
 ملخص تنفيذيال

ال اشهييا  سهج حيه   .والتخويه  المتواصه   الشهديد  اشهرر مها الع ه ب شعبيةالحتجاجات الل الحكومة السورية قد استجابتل

م ذ  شخصا قتلوا 5000 أا أكثر ماتقدر األمم المتحدة و ،1122مارس  مد ي م ذ 14,000  ما يقرب ما اعتقا  السورييا

  . فس الفترة الزم ية خال  يفال 256 قت  تم هأيضا أ  أشارت تقديرات األمم المتحدةو .اال تفاضة بدء

م ظمة  .اليبى فى البالد ال ظام شامال على هجوما السورية قوات األما الحكومية أيلقت، واسع ال ياق هذا الع   كجزء ما 

 مجرد جا با واحدا ماهي االعتداءات التي --  في سورية اليبية المر ة االعتداءات على وثقت (PHR) اإل ساا لحقوق أيباء

في  اليبي المجتمع االعتداءات علىإا  .الشعب السوري خال  األشرر الماضية م را التي عا ى عدد ال يحصى ما اال تراكات

 :القوات الحكومية أدلة على أا PHR    ت  م ظمة استقبل .مثيرة للقلق سوريا

 غير متحيز؛ عالج يبي الحصو  ما  الجرحى المد ييا تم ع .2

 ؛تشفياتالمساستخدام  وتسوء ، ترجم  ،تغزو .1

 ، وال ق  اليبي تعيقو ترجم   .3

 .المد ييا المصابيا لمعالجة األيباء وتعذب تعتق  .4

 تهوفير الرعايهة ت اضه  مها أجه  حيه  مها التحهديات مجموعهة فريهدة تواجهه ، سهرية  يبيهة  شهبكة  ههذ  الظهرو  أ تجهت لقد

 .للمد ييا

إا  . وسهها  ال بكهه العههالج اليبههي  صههو  علههىمهها الح متظههاهريا م اهضههيا للحكومههة لم ههع تسههعى قههوات األمهها السههورية

عامهة ، أي مستشهفى اليبية فهي الع اية عا يبحثوا ع دما ، وغالبا ما تكوا قاتلة،خييرة عواقب يواجروا الجرحى المتظاهريا

والسهالمة  المر يهة المخهاير مها على حهد سهواء هؤالء األفراد الذيا يعالجوا العامليا اليبييا إا إلى ذلك ، ة  ضافإ .أو خاصة

 .الشخصية

غيهر  المستشهفيات أصهبحت قهدل .فهي سهوريا الجرحهى المتظهاهريا لعالج يبيبا 250  ما يقدر ب حو استجواب أو تم اعتقا لقد 

عهالج ل يا سهياوك.والتعهذيب لالسهتجواب مها قبه  قهوات األمها بعيهدا  جهروحرم حهددترم  الهذيا المرضهى جهر حيه  يهتم آم ة ،

 .الجرحى لرعاية اإلمدادات اليبيةترريب المؤقتة ل ما العيادات سرية شبكة ياالسوري بعض األيباء أ شأالجرحى، 

فهي القيها   تهدهور األوضها  لتوثيق وسكايب عا يريق الرات  سورييا ومسعفيا أيباء  مقابالت مع PHR م ظمة  أجرت

 فهي سهوريا المرضهىوااليباء و المستشفيات مباشر على في هجوم  ظام األسدإشتراك  إلى  االيباءوأشار .سوريا الصحي في

 .الحياد اليبي لمبادئ في ا تراك واضح، 

 PHR المهواي يا دوا الكافية لجميهع الرعاية الصحية بتوفير وااللتزام الحياد اليبي مبدأ السورية إلى احترام تدعو الحكومة 

 الموثقهة فهي ههذا قهوق اإل سهااالخييهرة لح اال تراكهات جميهع مرتكبهي كمهةامح أيضها الحكومة السهورية يجب علىكما و .تمييز

 .التقرير

 PHR الجاريهة االضهيرابات لمراقبهة في سهوريا دولييا و عرب مراقبي بوضع التزامرا مواصلة الجامعة العربية الى دعوت 

 .الج ا ية الدولية الى المحكمة مرتكبي الجرا م الدولية يحي  أا مجلس االما الدولي ي بغي علىكما و .في البلد


