجعة بمباددئئ نفسهھا هھھھي اااللتزاامم االدوولل هھھھذهه
 عمليیة تقومم أأنن ااشترطط االذيي 5/1،٬ ااإلنسانن حقوقق مجلس قراارر من 3 االماددةة

 اانتقائي ووغيیر شفافف موضوعي بشكل تتم ووأأنن االتعاوونن أأساسس على االمرااجعة
.  االمعنيیة االدوولة مع للموااجهھة يیسعى ووال  

 ووفوقق ااإلنسانن حقوقق قضايیا على ووصيیة أأنهھا على االتعامل في ووكعاددتهھا
 بنتائج للخرووجج ااآلررااء لتباددلل منبر تكونن أأنن من ااآلليیة هھھھذهه منعت تنفيیذهھھھا٬،
 في االمعتادد ططريیقهھا تتبع أأنن ووفضلت سورريیة٬، في ااإلنسانن حقوقق لصالح مثمرةة
 هھھھذهه ووتلويي االبشريي بالجنس للتقدمم يیعمل ددوولي تجمع كل ووتوتيیر االسمومم بث

 لهھا خلفيیة حديیقة إإلى ووتحويیلهھ االعالم على االهھيیمنة في أأجندااتهھا لتخدمم االمنابر
 االسكانن ذذلك في بما ااإلنسانن٬، حقوقق اانتهھاكاتت من تشاء ما فيیهھا ترتكب
  فيیمـا بالددهھھھا٬، في ااألصليیيین

لقي تُرووعع ووتشمئز االخطب تُ  مماررسيیهھا أأوولى من هھھھي كانت أأفعالل من وو
 ليیست االدوولل لهھذهه بالنسبة ااإلنسانن حقوقق إإنن. أأخرىى ددوولل في لهھا وواالدااعميین
 االتجسس عمليیاتت شانن شأنهھا االخاررجيیة االسيیاسة أأددووااتت من أأددااةة سوىى

. االعسكريیة وواالحرووبب وواالتصفيیاتت  

 تلك من توصيیاتت من جاء ما كل االسورريیة االعربيیة االجمهھورريیة ررفضت لقد
 االتعاوونن يیكن لم االدوولل تلك هھھھدفف ألنن االشاملة ةاالدوورريی االمرااجعة ضمن االدوولل
 ااالتهھاماتت توجيیهھ على تعمل صيیاغاتهھا كانت بل ااإلنسانن حقوقق ووحمايیة لتعزيیز
 االدوورريیة االمرااجعة عمليیة مباددئئ عن سافر بشكل وواالخرووجج لسورريیة ووااإلدداانة
ُعتبر ٬، االمتحدةة ااألمم ميیثاقق مباددئئ ووعن االشاملة دخالً  ووت  االشؤوونن في سافرااً  ت
 االموزز جمهھورريیاتت من ووااحدةة ووليیست سيیاددةة ذذااتت مستقلة لدوولة يیةاالدااخل
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 ااإلنسانن٬، لحقوقق اانتهھاكاتهھا على ووتتستر تشاء كما تحركهھا االتي وواالمشيیخاتت
 وواالجوالنن فلسطيین في ااإلنسانن لحقوقق إإسراائيیل اانتهھاكاتت على تتستر كما

 مماررساتت ترفض حتى أأوو تصرخخ االدوولل هھھھذهه نسمع فلم. االمحتل االسورريي
. ااألعذاارر عن لهھا تبحث ررااحت ووإإنما االمحتلة االعربيیة ااألررااضي يف إإسراائيیل
 فيیتم االمرااجعة٬، آآليیة عمل بقوااعد اااللتزاامم يیتم أأنن نتوقع كنا ااإلططارر هھھھذاا ووفي
 ووعدمم لالجتماعع٬، االنهھائي االتقريیر في صدررتت االتي االنظامم نقاطط كل إإددررااجج
 ريیراالتق يیشمل أأنن وونأمل ااآلخر٬، االبعض ووإإهھھھمالل لوضعهھ٬، منهھا بعض ااختيیارر
.االثغرةة لهھذهه تالفيیاً  االنهھائي  

 أأخرىى ددوولل بهھا تقدمت االتي االبناءةة وواالتوصيیاتت بالمالحظاتت سورريیة ررحبت
 بدأأتت ووقد ٬، ااإلنسانن حقوقق ووحمايیة تعزيیز على االحريیص منطلق من تحدثت
 هھھھذهه توااجهھ االتي االجمة االصعوباتت ررغم االتوصيیاتت هھھھذهه لتنفيیذ بالتحركك بالفعل
.االمسلحة االمجموعاتت إإجراامم ااستمراارر ظظل في االجهھودد  

 بالمرااجعة االمعني االعامل االفريیق أأمامم االسورريیة االعربيیة االجمهھورريیة عرضض في
 في االحالل لوااقع عرضاً  سورريیة قدمت 7/10/2011،٬ بتارريیخ االشاملة االدوورريیة
 منذ أأشهھر أأرربعة عن يیزيید ما مضى لقد. ووتطوررااتهھا ااألززمة بداايیة منذ االبالدد
ماالً  سورريیة مناططق بعض خاللهھا عانت االوقت٬، ذذلك  على إإررهھھھابيیة٬، إإجرااميیة أأع
فكت سورريیة٬، تارريیخ يیشهھدهھھھا لم االمسلحة٬، االعصاباتت يید  موااططنيین ددماء فسُ

تُهھكت أأبريیاء٬، مرتت االحرماتت٬، وواان قُطعت االممتلكاتت٬، ووددُ  ووشُرددتت االطرقاتت٬، وو
 توفر وولم ااإلنسانن٬، ووحقوقق وواالشراائع االقواانيین لكل صاررخخ اانتهھاكك في االعائالتت٬،

  أأعماررهھھھم قلت االذيین ااألططفالل حتى

 حربب في تشارركك فضائيیة قنوااتت قِبل من ااألحيیانن بعض في االعاميین عن
 ممن االمسنيین توفر وولم ٬، سورريیة ضد ووووحشيیة مضللة ووإإعالميیة تحريیضيیة
 يیزاالل ال فيیما االعالم من وومسمع مرأأىى على عاما٬ً، 94 أأحدهھھھم عمر تجاووزز
 حمايیة أأجل من" االسلمي االحرااكك" مقولة ووررااء االقتل جراائم يیُخبئ االبعض
. وواالمحاسبة االقانونيیة االمساءلة من هھھھؤالء  

 بأررضهھم متمسكيین االسورريیيین لدىى بزخم االحيیاةة في االرغبة تستمر ذذلك ووررغم
 وواالحصارر االعقوباتت من أأقوىى لديیهھم االحيیاةة إإررااددةة ووااستمرتت ووقيیمهھم٬، ووحيیاتهھم
 بهھا تقومم االتي ااإلصالحح خطوااتت ووتابعواا االمسبوقة٬، غيیر ااإلعالميیة وواالحمالتت
 محاووالتت ررغم االمشتركك االعيیش وويیستمر االمشرووعة٬، مطالبهھم على ناءب االدوولة
 في االمسلحة وواالمجموعاتت ااإلررهھھھابيیيین قِبل من وواالتهھجيیر االطائفي االتطهھيیر
.معيینة مناططق  
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 االقتل ووماررست االحيیاةة في االحق اانتهھاكك على االمسلحة االمجموعاتت عملت لقد
 من يیدهھھھم في يیسقط من ووتعذيیب الحتجازز معاقل ووأأقامت االقانونن خاررجج

 لحق اانتهھاكك في االمالل أأجل من يیخطفونهھم االذيین االضحايیا أأوو للدوولة االمؤيیديین
 ووقامت. االتعذيیب أأوو االحريیة حجز أأوو االقسريي لالختفاء االتعرضض عدمم في االجميیع
 االمسكن٬، في للحق اانتهھاكك في مناززلهھم خاررجج ووددفعهھم االسكانن تروويیع بعمليیاتت
 وورردداا االلذيین وواالعوزز االخوفف من االتحررر ووهھھھو أأال ٬، ااإلنسانن حقوقق أأهھھھداافف ووأأوولل
 إإلى االمجموعاتت هھھھذهه ووعمدتت.  ااإلنسانن لحقوقق االعالمي ااإلعالنن مقدمة في
 ووحرقق ووتخريیب نهھب خاللل من االمدااررسس في االتعليیميیة االعمليیة إإعاقة

 يیشكل فيیما االسالحح تهھديید تحت االتظاهھھھر على تالميیذهھھھا ووإإررغامم محتويیاتهھا٬،
تهھاكاً   خاررجج قتل ووتشكل ٬، ااألططفالل هھھھؤالء إلررااددةة ووإإغتصابب االتعليیم٬، في للحق اان
 بإددلب االجامعاتت بعض في االتعليیميیة االحيیاةة تعطيیل تم كما. االقانونن نطاقق

 للمسلحيین جدااً  االمكثف االتوااجد نتيیجة كامل بشكل االحيیاةة ووتعطيیل بل ووحمص٬،
 االمدنيیة ااألحيیاء على وواالقصف االحوااجز ووإإقامة ااألسلحة بأحدثث االمدججيین
 ووااألسلحة االقناصاتت أأحدثث ووااستعمالل جي بي ااألرر ووقذاائف االهھاوونن بقذاائف
.وواالمتطوررةة جدااً  االحديیثة  

 قامت حيیث االمسلحة االمجموعاتت لجراائم أأخرىى ضحيیة االغذااء في االحق كانن
 أأررااضيیهھم٬، إإلى االوصولل من االفالحيین وومنع االزررااعيیة االمحاصيیل بحرقق
 من كبيیر بشكل وواالمدعومم االسورريي للشعب ااألساسي االغذااء خبز٬، أأززمة وواافتعلت

  أأززمة لخلق االنفايیة مكباتت في بهھ ووأألقت دوولة٬،اال

 االخبز توززيیع االنظامم٬، حفظ قوااتت مهھامم أأوولى من كانت ووقد. مفتعلة غذاائيیة
 االمسلحة االمجموعاتت من بتخليیصهھا يیقومم االتي االمناططق في االغذاائيیة وواالمواادد
 وومواارردد االكهھرباء شبكاتت ووتدمر وواالماء االغذااء االسكانن عن تمنع كانت وواالتي
. بعد فيیما ووقتلهھن ووااغتصابهھن االنساء خطف عن عداا هھھھذاا. االوقودد  

 للمسافريین بالتعرضض ووقامت االطرقق بقطع االمسلحة االمجموعاتت هھھھذهه قامت كما
 االنقل لوسائط االتعرضض أأوو سائقيیهھا ووقتل ووسرقتهھا االخاصة بسيیاررااتهھم سوااء
. االنقل كشركاتت االعامة  

 ووجودد أكيیدهھھھاووت لألحدااثث االسورريیة االروواايیة بصحة االمشككيین بعض شاهھھھدنا لقد
موللٍ  شعبهھا ضد إإررهھھھابب  مخدووعاً  االبعض ووكانن االخاررجج٬، من وومدعوممٍ  م

 ووكانن االمهھني٬، االشرفف ميیثاقق عن إإعالميیوهھھھا خرجج االتي ااإلعالميیة بالحمالتت
 أأددلة ووجودد عدمم ووعلى سلمي تحركك هھھھو يیجريي ما أأنن على مصرّااً  االبعض هھھھذاا
 ثمناً  يیُزهھھھق االسورريي االدمم نرىى أأشهھر 5 حواالي بعد االيیومم نحن هھھھا. ذذلك على

ُطالب فرزز ووتم. االخاررجج وومخططاتت لإلررهھھھابب لم  عن باإلصالحح االسلمي اا
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 يیدعع ال بما ووااضحة االصوررةة أأصبحت لقد. وواالمالل للدماء االمتعطش االمسلح
 ال ووددووليیة إإقليیميیة أأبعادد ذذااتت إإررهھھھابيیة لحملة تتعرضض سورريیة بأنن للشك مجاالً 
 ووقد االسورريیة٬، االدوولة لزعزعة تهھدفف االحريیة أأوو ااإلنسانن بحقوقق لهھا عالقة
 مماررساتت حولل االداامغة االحقائق هھھھذهه االعربيیة االجامعة بعثة تقريیر تناوولل

 عندما عملهھا متابعة من وومنعهھا عليیهھا ااإلجهھازز تم وولهھذاا االمسلحة٬، االمجموعاتت
 ضد االحملة هھھھذهه مظاهھھھر وومن. االوااقع أأررضض على تحدثث االتي االحقائق كشفت
 االدااخلي٬، االشأنن في ااألجانب سفرااءوواال االسفاررااتت من عددد تدخّل أأيیضاً  سورريیة
 من لمزيید االمعاررضة قيیاددااتت ووتوجيیهھ بتحريیض االدوولل هھھھذهه قيیاددااتت ووقامت
دّخلت فيیما االتأجيیج٬،  تعقيید لزيیاددةة االقاعدةة مثل خاررجيیة إإررهھھھابيیة تنظيیماتت ت
. ااألحدااثث  

 االمنصرمم ااألوولل تشريین شهھر في تقديیمهھا في سورريیة عليیهھ أأكدتت ما أأوولل كانن لقد
اء٬، لحواارر سعيیهھا هھھھو  قضايیا لتسيیيیس أأددااةة تكونن أأنن من االمرااجعة يیمنع ووبما بنّ

 من االعديید ووقبلت االمدااخالتت من كبيیر لعددد ااستمعت ووبالفعل. ااإلنسانن حقوقق
 ووهھھھي للجميیع٬، ااإلنسانن حقوقق ووحمايیة تعزيیز إإلى االهھاددفة االبناءةة االتوصيیاتت
تُعلم توصيیاتت٬، من بقبولهھ نفسهھا أألزمت ما لتنفيیذ تسعى  من هھابموقف االمجلس ووس
 االعربيیة االجمهھورريیة فتودد ااآلنن أأما. 15/3/2012 ااجتماعع في االتوصيیاتت باقي

 حتى 2011 ااألوولل تشريین شهھر منذ إإنجاززهه تم ما ووبسرعة٬، عرضض٬، االسورريیة
.ااآلنن  

 ٬، ااإلصالحاتت هھھھذهه تنفيیذ على االدوولة ووعملت االمحقة للمطالب ااالستماعع تم فقد
 االدوورريیة االمرااجعة مليیةع إإططارر في قُدمت االتي االتوصيیاتت بعض ذذلك في بما

.االشاملة  

 االجمهھورريیة ررئيیس االسيید ووسلمت عملهھا من االدستورر مرااجعة لجنة اانتهھت فقد
 ووتعزيیز حمايیة على يیحرصص عصريي ددستورر عن نسخة 13/2/2012 بتارريیخ
 من االثامنة االماددةة إإلغاء منهھا وونذكر جذرريیة تغيیيیرااتت وويیتضمن ااإلنسانن حقوقق
 االحزبب هھھھو االبعث حزبب يیكونن أأنن ىعل تنص كانت وواالتي االسابق االدستورر
تُجددد االجمهھورريیة ررئيیس وواليیة تحديید تم كما ٬، وواالمجتمع االدوولة في االقائد  لمرةة وو
 سيیاسيیة لتعددديیة االمجالل تفسح أأخرىى٬، عديیدةة لتعديیالتت باإلضافة ٬، فقط٬، تاليیة

ااووالً  تد مقرااططيیاً  وو عزيیزااً  للسلطة٬، دديی  ووااالقتصادديیة االسيیاسيیة للحقوقق ووت
 االمحكمة ددوورر ووتفعيیل االقانونن سيیاددةة ووتعزيیز االسورريي٬، ننلإلنسا ووااالجتماعيیة
 ددوولة مفهھومم ووتعميیق االسورريي للمجتمع االثقافي االتنوعع ووحمايیة االدستورريیة
 في االشعبي ااالستفتاء جرىى قد سيیكونن االوثيیقة هھھھذهه تدااوولل ووأأثناء ٬، االقانونن
. االجديید االدستورر على 26/2/2012  
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 ووفقاً  محليیة اانتخاباتت أأوولل 2011 ااألوولل كانونن شهھر في سورريیة شهھدتت كما
 االفريیق على عرضا االلذيین االجديیديین االمحليیة ووااإلددااررةة ااالنتخاباتت لقانوني
 بشفافيیة ااالنتخابيیة االعمليیة ووتمت االشاملة٬، االدوورريیة بالمرااجعة االمعني االعامل

 االموااططنيین لمنع االمسلحة االعصاباتت محاووالتت سوىى يیعكرهھھھا لم وودديیمقرااططيیة٬،
. ااالنتخابب أأوو بالترشح حقهھم ماررسةم من االسورريیة االمناططق بعض في  

تزااماً  جديیدةة أأحزاابب لتشكيیل ووبالنسبة  ووتشكيیل االسلمي االتجمع في بالحق اال
 لتشكيیل االدووليیة االمعايیيیر يیلبي لألحزاابب قانونن ووضع تم ووأأحزاابب٬، نقاباتت
 ااألحزاابب قانونن بموجب تشكلت االتي ااألحزاابب لجنة ووعملت ااألحزاابب٬، ووتنظيیم
 تشكيیل قبولل عن ااإلعالنن تم ووقد ااألحزاابب٬، تشكيیل ططلباتت ددررااسة على ٬، االجديید
 عدددااً  االلجنة تدررسس فيیما مشرووعا٬ً، عملهھا ووأأصبح تارريیخهھ حتى أأحزاابب ستة

.  االطلباتت من آآخرااً   

 االدوولل جامعة مع االتعاوونن على سورريیة عملت أأيیضا٬ً، ااألوولل تشريین شهھر وومنذ
 برتوكولل على ووووقعت عربيیا٬ً، سورريیة في ااألززمة حلّ  أأمل على االعربيیة
 ووفتحت االبعثة سورريیة ووااستقبلت االعربيیة٬، االعمل لخطة ووفقاً  االعربب االمرااقبيین

 ووااقع على ااالططالعع أأجل من االممكنة االتسهھيیالتت كل لهھا ووقدمت ااألبواابب كل لهھا
  عملهھـا من ااألوولل االشهھر بعد تقريیرهھھھا االلجنة ووقدمت سورريیة٬، في ااألحدااثث

 ووحدهھھھا٬، حمص يف االمئاتت عدددهھھھم يیتجاووزز ٬، مسلحيین ووجودد على أأكد وواالذيي
 من كانن لقد لألسف٬،. االنظامم حفظ ووقوىى االمدنيیيین على باالعتدااء يیقومونن
 االرااغبيین أأنن إإال لألززمة٬، سيیاسي لحل االبابب االتقريیر هھھھذاا يیفتح أأنن االممكن

 تحركاتت إإلى وواانتقلواا االتقريیر ررفضواا سورريیة٬، لضربب كذرريیعة باستخداامهھ
 االشعب على االعقوباتت يیدلتشد ددااعيین وواالدووليیة ااإلقليیميیة االمنابر في هھھھستيیريیة
ّعي حيین ووفي. فيیهھ ااألجنبي االعسكريي وواالتدخل االسورريي  عملهھم هھھھؤالء يید
 كامل على مباشر بشكل أأثرتت االعقوباتت هھھھذهه أأنن إإال االسورريي٬، االشعب لصالح
. سابقاً  ذذكرنا كما االبعثة عمل ووأأنهھواا االسورريي٬، االشعب  

 ذذلك منذ االسورريیيین ضد للعنف ووددعمهھا تصعيیدهھھھا من االجهھاتت هھھھذهه ووررفعت
 أأوو ااإلنسانن لحقوقق شرعة أأيیة عن بعيیدةة بوحشيیة مسبوقق٬، غيیر بشكل االحيین
 وواالمثقفيین٬، االديین ووررجالل االعلماء ووااغتيیالل تعذيیب٬، بالجثث٬، تمثيیل قتل٬،: غيیرهھھھا

 االنفط أأنابيیب ووتدميیر االتحتيیة٬، االبنى ووتدميیر وونهھب٬، ووتروويیع٬، للسرقة٬، باإلضافة
 كانن لقد.  تدفئتهھم في االسورريیونن عليیهھا يیعتمد االتي االماددةة: االماززووتت أأززمة لخلق

 حولهھ لألسف. ووترفيیهھ عباددةة يیومم باعتباررهه االجمعة ليیومم يیتطلعونن االسورريیيین
 ددمشق يیضربب أأنن ااإلررهھھھابب تعمد لقد. ممنهھجة ووتفجيیرااتت ددماء ليیومم االمسلحونن
 أأيیامم كل في االسورريیيین لدماء سفكهھ تابع فيیما قوااهه٬، بأقسى االجمعة يیومم ووحلب
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 ررخيیصاً  االسورريي االدمم لبيیع االقتل عمليیاتت ووصورروواا ثاالجث ووااستغلواا ٬، ااألسبوعع
 يیثيیر وومما. االسورريي االشعب قتل لصالح تعمل فضائيیاتت إإلى يیرسلونهھا أأفالمم في

 لمدةة أأنكرتت االسورريیيین ددماء على االحرصص ااددعت االتي االدوولل أأنن هھھھو االسخط
 حفظ ووقوااتت ااألبريیاء تقتل مسلحة إإررهھھھابيیة مجموعاتت ووجودد أأشهھر تسعة
 االدوولل هھھھذهه نفس عاددتت االموقف هھھھذاا االعربيیة االبعثة تقريیر ضحف أأنن ووبعد االنظامم٬،

.االمعرووفة االسخيیفة االمبرررااتت إلجراامهھا ووقدمت االمسلحيین بوجودد لالعتراافف  

 حقوقق عن لمداافعيین يیمكن ووال هھھھذاا٬، يیفعلواا أأوو ااإلنسانن حقوقق لدعاةة يیمكن ال
 حدأل نسمح أأنن يینبغي ال إإجرااميیة أأعمالل هھھھذهه. ااإلررهھھھابب هھھھذاا يیدعمواا أأنن ااإلنسانن

 تفرضض ااألعمالل هھھھذهه إإنن ٬،"للحريیة ددعوةة" وويیسميیهھا االعيیونن في االرمادد يیذرر أأنن
 االمجتمع من وونتوقع. لهھم ووااألمن االسلم ووإإعاددةة موااططنيیهھا حمايیة ددوولة كل على
اعد أأنن االدوولي ُس  وويیقدمم االمجموعاتت هھھھذهه يیؤجج أأنن ال االمسألة هھھھذهه في سورريیة يی
. ااإلعالميیةوو وواالعسكريیة االسيیاسيیة وواالتغطيیة وواالسالحح االمالل لهھا  

 شعبهھا٬، حمايیة في مسؤووليیتهھا عن االسورريیة االدوولة تتخلى لم ذذلك ووررغم
 االمجموعاتت من إلنقاذذهھھھا مناططق عدةة في االسكانن لدعوااتت ااالستجابة ووستوااصل
 أأعلى مستخدمة االدمم نزيیف لوقف ااألمنيیة االقوىى تحركت ووبالفعل. االمسلحة
 حيیث وواالمسلحيین٬، االمدنيیيین بيین االتميیيیز في وواالمهھنيیة االنفس٬، ضبط ددررجاتت
 ووأأنفاقق للمتفجرااتت وومعامل لألسلحة هھھھائلة مخاززنن االنظامم حفظ قوىى ووجدتت
 تُستخدمم سورريیة في متوفرةة غيیر متطوررةة ااتصاالتت ووأأجهھزةة للسالحح تهھريیب
 من االسكانن حمايیة في عملهھا االقوىى هھھھذهه ووستوااصل. بالخاررجج لالتصالل

 االتزاامم مع ٬،سورريیة إإلى ووااالستقراارر ااألمن عوددةة لحيین االمسلحة االمجموعاتت
 مع االموااجهھاتت في سقط ووقد االدوولي٬، ااإلنسانن حقوقق قانونن مجالل في تعهھدااتهھا
 ووأأررسلنا ااألمن حفظ قوااتت من ااأللفيین عن يیزيید ما االمسلحة االمجموعاتت هھھھذهه
 برفع سورريیة قامت ووقد. ااإلنسانن لحقوقق االساميیة االمفوضيیة إإلى بأسمائهھم ووثائق

 من سورريیة أأصابت االتي ئراالخسا حولل االساميیة االمفوضيیة إإلى معلوماتت
نُرفق االنظامم٬، حفظ قوااتت من ووكذلك االمدنيیيین  في ذذلك عن معلوماتت ووس
.االتقريیر هھھھذاا ملحقاتت  

 تنفيیذ على سورريیة قدررةة أأمامم االعرااقيیل ااإلررهھھھابيیة االعمليیاتت هھھھذهه ووضعت لألسف
 هھھھذهه تنفيیذ في عزيیمتهھا من تقلل أأنن ددوونن بهھا٬، نفسهھا أألزمت االتي االتوصيیاتت
 حقوقق ووحمايیة تعزيیز في االتوصيیاتت هھھھذهه ألهھھھميیة منهھا إإددررااكاً  االتوصيیاتت
 في تشارركك أأنن سورريیة ووتأمل. االدووليیة االمعايیيیر ألعلى ووفقاً  سورريیة في ااإلنسانن
 ااألززمة هھھھذهه من شُفيیت ووقد االقاددمة االمرةة االشاملة االدوورريیة االمرااجعة عمليیة

 حقوقق ووحمايیة وواالديیمقرااططيیة االقانونن سيیاددةة ظظل في متجدددةة ددوولة ووخرجت
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 فيیهھا تجذررتت االتي ااإلنسانن حقوقق ووقيیم االعريیق تارريیخهھا تنسى أأنن ددوونن نن٬،ااإلنسا
.ااإلنساني وواالرفاهه وواالسيیاددةة ووااالستقاللل وواالعداالة االحريیة قيیم: ااألززلل منذ  

    


