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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة التاسعة واألربعون 

 2022نيسان/أبريل   1 - شباط/فبراير 28

 من جدول األعمال 4البند 

 تتطلب اهتمام المجلس بها حاالت حقوق اإلنسان التي 

 **   * تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية   

 موجز  
ى ملل محقو  يون اننسذذذذذذذذذذذذذذذان عم    يرا      ا تعرض لحنذذا الريي   22/ 46في هذذ ا الريريرا الميذذدل

قب مل ةا بنال  عقل الريتييات الري الدوليا المسذذذذريقا المعنيا  الحمةو يا العرايا السذذذذو يا   االسذذذذرنراجات الري تو ذذذذا
. ويوث  الريرير االنرةاكات الحسذذذذذذذذذذيما 2021كانون األول/ديسذذذذذذذذذذمبر    31و   2021تموز/يوليه    1ُأجريب ما ب ن 

لييون اننسذذان األسذذاسذذيا واليانون اننسذذاني في جميا أنيال البقد. وترراون ه   االنرةاكات من عروف ُ رقب في  
فافةا ما شذذذذتيياتةا الاذذذذر رات األ اا ملل  اذذذذا  د عا البقد عقل أيدو اليوات المواليا لقي وما. وت ذذذذمل  فل ز 

الي وما عن   أيضذذذذا  اسذذذذرمرا  اال رحاز ما منا االتاذذذذال لع ذذذذرات اوالأ من السذذذذو ي ن و/أو ا رفا ة  وامرنا  
فردا معظمة    60  000ما ييرب من    مب غ أسره   ما ره . وفي شمال شرن الحمةو يا العرايا السو ياا يوجد 

من النسذال واألففالا ميرحزين في مييمات في رروأ  ا سذاو وفي شذمال الحمةو يا العرايا السذو ياا يسذرولي  
عنا ذذذذذذر الحين الوفني السذذذذذذو و وه اا تيرير ال ذذذذذذاى عقل أم ن المدن  ن الناز  ن وي ذذذذذذرقونةاو وفي عفرينا  

ر عبور ناسذذذفا مرتحقا ميمولا عقل مركبا كمركبا مفيياي في سذذذون   دثب وفيات وإ ذذذا ات مرعددر جرال تفح  
لقيضذذا . وفي جميا أنيال البقدا ُيمنا السذذو يون من الريدر  يرياا وه  معرلذذون ليتر اال رحاز الرعسذذفيا  

جود  وتيوى ه اا تيرير ال ذذذذذاى تيديدا  بري  د  ريات المرأر. وترفا   األزما في الحمةو يا العرايا السذذذذذو يا  سذذذذذب  و 
 مسذذا ج وأ أجنبياا وجماعات مسذذقيا ميرقفا ح ر   ومياا وكيانات م هابيا  يسذذ  تاذذنيل األم  المريدر.  

في الما ا من السذذذ ان يوي ذذذون تيب  ر الفيرا والعمقا الوفنيا   90  ب واال راذذذاد في  الا انةيا ن فنسذذذبا تيدل  
عدد السذذذو ي ن الناز  ن دا قيا  سذذذبعا م ي ن    . واقغ 2021 في الما ا من قيمرةا في عاى   80فيدت ما ييرب من  

 وعدد ال جا ن سبعا م ي ن. 
 

 ____________ 

ما له.اتُّف  عقل ن ر ه ا الريرير  عد تا يخ  *  الن ر المعراد لظروأ  ا جا عن م ادر الحةا الميداِّ
 تعما  مرفيات ه ا الريرير كما و دت واالقرا الري ُ دمب بةا فير. **
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 الوالية والمنهجية -أوالا  

أسذذذاسذذذا ا في معداد    ي 1ك اسذذذرندت لحنا الريي   الدوليا المسذذذريقا المعنيا  الحمةو يا العرايا السذذذو يا -1
 المما سذذذذات المربعا عادر  في لحان الريي   وفي الريتييات  ه ا الريريرا عم    منةح رةا المسذذذذريرر واهردال   

وُجمعب وُ ققب وثا   وتيا ير    .ي 2ك ميابقا ُأجريب  ضذذذذذذذذذو يا  وعن  عد 322المرعقيا  ييون اننسذذذذذذذذذانا ملل 
. وُأ  ت في االعربا  في الريرير  ي 3ك و ذذذذو  فوتوحرافيا وميافا ف ديو و ذذذذو  سذذذذاتقيا من ماذذذذاد  مرعددر

  ومات ومنظمات ح ر   وميا وك لك تيا ير  اد ر عن األم  المريدر. وفقبب القحنا   سا ل و دت من 
أيضذذذذذذذا ا كرا ا  وأثنال االجرماعاتا معقومات عن اليوادر واأل دار والرتو ات من الي وما وأفراأ النزا   

نا أسذذذذذذذباب  . واعُربر مويا  انثبات مسذذذذذذذروفل عندما ت ون لد  القحي 4ك ومن دول أعضذذذذذذذال في األم  المريدر
معيولذا تحعقةذا تعريذد أن األ ذدار المعنيذا و عذب عقل نيو مذا و د و ذذذذذذذذذذذذذذفذها و   مذا أم نا أن االنرةذاكذات 

 ا ت بةا الترأ الميا ب ال و ُ ددت هويره.

وال ذذذذذذذذذذذذذذواحذذذذذذذل  -2 الذبذقذذذذذذذد  بذذذذذذذد ذول  لذةذذذذذذذا  السذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذان  بذرفذغ  مذيذ ذذذذذذذدر  الذقذحذنذذذذذذذا  تذيذريذذذذذذذات  تذزال  وال 
مياب ت. وفي جميا الياالتا رقاب القحنا تسذذذررشذذذد  مبدأ ال ين ُأجريب معة    األشذذذيا   يمايا المرعقيا

 "عدى انلرا ".

 وت  ر القحنا كل من  دى لةا معقوماتا وال سيما الضيايا وال ةود. -3

 التطورات السياسية والعسكرية واإلنسانية -ثانياا  

بنذذال لريي   عقل الرح  من الحةود المبذذ ولذذا برعذذايذذا األم  المريذذدر لريسذذذذذذذذذذذذذذ ر مجرال  وا  دولي   -4
ز  رل اون سذذذذذو  تيدى لذذذذذا لا وال تزال الدعوات ملل و   مف ن النا  في جميا أنيال  السذذذذذ ىا ل  ييرى

ا فضذذذذذ   عن جماعات مسذذذذذقيا ح ر  ي 6ك . وال تزال  مو  وات عسذذذذذ ريا أجنبياي 5ك البقد ال تق  آذانا   ذذذذذا يا
  .ي 7ك الحمةو يا العرايا السو يا  وميا وكيانات م هابيا  يس  تانيل األم  المريدرا ناشتا في 

وشذذذذذذةدت الفررر الم ذذذذذذمولا  الريرير مسذذذذذذرويات كب رر من العن  شذذذذذذا كب ف ةا جميا أفراأ النزا   -5
والياذذذذذ  في مدل . وعقل وجه الياذذذذذو ا شذذذذذةد    ي 8ك وزيادر مقيورا في الرا ات الحويا المواليا لقي وما

. وفي د عا البقدا أ د أ يال M4ري  السذذذذذريا شذذذذذةرا تموز/يوليه وآب/أحسذذذذذتو ت  يفا  لقياذذذذذ  جنوب الت

 ____________ 

 أعضال القحنا ه   اولو س رج و ب نة رو كالر يوي وهاني محقاي ول ن ويق مان. ي1ك
 ُأجريب حالبيا المياب ت عن  عد. اي19-كو ونا ككوف دنظرا  لقي ود المفرولا عقل السفر في سيان جا يا مرض ف روف  ي2ك
توجه   وما الحمةو يا العرايا السذو يا دو يا   سذا ل مرتا يا ملل األم ن العاى و  يو محقو األمن وح رهما فيما يرعق   الياالت   ي3ك

 . 2021كانون األول/ديسمبر  31تموز/يوليه و 1 سالا من ه ا اليب ل  دمرةا الي وما ما ب ن   16الري ت  ر اليق . و ققب القحنا  
الرمسذذذب القحنا من   وما الحمةو يا العرايا السذذذو يا معقومات عن مسذذذا ل   ا2021ت ذذذرين ال اني/نوفمبر    30 في  سذذذالا مة  ا ي4ك

فقبات معقومات ملل أفراأ أ ر  في النزا     10ل نةا ل  ترق  أو  د. ووجةب القحنا أيضذذذذذذذذا    او وادر كانظر المرف  السذذذذذذذذادفي
 د والمراس ت الري تقب ذلك.وهي ممرنا لقردو  اودول أ ر  أعضال في األم  المريدر

 _https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-10-27_secco_un_specialانذذذذذذذذظذذذذذذذذرن   ي5ك

envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf. 
انسذذ مياي وتركيا والواليات المريدر األمري يا. كما توجد عقل األ ض أو تن ذذر في  -االتياد الروسذذي وإسذذرا  ل وإيران كجمةو يا   ي6ك

 ما في ذلك   ارر ليوات أجنبيا أ ر  مريالفا ما ميرق  األفراأ الوفنيا والدوليا في النزا المحال الحوو السذذذذذذو و و دات أ ذذذذذذ
 في مفا  الريال  الدولي لد داعن.

 انظر المرف  األول.  ال ف   عقل  ريتا لقحمةو يا العرايا السو يا ي7ك
 .27الياشيا  ا19الفيرر  اA/HRC/46/54انظر  ال سرزادر عن اسريداى ماتقح "الموالي لقي وما" في م ل ه   السيا ات ي8ك

https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-10-27_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-10-27_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-10-27_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-10-27_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
http://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
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مدينا د عاا   ث ا رفظ أفراد المعا لذذذذذذذذذذذذذذا بد جا من الي   ال اتي من  فرض اتفا ات "الماذذذذذذذذذذذذذذاليا" في  
يوما  ملل النزون  75ا أدت االشذذذذذذذذذذرباكات ال  يفا والياذذذذذذذذذذا  الي ومي ال و اسذذذذذذذذذذرمر ي 9ك 2018تموز/يوليه  

وانرةذب األعمذال العذدا يذا ببقوغ اتفذان ب ن اليوات الي وميذا   .ي 10ك شذذذذذذذذذذذذذذي   38 000المة ذب لمذا يزيذد عقل 
أيقول/سذذذذبرمبرا عقل الرح  من اسذذذذرمرا  انعداى األمن. واانلذذذذافا ملل  9وأفراد المعا لذذذذاا ت  توقيعه في  

ذلذذكا اسذذذذذذذذذذذذذذرةذذدفذذب الرذذا ات الحويذذا المواليذذا لقي ومذذا منذذاف  عمقيذذا د   الفرات كانظر المرف  ال ذذانيي في  
ةدت المناف  ال ذذذذماليا أيضذذذذا  تبادال  مريتعا  لقياذذذذ  عقل فول  توط المواجةا ب ن  وات  ال ذذذذمال. وشذذذذ 

سذو يا الديميرافيا والحين الوفني السذو وا وك لك من اليوات الرركياا وزيادر في حا ات التا رات المسذ ارر  
ال ماليا والواليات المريدر   . كما شن االتياد الروسي والممق ا المريدر لبريتانيا العظمل وأيرلنداي 11ك الرركيا

. وشذذذذنب مسذذذذرا  ل من جانبةا ي 12ك األمري يا حا ات في ال ذذذذمال اسذذذذرةدفب أفرادا  من تنظيمي الياعدر وداعن
أيضذذذذذذذذذذذذذذذذا  حذذذا ات جويذذذا في جميا أنيذذذال البقذذذدا  مذذذا في ذلذذذك مرت ن عقل م نذذذال ال ذقيذذذا. وفي ت ذذذذذذذذذذذذذذرين 

يا مسذذرا  ل  يرل مسذذةول سذذو و  فيا المسذذرو  بن ران  األول/أكروارا اتةمب   وما الحمةو يا العرايا السذذو  
 .ي 13ك الينا ا في ميافظا الينيترر

وتواترت الةحمذات الفرذاكذا المنسذذذذذذذذذذذذذذواذا ملل جةذات ح ر مةكذدر الةويذا  ذاسذذذذذذذذذذذذذذريذداى أجةزر مرفحرر   -6
 تسب  في و و  م ا ات في  فوأ المدن  ن. مرتحقاا ما

ييرب من  اليا  لألم ن العاى ملل سذذذو يا واسذذذررر ب ماواعد المفاولذذذات الري أجراها المبعور  -7
 18تسذذذذعا أشذذذذةرا ُعيدت الدو ر السذذذذادسذذذذا لة اا الاذذذذياحا الماذذذذرارر الرا عا لقحنا الدسذذذذرو يا في الفررر من 

. ح ر أن الر يسذ ن الم ذا ك ن الق ين يم  ن   وما الحمةو يا ي 14ك ت ذرين األول/أكروار في جنيل 22 ملل
 .ي 15ك يرفيا عقل اليتوات الراليا المعا لا ل العرايا السو يا و 

وعقل الاذذذذذذذذذذذذذذع ذذد ان قيميا بذذ لذذب  عغ الذذدول األعضذذذذذذذذذذذذذذذال جةودا  لقرعذذامذذل محذذددا  ما   ومذذا   -8
زال   الحمةو يا العرايا السذذذذذذذذو يا وإعادر الع  ات الدبقوماسذذذذذذذذيا واألمنيا واال راذذذذذذذذاديا. ح ر أن معظمةا ما

ي فلا في جمقا أمو ا عودر آمنا ل جا ن. واالنسذذذذذبا لبعغ البقدانا  يدعو ملل ميحاد  ل سذذذذذياسذذذذذي لقنزا   
 تظل ه   المسا ل شروفا  مسبيا لعودر الحمةو يا العرايا السو يا ملل جامعا الدول العرايا.

في الما ا من السذذذذذ ان اون  90ووا ذذذذذل اال راذذذذذاد السذذذذذو و دوامره نيو األسذذذذذفل. ويوين نيو  -9
في الما ا من قيمرةاا وفيدت   80ييرب من  ا فيدت الق رر السذذذذو يا ما2021 عاى . وفيي 16ك تيب  ر الفير

 ____________ 

 .68الفيرر  اA/HRC/42/51 ي9ك
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27aانذذذذذذذذظذذذذذذذذرن   ي10ك

%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf. 
 _https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-09-28_secco_un_specialانذذذذذذذذظذذذذذذذذرن   ي11ك

envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf . 
الفيرت ن   ي12ك -https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-inأدنذذذذذذا و    64-63انظر 

iraq-monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-january-to-december-2021  و
-https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2863617/pentagon-press-secretaryو

john-f-kirby-holds-an-on-camera-press-briefing/  و
 ك القرا الروسياي. https://tass.ru/politika/13272779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopو

 .S/2021/814انظر  ي13ك
 . 14الفيرر  اA/HRC/48/70انظر أيضا   ي14ك
 . https://news.un.org/en/story/2021/10/1103822انظرن  ي15ك
 . https://gho.unocha.org/syrian-arab-republicانظرن  ي16ك

http://undocs.org/ar/A/HRC/42/51
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-09-28_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-09-28_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-09-28_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://specialenvoysyria.unmissions.org/sites/default/files/2021-09-28_secco_un_special_envoy_for_syria_mr._geir_o._pedersen_briefing_as_delivered_.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-january-to-december-2021
https://www.gov.uk/government/publications/british-forces-air-strikes-in-iraq-monthly-list/raf-air-strikes-in-iraq-and-syria-january-to-december-2021
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2863617/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-an-on-camera-press-briefing/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2863617/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-an-on-camera-press-briefing/
https://tass.ru/politika/13272779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://undocs.org/ar/S/2021/814
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103822
https://gho.unocha.org/syrian-arab-republic
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في الما ا من قيمرةا. وا تفعب أسذذذذذذذذذعا   40 - المسذذذذذذذذذريدما في  عغ المناف  ال ذذذذذذذذذماليا  - الق رر الرركيا
 في الما ا. 200المواد الر ا يا  أك ر من  

يا االنفراديا في الرمرا  ييون اننسذذذان  وأعرب المير  اليا  المعني  األثر السذذذقبي لقرداب ر اليسذذذر  -10
أن التا ا المعيد   2021كانون األول/ديسذذذذذذمبر    8عن  قيه المرزايد مزال األثر اننسذذذذذذاني لقحزالات وال ظ في  

لُنظ  الحزالاتا ميرونا   اننفاذ  ا ج اليدود ان قيميا والعيواات الم ذذذذذددرا أد  ملل فرط االمر ال عقل نتان  
عقل ذلك تيفظ الماذا أ عقل معالحا المعام ت اننسذانيا و فغ شذركات النيل الرعامل   . ويررت  ي 17ك واسذا 

ما ال ذذذينات اننسذذذانيا. وأو ذذذب وزا ر اليزانا في الواليات المريدرا في اسذذذرعراض عمقةاا  معايرر الحزالات  
 لريفيل اوثا  اننسانيا ح ر المياودر عقل الس ان ح ر المسرةدف ن. 

ا واقرب أعقل 2020 اجات اننسذانيا في جميا أنيال البقد  أك ر من الراا من  عاىوزادت اال ري  -11
مسذذذذذذذذذذذذذذروياتةا من  بدل النزا  في الحمةو يا العرايا السذذذذذذذذذذذذذذو يا. ووفيا  لمنظما األم  المريدر لقتفولا وم ر  

ا في ي 18ك م ي ن ففلا ملل المسذذذاعدر  1,6مق ون شذذذي ا من ب نة     14تنسذذذ   ال ذذذةون اننسذذذانياا ييراج 
وييد  برنامج   .ي 19ك م ي ن ففل  1,3م ي ن شذذذي  ه  ناز ون دا قيا ا  من ف ة    7ييرب من     ن أن ما

 4,5يم ل زيادر  د ها   مق ون سذذذذذذذذذذذو و يعانون من انعداى األمن الر ا يا وهو ما 12,4األح يا العالمي أن 
 .ي 20ك م ي ن شي  في العاى المالي و د 

شذرن البقد أزما ميا   ادر  سذب  محموعا من العوامل المرعقيا برر ر  وواجه سذ ان شذمال وشذمال  -12
في ذلك انيفاض منسذذذذذذذذذذذوب الميا  في نةر الفراتا وانيفاض قياسذذذذذذذذذذذي في تسذذذذذذذذذذذا ر األمتا ا   المناخا  ما

زاد من شذذذح الميا  الدما  واأللذذذرا  الواسذذذعا النتان الري  . ومماي 21ك وا تفا  د جات اليرا ر عن مروسذذذتةا
في   عذامذا ا  مذا 11الميذا ا والري كذانذب مرعمذدر في  عغ األ يذانا عقل مذدا  النزا  الذ و داى    لييذب  مراف 

  ا ومة را  في مدلذذ  في أوا ذذل كذذانون ال ذذاني/ ي 22ك ذلذذك في ميتذذا عقون لقميذذا ا في ال ذذذذذذذذذذذذذذمذذال ال ذذذذذذذذذذذذذذر ي
في الما ا   40وت ذذذ ر الريديرات ملل أن ميا  ال ذذذرب في البقد ال وى أ ل بنسذذذبا تاذذذل ملل   .ي 23ك 2022 يناير
 .ي 24ك كانب عقيه  بل عيد من الزمن مما

في ذلك الي  في الرعقي   كما أثر الردهو  اال راذذذذذذذذذذذادو في البقد سذذذذذذذذذذذقبا  عقل  يون التفلا  ما -13
الرير  من زواج األففال وعمل األففال. وُيضذذذذتر او ال ملل م راج أففالة  من المد سذذذذاا من أجل   وفي

 ملل العمل.  تزويج بناتة  وإ سال أبنا ة 

 ____________ 

   . https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27931&LangID=Eانظرن   ي17ك
 . https://reliefweb.int/country/syr#key-figuresانظرن   ي18ك
-https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-action-children-2022-syrianانذذذذذذذذظذذذذذذذذرن   ي19ك

arab-republic. 
 . https://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republicانظرن  ي20ك
-https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/water-crisis-northern-and-northeast-syriaانذذذذذذذذذظذذذذذذذذذرن   ي21ك

immediate-response-and-funding. 
 .50الفيرر  اA/HRC/43/57انظر  ي22ك
 -https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1-million-people-risk-due-severe-interruptionsانذذذظذذذرن   ي23ك

alouk-water-station-enar   وhttps://news.un.org/en/story/2022/01/1109112 انظر اليريتا في المرف  ال الث .. 
-https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-water-crisis-40-less-drinking-water-afterانذذذذظذذذذرن   ي24ك

10-years-war  . 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27931&LangID=E
https://reliefweb.int/country/syr#key-figures
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-action-children-2022-syrian-arab-republic
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-action-children-2022-syrian-arab-republic
https://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/water-crisis-northern-and-northeast-syria-immediate-response-and-funding
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/water-crisis-northern-and-northeast-syria-immediate-response-and-funding
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station-enar
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1-million-people-risk-due-severe-interruptions-alouk-water-station-enar
https://news.un.org/en/story/2022/01/1109112
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-water-crisis-40-less-drinking-water-after-10-years-war
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-water-crisis-40-less-drinking-water-after-10-years-war
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هوادر في الفررر الم ذذمولا  الريرير. ومر  ي ب 19-كوف دواسذذرمرت جا يا مرض ف روف كو ونا ك -14
في الما ا  3,2البقد  موجا  ا عا في رروأ اتسذذذذمب  معدالت تتوي  مردنيا لقرايا كشذذذذمل الرتوي  ال امل 

 دودر لقرعايا المركزر.ومراف  مي  ي 25ك ي2021من الس ان  يقول نةايا ت رين ال اني/نوفمبر  

دد في  2021ك 2585وأجذذذذاز  را  محقو األمن   -15 مذذذذُ الذذذذ و  ال ذذذذاني/ينذذذذاير    11يا  دون   2022كذذذذانون 
تاذويبا اسذرمرا  المسذاعدر اننسذانيا الري تيدمةا األم  المريدر عبر اليدود في شذمال حرب الحمةو يا العرايا  

ذلكا أع   مياال المعونا الي ويا  سب  عدى كفايا  السو ياا عقل أن ييرار ذلك عقل معبر  اب الةو . وما 
الرمويلا واسذرمرا  مح ن المعابر اليدوديا انلذافياا والعوا   الري تعررض عمقيات عبو  اليتوط في ال ذمال 

 في ذلك الةحمات عقل فري  مرو  المعونا في األ الي الري تسيتر عق ةا ه اا تيرير ال اى.  ا  ما ي 26ك الرراي 

ا   ل الفررر الم ذمولا  الريريرا تيدى مقيو  عقل  ذع د المسذاللا. ففي ألمانياا أ ذد ت  وُأ رز -16
 قاذذذذذذذذذذذذذذب فيذه ملل   2022كذانون ال ذاني/ينذاير   13المي مذا ان قيميذا العقيذا في كواقنرو   مذا  تذا يييذا  في 

يا هي جرا   اليرل من جةاز الميابرات السو يا  ا ت اب جرا   لد اننسان   251مدانا المدير الساب  لقفر  
. وأدانب مي ما في هولندا ميات   سذذذا يا  ي 27ك العمد والرع ي  وسذذذق  اليريا واالحراذذذاب واالعردال الحنسذذذي

. ي 28ك عاما   20ا و  مب عقيه  السذذذذذذذذذذحن مدر 2012 في جبةا الناذذذذذذذذذذرر برةما  رل جندو سذذذذذذذذذذو و في عاى
را   لذذد اننسذذانيا ت ذذمل الرع ي  واليرل ألماني فب با  سذذو يا   ا ت اب ج حضذذون ذلكا اتة  مد  عاى وفي

تتو  ميحابي في محال مسذذذذاللا ال ذذذذركاتا  . وفيي 29ك في مراف  فبيا ومراف  ا رحاز في دم ذذذذ  و م 
سذذمح بروجيه  را  اتةاى لذذد شذذركا   ا ما2019 ألرب مي ما النيغ في فرنسذذا   ما  اسذذرانافيا   ذذد  عاى

رران في جرا   لذذذذذذذذذذذد اننسذذذذذذذذذذذانيا ليال مبالغ ُيزع  أنةا الفا ج الفرنسذذذذذذذذذذذيا مرعددر الحنسذذذذذذذذذذذيات برةما االشذذذذذذذذذذذ 
 .ي 30ك لداعن ُدفعب

ول ن في  را  منفاذذذذذذذلا ألرب المي ما نفسذذذذذذذةا  را  االتةاى الاذذذذذذذاد   ي  عضذذذذذذذو سذذذذذذذو و في  -17
يرعق   ا رفال  جماعا جين انسذذذذذ ى المسذذذذذقيا أو   في فرنسذذذذذا واُتة   ا ت اب جرا   لذذذذذد اننسذذذذذانيا فيما

في    ترد . و د اعربرت مي ما النيغ أن الحرا   لذذذذد اننسذذذذانيا ال2013 "ميتوفي دوما األ اعا" في عاى
 وان ن الحمةو يا العرايا السذو ياا في   ن أن اليانون الفرنسذي ي ذررط الرحري  المزدوج لر ر الموافن ن في  

 .ي 31ك  ضايا الواليا اليضا يا العالميا

 ____________ 

 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/who_syria_emergency_appeal_2022.pdfانظرن   ي25ك
 . 53-49و 5الفيرات  اS/2021/1029 ي26ك
-https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegenانذذذذذذذظذذذذذذذرن   ي27ك

verbrechens-gegen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein/   ك القرا األلمانياي. ل سذذذذذذذرزادر
 .56الفيرر  اA/HRC/31/CRP.1 ام     اانظر ا251عن الفر  

 ك القرا الةولندياي.  https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:7533انظرن  ي28ك
-https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/Pressemitteilungانذذذذظذذذذرن   ي29ك

vom-28-07-2021.html    واُتة   سذذذذذذميا  في  را  اتةاى عقني   2020ك القرا األلمانياي. ُأليي التبغ عقل الم ذذذذذذربه  ه في  زيران/يونيه
 .2021تموز/يوليه    في 

 =https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltextانذذذذذذذذذذذذظذذذذذذذذذذذذرن   ي30ك

lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilib

re_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previou

sdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8  ك الفرنسياي  . 
 _https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a18?sort=date-desc&itemsانذذذذذذذذذذظذذذذذذذذذذرن   ي31ك

per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&j

udilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=Trier   ك الفرنسياي. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/who_syria_emergency_appeal_2022.pdf
https://undocs.org/ar/S/2021/1029
https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegen-verbrechens-gegen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein/
https://olgko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/lebenslange-haft-ua-wegen-verbrechens-gegen-die-menschlichkeit-und-wegen-mordes-urteil-gegen-ein/
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.1
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/Pressemitteilung-vom-28-07-2021.html
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/Pressemitteilung-vom-28-07-2021.html
https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltext=lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltext=lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltext=lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltext=lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltext=lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
https://www.courdecassation.fr/decision/6137092ff585960512dfe635?search_api_fulltext=lafarge&sort=&items_per_page=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=&date_du=&date_au=&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8
https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a18?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=Trier
https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a18?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=Trier
https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a18?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=Trier
https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a18?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=Trier
https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a18?sort=date-desc&items_per_page=20&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&judilibre_chambre=&judilibre_type=&judilibre_matiere=&judilibre_publication=&judilibre_solution=&op=Trier
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في الريتييات في جرا    ويسذذذذذذذذذاو  القحنا اليق  مزال تيا ير و دت مة را  عن وجود تياذذذذذذذذذ ر عاى -18
يوادر المنسذذذذذذذذذذذذذذواذا ملل الريذال  الذ و تيود  الواليذات المريذدر والري ألييذب  اليرب الميرمقذا وح رهذا من ال

. وسذان مبقرون عن ميالفات ادعالات ت ذ ر ملل الرسذرر  ي 32ك ألذرا ا   مدن  ن في الحمةو يا العرايا السذو يا
أسذذذفرت عن ميرل ع ذذذرات النسذذذال واألففال ويم ن أن ت ذذذ ل  2018 عقل حا ر جويا في الباحوز في عاى

. وزعمذب تيذا ير ال يذا  ي 33ك  مذل وزا ر دفذا  الواليذات المريذدر عقل النظر في اليذادثذا  ربا وهو مذا  جريمذا
أن ماات الريا ير األ ر  عن و و   سذا ر في  ذفوأ المدن  ن  سذب  الرا ات الحويا الري شذنةا الريال   

انهمال ألن أعضذذال الي يا المسذذةولا   تيادر الواليات المريدر في الحمةو يا العرايا السذذو يا كان ماذذ رها  
المعقومات الدا قيا   تيدير اليالا العسذذ ريا أو عن الريي   في الريا ير يفريرون ملل المةا ات األسذذاسذذيا أو

. وت  ظ القحنا أن تيتيياتةا هي في األلذذذذذذذذذذذذرا  الري لييب  ي 34ك ال زما لري ي  ه   االدعالات تي يما  دقييا  
ليانون الدولي اننسذذذذذذذذذاني وجرا   اليرب الميرمقا أهمقةا أيضذذذذذذذذذا  دون اتياذ أو مجرال   المدن  ن وانرةاكات ا

 .ي 35ك أعضاُل الريال  ودول أعضال أ ر  

وا لب جمويات الضذذذذيايا السذذذذو ي ن جةودا  واسذذذذعا في الدعور ملل قياى الدول األعضذذذذال برسذذذذة ل  -19
ت المرعقيا  المفيودينا  من ف ة  األشذذذذذيا   من ذذذذذال آليا مسذذذذذريقا ذات واليا دوليا لرنسذذذذذ   وتو  د المتالبا

. واعرمدت الحمويا العاما ي 36ك أو ذذذذذذذذب  ه القحنا أيضذذذذذذذذا   ال ين تعرلذذذذذذذذوا ل  رفال اليسذذذذذذذذروا عقل نيو ما
ال و فقبب فيه ملل األم ن العاى مجرال د اسذذذذذذا عن   76/228اليرا    2021كانون األول/ديسذذذذذذمبر   24 في

اذذذذذذذذذ ر وأماكن وجود المفيودين في الحمةو يا العرايا السذذذذذذذذذو ياا  كيفيا تعزيز الحةود المب ولا لرولذذذذذذذذذيح م
ى الد اسذذا ملل الحمويا العاما في   والرعرأ عقل الرفات الب ذذرياا وتيدي  الدع  ألسذذره . ومن المير  أن تيدل

 . 2022 النا  األول من عاى

 المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة -ثالثاا  

أسذذذذذذذذذذذابيا ليي د عا البقد جنواي مدينا د عاا  افيه هحوى   10في تموز/يوليها بدأ  اذذذذذذذذذذذا  اسذذذذذذذذذذذرمر  -20
عسذذذذذذذ رو لقيوات المواليا لقي وما أسذذذذذذذفر عن ميرل وإ ذذذذذذذا ا مدن  نا وأد  ملل نزون ع ذذذذذذذرات اوالأ. وانرةب  

األسذذابيا الري تقب ذلكا جرت مفاولذذات   أيقول/سذذبرمبر. وفي   9األعمال العدا يا  اتفان مدعوى من  وسذذيا في  
 ر من اثنري ع ذذذذذذرر بقدر في جميا أنيال المناف  الررايا من ميافظا د عا. وأشذذذذذذا ت الريا ير ملل مماثقا في أك 

  تعا س ن.   1 700شي  وجمعب    12 000أن اليوات الي وميا أبرمب "اتفا ات مااليا" ما أك ر من  

ا في وأ ذذذذ بب  افقا  عبوت ن ناسذذذذفر ن مرتحقر ن فحرهما محةولون   ل سذذذذاعا ال  ور الاذذذذبا ي  -21
. وكانب اليافقا تيل أسذاسذا  عماال  في مةسذسذا انن ذالات العسذ ريا ي 37ك ت ذرين األول/أكروار 20دم ذ  في  

  اكبا  منة  امرأتان. 14الرا عا لوزا ر الدفا . وُ رل 

 ____________ 

 . https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.htmlانظرن  ي32ك
-https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2856143/pentagon-pressانذذذذذذذذذذذذذظذذذذذذذذذذذذذرن   ي33ك

secretary-john-f-kirby-and-dr-mara-karlin-performing-the-duties/و  /https://edition.cnn.com/2021و 

11/29/politics/pentagon-syria-airstrike-review/index.html. 
أيضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ن https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.htmlانذذذذذذظذذذذذذرن   ي34ك انذذذذذذظذذذذذذر   .

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2888515/pentagon-press-secretary-

john-f-kirby-holds-a-press-briefing/. 
 .77الفيرر  اA/HRC/46/54 ي35ك
 .113الفيرر  اA/HRC/46/55 ي36ك
 .S/2021/889انظر  ي37ك

https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2856143/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-and-dr-mara-karlin-performing-the-duties/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2856143/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-and-dr-mara-karlin-performing-the-duties/
https://edition.cnn.com/2021/11/29/politics/pentagon-syria-airstrike-review/index.html
https://edition.cnn.com/2021/11/29/politics/pentagon-syria-airstrike-review/index.html
https://edition.cnn.com/2021/11/29/politics/pentagon-syria-airstrike-review/index.html
https://edition.cnn.com/2021/11/29/politics/pentagon-syria-airstrike-review/index.html
https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2888515/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2888515/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing/
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/S/2021/889
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تع ي  وإسذذذذذذذذذذذذذالر معامقا  واسذذذذذذذذذذذذذرمرت اليوات الي وميا في ا رحاز األشذذذذذذذذذذذذذيا  تعسذذذذذذذذذذذذذفا ا وفي -22
عغ اليذاالت. وواجذه السذذذذذذذذذذذذذذو يون الذ ين فروا من اليرب ملل منذاف  أ ر   الميرحزينا  رل الموت في   

 في ذلك األ الي الز اعيا. عتبات مدا يا مرزايدر في الرارأ  أم كة  واالسرفادر منةاا  ما

 حصار درعا البلد وانعدام األمن في المناطق المحيطة -ألف 

د عذذا البقذذد  عذذد أن  فضذذذذذذذذذذذذذذذب جمذذاعذذات   زيران/يونيذذها فو ذذب اليوات المواليذذا لقي ومذذا    24في   -23
ا واالنسذذذذبا لبعضذذذذةا االسذذذذرسذذذذ ى ي 38ك المعا لذذذذا الميقيا االسذذذذرحا ا لمتال  الي وماا وهي تسذذذذقي  أسذذذذقيرةا

مراد ر المنتيا. ورقب نيتا د ول وا در مفرو اا وإن كان   ذذ ل مريتا فير واي ود شذذديدر. والذذتر   أو
في مرر وا در   اعدات اننسذذذذانيا فوال فررر الياذذذذا ا مالاألهالي ملل دفا  شذذذذل لقعبو . وُمنا د ول المسذذذذ 

فيرا في منراذذذذذذ  تموز/يوليه. وأفاد األهالي  أن ممدادات الميا  والر ال والدوال كانب ميدودر لقراياا وأن 
ال ةراال كانب ميتوعا. وتعتقب فر  الياذذذذذذول عقل الرعايا الاذذذذذذييا أك ر عندما  رج المرف  التبي  

شذذذذذذذذذذي ا عن اليدما  سذذذذذذذذذذب  الياذذذذذذذذذذ     50 000ييد  بنيو  عيادر مة را تيدى ماالميقي الو  دا وهو 
 تموز/يوليه. 27 في

وفي نةايا تموز/يوليها واعد ف ذذذذل المفاولذذذذات لقرو ذذذذل ملل اتفان ما الفاذذذذا ل الميقياا بدأت   -24
تسذذذذذذب  في و و   سذذذذذذا ر في  ذذذذذذفوأ   اليوات المواليا لقي وما  ياذذذذذذ  المنتياا وشذذذذذذنب هحوما  بريا ا ما

 في ذلك المساجد والمدا ف والويادر الم كو ر أع  . لمدن  ن وإليان ألرا  ماديا  المناف  الس نياا  ماا

في ذلك مسذذذذذذذذذذر ذذذذذذذذذذفل د عا   تموز/يوليها هاج  محةولون مناف  محاو ر لد عا البقدا  ما  29وفي  -25
ُ رذل ففذل وهو في   االوفنيا الذ و ُأ ذذذذذذذذذذذذذذ ذ   يذ يفذا هذاون وا ذدر عقل األ ذلا و رج عن اليذدمذا جز يذا . كمذ 

 فرييه ل رال اليبز.

تموز/يوليه أيضذذذذا ا أ ذذذذابب هحمات شذذذذنرةا اليوات المواليا لقي وما مناف  سذذذذ نيا في   29وفي  -26
اليادودر وجاسذذذذذذذ ا حرب د عا. واعد الظةرا أ ذذذذذذذابب   ا   المدفويا منزال  في  ي األوسذذذذذذذر في اليادودرا 

أ ذذذاب الياذذذ  منزال  في  ي العرايا  وففق ن آ رين. كماأسذذذفر عن ميرل ث ثا أففال وإ ذذذا ا امرأر  ما
عاما و وأ ذذذذذذذذذذذذ   شذذذذذذذذذذذذتييا ا وأ دهما ففلا  حرون.  22أسذذذذذذذذذذذذفر عن ميرل امرأر وابنةا البالغ من العمر  ما

في ذلك  جاسذذذ ا أفادت الريا ير  أن الياذذذ  أسذذذفر عن ميرل  جل وإليان ألذذذرا   أم ن مدنياا  ما وفي
ليتات الف ديو و وايات ال ذذةود ملل اسذذريداى سذذ ن مضذذاد لقتا رات في  ماذذنا. وي ذذ ر تيق ل األنياض و 

مف ن نذا  مبذاشذذذذذذذذذذذذذذر في اليذادثذا األ  ررا في   ن يبذدو من المرجح أن  ذ ا   المذدفويذا اسذذذذذذذذذذذذذذُريذدمذب في  
 الياالت األ ر .

في ذلك عنا ذذذذذذذذذذذر من الفر ا الرا عا   وو دت تيا ير عن اسذذذذذذذذذذذريداى اليوات المواليا لقي وماا  ما -27
لمد عا في الحين العراي السو وا   ا   هاون  ا و يا مرتحقاا و  ا    ا و يا ح ر موجةا. ومن ا

 المعروأ أن ه   األسقيا ح ر دقييا ملل  د كب ر.

وأد  تاذذذذذذاعد األعمال العدا يا والدما  الواسذذذذذذا النتان لقمناف  السذذذذذذ نيا في د عا البقد و ولةا  -28
. ي 39ك نسذذذذذذذذذذذذما  يقول منراذذذذذذذذذذذذ  آب/أحسذذذذذذذذذذذذتو 55 000 ب لميد  عدده   ملل نزون أك ر من ثق ي أهال ةا ا

آب/أحسذذذذذتوا وا نما كان أهالي د عا البقد يياولون المراد ر عبر نيتا العبو  الو  در المفرو اا    24 وفي
أعياب م ذذذذادر ك مياا أفقيب اليوات الي وميا النا  عقل  جل مدني و رقرها  تاذذذذاعدت  در الروتر. وفي

 ____________ 

 .23الفيرر  اA/HRC/48/70 ي38ك
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27aانذذذذذذذذظذذذذذذذذرن   ي39ك

%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/210823_OCHA%20Syria_Dar%27a%20Flash%20Update-3_FINAL.pdf
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أد  ملل سذذذذذذيوط   يضذذذذذذا    ذذذذذذ ل ع ذذذذذذوا ي عقل الي ذذذذذذود الري تحمعب عند نيتا الرفرينا ماوأفقيب النا  أ
 العديد من الحر ل.

و رب نةايا آب/أحسذتوا ازدادت محددا  الةحمات البريا من اليوات المواليا لقي وماا  عد ف ذل   -29
ل ميرل  جق ن أحسذتو/آبا أد   اذ  آ ر عقل د عا البقد مل 29 الترف ن في الرو ذل ملل اتفان. وفي

لييذب ألذذذذذذذذذذذذذذرا   ذالمسذذذذذذذذذذذذذذاجذد. وُوثيذب هحمذات لقيوات المواليذا لقي ومذا في بقذدات   مذدن  ن عقل األ ذل. كمذا
آب/أحستوا ُ رقب امرأر عندما أ    مس نةا في وسر ففو. ووفيا  ل ةود   26 بان يوى  محاو ر. وفي

د اليوات الي ومياا   ذذ ل   يفا ماذذد ها شذذمال مدينا د عاا   ث توج 50ملل  20عيانا سذذير وابل من 
آب/أحسذذتوا   29 في ذلك السذذون والمناف  السذذ نياا   ل سذذاعا ال  ور. وفي ع ذذوا ي عقل ففوا  ما

 أسفر  ا  اليوات المواليا لقي وما عقل مساكن جق نا حرب د عاا عن ميرل امرأر.

مدنيا ونابب معدات   وفي الير  المييتا بد عا البقد جنواا ا شرقب اليوات الي وميا بنل تيريا -30
أسذذذذذذذذذذذرر من مراد ر تقك المناف ا وأجبرتةا   250عسذذذذذذذذذذذ ريا. وتف د الريا ير أن اليوات الي وميا منعب نيو  

عقل البيذال في منذازلةذا عقل ميراذا من األهذداأ العسذذذذذذذذذذذذذذ ريذا. واُدعي أيضذذذذذذذذذذذذذذا  أن اليوات الي وميذا نةبذب 
 مساكن. عدر

 24ب ن  الفررر ما المراد ر. وفي متالبرةا لألفراد االسذذذذذذرسذذذذذذ ى أووفوال الةحوىا كر ت الي وما  -31
شذذذذذذذذياذذذذذذذذا ا  من ف ة  مياتقون وأفراد أسذذذذذذذذره  ومدن ون آ رونا في   80آب/أحسذذذذذذذذتوا ُنيل أك ر من   26و

 ذذاف ت وفرتةذذا الي ومذذا ملل شذذذذذذذذذذذذذذمذذال ميذذافظذذا  قذذ ا عقل  ر المواجةذذا ب ن اليوات الي وميذذا والحين  
. ولد  و ذذذذذذذولة  ملل مدينا الباب الري  ي 40ك لعمقيات نيل مماثقا في المالذذذذذذذيالوفني السذذذذذذذو وا في ت را  

يسذيتر عق ةا الحين الوفني السذو وا ا رحزت ال ذرفا العسذ ريا ل لك الحين هةالل األشذيا  أك ر من 
 ث ثا أسابيا.

وتم  ن عودر أيقول/سذذبرمبر في د عا البقد ملل منةال الياذذا    8وأد  اتفان ت  الرو ذذل مليه في  -32
معظ  النذاز  ن. وعزز االتفذان أيضذذذذذذذذذذذذذذا  وجود اليوات الي وميذا دا ذل المنتيذا من   ل م ذامذا نيذاط مراقبا  
عسذذذذذ ريا ملذذذذذافيا. وأف د أن اليوات الي وميا أليب التبغ عقل عدد من مياتقي المعا لذذذذذا السذذذذذا ي ن في  

اتفا ات الماذذذذاليا". وت ذذذذ ر الريا ير  ُ قاذذذذب  ريا تعب ر ك  رين آ رين في مفا  " جميا أنيال د عاا كما
ت ذذذذذذرين ال اني/نوفمبر وكانون األول/ديسذذذذذذمبرا أفرجب السذذذذذذقتات   أيضذذذذذذا  ملل ا رحاز مدن  ن آ رين. وفي

ا عقل 2020و 2018السذذذذذذو يا أيضذذذذذذا  عن ع ذذذذذذرات األشذذذذذذيا ا معظمة  من د عاا ا ُرحزوا ب ن عامي 
  2018 شذيا  ال ين ا رفوا من د عا  بل عاىيزال عدد لذي  من األ  مو دفعات مرراليا. وما ذلكا ال

 أدنا ي. 44-39في عداد المفيودين كالفيرات 

وفي ت ذذذذذذذذرين ال اني/نوفمبر وكانون األول/ديسذذذذذذذذمبرا تدهو  الولذذذذذذذذا األمني في مدن أ ر  في   -33
رل  جميا أنيذال  يل د عذاا   ذث ُأبقغ عن و و  العذديذد من الةحمذات  ذاألجةزر المرفحرر المرتحقذا وعمقيذات  

انرياميا من ك  الحانب ن. وُوثيب سذذب  وادر أسذذفرت عن ميرل أ اعا أشذذيا ا منة  ففل.   مسذذرةدفا أو
وكان من ب ن المسذذذذرةدف ن   ذذذذ ل  ا  أعضذذذذال في المعا لذذذذا. واتسذذذذا ا  ما أنماط من اليرل المسذذذذرةدأ  

  أسقيا  ر رر. مركبات أ ر  النا  عقل الضيايا سب  تيديدهاا أفق  أفراد يركبون د اجات نا يا أو

ت ذذذذرين ال اني/نوفمبرا ُ رل مد سذذذذانا أ دهما امرأرا في  اذذذذ  عقل مدينا نو ا أعي     29وفي  -34
هحوما   عبور ناسفا مرتحقا عقل سيا ر   وميا في منتيا محاو ر أسفر عن ميرل جنود في و ب ساب  من 

ا  يرفضذذذذذون "الماذذذذذاليا" ما ذلك ال وى. وو دت أيضذذذذذا  تيا ير عن تةديدات وأعمال انرياميا لذذذذذد أشذذذذذي

 ____________ 

 .47الفيرر  اA/HRC/46/54 ي40ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/54
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ت ذذرين األول/أكروارا هدمب اليوات العسذذ ريا الي وميا في شذذرن د عا منازل مياتق ن سذذا ي ن   الدولا. وفي
حا ر أ ر  اسذذذذذرةدفب أفرادا  يرفضذذذذذون   في المعا لذذذذذا ممانع ن ل نضذذذذذماى ملل "اتفا ات الماذذذذذاليا". وفي

نمذذا ُ رقذذب امرأر مذذدنيذذا كذذانذذب موجودر في الحوا   "الماذذذذذذذذذذذذذذذاليذذا"ا ُ رذذل  ج ن وُأليي التبغ عقل آ را ب  
 بر ا ا فا  ا.

وفي مفا  الياذذذا  المفروض عقل د عا البقدا وح رها من الةحمات في المنتيا المييتاا لد   -35
القحنا أسذذذذذذباب معيولا تحعقةا تعريد أن اسذذذذذذريداى اليوات المواليا لقي وما   ا   هاون  ذذذذذذا و يا مرتحقا 

الاذا و يا في المناف  الم رظا  السذ ان  د ير ل ملل جريما اليرب المرم قا في شذن وح رها من ال  ا ر 
في ذلك المراف    مليان ألذذذذذرا   أعيان مدنياا  ما م ذذذذذا ا مدن  نا أو هحمات ع ذذذذذوا يا تةدو ملل  رل أو

نلافا  التبيا. وترمرا ه   األ  رر  يمايا  ا ا  موج  اليانون الدولي اننساني في جميا الظروأ. واا
ملل ذلكا تنرةك أسذذذال   الياذذذا  الري تسذذذريدمةا اليوات المواليا لقي وما ك لك الي  في الياذذذول عقل 

أ امب   . و د ت ون اليوات الي ومياا مذي 41ك الر ال والرعايا الايياا و ريا الرنيلا و د ت  ل عيا ا  جماعيا  
أع  يا  د أ فيب   30لمراد ر كالفيرر موا ا ألهداأ عسذذذذذ ريا لذذذذذمن مناف  مأهولا ومنعب المدن  ن من ا
 اليرب منةاا ملل أ اذذذذذذذل  د مم نا  في تحن  م اما أهداأ عسذذذذذذذ ريا دا ل مناف  م رظا  السذذذذذذذ ان أو

 ي  ل انرةاكا  لقيانون الدولي اننساني.  ما

وتنرةك عمقيات اليرل المسذذرةدأ لقمدن  نا عندما تنف ها أفراأ النزا ا  ظر الةحمات المباشذذرر   -36
 عقل المدن  نا وت  ل جريما اليرب المرم قا في اليرل العمد.

 االعتقال واالحتجاز التعسفيان، واالختفاء القسري، وأوضاع االحتجاز -باء 

ُوث  اال رحاز الرعسذذذذذذذذذذذذفي في الفرو  األمنيا والسذذذذذذذذذذذذحون المدنيا والعسذذذذذذذذذذذذ ريا. وتسذذذذذذذذذذذذرمر أنماط   -37
السذذذذذذذذذذقتات الي وميا ترحاهل األ ذذذذذذذذذذول اليانونيا وتع ب تزال   ال ا مذي 42ك االنرةاكات المراذذذذذذذذذذقا  اال رحاز

الميرحزينا  رل الموت أ يذانذا . وامرنا العذديذد من النذاج ن من اال رحذاز وأ ذا ب الضذذذذذذذذذذذذذذيذايذا عن اندالل  
  ذذذذذذذذذةاداتة   وفا  من انرياى السذذذذذذذذذقتات الي وميا. وتيدثب تيا ير  ذذذذذذذذذد ت في أيقول/سذذذذذذذذذبرمبر وت ذذذذذذذذذرين  

في ذلك   ما - تعرلة  لقرع ي  جا ن سو ي ن تعسفا  لد  عودتة ا أوعن ا رحاز ال 2021األول/أكروار 
 .ي 43ك ا رفا ة  أو - العن  الحنسي

معري   سذذذذذذذذذا يا ا  30ا أكد أك ر من 2021ب ن تموز/يوليه وكانون األول/ديسذذذذذذذذذمبر  وفي الفررر ما -38
انرةاكات لأل ذذول  ا في مياب ت ُأجريب معة   دور  2021وتموز/يوليه   2013ُأفرج عنة  ب ن منراذذ  

في ذلك أماى المياك  العسذذذذذذ ريا ومياك  م افيا ان هابا فضذذذذذذ     اليانونيا والي  في مياكما عادلاا  ما
 . 2021و 2011عن الرع ي  وسول المعامقا والوفيات أثنال اال رحاز ب ن عامي  

كان  دني. وك  را  ماوأفادت أسذذذذذر  أنةا عقمب بوفار أ ا اةا الميرحزين أثنال مراجعرةا السذذذذذحل الم -39
عقل األسذذذذذذذذذذذذذذر أن تعذذاني من مجرالات ب رو رافيذذا معيذذدرا وتعرض أفرادهذذا لميذذافر أمنيذذا ول برزاز وه  
يياولون اكر ذاأ ماذ ر ذوية  المفيودين. و رل في الياالت الناد ر الري أ ذد ت ف ةا الي وما م تا ات  

ى أسباب الوفارا و د تسقل  الح ثا ول   الوفارا ل    ت ان تا ات  عد سنوات.تيدل

 ____________ 

 . 28الفيرر  اA/HRC/48/70انظر أيضا   ي41ك
 .96-83و 27-14الفيرات  اA/HRC/46/55 ي42ك
-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped  انذذذذذذذذذذذذذذذذذذظذذذذذذذذذذذذذذذذذذرن  ي43ك

disappeared-after-returning-home و -https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugeesو 

face-grave-abuse . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home
https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugees-face-grave-abuse
https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugees-face-grave-abuse
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وو عب مة را   الا وفار موثيا أثنال اال رحاز في سيان اشرباكات ب ن س ان المراعياا شرن د عاا  -40
والقوال ال امن في الف ق  اليامو من الحين العراي السذذذذذذذذذذذذذو وا عندما لحأ ملل اليريا  جل متقوب من القوال 

مدع ن أن الي أ تمب تسذويره عبر النظاى اليبقي  -   ي  الرجل ال امن برةما اليرل. وعندما  فغ السذ ان تسذق 
ا داه  القوال 2021تموز/يوليذه    7 انذدلعذب اشذذذذذذذذذذذذذربذاكذات وُ رذل اثنذان من أفراد القوال ال ذامن. وفي   -   بذدفا ديذا 

  ن   اليرب من سذذذذحن اليقعا في  اذذذذر  ال ذذذذاى. وفي   600ال امن اليرياا وا رحز ع ذذذذرات الرجال في الفر  
معظ  الميرحزين في األياى الرالياا واعضذذذذذذذذة  عقيه ع مات سذذذذذذذذول المعامقا  سذذذذذذذذبما أف دا ُنيل    ُأفق  سذذذذذذذذران 

 الرالي.  تموز/يوليها   ث توفي في ال وى   10شي  تعرض لقرع ي  ملل مسر فل في د عا في  

ت ذذذذذذذذذذذذذرين األول/أكروارا  عد أن  23وفي  الا أ ر   دثب مة را ا توفي  جل أثنال ا رحاز  في  -41
التبغ عقيه برةما السذذذر ا  بل  ضذذذعا أياى وا ُرحز في مرف  ا رحاز الميابرات العسذذذ ريا في سذذذي    ُأليي

الحوالن. وعقل الرح  من أن مديريا الميابرات العسذذذذذذذذذذذذذذ ريا ادعب أنه توفي  سذذذذذذذذذذذذذذ را دما ياا كانب ج ره 
 تيمل ع مات تع ي  واليا عندما أع دت ملل أسرته.

ي ُجمعب في كقرا اليالر نا لد  القحنا أسذذذذذباب معيولا تحعقةا تعريد  واسذذذذذرنادا  ملل المعقومات الر  -42
أن الضذذيايا  ضذذوا نريحا لقرع ي  ال و تعرلذذوا له أثنال ا رحازه . وأف د أن ال يانات الميرحِّزرا سذذوال في  

  في القوال ال امن الرا ا لقف ق  اليامو في الحين العراي السذذذذذذذو وا ترأل مديريا الميابرات العسذذذذذذذ ريا أو
 من مياتق ن سا ي ن من المعا لا "تااليوا" ما الي وما.

وتةكد  االت اال رحاز المو ذذذذذوفا أع   اسذذذذذرمرا  أنماط الحرا   لذذذذذد اننسذذذذذانيا وجرا   اليرب  -43
.  ي 44ك المراقا  الرع ي  وسول المعامقا أثنال اال رحازا والري تةدو في ك  ر من األ يان ملل وفار الميرحز

يا الوفيات أثنال اال رحاز لد  الدولا لريي   مسذذذذريل وشذذذذفاأ وشذذذذاملا وعدى التياى ويح  أن تيضذذذذا جم
 .ي 45ك ب لك  د ين ئ في  د ذاته مسةوليا الدولا عن وفار الضييا

وال يزال ع ذذذذذذذذذذذرات اوالأ من األفراد ال ين أ فرة  اليوات الي وميا  سذذذذذذذذذذذرا  في عداد المفيودين.  -44
المة نا عقل أ ا ب المفيودينا من  ال منسذذذذانيا أو لمعامقا الياسذذذذيا أووتوا ذذذذل اليوات الي وميا مما سذذذذا ا

   ل تعمد م فال ما ره  وأماكن وجوده .

 التدابير المؤثرة على حقوق الملكية -جيم 

اسذذذرمرت الريتييات في احراذذذاب  يون المال  ن الناز  ن في األ الذذذي والممرق اتا عن فري   -45
. ي 46ك ر الزو  وإدل ي الري اسذذذذرعادتةا اليوات الي ومياا في ميافظات  مار ود  المزادات العقنيا في المناف 

يدل عقل وجود سذذذياسذذذا   وميا ناشذذذاا ومرعمدر في ه ا  و ذذذا  لقمزادات فا ا  سذذذمي ومنةحي حال ا ما
عقل األ ل عقل  -  الاذذذذذذذذذذدد. وااتب المزادات تعقىن  أوامر مو عا من الميافظ ن. وُأن ذذذذذذذذذذاب "لحان ميقيا"

نجرال جرد لأل الذذي وإعداد  وا   المزاداتا الري يو عةا في العادر أيضذذا  الميافظون.   - الميقي المسذذرو  
وت ذذذذذ ر اليوا   الناتحا ملل معقومات ترعق   األ ضا م ل المو ا والمسذذذذذا ا السذذذذذتييا والنو  ك ما في ذلك 

وولذذذذعه. ويع و ولذذذذا مالك األ ض أ يانا  أيضذذذذا  مشذذذذا ر ملل المياذذذذول واننراج الميد يا واسذذذذ  المالك  
"م هابي"ي وا ا أن حالبيا المال  ن  "من ذذذذذذذذذذ  عن الحين" أو "مسذذذذذذذذذذقح" أو " ا ج البقد" أو ك"ح ر موجود" أو

في ذلك في اليا ج.   الناز  ن المرضذذذذذذذر ين يتيمون  اليا   ا ج المناف  الري تسذذذذذذذيتر عق ةا الي وماا  ما

 ____________ 

 . 90و 87يرت ن الف اA/HRC/46/55انظر أيضا  الوثييا  ي44ك
 .8الفيرر  اA/HRC/31/CRP.1 ي45ك
 .43-38الفيرات  اA/HRC/48/70 ي46ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/31/CRP.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
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يحرؤون عقل العودر ملل أ الذذذذذذذذذذذذذذ ة   ليوا   لقحنذا أنة  الوأولذذذذذذذذذذذذذذح عذدد من المذال  ن الذ ين يظةرون في ا
 لقعنايا بةا  وفا  من مليال التبغ عق ة .

واأل الي المسرةدفا  المزادات ُتز   عادر   ميا  ل عاليا التيماا م ل أشحا  الزيرون والفسر ا  -46
زون  المزاد ثمن الو ذذذول  اليضذذذروات. ويدفا الفا   تسذذذريدى لز اعا اليتن واليمح وح ر  من اليبوبا أو أو

في فررر الياذذادا وه ا  رل لو اسذذرمر  - يرعق   األشذذحا  فيما - سذذنا أو ملل الييول لمدر سذذرا أشذذةر أو
المالك الرسذمي كالرا  ي في دفا أجو  العمال لقعنايا  األشذحا  عقل مدا  العاى. وأل ا ب مال ي األ الي  

جرال ميدد ودفا مبقغ لمنا المزادا وهو مجرال م ق  لقرايا. الرا ب ن مم انيا الريدى  تق  ل سذذذذذذذذذذذرفادر من م
شذياذيات   والفا زون  المزادات العقنيا ه  عادر  أعضذال  فيعو المسذرو  في الم قي ذيات المواليا لقي وما أو

عدر  االتا كان هةالل األفراد ي ذذذذرقون ويز عون من  أ ر  لةا  ذذذذ ت وثييا  السذذذذقتات الي وميا. وفي
سذذذذذذر وا مياذذذذذذولةا. ومن ث    ر  انونيا األ الذذذذذذي الري فازوا بةا فيما  عد في المزاداتا أو بل وااذذذذذذو ر ح

يبدو فا عا   سميا  عقل المما سا ح ر الم روعا المرم قا في قياى الم قي يات  تضفي ه   المزادات عقل ما
  ل.المواليا لقي وما وح رها من الحةات الفاعقا الميقيا   رل األ الي ومااد ر الميا 

ا شذذذذذذذمقب  وا   المزادات ه   الري وثيرةا  2021ب ن تموز/يوليه وكانون األول/ديسذذذذذذذمبر   وفي الفررر ما  -47
  10 000من األ الي في ثماني بقدات في  مارو وأك ر من    ي 47ك دون    33 600مال ا  و   1 440القحنا أك ر من  

دونما  من األ الذذذذذذذذذذي في مدل .   61 991ييل عن   ال  دون  من األ الذذذذذذذذذذي في ث ر بقدات في دير الزو و وما 
ت ذذ ل سذذو  جزل   وذكر معظ  المال  ن ال ين تيدثوا ملل القحنا أن المسذذا ا السذذتييا الم ذذا  مل ةا في اليوا   ال 

 الي ن.   ر ر من أ ال ة  وما ذلك كانب أم كة  كقةا م رولا  اسرمرا  من  ذلك 

تأث ر ملذذذذذذذذذذذافي عقل   2021أيقول/سذذذذذذذذذذذبرمبر   15و د ي ون لرعمي  جديد اعرمدته وزا ر العدل في   -48
 يون المق يا لقناز  ن السو ي ن وعقل  د ر أ ا ب المال  ن المفيودين عقل مدا ر أم كة . فةو يرد  ترت   

يرعق   أم كة ا من   ل اشرراط  اول كل من  المفيودين فيما الرارأ نيا ا عن السو ي ن الرا ب ن أو
  بل بدل الررت بات اليا ا  سندات الروك ل.  ي 48ك ت أمنياالوك ل والموكل عقل موافيا

"منتيا تنظي  مد ل دم ذذذذذذذذ     237 وفي أيقول/سذذذذذذذذبرمبر أيضذذذذذذذذا ا أ در المرسذذذذذذذذوى الر اسذذذذذذذذي     -49
في ذلك أجزال من بقدتي اليابون و رسذراا كيتور ملذافيا نيو تم  ن نز  المق يا في أجزال   ال ذمالي"ا  ما

يرضمن مشا ر ميددر ملل    ن أن المرسوى ال عق ةا المعا لا سا يا . وفيمن المناف  الري كانب تسيتر  
ا الذذ و ين  عقل معذذادر تنظي  األ الذذذذذذذذذذذذذذي ما السذذذذذذذذذذذذذذمذذان بنز  المق يذذا ليذذال  2018 لعذذاى  10 اليذذانون    

ا يرماشذذذذذل انجرال الم ذذذذذا  مليه ي 49ك تعويضذذذذذات من   ل  اذذذذذ  سذذذذذةميا ميد ر  أ ل من قيمرةا اليتيتيا
 ذلك اليانون. يبدو ما عقل ما

الناز  ن   -   وتب ن الياالت الم كو ر أع   وجود عتبات تم  زيا مرزايدر ُتفرض عقل السذذذو ي ن الرا ب ن  -50
. ي 50ك يرعق   أم كة  فيما - تيضذذذذذذذذذا لسذذذذذذذذذيترر الي وما في المناف  الري ال المتيم ن  اليا  في اليا ج أو

الدولي اننسانيا ويح  أن تيررمةا جميا األفراأ.   و يون مق يا الناز  ن ميميا تيديدا   موج  اليانون 
يضذذذذذذذذذمن اليانون الدولي لييون اننسذذذذذذذذذان عدى تحريد أ د من ُمق ه تعسذذذذذذذذذفا . وماذذذذذذذذذاد ر أفراأ النزا    كما

سذذيما عند تيي   م اسذذ  شذذياذذياا  د تر ل ملل جريما  أع  يا وال  47و 46لألم ن اليا ذذا كالفيرتان  
 اليرب المرم قا في النة .

 ____________ 

 مرر مراا. 1 000الدون  الوا د يساوو  ي47ك
 .37والياشيا  32الفيرر  اA/HRC/45/31 ي48ك
 . 18, الفيرر A/HRC/40/70و و91الفيرر  اA/HRC/39/65 ي49ك
 .19-18الفرع ن  ابادئ المرعقيا برد المساكن والممرق ات ملل ال جا ن والم ردينانظر أيضا  الم ي50ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/70
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 إدلب وريف حلب الغربي -بعاا را 

ا اشذذذذذذذذذذذذذذرذذدت األعمذذال 2020آذا /مذذا ف    5 عذذد  مود العن  في أعيذذاب و   مف ن النذذا  في   -51
. وازدادت وت رر الةحمذذات الري ت ذذذذذذذذذذذذذذنةذذا اليوات المواليذذا ي 51ك 2021 العذذدا يذذا في الناذذذذذذذذذذذذذذ  األول من عذاى

 ن   يو االتياد الروسذذذذذذذي ف ديم ر لقي وما في شذذذذذذذمال حرب البقد في الفررر الري سذذذذذذذبيب اجرما  اليما ب 
ا عقل 2021أيقول/سبرمبر    29بوت ن و  يو تركيا  ج  ف   أ دوحان في سوت ي  االتياد الروسيا في  

تسذذذب  في المزيد من  الرح  من اسذذذرمرا  االشذذذرباكات والياذذذ  المربادل فوال الفررر الم ذذذمولا  الريريرا ما
ول/ديسذمبر تاذع دا  آ ر. وتعرلذب مناف  سذ نيا لةحوى شذنره الوفيات والر ذريد. وشذةدت نةايا كانون األ

فف  ا أك ر من ناذذذذذذذذذذذذذذفة  في    42اليوادر الري  ييذذب ف ةذذا القحنذذاا ُ رذذل   اليوات المواليذذا لقي ومذذاو وفي
فف   ُ رقوا في شذذذمال   64ياذذذل ملل  شذذذةرو تموز/يوليه وآب/أحسذذذتو و دهما. وت ذذذ ر الريا ير ملل أن ما

ا السذذذذذو يا   ل الفررر الم ذذذذذمولا  الريرير كانظر المرف  ال الثي. وتب ن ه   األ  اى حرب الحمةو يا العراي 
يبدو ملل مي ال  انعداى األمن في ال ذذذذذذذذذمال الرراي. و ال شذذذذذذذذذةود عيان وناجون من الةحمات تةدأ عقل ما

ف  الري االسذذذذذريرا  في المنا المدن  نا وزيادر الدما  والر ذذذذذريدا وإلذذذذذعاأ فر  االنرعاأ اال راذذذذذادو أو
 تسيتر عق ةا المعا لا.

وما اسذذذذذذرمرا  تاذذذذذذاعد األعمال العدا يا في  يل مدل  الحنوايا أفادت جةات منسذذذذذذانيا  أن ما  -52
حقب عودر  11 000ييل عن  ال شذذذي  نز وا في شذذذةرو تموز/يوليه وآب/أحسذذذتو و دهماا في   ن سذذذُ

 عغ المدن  ن    ي 53ك ييمات الناز  ن. و مقب الظروأ الموي ذذذذذذذيا الياسذذذذذذذيا في مي 52ك  عغ الناز  ن أيضذذذذذذذا  
عقل مرذذاد ر المييمذذات والعودر ملل المنذذازل  ذذاليرب من  ر المواجةذذاا عقل الرح  من الميذذافر المرزايذذدر 

 عقل  يرة  وأمنة  وتراجا مم انيا الياول عقل اليدمات.

األعمال  وأو   العديد من المنظمات اننسذذذانيا أن ذذذتره في  يل مدل  الحنواي  سذذذب  اسذذذرمرا  -53
  العذدا يذا. فبذدون برامج الذدع  اننسذذذذذذذذذذذذذذذانيا يوين سذذذذذذذذذذذذذذ ذان أ ييذاا م   ا بذدون ميذا  جذا يذا منذ  نيسذذذذذذذذذذذذذذذان/ 

يب  سو  مسر فل  ر ر وا د لريدي   دمات التوا ئ في  يل مدل    . وتف د الريا ير  أنه ل 2021 أبريل
المناف  الري  ملل مدينا مدل . وفيالحنوايا وتيدي  الرعايا األوليا لقماذذذاب نا ال ين يح  نيقة   عد ذلك 

 .ي 54ك وثيب القحنا سا يا   ت ةد أعماال  عدا ياا يعمل المسعفون واليوأ يرمق ة  من اسرةدافة ا كما

وال يعاني سذذذذذذ ان شذذذذذذمال حرب البقد من هحمات اليوات المواليا لقي وما فيسذذذذذذ ا بل تعرلذذذذذذوا  -54
األسذذذذذذذاسذذذذذذذيا من ه اا تيرير ال ذذذذذذذاى و"  وما اننياذ" الرا عا أيضذذذذذذذا  لي ود مسذذذذذذذرمرر عقل الييون واليريات 

ال ين  . أماي 56ك . واسذذذرمر نمر اال رحاز الرعسذذذفي لمن ُيعريد أنة  معا لذذذون سذذذياسذذذ ون ول ع م  ني 55ك لةا
 ُيعريد أنة  يعا لون "  وما اننياذ" ف انوا معرل ن أيضا  لمااد ر أم كة .

 ____________ 

 . 44الفيرر  اA/HRC/48/70 ي51ك
-https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-andانذذذذذذذذظذذذذذذذذرن   ي52ك

raata-situation-report-no-29  وhttps://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-

developments-north-west-syria-and-ras-al-ain-tell. 
 .9الفيرر  اS/2021/1029و و108-106الفيرات  اA/HRC/44/61 ي53ك
 .23الفيرر  اA/HRC/43/57و و79الفيرر  اA/HRC/48/70 ي54ك
 .31والياشيا  46الفيرر  اA/HRC/48/70 ي55ك
 .62الفيرر  اA/HRC/46/55; و71 - 67الفيرات  االمرجا نفسه ي56ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-and-raata-situation-report-no-29
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-and-raata-situation-report-no-29
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-developments-north-west-syria-and-ras-al-ain-tell
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-developments-north-west-syria-and-ras-al-ain-tell
https://undocs.org/ar/A/HRC/44/61
https://undocs.org/ar/S/2021/1029
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
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 سير األعمال العدائية -ألف 

هحوما  شذذذذذذذذنرةا اليوات المواليا   14ا وثيب القحنا 2021ن تموز/يوليه وكانون األول/ديسذذذذذذذذمبر  ب   -55
لقي ومذا وأدت ملل  رذل وإ ذذذذذذذذذذذذذذذا ذا مذدن  ن في جميا أنيذال مدلذ  والمنذاف  المييتذا بةذا. ووجةذب القحنذا  
ا  فقبات ملل الي وما لقياذول عقل معقومات عن وجود أهداأ عسذ ريا م ذروعا في جميا تقك اليوادر 

ترد  رل اون  دود عقل التقبات. وُوث  أيضذذذذذذذا  هحوى نف ته  وات الواليات المريدرا وتسذذذذذذذب  في   ول ن ل 
هي  M4و و  م ذذذذذا ات في  ذذذذذفوأ المدن  ن. وكانب الير  الوا عا جنوب التري  السذذذذذريا االسذذذذذرراتيحي  

ييا كانظر المرفي ن  سذذذذذذذذذذذذذيما منتيا جبل الزاوياا وك لك مدن م ل مدل  وأ   األك ر تعرلذذذذذذذذذذذذذا  لقةحماتا وال
 ال الث والرا اي.

وتعرلذب كل من مدينا مدل  واقدر أ ييا لةحمات ع ذوا يا عقل مناف  مدنيا م رظا  السذ ان.  -56
أيقول/سذبرمبر. وأسذفر  7وأ ذابب  مو حا ات مدفويا عقل األ ل أجزال من مدينا مدل  ولذوا  ةا مسذال 

آ رين. وُ رقب شذذذذذذذذذا ا  15ييل عن  ا وإ ذذذذذذذذذا ا ما الالةحوى عن ميرل أ اعا أشذذذذذذذذذيا ا ب نة  امرأر وففل
تيرجب لروها من الحامعا في المديناا وُ رل  ذذذذذذذذبي في الرا عا من عمر  ووالد ا وهو أسذذذذذذذذراذ جامعيا في  
لذذذذذذذوا ي المدينا. وت ذذذذذذذ ر المعقومات المرا ا ملل أن ال  ا ر الري أ ذذذذذذذابب المدينا كانب   ا   مدفويا  

 10 ادثا أ ر  ألذذرت  مناف  مأهولا  المدن  نا أ ذذابب   رراي. وفيح ر موجةا ُأفقيب من الحنوب ال
ت رين األول/أكروار  20مرر مراا في وسر بقدر أ ييا في   900ذ ا ر عقل األ ل منتيا مسا رةا  والي 

 13 ذذبا ا ا ب نما كان األففال في فريية  ملل المد سذذا. وأسذذفر الةحوى عن ميرل   8:15و 8ب ن السذذاعا 
سذذذذذذذا. وُأ ذذذذذذذ   ما الشذذذذذذذياذذذذذذذا  عقل األ آ رينا من ب نة  أففال   21ييل عن   لا ب نة  أ اعا أففال ومد ا

ونسذال. وتضذر ت مد سذران في الةحوىا ملل جان  مبان سذ نيا وتحا يا. وت ذ ر المعقومات المرا ا لقحنا  
ةا جنوا  أ ض ح ر موجةاا ُأفقيب عقل األ جح من جنوب المدينا أو - ملل اسريداى   ا   مدفويا أ ض

ي ن هنان أو مةشذذذذذذذذذذر عقل وجود هدأ عسذذذذذذذذذذ رو في المناف  اليضذذذذذذذذذذريا   كقرا اليالر ن ل  الرراي. وفي
المسذذذذذذذذرةدفاا وترسذذذذذذذذ  اليادثران ما النمر ال و سذذذذذذذذب  تيديد  وهو شذذذذذذذذن اليوات المواليا لقي وما هحمات  

 ع وا يا عقل مناف  م رظا  الس ان.

ما  لأل امل واألففال الناز  ن ييا  اليرب وأ ذذذذذاب هحوى آ ر  اسذذذذذريداى ذ ا ر ح ر موجةا ميي  -57
أسذذذذذذذذذذذذفر عن ميرل فرل في   ت ذذذذذذذذذذذذرين األول/أكروارا ما  27من  ريا ترمان ن  ميافظا مدل ا  عد رةر يوى  

الياديا ع رر من عمر  وإ ا ا  مسا آ رينا ب نة  أففالا وإليان ألرا   الرا  المناف  الس نيا. وكان 
ك قومررات تيريبا  من الميي . وت ذذذذذذذذذذ ر الميقفات   4ي عقل  عد  أ رب هدأ عسذذذذذذذذذذ رو هو مو ا تركي أمام

ييل عن ث ثا من ه    الري لو ظب في المو ا ملل اسذريداى  ذوا يخ حراد ح ر الموجةا. و د ُأفق  ما ال
ي ذ ر ملل أن  الاذوا يخ عقل الرواليا وكان كل وا د منة  ييررب أك ر من الميي   رل أ ذا ه األ  را ما

 .ي 57ك يرس  أيضا  ما األنماط السا يا كان مسرةدفا ا وهو ماالميي  نفسه 

وكان اسذذذذذذذريداى اليوات المواليا لقي وما   ا   مدفويا دقييا الروجيه في ال ذذذذذذذمال الرراي سذذذذذذذما  -58
ثذابرذا   ل هذ   الفرررا ملل جذانذ  اسذذذذذذذذذذذذذذريذداى المذدفويذا ح ر الموجةذاا الذ و كذان أك ر شذذذذذذذذذذذذذذ وعذا  في فررات  

ه  سذذذذذذذا يا. وُتتقى    ا     المدفويا المزودر  منظوما توجيها من فراز كراسذذذذذذذنواولا من مدفا عادو ث  توجل
بد ا ملل الةدأ بق ز  ماذوب مليه  تا رر مسذ ارر. و د وثيب القحنا  مو هحمات ترسذ  ما اسذريداى ه   

شذذذذذذةود  أكد  األسذذذذذذقياا وترسذذذذذذ     ذذذذذذا ات دقييا عقل المباني من  الرا ر األوللا ووجود فا رات مسذذذذذذ ارر كما
عيان ومرا بو ف رانا وتيا ير تف د  أن ال  ا ر ُأفقيب من مناف  تسذذذذذيتر عق ةا اليوات المواليا لقي وما.  

 ____________ 

 لمرف  ال اني.ا اA/HRC/43/57 ي57ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
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لو ظ وجود ميقفات منظومات توجيه من فراز    -  في سذذذذذذذذذرجا واق ذذذذذذذذذون وكناذذذذذذذذذفرر -  ث ر  وادر وفي
 كراسنواول في أعياب الةحمات.

تموز/يوليها عندما  17في  ادثا و عب في واسذذذذذذُريدى الياذذذذذذ  المدفعي الد    لذذذذذذد مسذذذذذذعف ن  -59
أسذذذذفر عن ميرل  مسذذذذا أشذذذذيا ا من ب نة  أ اعا أففال في  ريا  تعرض منزل مدني لقياذذذذ  مرت نا ما

سذذذذذذذرجا. وعندما ا ررب المسذذذذذذذعفونا  رقب ذ  رر أ ر  شذذذذذذذياذذذذذذذ ن وجر ب  مسذذذذذذذا آ رين. ولو ظ وجود  
را أ ذذ بب الويادر التبيا الاذذر رر في  ريا أيقول/سذذبرمب  8 ادثا أ ر ا في   ميقفات منظوما توجيه. وفي

أسذذذذذذذذذذذفر عن ميرل امرأر  مرعيانا الري كان في التاب  العقوو منةا مسذذذذذذذذذذذ نا م ذذذذذذذذذذذا ا دقييا ب   رت نا ما
وإ ذذذذذذذذذذا ا ابنةا  حرون  ت ررا في   ن تم ن سذذذذذذذذذذرا من العامق ن التب  ن من الفرا  ب ن الضذذذذذذذذذذراا األولل 

يا. و د أ ذذذذ بب الويادرا وهي آ ر مركز فبي عامل في منتيا  دقي  15والضذذذذراا ال انياا الري جالت  عد 
 جبل الزاوياا  ألرا   الرا.

آب/أحسذتو في كناذفررا أ ذاب   20تموز/يوليه في بق ذون و  3وفي  ادثر ن أ ري ن و عرا في  -60
 اذذذ  مدفعي د    منازل في كقرا اليرير ن في سذذذاعات الاذذذبان األولل. وأسذذذفر الةحوى عقل بق ذذذون عن 

ففل وإ ذذذذذذذذذذذا ا أ اعا آ رينا في   ن أسذذذذذذذذذذذفر الةحوى عقل كناذذذذذذذذذذذفرر عن ميرل أ اعا أففال ترراون  ميرل
عاما  وإ ذذذذذا ا  جق ن. ولو ظ وجود ميقفات ترتاب  ما ذ ا ر كراسذذذذذنواول في    12أعواى و 5أعما ه  ب ن  
 ك  المو ع ن.

ب أسذذذذرر ن اما  فل وفي  ادثا أ ر ا أ ذذذذابب   يفا مدفويا منزال  مدنيا  في م سذذذذ    ث تحمع -61
تموز/يوليه. وُ رقب العروف وأ ذذذذذذذذذذذذذ   العريو. وُ رقب امرأتان وسذذذذذذذذذذذذذب فريات أ رياتا من  17زفاأ في 

سذذذنوات. وأ ذذذ   ثمانيا آ رون من أفراد األسذذذررا   7ب نةن أ اا شذذذتييات ترراون أعما هن ب ن سذذذنا وا در و
ن الةحوى من منت يا تيضذذذذذذذذذذذا لسذذذذذذذذذذذيترر اليوات المواليا من ب نة  ث ثا أففال. ووفيا  ل ذذذذذذذذذذذةود عيانا شذذذذذذذذذذذُ

 لقي وماا  عد م اهدر فا رات اسرت   مس ارر في المنتيا.

كما اسرمرت الرا ات الحوياا مرسببا  في مليان الضر   المدن  ن   ل الفررر الم مولا  الريرير.   -62
ت ذذذذذذذذرين ال اني/نوفمبرا و ا هحوى عقل مبنل سذذذذذذذذ ني ومز عا دواجن ب ن بقدر معرر    11 ذذذذذذذذبان يوى   وفي

واتا ووالدو سذذذذن  7أشذذذذةر و 8أسذذذذفر عن ميرل ث ثا أففال ترراون أعما ه  ب ن   ماذذذذرين ومدينا مدل ا ما
اثن ن منة ا وإ ذذا ا شذذي  آ ر عقل األ ل. وأفاد ال ين أجريب معة  مياب تا  من ف ة  والد أ د الفريا 
ال ين  رقواا  عدى وجود أو هدأ عسذذذذذذ رو في المنتيا. وأشذذذذذذا  ال ين أجريب معة  مياب ت ومرا بون ملل 

و ذب الةحوىا   ذذل منةذذا حذاد ت  ذاعذدر   وجود فذا رر ثذابرذذا الحنذذا  ن تذا عذذا ل تيذذاد الروسذذذذذذذذذذذذذذي في المنتيذذا
 دقييا. 26 ب  ميمي  الحويا  بل ذلك 

كانون األول/ديسذمبرا ب ن أ ييا والمسذتوماا أسذفرت حا ر جويا شذنرةا واعررفب بةا عقنا   3وفي  -63
الواليات المريدر عن ميرل عضذذذو مزعوى في تنظي  الياعدر وإ ذذذا ا سذذذرا مدن  ن كانوا يسذذذافرون عقل نفو 

 ري  ال و تحاوزت فيه سيا تة  الد اجا النا يا لق ي  المسرةدأ.الت

كانون األول/ديسذذذذذمبرا  رب بقدر الحديدرا اسذذذذذرةدفب حا ر جويا شذذذذذنةا واعررأ  11واالم لا في   -64
بةا عقنا  االتياد الروسذذذي  ا دا  مزعوما  لحماعا جند ال ذذذاى ال ذذذي ذذذانيا الرا عا ليراف الدين. وُأف د أن الرا ر  

 ت عن ميرل شيا ن عقل األ لا أ دهما ففلا وإ ا ا تسعا أففال آ رين وأ اا نسال.أسفر 

وفيما يي  اسذذذذريداى ذ ا ر ح ر موجةا شذذذذديدر االنفحا  في مناف   ضذذذذريا م رظا  السذذذذ ان  -65
أع  يا لذد  القحنذا أسذذذذذذذذذذذذذذبذاب معيولذا تحعقةذا تعريذد أن اليوات المواليذا لقي ومذا ا ت بذب جريمذا    56كالفيرر  

م ذذذذذذذا ات في  ذذذذذذذفوأ   رب المرم قا في شذذذذذذذن هحمات ع ذذذذذذذوا يا أسذذذذذذذفرت عن  سذذذذذذذا ر في األ وان أوالي
يبدو  المدن  ن. وع ور  عقل ذلكا  د ت ون اليوات المواليا لقي وماا   نةا هحمات دقييا اسرةدفب عقل ما
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د مةاجما  أع  يا ا ت بب جريمري اليرب المرم قر ن في تعما  59مباشذذذذذذذذذذذذذرر مسذذذذذذذذذذذذذعف ن وعيادر فبيا كالفيرر 
يرعق   اليوادر الري اسذذذذذذذذذذذذُرةدأ ف ةا تيديدا  ميي   عامق ن فب  ن وتوجيه هحوى لذذذذذذذذذذذذد مرف  فبي. وفيما

أع  ي دون وجود أو هذذذدأ   62-60أع  ي والعذذذديذذذد من منذذذازل المذذذدن  ن كالفيرات    57لقنذذذاز  ن كالفيرر  
مرم قذا في توجيذه هحمذات  عسذذذذذذذذذذذذذذ رو والذذذذذذذذذذذذذذحا  ذد ت ون اليوات المواليذا لقي ومذا ا ت بذب جريمذا اليرب ال

 مدن  ن. لد

أع  يا األمر   64-63يرعق   ادعالات اليرل المسذذذذذذذذذرةدأ لم ذذذذذذذذذربة ن  ان هاب كالفيرتان   وفيما -66
ال و تسذذب  في و و  م ذذا ات في  ذذفوأ المدن  نا توا ذذل القحنا الريي   في ه   اليوادر  النظر ملل 

  داثا عةدها.

 ان، واالختفاء القسري، وأوضاع االحتجازاالعتقال واالحتجاز التعسفي -باء 

في مفا  الحةود المنةحيا المسذرمرر لين  المعا لذا السذياسذياا وا ذقب ه اا تيرير ال ذاى تي  د   -67
اليريات األسذذاسذذياا واعريقب أشذذيا ذذا  ُيعريد أنة  ينرمون ملل أ زاب معا لذذا ومنريدو السذذقتات الياكما  

 .ي 58ك و يف  ن ون تال مع م  ن

يبذدو ه اذا تيرير ال ذذذذذذذذذذذذذذاى   ُوثيذب عذدر  ذاالت لن ذذذذذذذذذذذذذذتذال مع م  ن اعُريقوا ألنة  انريذدوا عقل مذاو  -68
يزال آ رون ميرحزين  رل و ب كرا ا ه ا  و"  وما اننياذ". وُأفرج عن  عضذذذذذذذذذذة  في حضذذذذذذذذذذون أياىا وال

ألن ه اا تيرير مدر شذذةر تيريبا     2021الريرير. وُعقيب  نار أو ينب ان با يا الرقفزيونيا في آب/أحسذذتو  
 تُرن لةا الترييا الري تاو  بةا الينار الحماعا وفاا ل أ ر . ال اى ل 

وا نب  االت موثيا أ ر  الر ا ا الم ذذذذذذذذددر الري تما سذذذذذذذذةا ه اا تيرير ال ذذذذذذذذاى عقل  يار المدن  ن   -69
 مسذذذذا ل  أو  ال وميا. وا ُرحز أشذذذذيا  عي  تعقييات أدلوا بةا في ميادثات  ا ذذذذا ترعق  بر اليل الموي ذذذذا 

دينيا. وُو ذذذذذفب ه   الرعقييات  أنةما افررال وتحديلا   ث تةدو الرةما ال انيا ملل      السذذذذذحن مدر سذذذذذنا  
وا در. ووا ل جةاز الف ن كاليسبا سا يا يا الم ق   ضبر االلرزاى  يواعد السقون االجرماعي و واعد القباف 

  ا تدا ةن م  و "ح ر ال يا"ا وعدى امر الةن اليظر  الري فرلذذذذرةا ه اا تيرير ال ذذذذاىا اعريال النسذذذذال  سذذذذب 
 الف ن.  أيقول/سبرمبرا ُذكر أن "شرفا أ  قيا" جديدر ُأن ابا  عد  ل جةاز  عقل وسا ل الررفيه. وفي 

ه اا تيرير ال ذذذذذذذذذذذذاى من  اةر سذذذذذذذذذذذذ   أوفي اليضذذذذذذذذذذذذايا "المرعقيا  األمن"ا تمنا اليواعد انجرا يا الري   -70
 ذذذذذد ت أ  اى  انعداى عقل ميرحزين مرةم ن برة  م ل الرعاون ما الريال     االتاذذذذذال  مياىا وما ذلك

تيدثوا عن  الدولي. وو ذذذذذذ  ميرحزون سذذذذذذا يون كيل ُييرحز األففالا  من ف ة  األيراىا ما ال با . كما
معةا  . فعقل سذذب ل الم الا و ذذفب امرأر أجريب  ي 59ك يةكد أنمافا  سذذب  مثباتةا الرع ي  والعن  الحنسذذيا ما

ا والري تعرلذذذذذذذذذب 2019و  2018ميابقا مة را  األشذذذذذذذذذةر الري  ضذذذذذذذذذرةا في اال رحاز في مدل  ب ن عامي  
  لةا ل ذالل والعن  الحنسذذذذذذذذذذذذي. وشذذذذذذذذذذذذر ب كيل ُأجبرت عقل  قا م  سذذذذذذذذذذذذةا  ال امل أثنال جقسذذذذذذذذذذذذات  

ر أجابب  االسرحواب الري جرت  يضو  عدر  جالا وُسمح لةا  ا تدال  تعا وا در من الم  و في كل مر 
عدر  االتا   ف ةا عقل سذذذذذذذذذذةال. وواجه أفراد األسذذذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذذعواات في معرفا أماكن وجود الميرحزينا وفي

 في وسا ل انع ى.  عد لروط من جةات مةثرر أو يفرىج عن الميرحزين  او ر ح ر  انونيا مال ل 

رحاز أشذذذذيا   ولد  القحنا أسذذذذباب معيولا تحعقةا تعريد أن ه اا تيرير ال ذذذذاى اسذذذذرمرت في ا  -71
ُيسذذمل  اوداب العاما تأث را  أشذذد   تعسذذفا ا  من ف ة   ذذيف ون ون ذذتال مع م ون ونسذذال. ويةثر تتبييةا لما

 ____________ 

 .71-67الفيرات  اA/HRC/48/70انظر أيضا   ي58ك
 . 65الفيرر  اA/HRC/46/55 ي59ك
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ي ذذذذذذذ ل تم  زا  جنسذذذذذذذانيا  في الرمرا  ييو ةن. وتنرةك االعرياالت والرد ل في   في النسذذذذذذذال والفرياتا وهو ما
ل ذلكا وا ذذذذذذذذذذذذذقب ه اا تيرير ال ذذذذذذذذذذذذذاى تحاهل عمل وسذذذذذذذذذذذذذا ر انع ى الي  في  ريا الرعب ر. وع ور  عق

سذذيما في  ضذذايا اال رحاز "المرعقيا  األمن" الري ُ    ف ةا عقل المرةم ن  انعداىا   األ ذذول اليانونياا وال
ي ذ ل جريما اليرب المرم قا في م ذدا  أ  اى وتنف   أ  اى انعداى دون وجود     سذاب   ذاد    وهو ما

 يا .عن مي ما م  قا ت      نظام

 الحجز على األمالك -جيم 

اسذريدامةاا  و دت عدر تيا ير وإفادات شذةود عن  حز ه اا تيرير ال ذاى عقل أم ن  ا ذا أو -72
بل منةا لحنا تسذذذذمل "لحنا العيا ات" أو "لحنا حنا   اليرب" سذذذذا يا . وشذذذذمقب   م ل المنازل واأل الذذذذيا  سذذذذُ

المنتياا وك لك من ُيعريد أنة  يةيدون   وما الحمةو يا الماذذاد ر تيديدا  أم ن السذذو ي ن ال ين فروا من  
يعا لذون     ه اا تيرير ال ذاى. واسذُرةدفب تيديدا  أم ن األ قياتا م ل المسذيي  ن.   العرايا السذو يا أو

وأُعت ب األم ن الميحوز عق ةا عادر  ملل أفراد ه اا تيرير ال ذذذذاى وأسذذذذره ا في   ن ُأجارت أم ن أ ر   
 ا قيا ا وُ ولب مبالغ انيحا  لاالح "  وما اننياذ".لناز  ن د

من  يون مق يذا النذاز  ن ميميذا تيذديذدا   موجذ  اليذانون الذدولي اننسذذذذذذذذذذذذذذانيا ويحذ  أن تيررمةذا  -73
سذذذذيما في   جميا األفراأ. و د ت ذذذذ ل الماذذذذاد ر المو ذذذذوفا لألم ن جريما اليرب المرم قا في النة ا ال

 ألم ن المااد ر ألعضال في ه اا تيرير ال اى.الياالت الري ُتعتل ف ةا ا

 ريف حلب الشمالي ومنطقتا رأس العين وتل أبيض -خامساا  

عقل الرح  من الريسذذذن ال و فرأ عقل الولذذذا األمني العاىا ميا نا   الرداعيات المباشذذذرر لعمقيا  -74
ي  أف الع ن وتل أبيغ نبا السذذ ى وعمقيا حاذذن الزيرونا اسذذرمر الناف في  يل  ق  ال ذذمالي ومنتير 

  ن مرت منتيرا  أف الع ن وتل أبيغ  يوي ذذذذذذذون  ا ف ن من الياذذذذذذذ  والعبوات الناسذذذذذذذفا المرتحقا. وفي
 فررر هاد ا نسذذذذذذذبيا ا شذذذذذذذةد  يل  ق  ال ذذذذذذذمالي عدر  وادر  اذذذذذذذ  وانفحا  عبوات ناسذذذذذذذفا ميمولا عقل 

دن ون أنفسذذذذذذذذذذذة  ميا ذذذذذذذذذذذرين  عدر ه   المنتيا ال ذذذذذذذذذذذديدر الريق ا يحد الم مركبات كمركبات مفيياي. وفي
نزاعاتا ت ذذذا ن ف ةا اليوات المواليا لقي وما واليوات الرركياا فضذذذ   عن جماعات مسذذذقيا ح ر   ومياا 

 .ي 60ك م ل الحين الوفني السو و و وات سو يا الديميرافيا

ييال  اليانونا وتعرض  واسذذذذذذذذذذذرمرت فاذذذذذذذذذذذا ل الحين الوفني السذذذذذذذذذذذو و في سذذذذذذذذذذذق  اليريا  ما -75
زون لقرع ي  وسذذذذذذذذذذول المعامقا. وُأبقغ أيضذذذذذذذذذذا  عن  االت وفار أثنال اال رحاز و االت ا رفال. وما الميرح

اسذذذرمرا  فاذذذا ل الحين الوفني السذذذو و في ا رحاز مدن  ن بدعو  ا ت ابة  جرا   "مرعقيا  األمن" وانرياد  
عفرينا شذذذذذذةد موسذذذذذذ   السذذذذذذقتات اليا ماا ُأليي التبغ عقل آ رين عندما  اولوا اسذذذذذذرعادر أ الذذذذذذ ة . وفي

 اذذذذذذذذذاد الزيرون زيادر في العن  واالبرزاز المرتبر  االعريال واالنرةاكات المراذذذذذذذذذقا  السذذذذذذذذذ ن واأل الذذذذذذذذذي  
والممرق ات. وعقل الرح  من األوامر الاذذذذذذذذاد ر عن الحين الوفني السذذذذذذذذو وا والري افقعب عق ةا القحناا  

ال واسذذذذذذذذذذذذذذريذدامة  من  بذل فاذذذذذذذذذذذذذذا ذل الحين   يظر تحن ذد األففذالا ُأبقغ عن زيذادر في  ذاالت تحن ذد األففذ 
 الوفني السو وا وهي  االت   د الريي    اليا .

 ____________ 

 .68-67الفيرت ن  اA/HRC/45/31و و94الفيرر  اA/HRC/46/55 ام     اانظر ي60ك
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 الهجمات العشوائية على السكان المدنيين -ألف 

اسذذرمرت العبوات الناسذذفا المرتحقا في  رل الناف   ذذ ل ع ذذوا ي وإليان ألذذرا  ماديا في  يل  -76
 35ييل عن   ولةا. وُوث  ما ال زاز وجرابقو ومافي ذلك في مدن عفرين والباب وإع  ق  ال ذذذذذذذذذذماليا  ما

  يو وتسذببب ه   اليوادر ف 2021  ادثا  اذ  وتفح ر  عبوات ناسذفا مرتحقا في الناذ  ال اني من عاى
 آ رين. 120شياا  وإ ا ا أك ر من  34ميرل 

ووثيذب القحنذا تسذذذذذذذذذذذذذذعذا انفحذا ات  عبوات نذاسذذذذذذذذذذذذذذفذا مرتحقذا في الفررر ب ن تموز/يوليذه وت ذذذذذذذذذذذذذذرين  -77
شذذذذياذذذذا  وإ ذذذذا ا الع ذذذذرات. وانفحرت العبوات  18ييل عن   ا أسذذذذفرت عن ميرل ما ال2021األول/أكروار  

ميزن لقو ودا وك لك عقل  الناسذذذذذذذذذفا المرتحقا في مناف  م رظا م ل األسذذذذذذذذذوان وال ذذذذذذذذذوا   المزد ما وفي
 والي   2021ر ت ذذرين األول/أكروا  11الترن المو ذذقا. وو عب اليادثا األك ر فر ا  في مدينا عفرين في 

منراذذ  النةا ا عندما انفحرت عبور ناسذذفا مرتحقا ميمولا عقل مركبا كمركبا مفيياي عند دوا  مزد   
  ن أن السذذذقتات   آ رين. وفي 20أشذذذيا  وإ ذذذا ا   7أسذذذفر عن ميرل   اليرب من سذذذون اليضذذذا ا ما

يروج  أو اسذذذذذذرنراج في ه ا ترق  القحنا معقومات كافيا لق الميقيا نسذذذذذذبب الرفح ر ملل جماعات كردياا ل 
 يعقن أو فرأ مسةول ره عن أو من  وادر العبوات الناسفا المرتحقا الري ُسحقب. الادد. ول 

كمذا و عذب  وادر أ ر  في عفرين ومنذاف  أ ر  محذاو ر لرذل  فعذبا توجد ف ةذا  وات سذذذذذذذذذذذذذذو يا  -78
ا 2021وآب/أحسذذذذذذذذذذتو  شذذذذذذذذذذةرو تموز/يوليه   . وفيي 61ك الديميرافياا فضذذذذذذذذذذ   عن  وات سذذذذذذذذذذو يا و وسذذذذذذذذذذيا

ييل  مدن  ن وإ ذذذذذذذذذذا ا ما ال 10عدر  وادر  اذذذذذذذذذذ  مدفعيا أسذذذذذذذذذذفرت  سذذذذذذذذذذ  الريا ير عن ميرل  و عب
 آ رين. 74 عن

وفي م د  اليوادرا أ ذذذذذذذذذذاب  ذذذذذذذذذذا وخ موجه شذذذذذذذذذذا نا مدنيا ذات  افعا عقل ميراا من مو ا  -79
 ن وإ ذذذذذذا ا ابن أسذذذذذذفر عن ميرل شذذذذذذتيي آب/أحسذذذذذذتوا ما 5عسذذذذذذ رو تركي أمامي  حوا   ريا هوزان في 

عمةما. وعندما و ذذذذل المسذذذذعفون المدن ون  سذذذذيا ر مففال وسذذذذيا ر مسذذذذعاأا دمر  ذذذذا وخ موجه ثان سذذذذيا ر  
أد  ملل م ا ا اثن ن من المسعف ن. ويزع  أن الاوا يخ وإف ن النا  ال و أعي  ذلك جال   انسعاأا ما

 لسو يا واليوات الروسيا.من منتيا محاو ر تسيتر عق ةا  وات سو يا الديميرافيا واليوات ا

ا أ ابب ث ثا ملل سرا  2021ت رين ال اني/نوفمبر    19وفي تا يخ أ درا ما  قول مسال يوى   -80
 8 آ رينا ب نة   17مدن  ن وإ ا ا   3أسفر عن ميرل    وا يخ ث ثا مبان في شا   س ني في عفرينا ما

مسذذذر ذذذفل ال ذذذفال ال و تعرض لةحوى مم ب في  أففال وعدر نسذذذال. وييا في الحوا  مسذذذر ذذذفيانا أ دهما 
. ومن المعروأ أيضذذذذا  أن في المنتيا عدر موا ا عسذذذذ ريا وأمنيا لقحين  ي 62ك و ب سذذذذاب  في  زيران/يونيه

 الرركي والحين الوفني السو وا وكانب ميو   ا  مر ر    ل الفررر الم مولا  الريرير.

 وات سذذذذذذذذذو يا الديميرافيا عقل المناف  المأهولا  و د ت ذذذذذذذذذ ل حا ات اليوات المواليا لقي وما أو -81
م ذذذذذذذذذا ا  أع  ي جريما اليرب المرم قا في شذذذذذذذذذن هحمات ع ذذذذذذذذذوا يا تةدو ملل ميرل أو 80-78كالفيرات  

اسذذذذذذذذذذذذذُرنرج سذذذذذذذذذذذذذا يا ا مذا كانب الةحمات  العبوات الناسذذذذذذذذذذذذذفا المرتحقا  مدن  ن. واانلذذذذذذذذذذذذذافا ملل ذلكا وكما
فراأ في النزا ا فذ نةذا  ذد ت ذذذذذذذذذذذذذذ ذل جريمذا اليرب المرم قذا في شذذذذذذذذذذذذذذن أع  ي  ذد نفذ تةذا أ 77-76 كالفيرتذان

 .ي 63ك م ا ا مدن  ن هحمات ع وا يا تةدو ملل  رل أو

 ____________ 

 .14الفيرر  اA/HRC/43/57انظر المرف  ال اني و ي61ك
 .79الفيرر  اA/HRC/48/70 ي62ك
 .90الفيرر  االمرجا نفسه ي63ك
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 االعتقال واالحتجاز التعسفيان، واالختفاء القسري، وأوضاع االحتجاز -باء 

 عغ  أفادت ماذذاد   أن فعاليا الةياكل شذذبه اليضذذا يا لقحين الوفني السذذو و تريسذذنا ب د أن -82
الفاذا ل توا ذل ا رحاز األشذيا  تعسذفا ا  ا ج نتان تقك الةياكل. وأفاد معريقون سذا يون  أن الفاذا ل  
 امب  اعرياالت وكانب مسذذذذذذذةولا عن مدا ر مراف  اال رحازا وكان مسذذذذذذذةولو الميابرات الرركيا  الذذذذذذذرين 

يم قوا  ر أماى  اضا وأن مف ن   يوجةونةا. وأفاد ك  ر من الميرحزين  أنة  ل  أ يانا  في االسذذرحوا ات أو
 رب نةايا فررر ا رحازه ا   يروا  الذذيا  مال  ضذذرر  ا جي. وأفاد آ رون  أنة  ل  سذذرا ة  ت  بدفا  شذذل أو

  عغ الياالت  عد عدر سنوات. وفي

واسذرمر و ود تيا ير عن قياى عنا ذر من الحين الوفني السذو و  ا رحاز مدن  ن اُتةموا  حرا     -83
عوما واانرياد فاذذذذذذذا ل الحين الوفني السذذذذذذذو و. ويحرو الريي   في ا رحاز  ذذذذذذذيف  ن تعسذذذذذذذفا . أمنيا مز 

نزاعات عقل أم نا  من ف ة  أفراد   وا ُرحز أشذذيا  آ رون عقل سذذب ل االنرياى في نزاعات شذذياذذيا أو
 أدنا ي. 91 دموا فقبات  سميا السررداد أم كة  كالفيرر 

 ا ت اب الرع ي  وسذذذذذذذذول المعامقا في مركز ا رحاز تا ا لقحين  را   وأفاد معريقون ُأفرج عنة  مة  -84
. وترضذذذذذذذذمن الريا ير ادعالات  مما سذذذذذذذذا الرع ي   رل 2021 الوفني السذذذذذذذذو و في و ب سذذذذذذذذاب  من عاى

الموت. وُيدعل أن الرع ي  وسذول المعامقا و عا أسذاسذا  أثنال جقسذات اسذرحوابا وشذم  الضذرب وولذويات  
في ذلك عقل األعضذذذذذذال  دسذذذذذذات الاذذذذذذع  ال ةراا يا والاذذذذذذدمات ال ةراا ياا  مامحةدرا واسذذذذذذريداى مسذذذذذذ 

و ت ميرحزات  م  سذذذذذذذذذذةن الدا قيا. وأف د بو و  معظ  ه   المما سذذذذذذذذذذات في مراكز   الرناسذذذذذذذذذذقيا. كما  ذذذذذذذذذذُ
الراعيا وكذذ لذذك في موا ا ح ر  سذذذذذذذذذذذذذذميذذا ل  رحذذاز   اال رحذذاز في مير فر ذذا اليمزر في  وا  كقوا وفي

 معظ  االدعالات  اتةامات لد فر ا اليمزر وفر ا السقتان مراد.المة ب. وترعق  

و  ل الفررر الم ذذذذذذذذذذذمولا  الريريرا ُجمعب  وايات مرعددر عن  دور وفيات أثنال اال رحاز لد   -85
  ن أن  سذذذيما في مركزو اال رحاز في الراعي وزيا را في منتيا الباب. وفي الحين الوفني السذذذو وا وال

ي ذذذذذذذذذذذ ر ملل أن الحين الوفني   دت ملل أسذذذذذذذذذذذره ا  سذذذذذذذذذذذبما أفاد األ ا با ليو هنان ماج ث المروف ن أع
 السو و بدأ أو تيي   في ه   الوفيات. وأبقغ األ ا ب عن وجود آثا  سول معامقا عقل ج ا أ د المروف ن. 

وجود  ي 64ك 2019و 2018وأكدت المعقومات الري ُجمعب عن ماذذذذذ ر أشذذذذذيا  ُفيدوا في عامي  -86
. وا ُرحز العديد من المدن  ن ما منا االتاذال فررات فويقاا  ملل مسذرو  اال رفال اليسذرو  مما سذات تر ل

 عغ اليذاالتا عق  األ ذا ب أن ذوية  مذاتوا   يزال  عضذذذذذذذذذذذذذذة  مفيودا   رل و ذب كرذا ذا هذ ا الريرير. وفي وال
منةا وسا ل الروا ل االجرماعيا مة را  أثنال اال رحازا ب نما عق  آ رون  م ان وجود المفيودينا بوسا ل  

 وتم نوا من تأم ن انفراج عنة   عد دفا  شل.

وفي تتو  م ذذذذذذذذذذذحاا  دى الحين الوفني السذذذذذذذذذذذو و معقومات عن أ اا  االت  وك  ف ةا أفراد    -87
تمقك القحنا   . وال2021و 2019دا قيا  برةما ا ت اب أعمال تع ي  وسذذذذذذذذذذذذذول معامقا وا رتاأ ب ن عامي 

 عن انجرالات اليضا يا. عد تفا  ل 

ف ةا  ولد  القحنا أسذذذذذذباب معيولا تحعقةا تعريد أن  عغ فاذذذذذذا ل الحين الوفني السذذذذذذو وا  ما -88
في ذلك في سذيان   فر ا السذقتان مراد وفر ا اليمزرا  د سذقبب أشذيا ذا   ريرة   اذو ر ح ر م ذروعاا  ما

د ي ون عنا ذذذذذذر في الحين الوفني نزاعات عقل أم ن. و  أعمال انرياميا  سذذذذذذب  نزاعات شذذذذذذياذذذذذذيا أو
في ذلك أشذذذ ال من  السذذذو و ا ت بوا أعمال تع ي  ومعامقا  اسذذذيا واعردالات عقل ال راما ال ذذذياذذذياا  ما

 ____________ 

 .55الفيرر  اA/HRC/45/31و و96الفيرر  اA/HRC/46/55انظر  ي64ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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تزال فاذا ل الحين الوفني السذو و  العن  الحنسذيا وهي أعمال ت ذ ل جرا    رب. وع ور  عقل ذلكا ال
 أدنا ي. 93يسرو كانظر أيضا  الفيرر مسةولا عن مما سات تر ل ملل مسرو  اال رفال ال

 التدابير المؤثرة على حقوق الملكية -جيم 

في ذلك المنازل  وا ذذذذقب فاذذذذا ل الحين الوفني السذذذذو و شذذذذرل األم ن في مدينا عفرينا  ما -89
  ن اسذرمرت  أثر   ذ ل  ا  عقل أ ذيابةا الناز  ن. وفي والمدا ف والمي ت الرحا يا والماذاناا ما

بل منةا فرض "الضذذذرا  "أنماط سذذذق سذذذيما   ل موسذذذ   ا الي 65ك   األم ن ونةبةا وشذذذرقةا وماذذذاد تةاا  سذذذُ
 اذذذذذذذاد الزيرونا فمن بواعث الر ذذذذذذذحيا أيضذذذذذذذا  رةو  تيا ير مة را  تف د برد أم ن كانب م ذذذذذذذرولا سذذذذذذذا يا  

 والرعويغ عنةا.

 تيديات مدا يا في مدا ر  الناز  ن دا قيا   وواجه عدد من المال  ن ال ين يوي ذذذذذذذذذذذذذذون في اليا ج أو -90
ممرق اتة  وت  االسذذذر  ل عقل ميا ذذذ قة  وايعةا عقل الرح  من تيديمة  الوكاالت ال زما ندا ر أم كة .  

أ يانا   - و  ل الفررر   د االسذذرعراضا اسذذرولب الحماعات المسذذقيا عقل مياذذول آالأ أشذذحا  الزيرون 
ح ر الرسذذذذذذميا الري تسذذذذذذمح لمال ي  كاالت الرسذذذذذذميا أوتعد تعررأ  الو  ول  -  بدعو  تياذذذذذذ ل "الضذذذذذذرا  "

ا  امب  2021الفررر ب ن تموز/يوليه وت ذذذذذذذذذرين ال اني/نوفمبر   األ الذذذذذذذذذي الرا ب ن  اذذذذذذذذذون ممرق اتة . وفي
ا في موبتقي واقبل  ميافظا  ق ا ببيا  دار م ناتقسذذذذذذذ لاجماعران مسذذذذذذذقيرانا هما الحبةا ال ذذذذذذذاميا وفر ا  

 اأ ثال اا عقل الرح  من اعرراض المال  ن الرا ب ن. يون جما ميا  ل الزيرون ملل أفر 

وأفاد  عغ المال  ن  أنة  وجةوا شذذ او  ملل القحنا الم ذذرركا المن ذذأر مة را  نعادر الييون في  -91
عفرين كالم ا  مل ةا أيضا   اس  "لحنا  د المظال "ي السررداد ممرق اتة . وتعامل آ رون مباشرر  ما فاا ل  

لسذذذذذذذو و السذذذذذذذررداد ممرق اتة  الماذذذذذذذاد را من   ل دفا  شذذذذذذذلا وذكروا أنة  أ حموا عن الحين الوفني ا
القحول ملل اوليات الرسميا المرا ا  وفا  من انرياى فاا ل الحين الوفني السو و. وجمعب لحنا الريي   

و  السررداد عدر تيا ير عن أعمال انرياميا  اى بةا أفراد من الحين الوفني السو و لد مال  ن  دموا ش ا
م د  الياالتا ُ رل   في ذلك الرةديد القفظي والضذذذذذذذذذذرب واال رتاأو وفي الرعويغ عنةاا  ما أم كة  أو

 مزا    عد أن تم ن من اسرعادر أم كه من الفاا ل المسقيا في منتيا عفرين.

من سذذيما عند تيي   م اسذذ  شذذياذذياا   و د ت ذذ ل ماذذاد ر أفراأ النزا  لألم ن اليا ذذاا وال -92
 فرض "لرا  "ا جريما اليرب المرم قا في النة .  يون جمعةا أو   ل بيا الميا  ل أو

يرعق   االسذذرنراجات الري ت ذذ ر ملل ا ت اب أعضذذال في الحين الوفني السذذو و انرةاكات  وفيما -93
نم انا أع  يا في المناف  اليالذذذذذذذذذذذذذعا فعقيا  لقسذذذذذذذذذذذذذيترر الرركياا تريمل تركياا  د  ا 91و 88كالفيرتان  

المسذذذذةوليا عن لذذذذمان النظاى العاى والسذذذذ ما العاما وتوف ر  مايا  ا ذذذذا لقنسذذذذال واألففال. وتظل تركيا 
مقزمذذا  ذذااللرزامذذات الواجبذذذا الرتب   في محذذذال  يون اننسذذذذذذذذذذذذذذذذان تحذذذا  جميا األفراد الموجودين في تقذذذك 

ر  مع مةذا بةذاا فذ نةذا  ذد تنرةذك  ترذد ذل اليوات الرركيذا لو   هذ   االنرةذاكذات عنذدمذا ي  األ الذذذذذذذذذذذذذذي. وإذا ل 
 .ي 66ك االلرزامات الم كو ر أع  

 ____________ 

و30-28الفيرات    اA/HRC/39/65 ي65ك و67الفيرر    اA/HRC/40/70و  و62الفيرر    اA/HRC/42/51و    اA/HRC/43/57و 
 .64-63و 50-46الفيرات  اA/HRC/45/31و و57-56و 42-41الفيرات 

 .68-67الفيرتان  اA/HRC/45/31و و94الفيرر  اA/HRC/46/55 ي66ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/65
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/51
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
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 شمال شرق الجمهورية العربية السورية -سادساا  

. فالناف ال ين يوي ذون عقل فول  توط المواجةا ي 67ك رقب الييار في شذمال شذرن البقد ح ر آمنا  -94
يالذعا لسذيترر  وات سذو يا الديميرافياا ب ن منتيا عمقيا نبا السذ ىا في أجزال ميافظري اليسذ ا والر ا ال 

والحزل ال ذذذذذذذذذذذذمالي من ميافظا  ق  كانظر المرف  ال انييا معرلذذذذذذذذذذذذون  اذذذذذذذذذذذذفا منرظما لألعمال العدا ياا  
 .  2021في ذلك  عد الرارييات الرركيا في ت رين األول/أكروار   ويي ون المزيد من الراع دا  ما 

سذذذذذذذذذذذذيما في ميافظا دير الزو ا ما اسذذذذذذذذذذذذرمرا    الكما كان الولذذذذذذذذذذذذا في جنوب المنتيا مريقبا ا   -95
جميا أنيال ال ذذذذمال ال ذذذذر يا كان المعا لذذذذون  هحمات داعن وعمقيات م افيا ان هاب  دا  عق ةا. وفي

يوي ذذذون أيضذذذا  في  وأ من اال رحاز الرعسذذذفي مذا أعراوا  ذذذرا ا عن آ ا ة .   ي 68ك ل دا ر ال اتيا الياكما
 سذذذذذذذذذاا فضذذذذذذذذذ   عن الميافر الاذذذذذذذذذييا الري ييدثةا الرقور الناج  عن ُوثيب الظروأ الموي ذذذذذذذذذيا البا كما

ماذذافي النفر في دير الزو  واليسذذ ا. ورقب مسذذرويات العن  مرتفعا في مييمات الناز  ن الري تيولب  
شذذذذذذذذذي ا أك ره  من النسذذذذذذذذذال  60 000ملل مراكز ا رحازا م ل مييمي الةول و وجا   ث ُييرحز زهال 

 ييرب من ث ر سنوات. ماا من   ي 69ك واألففال

 غارات الطائرات المسّيرة مقتل المدنيين في مناطق خطوط المواجهة وفي -ألف 

توا ذذذذذذذذذل اليرال في مدينري ع ن عيسذذذذذذذذذل  ميافظا الر ا وتل تمر  ميافظا اليسذذذذذذذذذ ا و ولةماا  -96
مواجةا دا ل  أد  ملل سذيوط  رقل وجر ل واسذرمرا  نزون المدن  ن ال ين يوي ذون  اليرب من  توط ال ما

 األ الي الري تسيتر عق ةا  وات سو يا الديميرافيا.

آب/أحسذذذذذتوا ُدمر جز يا  منزل في  ريا الاذذذذذفوانياا  اليرب من  ر المواجةا  4وفي فحر يوى  -97
 حوا  ع ن عيسذذذذذذذذلا في هحوى ُييرمل أن ي ون  د و ا في سذذذذذذذذيان تبادل نف ن النا  لذذذذذذذذمن المنتيا.  

آب/أحسذذذذتوا واعد حروب ال ذذذذموا   17 اعا أفرادا من ب نة  ث ثا أففال. وفيوُ رقب أسذذذذرر م ونا من أ  
أد   اذذذذذ  مدفعي عقل  ريا أبو  اسذذذذذ نا اليريبا من تل تمر والوا عا عقل  ر المواجةاا ملل ميرل امرأر 

مدن  ن آ رين. وُدمرت مبان سذذذذذذذذذذ نيا ومد سذذذذذذذذذذاا وت  ذلك نزون   10ييل عن   في منزلةاا وإ ذذذذذذذذذذا ا ما ال
رد المزيد من المدن  ن في   وفيالسذذذ ان.  آب/أحسذذذتو وأيقول/سذذذبرمبرا تعرلذذذب  ر  أ ر  لقياذذذ ا وشذذذُ

  يل اليس ا.

ورقب   يا داعن المربتيا ن ذذذتا في شذذذمال شذذذرن البقدا ووا ذذذقب شذذذن هحمات. وكان آ رها  -98
ونف     .ي 70ك 2022كانون ال اني/يناير    20أدنا ي في  108هحوى عقل سذذذذذذذذذحن الاذذذذذذذذذناعا في حويران كالفيرر 

سذذذذذذذذذذذيما في ميافظا دير الزو ا  الريال  و وات سذذذذذذذذذذذو يا الديميرافيا عمقيات مر ر ر لم افيا ان هابا ال
 عغ األ يان في ميافظري اليس ا والر ا أيضا . وتف د الريا ير  أن عدر  وادر من ه ا اليب ل أدت   وفي

 تزال الريتييات جا يا. ملل و و  م ا اتا وال

 ____________ 

في  وادر شذمقب الياذ  واالشذرباكات المسذقيا وإف ن النا    اآ رين  181وُأ ذ   ما ال ييل عن  امدنيا    245ُ رل ما محموعه   ي67ك
در تيييب منةا مفولذذذذيا األم  المريدر  وهي  وا  اواليرل المسذذذذرةدأ والعبوات الناسذذذذفا المرتحقا أو المرفحرات من ميقفات اليرب

 . 2021الساميا لييون اننسان في عاى 
 .12الفيرر  اA/HRC/45/31 ي68ك
 . 8الفيرر  اS/2021/890 ي69ك
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Syria%20Qamishli%20  انذذذذذذذذذذظذذذذذذذذذذرن ي70ك

Flash%20 Update%2001_FINAL.pdf . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/S/2021/890
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Syria%20Qamishli%20Flash%20%20Update%2001_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Syria%20Qamishli%20Flash%20%20Update%2001_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Syria%20Qamishli%20Flash%20%20Update%2001_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Syria%20Qamishli%20Flash%20%20Update%2001_FINAL.pdf


A/HRC/49/77 

21 GE.22-01612 

يرسذذذذذ     ير عن عدر حا ات  تا رات مسذذذذذ ارر ي ذذذذذربه في أن تركيا نف تةاا وهو ماوتقيب القحنا تيا -99
وثيب القحنا  . كماي 71ك ما اعرراأ السذذذذذذذقتات الرركيا  اسذذذذذذذرةداأ "م هاب  ن" في الحمةو يا العرايا السذذذذذذذو يا

يا ُي ذذذذربه أنةما حا تان مسذذذذرةدفران  تا رات مسذذذذ ارر عقل بقدت ن دا ل مناف  تسذذذذيتر عق ةا  وات سذذذذو   ما
 الديميرافيا وتياذو اليدود ما تركيا. ويبدو أن أفرادا  مرتبت ن  السقتات ال رديا كانوا مسرةدف ن.

واسذذذذذذذذرةدأ الةحوى األول مركبا ح ر عسذذذذذذذذ ريا مركونا أماى محقو العدالا االجرماعيا في ع ن  -100
  السذذيا را وأف د ت ذذرين األول/أكروار. وُ رل شذذياذذانا أ دهما سذذا   20العربا شذذمال ميافظا  ق ا في  

الذ و ُيعريذد أنذه  امذا كذان المسذذذذذذذذذذذذذذرةذدأ    -  عن م ذذذذذذذذذذذذذذا ذا ث ثذا آ رين عقل األ ذل. وكذان أ ذد الماذذذذذذذذذذذذذذاب ن
ت ذرين ال اني/نوفمبر أيضذا ا  9هو الر يو الم ذا ن لمحقو العدالا االجرماعيا. واعد رةر يوى   -  الةحوى

أسذذذذذذذذفر عن ميرل ث ثا  جال أثنال  أ ذذذذذذذذاب هحوى ثان مركبا في مدينا اليام ذذذذذذذذقي  ميافظا اليسذذذذذذذذ اا ما
عوده  ملل منذازلة  من جنذازرا وجميعة  من أ ذا ب   يو لحنذا الذدفذا  في الحزيرر. وكذان عمر الضذذذذذذذذذذذذذذييذا  

 عاما ا وكان معروفا  عنه أنه عضو في جبةا الريرير الوفني ال ردسرانيا. 82األكبر سنا  

ا ا وأن الاذذذوا يخ المسذذذريدما كان ماذذذد ها  وفي كقرا اليالر نا يبدو أن المركبات اسذذذُرةدفب عمد -101
تزال   تعررأ السذذذذذذذقتات الرركيا  ضذذذذذذذقوعةا في هات ن اليالر ن. وال عقل األ جح فا رات مسذذذذذذذ ارر تركيا. ول 

 الريتييات جا يا.

 سلب الحرية تعسفاا  -باء 

 ضة والصحفيين ممارسات االحتجاز التعسفي والترهيب ضد األفراد المنتمين إلى أحزاب سياسية كردية معار   

وا ذذذذذذذقب  وات سذذذذذذذو يا الديميرافيا ا رحاز أفراد منرم ن ملل أ زاب سذذذذذذذياسذذذذذذذيا معا لذذذذذذذا ليزب  -102
ُيعريذذد أنة  مرتبتون بةذذاا عقل  قفيذذا اسذذذذذذذذذذذذذذرمرا  الروترات ب ن   اندا ر الذذ اتيذذاا أو االتيذذاد الذذديميرافي أو

 .ي 72ك حرما المدني وإع م ون األكراد. وكان من ب ن الميرحزين أعضال في المعا لا ون تال في الم

عضذذذذذذذذذذذذذذوا  في اليزب الذديميرافي    2021وفي  ضذذذذذذذذذذذذذذيذا  ذا زرا اعريذل األسذذذذذذذذذذذذذذذاين في أيذا /مذايو   -103
ال ردسذذذذراني المعا ض ليزب االتياد الديميرافيا وهو جزل من المحقو الوفني ال ردوا في منزله  مدينا 

ا اسذذذذُردعي 2021 زيران/يونيه  28 اليسذذذذ اا لحعقه يدلي   ذذذذةادته في  ضذذذذيا فسذذذذادا  سذذذذبما اُدعي. وفي
شذذذذذتييه ملل المسذذذذذر ذذذذذفل العسذذذذذ رو في اليسذذذذذ اا   ث توفي الميرحز لرو ا  سذذذذذبما ُذكرا عقل مثر سذذذذذ را  

في ذلذك آثذا   دمذا يذا. وعنذدمذا أع ذدت ج رذه ملل أسذذذذذذذذذذذذذذرتذها كذانذب تيمذل ع مذات تعذ يذ  والذذذذذذذذذذذذذذيذاا  مذا
 و رون. لرب

اعا أعضذذذذال في اليزب الديميرافي ال ردسذذذذرانيا من تموز/يوليها اعريل أفراد مق مون أ    17وفي  -104
ب نة   ذذذذذذيفيانا في بقدات ميرقفا وا ُرحزوا ما منا االتاذذذذذذال. وأف د أنه أفرج عن ث ثا منة ا  من ف ة  

 أ د الايف ى نا في ت رين ال اني/نوفمبر.

في ذلك   ما واسذذذذذذرمرت العوا   الري تيول دون  ريا الرعب ر والمضذذذذذذاييات لذذذذذذد وسذذذذذذا ل انع ىا  -105
  20 زيران/يونيها اعُريل  ذذذذذيفي  ا ز في الر ا. واعد ذلك بو ب  اذذذذذ را في    16 اعريال الاذذذذذيف  ن. وفي 

أيقول/سذذذذذذذذذبرمبرا تحما مرظاهرون أماى م ات    24 الرقفزيونيا. وفي  24 زيران/يونيها أُحقيب  نار كردسذذذذذذذذذران  
مدن  ن وأعضذذذذذذذذذذذال في المحقو الوفني األم  المريدر في اليام ذذذذذذذذذذذقي لقرظاهر لذذذذذذذذذذذد االعرياالت الرعسذذذذذذذذذذذفيا ل 

ال ردسراني. وتعرض المرظاهرون والايف ون ال ين كانوا يرتون المظاهرر لقضرب عقل أيدو أعضال  ركا  
 ____________ 

 ك القرا الرركياي.  https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/30112021-40321رن انظ ي71ك
 . 50الفيرر  اA/HRC/46/55انظر أيضا   ي72ك

https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/30112021-40321
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
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كانون األول/ديسمبرا    7 شباب ال و ر ال رديا. واعد ذلك  أ اعا أياىا ُألرمب الن ران في م ات   ووداو. وفي 
 ي  ووداوا فررر وج زر ب نما كانوا يرتون مظاهرر لد تحن د األففال. اعُريل  يف ونا  من ف ة  مورفون ف 

وتوجد أسذذباب معيولا تدعو ل عرياد أن  وات سذذو يا الديميرافيا اسذذرمرت في سذذق  أعضذذال في  -106
م د  الياالت   المعا لذذذذذذذذذذذذا ون ذذذذذذذذذذذذتال في المحرما المدني وإع م  ن  ريرة    ذذذذذذذذذذذذ ل ح ر  انوني. وفي

 امذا ت ون  وات سذذذذذذذذذذذذذذو يذا الذديميرافيذا  ذد ا ت بذب جريمذا اليرب المرم قذا في المعذامقذا  أع  يا   103 كالفيرر
 أد  ملل وفاته. الياسيا وسول المعامقا  ي  ميرحز في عةدتةاا ما

 تجنيد األطفال  

. ووثيب ي 73ك تراجا تحن د  وات سذذذذذذذذذذذذو يا الديميرافيا لألففالا  عد الرزامةا بو   ه   المما سذذذذذذذذذذذذا -107
ث ر فريات وفرل وا دا جميعة  في اليامسذذذذذذذذا ع ذذذذذذذذرر من العمرا ا رتفرة   ركا شذذذذذذذذباب   القحنا  االت

 30 ال و ر ال رديذا في عذامودا واليذام ذذذذذذذذذذذذذذقي في ت ذذذذذذذذذذذذذذرين ال ذاني/نوفمبرا من أجذل تحن ذده   سذذذذذذذذذذذذذذرا . وفي
والد   أيقول/سذبرمبرا اسذردعل فر  الميابرات الرا ا ليوات سذو يا الديميرافيا في الد ااسذيا  ميافظا اليسذ ا

ا   ث أفادت الريا ير أن ابنره هراب. وا ُرحز في  2020 فرار  ا ذذذذذذذذذذر جندتةا المحموعا نفسذذذذذذذذذذةا في عاى
اليبو االنفرادو مدر  مسا أياىا وُأ ضا لضروط نفسياا واُتة  بررت   هروب ابنره. وينبري ليوات سو يا  

ن  ظر تحن د األففال فعقيا  في جميا الديميرافياا تماشذذذيا  ما الرزامةا المو ا ما األم  المريدرا أن تضذذذم
 .ي 74ك أنيال المنتيا الري تسيتر عق ةا

 احتجاز وحبس أفراد، بمن فيهم أطفال، ُيدعى أن لهم صالت بداعش  

شذذذي  ُي ذذذربه في أنة  مياتقون سذذذا يون في داعن وأفراد آ رون ُيدعل  10 000رل أك ر من   -108
يزال   أ يان ك  رر ما منا االتاذذذذذذال. وال ال ذذذذذذمال ال ذذذذذذر يا وفيميرحزين في    ي 75ك أنة  يرتبتون  الحماعا

يم نة  القحول ملل اليضذذذذذذذذذذذذذذذذالا ألن ميذذذاك  اندا ر الذذذ اتيذذذا  الميرحزون األجذذذانذذذ ا ومعظمة  عرا  ونا ال
فرل ميرحزون في  800يبعث عقل اليق  أن نيو   . ومماي 76ك تياك  سذذذذذذذذذذذو  ميرحزو داعن السذذذذذذذذذذذو ي ن ال

فرل ميرحزين في سذذذذذذذذذذذذحن حويران  650ر منة  ما  الر ن مرترف نا  من ف ة  مراكز اال رحاز ه  ا وك   
الم رظ  ميافظا اليسذذذذذذذذذ اا   ث الظروأ الاذذذذذذذذذييا ت  ر الحز . وتقيب القحنا تيا ير عن النيل المرتي  

فرل ميرحزين  اليا  في سذذذذذذحن الاذذذذذذناعا في حويران ملل "مركز أوكين لقرأه ل" في اليسذذذذذذ ا    200لنيو 
 ؤ   اليا .ال و يحرو بنا

ففلا ميرحزين  اذذذذو ر ح ر   40 000ييرب من  شذذذذياذذذذا   من ف ة  ما 60 000وال يزال نيو  -109
ا  ي78ك . ورقب الظروأ الموي ذذذذذذذذذذذيا دا ل المييم ن تبعث عقل األسذذذذذذذذذذذلي 77ك  انونيا في مييمي الةول و وج

األففال والنسذذذذذذال وإلل  دور  يةدو ملل معانار  وفر  الياذذذذذذول عقل الرعايا الاذذذذذذييا ف ةا ميدودرا ما
 وفيات يم ن تفاديةا.

 ____________ 

الذذفذذيذذرر  S/2021/398 ي73ك و 10ا  -https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrianو   A/75/873-S/2021/437و 

democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/. 
 .102الفيرر  اA/HRC/43/57و و92الفيرر  اA/HRC/43/CRP.6 ي74ك
 .109-108الفيرتان  اA/HRC/48/70 ي75ك
 .109الفيرر  A/HRC/48/70و و77الفيرر  اA/HRC/45/31 ي76ك
 . 96الفيرر  اA/HRC/46/55فف  . انظر أيضا   36 016منة   اشياا   56 381بقغ عدد الميرحزين منة  في ميي  الةول  ي77ك
 .112-110الفيرات  اA/HRC/48/70 ي78ك

https://undocs.org/ar/S/2021/398
https://undocs.org/ar/A/75/873-S/2021/437
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/
https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/CRP.6
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/57
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/31
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
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جريما  91وسادت نزعا الرترأ وانعداى األمن في أجزال مع نا من ميي  الةولا   ث ُأبقغ عن  -110
أبقغ البعغ عن تعرلة  لقو   والرةديد من  . كما2021 مياولا  رل في الميي  من  بدايا عاى  41 رل و

ت ذذذذذذذذذذذذذذرين ال ذاني/نوفمبرا ُ رقذب فرذاتان وامرأتانا   عن ومن مدا ر الميي . وفيمتيم ن مقرزم ن  أيديولوجيذا دا 
وُأ ذذذذذذ   فف ن  حرونا  عد أن  ذذذذذذدمرة  شذذذذذذا نات لنيل الميا . وحرن أففال آ رون في  فر الاذذذذذذرأ  

 ُ ر وا عندما اشرعقب الن ران في  يامة   سب  سيانات الراز المسريدما في فال ال رال. الايي أو

سذذذذذذذذذو و من شذذذذذذذذذمال شذذذذذذذذذرن البقد كانوا  1 300فررر الم ذذذذذذذذذمولا  الريريرا ُأفرج عن نيو و  ل ال -111
ميرحزين في ميي  الةول. ح ر أن اليادم ن من مناف  أ ر  من الحمةو يا العرايا السذذذو يا رقوا عالي ن  

  ل  ملل أوفانة    او د  عأ و في الميي . وُأفرج أيضذذذذذذذذا  عن أعداد  ذذذذذذذذر رر من العرا   ن وح ره  من األجان   
الفررر نفسذذذذذذذذذذذذذذةا كانظر المرف  الياموي. وما ذلكا عقل الرح  من معادر عدد ميدود من األففال األجان   

ا  ا  عذ    رذ ميزال عذدد من الذدول عذازفذا  عن اسذذذذذذذذذذذذذذرعذادر  عذايذا  البذالر ن من المييمذاتا   ملل أوفذانة  مة را ا ال
أفضذذذذذذذل مذا  وك  األفراد في ع ن   بوجه  ا ا  الميافر األمنياا واافرراض  أن العدالا سذذذذذذذي ون تيتييةا

الم ان في الحمةو يا العرايا السذذذذذذذذو يا   ث يم ن الع و  عقل شذذذذذذذذةود وأدلاا وا ون معظ  البالر ن ذهبوا  
ي ذذذذذذذذذذ قه ذلك في أ يان ك  رر من  ملل الحمةو يا العرايا السذذذذذذذذذذو يا فواعيا ل نضذذذذذذذذذذماى ملل داعنا ما ما

 م ن أن تبر  ان يال عقل الولا الراهن.ي  انرةان لقيوان ن الوفنيا. وه   ال واحل ال

أع  ي  108من سذذذذذذذذذذق  األفرادا  من ف ة  األففالا ال ين ُيدعل أن لة   ذذذذذذذذذذ ت بداعن كالفيرر   -112
دون مجرال تي ي  فردو من ه اذا ميذايذدر ومسذذذذذذذذذذذذذذريقذا   ريرة  دون تةمذا  موجذ  أ  ذاى اليذانون الحنذا ي أو

. ومن ب ن هةالل ي 79ك باب أمنيا  رميا هو أمر ميال  لقيانون مذا كان ا رحازه  تبر   أسذذذذذذذذ  لقو وأ عقل ما
األفراد العذذديذذد من األجذذانذذ  الذذ ين يم ن معذذادتة  ملل أوفذذانة  ويم ن ميذذاكمرة  أمذذاى ميذذاكمة  الوفنيذذا.  
وت  ر الظروأ الري ُييرحزون ف ةا مياوأ   ذذذذذذأن انرةان أ د أ سذذذذذذر منتقيات اليانون الدولي اننسذذذذذذانين 

في األعمذذال العذذدا يذذا   -  عذذادوا ي ذذذذذذذذذذذذذذذا كون  مذذا أو  -  ي ذذذذذذذذذذذذذذذا كون  قذذا جميا األفراد الذذ ين الااللرزاى  معذذام
 منسانيا. معامقا

فرد  60 000ييرب من  يم ن تبرير اال رحاز المعم  لما ا ال2018 وكما ذكرت القحنا من  عاى -113
ال  اليانونا وي ذ ل يي أع  يا وهو ي ذ ل سذقبا  لقيريا  ما  110و 109في مييمي الةول و وج كالفيرتان  

. ولد  القحنا أيضذا  ي 80ك  رمانة  من  يون التفل  محموعةا 40 000 النسذبا لألففال البالغ عدده  زهال 
أسذذذذذباب معيولا تحعقةا تعريد أن الظروأ في ميي  الةول عقل وجه الياذذذذذو   د ت ذذذذذ ل معامقا  اسذذذذذيا  

 .ي 81ك منسانيا ال أو

 التوصيات -سابعاا  

 يلي: صياتها السابقة، وبوجه خاص تدعو جميع األطراف إلى ماتكرر اللجنة تو  -114

وقف جميع الهجمات العشووائية والهجمات المباشورة على المدنيين واألايان المدنية    كأي 
واتخاذ جميع االحتياطات الممكنة من أجل التقليل إلى أدنى حد من اإلضوووورار بالسووووكان المدنيين  و جراء  

ات مصوداقية في الحواد  التي أدت إلى إصوابات في صوفوف المدنيين والتي  تحقيقات مسوتقّلة ونزيهة وذ

 ____________ 

 . 95الفيرر  اA/HRC/46/55 ي79ك
 .96الفيرر  اA/HRC/46/55و و17-15الفيرات  اوالمرف  ال الث ا59الفيرر  اA/HRC/37/72 ي80ك
 . 117-116الفيرتان  اA/HRC/48/70 ي81ك

https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/72
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/55
https://undocs.org/ar/A/HRC/48/70
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توّرطت فيها قواتها وضوووووووومان محاسووووووووبة المسووووووووؤولين عن االنتهاإات وضوووووووومان عدم التكرار  و عالن  
 التحقيقات  نتائج

الالإنسانية   العقوبة القاسية أو الوقف الفوري للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو كبي 
في ذلك العنف الجنسوي والجنسواني، في أماإن االحتجاز  ووقف جميع أشوكال االحتجاز   ة، بماالمهين أو

مع منع االتصوال واإلفرا  عن المحتجزين تعسوفاا  وضومان وصوول المراقبين المسوتقلين دون عوائق إلى  
 جميع أماإن االحتجاز 

(، لتحوديد مكوان  2019)2474اتخواذ جميع التودابير الممكنوة، وفقواا لقرار مجلس األمن   كجي 
 جميع المحتجزين و/أو المختفين، وتحديد مصيرهم وضمان التواصل مع عائالتهم 

السوووعي إلى تحقيق وقف دائم إلطالق النار في جميع أنحاء البلد، وفقاا لقرار مجلس   كدي 
 (.2015)2254األمن 

 يلي: حدة بماوعالوةا على ذلك، توصي اللجنة الدول األعضاء في األمم المت -115

تيسووووير إنشوووواء قلية مسووووتقلة ذات والية دولية لتنسوووويق وتجميع المطالبات المتعلقة   كأي 
 بالمفقودين، بمن فيهم األشخاص الذين تعرضوا لالختفاء القسري 

اسووتعادة رعاياها المحتجزين في شوومال شوورق الجمهورية العربية السووورية الرتباطهم   كبي 
سوويما األطفال مع أمهاتهم، وفقاا لمصووالط الطفل الفضوولى، وكذلك   مية، والالمزعوم بتنظيم الدولة اإلسووال

في ضووووووء الظروف المزرية في المخيمات. ويمكن عدم إعادة األفراد إلى بلدانهم في حال كانوا عرضوووووةا  
 في ذلك عقوبة اإلعدام  األذى البدني، بما لالحتجاز التعسفي أو

يتعرضووووون فيها ألذى   ين طواية وقمنة الضوووومان أن تكون عودة الالجاين السوووووري كجي 
 النتهاك حقوقهم اإلنسانية األساسية  جسدي أو

بل منها ضومان فعالية الهياإل األسواسوية للتشوريع   كدي  مواصولة السوعي إلى المسواءلة، بسوُ
 والتحقيق والقضاء والنيابة العامة واالستثمار فيها 

تخفيف اآلثار غير المقصوووووووودة على  إجراء تقييمات مسوووووووتقلة لتجثير الجزاءات ب ية  كهي 
 الحياة اليومية للسكان المدنيين. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات اإلعفاء المرهقة ألسباب إنسانية.

 يلي: وتدعو اللجنة دول التحالف الناشطة في الجمهورية العربية السورية إلى ما -116

ذها، وضوومان أن يكون  اسووتعراا البروتوكوالت الرسوومية المتعلقة باالسووتهداف وتنفي كأي 
لدى المسوؤولين المكلفين باالسوتهداف فهم أسواسوي للسوياق الثقافي المحلي لضومان تجنب وقوع إصوابات  

 في صفوف المدنيين 
بل منها ضوووومان   كبي  تدايم عمليات التحقيق في اإلصووووابات في صووووفوف المدنيين، بسووووُ

الالزموة، و تواحوة اطالعهم على جميع  تودريوب المويفين الوذين يجرون هوذه التحقيقوات وتزوديهم بوالموارد
السووووجالت ذات الصوووولة، وضوووومان اسووووتقاللهم الوييفي عن التسوووولسوووول القيادي المسووووؤول عن قرارات  

 االستهداف، وقدرتهم على إجراء مقابالت مع الشهود، و عالن نتائج هذه التحقيقات.
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Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic1 

 

 

 



 

 

1 The representation of approximate areas of influence is limited to data relevant for the human rights situation in the Syrian Arab Republic and in relation to the mandate and findings of the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 
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Annex II: Estimated areas of influence – January 20221 

 



 

 

 1 The representation of approximate areas of influence is limited to data relevant for the human rights situation in the Syrian Arab Republic and in relation to the mandate and findings of the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. 
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Annex III: Northwest Syria – violent incidents July-December 20211 
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Annex IV 

  Details of emblematic civilian casualty incidents in northwest 
Syria investigated during the reporting period 

 1. Iblin, Balion and Balshoun (Idlib governorate), 3 July 2021 

On 3 July 2021, between approximately 05:30 and 07:00 hours, artillery shelling impacted 

three houses in the villages of Iblin, Balion and Balshoun (Balshun) in the Jabal al Zawiya 

area, Idlib governorate killing eight people, including six children and one woman, injuring 

eight, including four children and three women. The villages are each located within 

approximately 3 kilometres of each other. In Iblin village, a munition exploded on the upper 

floor of a house, killing a father and three of his children. A second munition impacted some 

minutes later, exploding on the ground floor, killing the mother of the children and injuring 

another woman and two more children. In Balion another munition impacted the home of a 

civil defence member, killing his two daughters and lightly injuring their mother. A second 

munition hit as first responders were attempting to reach the two girls. In Balshoun, one 

munition struck the second floor of a farmer’s home near the center of the village, killing a 

boy, and injuring his two sisters, father and mother. The mother, who was nine months 

pregnant at the time of the attack, lost her unborn daughter. In each case, the houses were 

rendered uninhabitable. Witnesses and survivors reported no military objectives or bases in 

the villages, with the closest military bases between two and eight kilometres away from the 

impacted locations. Observer information and witnesses reported the presence of drones 

during the attack, and photographs of remnants consistent with a Krasnopol-type weapon 

were observed. Analysis of the incident indicates that the strikes likely originated from the 

area around Ma’arrat al Numan, under control of pro-government forces at the time of the 

incidents, although witnesses indicated varying possible firing points in Government 

controlled territory.  

 
  18 June 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT  11 July 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT 

Iblin village incident 
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 2. Sarjah (Idlib governorate), 17 July 2021 

On 17 July, in Sarjah village, Idlib governorate, between approximately 08:30 and 09:00 

hours, artillery shells impacted three houses, two of which were empty, while in the third 

house four girls were killed. First responders arrived and removed the bodies of two of the 

girls from the location. The home belonged to a local family. After the first strike, the father 

returned from work, and his mother, the grandmother of the girls, also came to check on the 

family. The father informed first responders that his four daughters should have been in the 

house. Approximately 30 minutes after the first shells hit, a second shell impacted some 10 

meters away from the house, killing the grandmother. Between 10:10 and 10:15 hours, when 

group of first responders and local civilians approached the house again in order to remove 

the remaining bodies, a third strike impacted nearby, killing one of the first responders (as he 

was filming the scene), one of the local civilian men, and injuring five others, including two 

first responders and three local men. After the third attack, first responders did not return and 

a local man reported that neighbours dug through the rubble to locate the remaining bodies. 

Witnesses indicated that there was no military target or installation in the area. Observer 

information and witnesses reported the presence of drones during the attacks, while observers 

additionally reported the presence of Russian fixed-wing aircraft in the area as well. 

Photographs of remnants consistent with the guidance system of a Krasnopol-type weapon 

were observed. Analysis of the incident indicates that the strikes likely originated from the 

area around Ma’arrat al Numan, under control of pro-government forces at the time of the 

incidents.  

 
  14 July 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT        27 July 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT 

Sarja village incident 

 3. Ehsem (Idlib governorate), 17 July 2021 

On 17 July 2021, in Ehsem (Ihsim) village, Idlib governorate, at approximately 23:00 hours, 

at least one munition impacted a civilian home where 17 people had gathered to celebrate a 

recent wedding, killing nine, including six girls and three women, including the bride, and 

injuring eight others, including three children, the groom and at least one woman and one 

elderly man. The six girls who were killed included four sisters between one and seven years 

of age, and their two cousins. Family members of victims reported that no military presence 

in the village or in the area at the time. They also stated that the area is under regular drone 

surveillance, surmising that whoever targeted the house either knew it was a family gathering 

or at least had observed more people than usual visiting the home after the wedding. 
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Witnesses and observatories report the presence of drones in the area at the time of the attack. 

Other munitions were reported to have impacted other parts of Ehshem village around the 

same time but did not cause any other casualties. Witnesses alleged that the attack originated 

from an area in Kafr Nabl under the control of pro-government forces.  

 4. Iblin (Idlib governorate), 22 July 2021 

On 22 July, in Iblin village, Jabal al Zawiya area, Idlib governorate, between approximately 

05:30 and 06:00 hours, a munition impacted a house where a family of ten lived, killing three 

girls and one boy. Between 10 and 30 minutes later, as neighbours and surviving family 

attempted to reach those still in the rubble, a second munition impacted, killing the mother 

and her brother-in-law and father-in-law. Four other children in the family were injured, 

including two girls who survived and were extracted from the rubble over the course of the 

following two hours. The father, a baker, had already left for work when the incident 

occurred. Witnesses reported the presence of drones in the area at the time of the attacks. 

Interviewees also noted that while there may be a small number of fighters in the village, 

none were associated with this family or this location. Images of remnants are consistent with 

Krasnopol-type weapons. Witnesses alleged that the attack originated from an area in Kafr 

Nabl under the control of pro-government forces. 

 

  14 July 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT           15 September 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT 

Iblin village incident  

 5. Qastoun (Hama governorate), 7 August 2021 

On 7 August 2021, in Qastoun village, Hama Countryside, at approximately 23:00 hours 

three to four shells impacted, including one that hit a house, killing four children, and injuring 

nine others (eight children and one woman), all members of the same family. The family’s 

home was partially demolished and the family is currently living in an internally displaced 

persons (IDP) camp. The family had previously been displaced and had returned three months 

prior to the attack to work the land following the establishment of Turkish observation posts 

nearby, which the head of household thought would provide protection. One of the four shells 

also impacted another area of the family farm, killing a number of cows. The remaining 

munitions impacted an empty home (the family had already been displaced) and an empty 

field. The father of the children, a farmer, and his second wife, were drinking tea on a veranda 
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and were not injured. The father remarked that he did not hear the munition prior to its impact. 

While one interviewee alleged the use of guided munitions in this incident, initial analysis 

indicates unguided artillery or rockets were more likely used. Witnesses stated that the attack 

originated in Jurin, Hama countryside under control of pro-government forces. 

 6. Balshoun (Idlib governorate), 19 August 2021 

On 19 August, in Balshoun (Balshun), Idlib governorate, between approximately 05:00 and 

06:00 hours, four to five munitions impacted three houses in separate locations in the western 

and central parts of the village, killing five people (four boys between 11 and 15 years of age 

and one woman) and injuring another 5-year-old boy and a young man. The first two 

munitions, reportedly separated by 4-5 minutes, impacted a house on the western outskirts of 

the village, killing three children and their mother. Approximately 20 minutes later, two to 

three other munitions impacted, with at least one striking the second house in the centre of 

Balshoun village, next to a mosque, killing one boy, and injuring another child and a young 

man. Two women and one man at the second house escaped without injuries. The family in 

the third house reportedly fled to a shelter in the village and escaped unharmed. Interviewees 

noted that there were no apparent military targets or positions in or near the village, although 

sometimes Turkish patrols use the road next to the first house impacted. Some interviewees 

alleged that the father in the family in the first house hit worked for Hay’at Tahrir al-Sham 

digging tunnels and building barriers. The father of the family at the second home is a farmer 

according to local sources. Witnesses and observatories report the presence of drones in the 

area at the time of the attack. All interviewees reported reconnaissance aircraft flying 

overhead during the shelling and rescue operations. Interviewees claimed that the attack 

originated from Kafr Nubl, Bsalka near Kafr Nubl, Al-Hamidiya base near the M5 and 

Maarat al Numan or possibly from another base called Wadi Al Deif. 

 7. Kansafra (Idlib governorate), 20 August 2021 

On 20 August 2021, in Kansafra (Kansafrah) village (Jabal al Zaweya area), Idlib 

governorate, in the early morning between approximately 05:00 and 06:30 hours, at least 

three munitions impacted at least three houses, killing four children between the ages of 5 

and 12 (two girls and two boys) and injuring two men. The children were all killed in the 

same house, reportedly struck by the third munition, while the two men were injured in each 

of the two other houses. The mother of the four children reportedly took her infant child to a 

shelter and returned for the other children when the third munition struck. Both survived. 

Interviewees noted that the munitions impacted a few minutes apart, with one claiming that 

the entire event unfolded over 30 minutes. The father had already left the house to tend to the 

livestock prior to the incident. The family had reportedly moved elsewhere for 20 days 

fearing attacks in the area and had moved back just two days prior to the event. According to 

two interviewees, other shelling incidents were taking place in or near Kansafra throughout 

the day without civilian casualties. Observers reported the presence of drones in the area at 

the time of the incident and remnants of Krasnopol-type guidance systems were observed 

following the attack. Sources note that a Turkish military observation post is located 

approximately one kilometre from the house where the four children were killed on a hill 

called Tal Badran. Reportedly, it was not affected. Sources alleged that the attack was 

launched from Maarat al Numan or Kafr Nbul areas, Hamidiyah base or Wadi Al Deif basem 

all areas under the control of pro-government forces. 
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 14 July 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT            15 September 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT 

Kansafra incident, first house 

 8. Idlib city (Idlib governorate), 7 September 2021 

A least five artillery strikes impacted parts of Idlib city and its suburbs in the evening of 7 

September. The attack killed four persons, including a woman and a child, and left at least 

15 injured. A young woman who had just graduated from college was killed in Idlib city 

while, a 4-year-old boy and his father, a university professor, were killed on the outskirts of 

the city. While the munitions that impacted the city appear to have been unguided artillery, 

the strike on the professor’s home was precise (impacting the house and a car next to it), 

indicating that the attackers may have utilised a mix of guided and unguided munitions. 

Information available to the Commission suggests the munitions that impacted the city were 

unguided artillery fired from the southwest. 
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  20 August 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT  19 September 2021 © Maxar 2021 Analysis: UNOSAT 

Home of university professor, outskirts of Idlib city  

 9. Mar’yan (Idlib governorate), 8 September 2021 

On 8 September 2021, at approximately 05:40 hours, in Idlib Governorate, Mar’yan village, 

at least one munition hit the small medical clinic in the village that also featured a residential 

home on the upper floor, killing a 51-year-old woman and severely injuring her 8-year-old 

son. The woman and her son were evacuated from the apartment and taken to Idlib city, 

where the woman died of her injuries. The father, who owns the building and was the acting 

head of the medical point had left to pray when the attack occurred. Approximately 15 

minutes after the first strike, a second munition reportedly struck the building, causing further 

damage though no further injuries. The medical staff sleeping in the Mar’yan Medical Point 

apparently avoided injury during the first attack and assisted the victims. By the time of the 

second attack, no one was left inside the structures. The residence and the medical point were 

severely damaged and the medical point was rendered inoperable. Relatives of the family 

stated that the family had only recently returned to Mar’yan after being displaced to Idlib, 

and that they were gathering belongings and intended to leave the area again. Observers 

reported the presence of drones at the time of the incident. Prior to the attack, multiple sources 

indicated that the medical point served 100–170 people per day of all ages, and was the 

primary facility for at least 22 villages in the surrounding area. It was reportedly the last 

remaining medical point in the Jabal Al-Zawya area. The basic details of this incident are 

consistent with a pattern of targeting medical facilities, in particular with double-tap attacks. 

 10. Ariha (Idlib governorate), 20 October 2021 

On 20 October 2021, between 08:00 and 08:15 hours, in Ariha town, Idlib Governorate, at 

least ten munitions impacted an area of approximately 900 square meters in central Ariha 

town, killing at least 13 people, including four children and one female teacher, and injured 

at least 21 others, including children and women. The attack caused material damage to at 

least two schools as well as residential and commercial buildings. Interviewees indicated no 

presence of military installations or targets in the impacted area. Victims and witnesses 

reported that the attacks occurred in a residential/commercial area at a time when children 

normally went to school and residents to work. One drone was observed in the area before 

and during the incident. Preliminary analysis of available imagery suggests that at least some 
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of the munitions were fired in a high arc trajectory, likely from the south/southwest, 

suggesting that those munitions were likely artillery shells launched from Kafr Roma and 

Kafr Nabl areas, west of Maarat al Numan. Interviewees suggested that the attack originated 

from a Government military base south of Saraqeb, much farther to the east. All three areas 

are currently under the control of pro-Government forces. Despite interviewees’ claim that 

the attack used Krasnopol laser-guided munitions and reported the presence of a drone, at 

present the available information suggests the use of unguided ground to ground artillery, 

possibly 130mm or 122mm towed field guns, both of which are reportedly part of the Syrian 

Arab Army’s inventory. The incident was widely reported in media at the time with 

commentators suggesting that the attack was retaliation for an explosion targeting a bus in 

Damascus (see para. 21 of the report). Ariha town, situation on the M4 highway, has been 

subject to similar documented incidents in the past.1 The basic elements of this attack appear 

consistent with patterns of Government and pro-Government attacks on markets and 

civilians-populated areas with unguided high-explosive weapons when such areas are likely 

to be crowded with civilians.  

 11. Termanin (Idlib governorate), 27 October 2021 

On 27 October 2021, near Termanin (Turmanin) village, Idlib governorate, between 

approximately 14:30 and 15:00 hours, three munitions impacted the area of the “Sham Al-

Kheir” or “Doumani” IDP camp, to the west of Termanin village, with one impacting IDP 

camp itself, killing an 11-year-old boy and injuring four children, including the boy’s sister, 

and one woman. The boy who was killed and his sister who was severely injured had 

reportedly returned from school and were eating lunch when the attack occurred. The shell 

that impacted the camp also caused severe structural damage. The camp reportedly housed 

between 800 and 1,000 persons, primarily widows and children. There are no known military 

positions or targets located near the camp. A Turkish military position is located south of the 

village and the first of the three munitions impacted in the vicinity of that position without 

causing harm. According to the same source, the distance between the Turkish position and 

the IDP camp is approximately four kilometres. The second munition impacted 

approximately 50 meters from the camp, while the third munition caused all the recorded 

casualties. Remnants observed at the site indicate the use of unguided GRAD rockets. At 

least three were fired successively, with each impacting closer to the camp until the last one 

struck it, suggesting that the camp itself was the intended target, which is also consistent with 

previous patterns. Sources also claimed that the shells came from a government controlled 

area 15–20 kilometers away called Besratoun near Atarib in Aleppo governorate. 

 12. Between Ma’arat Misreen and Idlib city (Idlib Governorate), 11 

November 2021 

On 11 November 2021, between Ma’arat Misreen (Ma’arratmisrin) and Idlib city, Idlib 

Governorate, between approximately 10:00 and 11:00 hours, up to three airstrikes impacted 

a residential home and poultry farm buildings, killing five (three children between 8 months 

and 7 years of age, as well as the parents of the youngest two children) and injuring at least 

one man (the father of the 7 year old). The attack caused the destruction of the house and 

significant damage to the other structures on the property. Interviewees noted that there were 

no military installations or targets in the area and that the location had been a chicken farm 

for years, although chicken farming had ceased a few months prior as the families instead 

attended to the agriculture. The house had hosted two families of IDPs from rural Aleppo, 

headed by two brothers who had been hired by the owners of the land to cultivate. The family 

of the brother who survived was elsewhere conducting chores elsewhere on the property and 

were unharmed, with the exception of the 7-year-old boy who was killed and his father who 

was injured. Witnesses and victims reported no military objective in the area. Interviewees 

and observers reported the presence of a Russian fixed wing aircraft in the area at the time of 

the attack that had departed Hmemim Airbase 26 minutes prior. 

____________ ____________ 

 1 See e.g. A/HRC/44/61, section V. 

https://undocs.org/en/A/HRC/44/61
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Poultry farm between Ma’arat Misreen and Idlib city 

 13. Kafr Nouran (Aleppo governorate), 15 November 2021 

On 15 November 2021, in Kafr Nouran village, south of Atarib, Aleppo governorate, at 

approximately 09:00 hours, two munitions impacted a house, killing one woman and one 

boy, and injuring four other children and three civilian men. The village is located a few 

kilometers from the front lines with pro-Government forces and according to interviewees is 

under SNA control. The attack rendered the home uninhabitable and also damaged 

agricultural equipment. Victims interviewed alleged the use of Krasnopol munitions, but as 

of this writing there is no information available concerning the presence of drones or the 

availability of remnants to substantiate this allegation. One victim reported that the attack 

originated from Jendraya village to the south, which is under pro-government forces control. 

 14. Road between Ariha and Al-Mastouma (Idlib governorate), 3 

December 2021 

On 3 December, between Ariha and Al-Mastouma (Mastuma), Idlib governorate, between 

09:30 and 10:00 hours, a publicly acknowledged United States airstrike on an alleged Al 

Qaida member killed the intended person and injured six civilians, including two girls and 

two boys between the ages of 10 and 15, traveling on the same road as their car overtook the 

targeted person’s motorcycle. The family had gone to visit relatives and was returning home 

when the incident occurred. One of the children was filming the scenery along the road for 

an older sibling who was recently married and could not join the trip, capturing the moment 

when they overtook the motorcyclist and the strike occurred. In a Press briefing, the United 

States Department of Defense Press Secretary stated that the strike was launched from an 

MQ-9 unmanned aircraft and that it targeted and killed Musab Kinan, an alleged senior leader 

of Hurras al-Din, an Al-Qaida affiliated group. The United States has indicated that the 

incident is under investigation internally to determine whether civilian casualties occurred.2  

____________ ____________ 

 2  https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2863617/pentagon-press-secretary-

john-f-kirby-holds-an-on-camera-press-briefing/. 
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 15. Al Jadida (Idlib governorate), 11 December 2021 

On 11 December, near Al Jadida town, at approximately 12:50 hours, a publicly 

acknowledged Russian Federation airstrike targeted the home of an alleged leader of Jund al-

Sham, a Chechen group affiliated to Hurras Al-Din. The strike reportedly killed at least two 

people, including a child, and injured nine other children and four women. One of those killed 

may have been a fighter, as apparent militants expressed condolences for the loss of a fighter. 

Despite the assertion by the Russian Special Envoy of the President for Syria, Alexander 

Lavrentyev, during a 22 December press conference that the strike killed Al-Shishani 

Margoshvili, local sources indicate that the targeted person may have survived. 3  The 

Commission is not aware of any statements concerning investigations by the Russian 

Federation into the reports of civilian casualties associated with the incident. 

____________ ____________ 

 3  https://ria.ru/20211222/boevik-1764921824.html; 

https://tass.ru/politika/13272779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. 
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  Annex V 

   Table of repatriations of foreign children and women 

  Repatriation of foreign children and women from SDF-run camps in North-eastern 

Syria (as of December 2021)1 

Countries and areas 

Repatriated 

Children 

(range)a Countries and areas 

Repatriated 

Women 

(range)a 

Kazakhstan, Uzbekistand 201–500 N/A 201–500 

Russian Federationd 101–200 Kazakhstan, Uzbekistan 101–200 

Kosovo2 51–100 N/A 51–100 

France, Germany 26–50 N/A 26–50 

Albania, Belgium, Denmark, Finlandd, Sweden  16–25 N/A 16–25 

Australia, Bosnia and Herzegovina, , North 

Macedonia, Norway, Sudand, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, United States 

of Americad, Ukrained, 

6–15 Belgium, Germany, Russian Federation, Sweden 6–15 

Austria, Canada, Italy, Netherlands, Nigeria, 

Trinidad and Tobago, South Africa, Switzerland, 

State of Palestine 

1–5 Afghanistan, Albania, Denmark, Finlandd, 

Netherlands, North Macedonia, Norway, Sudan, 

United States of America, Ukraine 

1–5 

Indonesia, Moroccoe, Tajikistan  TBDb Moroccoe TBDb 

Afghanistan, Algeriaf, Azerbaijan, Bangladesh, 

China, Egypt f, Estoniaf, Georgia, India, Iran, 

Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, 

, Pakistan, Philippines, Poland, Portugal, 

Romaniaf, Saudi Arabiaf, Senegal, Serbia, 

Somalia, Tunisia, Turkey, Viet Namf, Yemen 

Nonec Algeriaf, Australia, Austria, Azerbaijan, 

Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Canada, 

China, Egypt f, Estoniaf, France, Georgia, India, 

Indonesia, Iran, Italy, Kyrgyzstan, Lebanon, 

Libya, Malaysia, Maldives, Nigeria, Pakistan, 

Philippines, Poland, Portugal, Romaniaf, Saudi 

Arabiaf, Senegal, Serbia, Somalia, South Africa, 

Switzerland, Tajikistan, Trinidad and Tobago, 

Tunisia, Turkey, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, Viet Namf, Yemen, State of 

Palestine, Kosovo 

Nonec  

a Figures are based on information submitted by States in response to communications by United 

Nations Special Procedures (https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments), submissions 

to the Commission (see footnote 4), and a compilation of open source data by the United Nations (until 

31 December 2021). 
b Repatriations have reportedly occurred, without indication of the number of individuals. 
c The countries listed here are those for which the Commission received information that citizens 

were held and for whom there is no indication of any repatriation.  
d Based on an average value due to differing information between sources. 
e Eight individuals were reportedly repatriated, without specification as to the number of children 

and women. 
f According to information submitted by States in response to communications by United Nations 

Special Procedures (https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments), the national 

authorities have no indication as to the presence of citizens in Northeast Syria, or are still trying to 

determine such presence.   

____________ ____________ 

 1 This table does not reflect the repatriation of Iraqi nationals, who form the largest group of foreigners 

in North-eastern Syria.  

 2 References to Kosovo shall be understood to be in the context of Security Council resolution 1244 

(1999). 
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Annex VI 

  Correspondence with the Government of the Syrian Arab 
Republic 
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