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  مجلس حقوق اإلنسان
  األربعونالثانية و الدورة 

  2019أيلول/سبتمرب  9-27
  من جدول األعمال 4البند 

  حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

تقرير لجنــة التحقيق الــدوليــة المســـــــــــتقلــة المعنيــة بــالجمهوريــة العربيــة     
  ** *السورية

  موجز    
دخل الصراع اآلن يف اجلمهورية العربية السورية عامه الثامن، يف الوقت الذي ال يزال   

ــتمرة. فالنســــاء  والرجال فيه املدنيون على نطاق البلد بأســــره يتحّملون وطأة أعمال القتال املســ
ــــعة النطاق  ــهدوا عمليات واسـ ــ ــــبيل املثال، قد شـ ــرقي البلد، على سـ ــــوريون يف شـــ واألطفال السـ
ــوريا الدميقراطية  ـــ ـــنها التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية هو وقوات ســ ــ شــ
ـــبه الكامل للبلدات والقرى يف هجني والباغوز (دير الزور) وما حوهلما.  ـــ ـــ ــ ـــ أدت إىل التدمري شــ

ــــرات اآلالف من املدنيني الفارين و  ــ تبعت ذلك موجات نزوح من هذه املناطق، اقتيد فيها عشــ
إىل مستوطنات مؤقتة، من بينها خميم اهلول، ما أدى إىل إجهاد موارد اإلغاثة اإلنسانية الواقعة 

  بالفعل حتت ضغط شديد.
ومة، اليت بدأت ويف الوقت نفسه، فإن اهلجمات اجلوية واألرضية للقوات املوالية للحك  

ــــلحة  ـــ ـــ ــــام واموعات املســ ـــ ـــ ــباط/فرباير والرامية إىل طرد اإلرهابيني التابعني هليئة حترير الشــ ــ ـــ ـــ يف شــ
املرتبطة ا من إدِلب وريف محاة الشـــمايل والالذقية وريف حلب الغريب، قد تصـــاعدت بشـــكل 

ــــكان املدنيني، مب ــفيات خطري، مدمرة البنية التحتية اليت ال بد منها لبقاء الســـ ـــ ــــتشــ ــ ا يف ذلك املسـ
 واألسواق واملنشآت التعليمية واملوارد الزراعية، ما أجرب مئات اآلالف على الفرار.

__________ 

ــبب ظروف خارجة عن ســــيطرة اجلهة   * مت التوصــــل إىل اتفاق على نشــــر هذا التقرير بعد التاريخ املعتاد للنشــــر بســ
 املقدمة له.

  وردا، وباللغة اليت ُقدما ا فقط.يُعمم مرفقاً هذا التقرير كما   **
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ــفي اعتقال واحتجاز    ـــ ـــ ـــكل تعســ ـــ ـــ ـــيطر عليها احلكومة، جرى بشـ ــ ـــ ويف املناطق اليت تســ
املــدنيني، مبَن فيهم العــائــدون حــديثــاً. وعالوة على ذلــك، ال يزال تقــدمي اخلــدمــات يف درعــا 

ا والغوطة الشرقية (ريف دمشق) يتسم بعدم الفعالية، ما حيرم مئات اآلالف من املدنيني ودوم
  من إمكانية احلصول على مياه الشرب والكهرباء وخدمات التعليم.

ومن أجل التخفيف من أشـــد الثغرات إحلاحاً يف جمال احلماية، تقرتح اللجنة جمموعة   
ــة إىل الدول اليت تقدم دعماً إىل من التوصـــيات الواقعية تتقدم ا إىل الدو  ــاء، وخاصـ ل األعضـ

ــــرتكة عن اآلالف املؤلفة من  ـــ ـــ ــؤولية مشــ ــ ـــ األطراف املتحاربة. ويتحّمل اتمع الدويل ككل مســـــ
  اجلرائم املرتَكبة ضد ماليني السوريني نساًء ورجاًال وأطفاًال.
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  الوالية والمنهجية  -أوالً   

، تقدم جلنة 40/17يف هذا التقرير، املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار الس   -1
ــتنتاجاا امل ــ ـــ ــــورية اســ ــ ـــتقلة املعنية باجلمهورية العربية الســـ ـــ ل إليها بناء على التحقيق الدولية املســـ ــ ـــ توصــــ

ــه  10كــــانون الثــــاين/ينــــاير إىل   11التحقيقــــات اليت أُجريــــت يف الفرتة من  . )1(2019متوز/يوليــ
ــــات جلــان التحقيق وبعثــات  ــ ـــ ـــ ـــ ـــــل ممــارسـ ـــ ــ ـــ ــتنــدت املنهجيــة اليت اتبعتهــا جلنــة التحقيق إىل أفضـــ ـــ ـــ ــ ـــ واســ

  .احلقائق  تقّصي
ــــتند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل   -2 ـــ ــ لة ُأجريت يف املنطقة وانطالقاً مقاب 291وتســـ

من جنيف. وقامت اللجنة جبمع واستعراض وحتليل صور مأخوذة بالتوابع االصطناعية (السواتل) 
ــــائل  ــــجالت طبية. وُأخذت يف االعتبار يف التقرير رســـ ــــجيالت فيديو وســـ ــور فوتوغرافية وتســـ ـــ وصــ

  املتحدة. وردت من حكومات ومنظمات غري حكومية وكذلك تقارير صادرة عن األمم
ـــُتويف معيار اإلثبات  واعُترب  -3 ــــلت على قد اســــ موثوق به  قدرعندما تكون اللجنة قد حصـــ

ـــبــاب يكفي ألن ختلص معــه  -تثّبتــت منــه  -من املعلومــات  ـــ ـــ ــ ـــ تــدعو إىل  معقولــةإىل وجود أســ
ــروحاالعتقاد بأن احلوادث املعنية قد وقعت على النحو  ــ ـــ ـــ ب الذي ُحددت وأن الطرف احملارِ  املشـــ

. وقـد تـأثّرت حتقيقـات اللجنـة كـذلـك بـأوجـه القلق املتعلقـة هويتـه قـد ارتكـب االنتهـاكـات املعنيـة
ـــل ب ـــخاص الذين باحلماية فيما يتصـ اللجنة  تظلّ مجيع احلاالت،   ويف .مقابالت معهم ُجترىاألشـ

  ."الضرر التسّبب يفعدم "تسرتشد مببدأ 
ـــلطات   -4 ـــتنتاجاا مع ســـ ــأن اســـ وقد ظلت اللجنة، منذ بداية عملها، مفتوحة للنقاش بشــــ

  يزال يكبح حتقيقاا. اجلمهورية العربية السورية، وإن كان حرماا من الوصول إىل البلد ال

  مالحظات تمهيدية  -ثانياً   

ــ  -5 ــ ـــ ـــ ــان خالل قرابة مثاين ســ ـــ ـــ نوات، أّرخت اللجنة النتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنســــ
ـــراع  ـــورية. وطوال هذه الفرتة، توّلدت عن الصـــ ــاين يف اجلمهورية العربية الســـ وللقانون الدويل اإلنســــ
الســــوري آالف مؤلفة من مشــــاهد الصــــراع املختلفة يقابلها جمموعة متنوعة من أوجه الواقع البالغ 

ــــوريني ن ـــ ــوة على الســـ ـــ ــ ــــاًء ورجاالً وأطفاًال. وختتلف االنتهاكات من حيث نطاقها والطرق القســـ ـــ ســـ
ــّنون محالت يف منطقة معينة  ــ ـــ ـــ ـــ ــــتخَدمة فيها من منطقة إىل أخرى، تبعاً للفاعلني الذين يشـــ ــ ـــ ـــ املســــ

ــــيطرون عليها. ويف ـــ ـــ ـــ يزال املدنيون جيالدون احلياة على   كثري من احملافظات، ال وأولئك الذين يســـ
ـــد هؤالء معـانـاة هم َمن ينتمون إىل فئـات   ة فيمـاالرغم من الثغرات اهلـائلـ ـــ ـــ ـــ ـــ يتعلق بـاحلمـايـة. وأشــ

  ضعيفة مثل النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقات واألقليات.
ــتمرة، مبا  -6 ـــ ــ ـــ ـــ يف ذلك يف إدلب وريف  وال يزال املدنيون يتحّملون وطأة أعمال القتال املســـ

ل مسة من مسات الصـــراع. وتصـــاعدت يف ظ  والالذقية وريف حلب الغريب، وهو ما محاة الشـــمايل
ـــمولة بالتقرير، ُمدمرة بذلك البنية التحتية اليت ال ـــ ـــ ـــ ــ بد منها   الواقع عمليات القتال أثناء الفرتة املشـ

يف ذلك املســـتشـــفيات واألســـواق واملنشـــآت التعليمية واملوارد الزراعية،   لبقاء الســـكان املدنيني، مبا
الوقت نفســه، شــهد املدنيون يف شــرقي البلد (دير الزور)   يفأجرب مئات اآلالف على الفرار. و   ما

__________ 

 أعضاء اللجنة هم باولو سريجيو بينهريو (الرئيس) وكارين كونينغ أبو زيد، وهاين جمّلي.  )1(
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ـــنها التحالف الدويل بقيادة الواليات  ــ ـــ ــعة النطاق اليت شــــ ــ ـــ ـــ ـــكرية الواســ ـــ ـــ مخود نريان العمليات العســـ
  وقوات سوريا الدميقراطية، واليت أّدت إىل التدمري شبه الكامل للبلدات والقرى. )2(املتحدة

ــرات اآلالف من املدنيني وتبعت ذلك موجات نزوح من هذه   -7 ـــ ـــ ــ ـــ ـــعى فيها عشــ ــ ــــــ ـــ املناطق، سـ
ــــتوطنات مؤقتة، ما ـــ ـــ أدى إىل إجهاد   الفارين من مناطق القتال يف دير الزور إىل التماس اللجوء يف مسـ

ـــفرت عمليات النزوح هذه ليس  ـــديد. وقد أســـ ــغط شـــ ــ ـــانية الواقعة بالفعل حتت ضــ موارد اإلغاثة اإلنســـ
ـــول املدنيني ـــ ـــ ــ ــــاٍو  فقط إىل حمدودية إمكانية حصـــ ـــ ــ ـــ ــــاً عن توزيع غري متســ ــ ـــ ـــ على املوارد املطلوبة بل أيضــ

ــًال عن ذلك، فإن عمليات النزوح املتطاولة ال ــ ـــ ـــ ـــ حل،   تزال بال  للخدمات يف مجيع أحناء البلد. وفضــ
وخاصة يف سياقات املخيمات الكبرية، ومن بينها خميمات اهلول وعني عيسى وروج والعتمة والركبان، 

  املدنيني يف ظل أوضاع بائسة ووسط مناطق قفرة. احملصور فيها مئات اآلالف من
ــطهاد. ففي   وعانت أعداد ال  -8 ـــ ــ ــاًء ورجاالً وأطفاالً من االضـ ـــ ــوريني نســـ ـــ ــ ــر هلا من السـ ــ ـــ حصـ

ــــام، ال ــ ـــ ـــــط اإلرهابيون التابعون هليئة حترير الشـ ـــ ــــبيل املثال، حيث ينشــ ـــ ــ يزال املدنيون   إدلب، على سـ
ـــروعة أو ـــ ـــ ـــورة غري مشـــ ـــ ــ ـــ جيري تعذيبهم إلعرام عن اختالفهم من   اً ماُخيتطَفون، وكثري  ُحيتَجزون بصـ

املناطق اليت تســيطر عليها احلكومة، جرى بشــكل تعســفي اعتقال املدنيني،   الناحية الســياســية. ويف
  جرى احتجازهم ومضايقتهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم.  مبَن فيهم أشخاص عائدون حديثاً، كما

تزال   قدراً هائالً من العنف منذ بدء الصراع، الوبينما شهد السوريون من مجيع اخللفيات   -9
ــاء  النســـاء والبنات واألوالد هم من تأثّروا به على حنو غري متناســـب ألســـباب شـــىت. وتضـــطلع النسـ
الســـوريات على حنو متزايد مبســـؤوليات تتجاوز أدوارهن التقليدية، يف حني أن أوجه انعدام املســـاواة 

ـــــني القائمة من قبل وما ــ  بني اجلنســ ـــ ــــرار تتعلق بنوع اجلنس اليصــ تزال تقّوض متتعهن   احبها من أضـــ
حبقوقهن اإلنسانية األساسية. وفضالً عن ذلك، فإن احلاالت املتزايدة بسرعة لزواج األطفال وعمل 
األطفال وجتنيدهم القســري هي شــاهد على آليات التكّيف الســلبية الرامية إىل التخفيف من القيود 

ــع  املالية. وال ـــ ـــجيل حاالت الوالدة، يزال من الصــ ـــ ــتندات املدنية وتسـ ـــ ـــول على املســ ـــ ـــاً احلصـ ـــ ب أيضـ
حصـــر هلا من البنات واألوالد يف مجيع ربوع البلد، ويقبع كثري منهم   يعود بالضـــرر على أعداد ال  مبا

  إمكانية للحصول على التعليم.  يف خميمات األشخاص املشردين داخلياً بال
ــفي واالختطاف   -10 ـــ ــ ـــ ـــ ــــه، ُيربهن نطاق وحجم عمليات االحتجاز التعســـ ـــ ـــ ــ ـــ ويف الوقت نفسـ

واالختفاء القســري، إىل جانب تدمري البىن التحتية احليوية واالفتقار إىل اخلدمات املقدمة بشــكل 
ــــوص العودة   فعال وإىل توثيق األحوال املدنية، على التحديات العديدة اليت ال ـــ ــ ـــ تزال قائمة خبصــــ

ــــتدامة ل ــ ـــ ـــ ــــردين داخلياً ولالجئني (انظر الوثيقة املســــ ـــ ـــ ــ ــــخاص املشــــ ـــ ـــ ــ ). ولتلبية A/HRC/40/70ألشــــ
  االحتياجات األساسية للعائدين، يكون من الضروري إعادة تأهيل البنية التحتية.

ــاً، جيـــب على القوات احلكوميـــة   -11 ــل التخفيف من أكثر ثغرات احلمـــايـــة إحلـــاحـ ومن أجـ
ــلحة ومجيع أطراف  ـــ ـــانية بالواجلماعات املســـ ـــ ـــول اإلغاثة اإلنســ ـــ ر وصــ ـــّ ــ ـــراع أن تيســـ ـــ عائق إىل   الصــ

ــــافرة من جانب الدول األطراف،  ــ ـــ ـــ ـــ املدنيني املتـأثّرين بالقتـال. وجيب اختاذ إجراءات هادفة متضــ
وخاصـــة تلك اليت تقدم دعماً إىل األطراف املتحاربة، نظراً إىل أا تتحّمل مســـؤولية مشـــرتكة عن 

  نساء والرجال واألطفال السوريني.اجلرائم املرتَكبة ضد ماليني ال
__________ 

ـــّكل  )2( ـــم معاً أكثر من  2014  منذ عام تشـــ ــــواً  60حتالف دويل يضـــ ـــالمية يف  دولة عضــ حملاربة تنظيم الدولة اإلســـ
 .) مبجموعة متنوعة من الوسائل، من بينها الضربات اجلويةالعراق والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية
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  التطورات السياسية والعسكرية  -ثالثاً   

ـــية   -12 ـــورة رئيســ ـــر بصــ ـــكرية الرئيســـــية تقتصــ خالل الفرتة قيد االســـــتعراض، كانت العمليات العســ
على مسرحّي عمليات اثنني، مها حمافظة إدلب وحمافظة دير الزور. وظهرت يف أماكن أخرى حاالت 

ـــاً مترّد أّدت إىل انعد ــــتمرت أيضـــ ــدة. واسـ ـــة الشـــ ــراعات منخفضــ ــ ـــوء صـ ــــورة عامة وإىل نشــ ام األمن بصـ
  .توترات اجلغرافيا السياسية وشّكلت، يف بعض احلاالت، ديداً للسلم واألمن يف املناطق املعنية

أّما يف دير الزور، فقد اســتمرت قوات ســوريا الدميقراطية (قســد)، مدعومًة بإســناد جوي   -13
ـــالمية يف  من التحالف الدويل ـــ ــد تنظيم الدولة اإلســ ـــ ــــن محلتها ضـــ بقيادة الواليات املتحدة، يف شــــ

ـــام (تنظيم الدول كانون الثاين/يناير متكنت قســــد، بعد   15اإلســــالمية). وابتداء من  ةالعراق والشـ
اإلسالمية إىل اجلنوب على طول وادي ر الفرات  ةاشتباكات يف السوسة، من دفع تنظيم الدول

ــكرية إىل مرحلتها النهائية، هرب لرتّده إىل معقل ـــ ـــ ــ ــــول احلملة العســــ ــ ـــ ـــ ه األخري يف الباغوز. ومع وصــ
رهم، من خط  ـــالمية وأفراد ُأســــَ ـــرات اآلالف من املدنيني، مبَن فيهم مقاتلو تنظيم الدولة اإلسـ عشـ

ــكة. ويف ــ ـــ ــد إىل خميم اهلول يف حمافظة احلســ ـــ ـــانية ونقلتهم قســــ ــ  23  املواجهة عن طريق ممرات إنســــ
ـــد، مظلوم عبــدي، انتهــاء احلكم اإلقليمي لتنظيم الــدولــة آذار/مــارس، أع ـــ ـــ ـــ ـــ لن القــائــد العــام لقســ

  اإلسالمية يف اجلمهورية العربية السورية.
ـــمايل   -14 ــ ـــ ـــ ـــ ـــتعراض، وقعت حمافظات إدلب وريف محاة الشـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــمولة باالسـ ـــ ـــ ـــ وأثناء الفرتة املشــ

ـــهدت موجة من العنف ـــ ــكري وشـ ــ ـــعيد العســـ ـــ ــــد  والالذقية وريف حلب الغريب يف أحابيل التصـ ضـــ
ــــعت القوات  ـــالح على امتداد هذا احملور، ســ ـــاء منطقة منزوعة الســـ املدنيني. وعلى الرغم من إنشـــ

  .)3(املوالية للحكومة إىل طرد هيئة حترير الشام واجلماعات املسلحة املرتبطة ا من هذه املنطقة
ويف أواخر نيســان/أبريل، وصــلت موجة االشــتباكات وعمليات القصــف اجلوي يف مجيع   -15

ــورية مواقع  ــية والســـ ــتهدفت الطائرات احلربية الروســـ ــ أحناء املنطقة املنزوعة الســـــالح إىل ذروا. واسـ
هيئة حترير الشام واجلماعات املسلحة املرتبطة ا يف ريف إدلب ومحاة، بينما صّعدت هيئة حترير 

ــــام وتنظيم حراس الدين ـــ ـــد املواقع احلكومية يف حم )4(الشـــ ـــ ــ افظة حلب من هجماما االنتقامية ضــ
وضد قاعدة محيميم اجلوية (بالالذقية). وشهدت أوىل أيام أيار/مايو أكرب محلة قصف يف املنطقة 

ــاً من التقّدم يف اجليب  15منذ  ــهراً. ومّكنت محلة القصـــــف اجلوي هذه اجليش الســـــوري أيضـــ شـــ
ــــالح بإدلب، يف اجتاه بلدات كفر نبودة وقلع ــ ـــ ـــ ــيق اجلنويب الغريب من املنطقة املنزوعة الســــ ـــ ـــ ــ ـــ ة املضـــ

ــــوري يف  ـــ ـــ ــ ــــيطر على بلدة كفر نبودة  26واحلويز. وتباطأ تقّدم اجليش الســــ ــ ـــ ـــ أيار/مايو، بعدما ســــ
ــتهدفت بلدات ومدن كفر  املتنازع عليها. ويف ـــ ــلت اهلجمات اجلوية اليت اسـ ـــ ـــه، تواصـ الوقت نفســـ

نبودة وخان شـــيخون ومعرة النعمان وجســـر الشـــغور وســـراقب. وأدت اهلجمات اجلوية وعمليات 
ــ ــ ــــمايل وريف إدلب اجلنويب إىل إحلاق القصــــ ـــي على القرى والبلدات يف ريف محاة الشــــ ـــ ف األرضــ

اســتمرت طوال الفرتة املشــمولة بالتقرير   الدمار بالبىن التحتية املدنية البالغة األمهية. كما الضــرر أو
  احلملة العسكرية للقوات املوالية للحكومة ضد هيئة حترير الشام واموعات األخرى.

__________ 

ــــام على اتفاق لوقف إطالق النار مع جبهة التحرير 2019كانون الثاين/يناير   10يف   )3( ـــ ــــ ، وّقعت هيئة حترير الشـ
ــام  الوطنية، ما ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــط  -"حكومة اإلنقاذ" التابعة هلا  ول -أوقف مجيع أعمال القتال ومسح هليئة حترير الشــ ـــ ـــ ببســــ

 طان حكمها اإلداري على املناطق اليت كانت تسيطر عليها سابقاً جبهة التحرير الوطنية.سل

 تنظيم حراس الدين هو مجاعة متمردة مسلحة متحالفة مع القاعدة.  )4(
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واشتدت أيضاً ديناميات الصراع يف عفرين (حلب) يف شكل العنف املسلح واهلجمات   -16
على املدنيني. فما يُســمى باجليش الوطين الســوري قد عزز وجوده املســلح يف املنطقة وأنشــأ إطاراً 
ـــكل مواٍز، قامت اجلماعات املتمردة الكردية،  ــ ـــيق. وبشـ ــ ـــمن مراكز عمليات وتنسـ ــ أمنياً رمسياً يتضـ

طة بوحدات محاية الشعب الكردي، مثل غرفة عمليات غضب الزيتون وقوات حترير عفرين، املرتب
  بشن حرب غري متماثلة ضد الفصائل اليت تعمل حتت إمرة اجليش السوري احلر.

ويف اجلانب السياسي، ظلت التوترات بني الواليات املتحدة وتركيا مستمرة بشأن الدعم   -17
كانون الثاين/يناير، بدأ البلدان مفاوضـات بشـأن اقرتاح واشـنطن   ويف املقدم من األوىل إىل قسـد.

بإنشــاء "منطقة آمنة" يف املناطق احلدودية امللتهبة يف مشال شــرقي اجلهورية العربية الســورية. وأعلن 
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا أن لبلده احلق يف إنشاء "املنطقة اآلمنة" املقرتحة مبوجب 

ــن ـــ ـــ ــورية يف عام ةاتفاق أضــ ـــ ـــ . ودعم االحتاد )5(1998  املوقع عليه بني تركيا واجلمهورية العربية الســ
ـــورية أن إحياء هذا االتفاق  ـــ ـــ ـــ ــي هذا اإلعالن، بينما اّدعت حكومة اجلمهورية العربية الســ ــ ـــ ـــ ـــ الروسـ
ــلحة وبســــحب قواا من مشال غريب  ــة املســ يعتمد على قيام أنقرة بإاء دعمها جلماعات املعارضــ

  هورية العربية السورية.اجلم
ـــكان. فمنذ أن   -18 ــتياء لدى الســ ويف جنوب اجلمهورية العربية الســـــورية، منت مشـــــاعر االســـ

ــرية محلة  ـــ ـــ ـــرطة الســــ ـــ ــ ــــلطتها يف مجيع أحناء جنوب البلد، أطلقت الشــــ ـــ ـــ ـــــط ســ ــ ـــ أعادت احلكومة بســ
 اعتقاالت استهدفت شخصيات املعارضة السابقة، األمر الذي أشاع اخلوف على نطاق واسع.

ـــع متثال جديد للرئيس   ويف ـــ ـــلت التوترات إىل ذروا يف آذار/مارس عندما ُوضـــ ـــ حمافظة درعا، وصـــ
ــد. وامتدت االحتجاجات إىل مدينة طفس، ما ــ ـــ ـــ ـــابق حافظ األســ ـــ ـــ ــر وحدات   الســـ ـــ ـــ أدى إىل نشــــ

ــــوري يف املنطقة. ويف ـــ ــ ـــ ـــافية من اجليش السـ ـــ ـــ ــ ــتدت حدة انعدام األمن بعد   إضــ ـــ ــ ـــ حزيران/يونيه، اشـــ
ت قتل مقاتلني سابقني باجليش السوري احلر وجنود حكوميني، باإلضافة حدوث ارتفاع يف حاال

  إىل تواصل االحتجاجات ضد قوات األمن.
وعلى الصـعيد السـياسـي، قام املبعوث اخلاص اجلديد لألمني العام إىل سـوريا بأول رحلة   -19

ــــق يف  ــ ـــ ـــ ير اخلارجية كانون الثاين/يناير، حيث اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووز   15له إىل دمشــــ
ــتعداد احلكومة للتعاون مع املبعوث اخلاص. ويف ـــ ـــ ـــ ــيد وليد املعلم الذي أعرب عن اســـــ ـــ ــ ـــ ـــ  28  الســـ

ــباط/فرباير، أدىل املبعوث اخلاص بأول إحاطة إعالمية له أمام جملس األمن حدد فيها إمجاالً  ـــ ــ ـــ ـــ شــ
ـــورية واإلقليمية والدولية ـــ ـــ ــة لتفاعله مع اجلهات الفاعلة السـ ـــ ـــ الرغم من  . وعلى)6(األهداف اخلمســ

__________ 

ـــورية إىل مكافحة حزب 1998تشـــــرين األول/أكتوبر  20اتفاق أضـــــنة، املوقع عليه يف   )5( ــلطات الســ ، يدعو الســـ
 ين يف األراضي السورية، ويعطي تركيا احلق يف التدخل عسكرياً يف اجلمهورية العربية السورية.العمال الكردستا

ــــة   )6( ـــ ـــ ــــ ــورية واإلقليمية فيما يلي: (أ) بدء  لتفاعالتتتمثل األهداف اخلمسـ ـــ ــــ ـــ املبعوث اخلاص مع اجلهات الفاعلة الســـ
ــورية و  مســــتمروتعميق حوار  ـــقوى مع حكومة اجلمهورية العربية الســ ــأن بناء الثقة املعارضـ من أجل  واالطمئنانة بشــ

ــأن  يئة احملتجزين واملختطفني األشـــــخاص بيئة آمنة وهادئة وحمايدة؛ (ب) رؤية املزيد من اإلجراءات امللموســـــة بشـــ
ــل مع  عن طريقواملفقودين  ـــورية ومجيع املعنيني؛ (ج)الضــــامنة أســــتانا  أطرافالتواصــ إشــــراك جمموعة  واألطراف السـ

ـــــوريني يف  ــــعة من السـ ـــرية التحّركواســ ـــراكهم يف العملية؛ (د) إىل األمام  مســـ ــتورية  انعقادوإشـــ ـــ  جديرة بالثقةجلنة دسـ
 يف سبيل حتقيقيف أقرب وقت ممكن؛ (ه) مساعدة األطراف الدولية على تعميق حوارها للجميع ومتوازنة وشاملة 

ــوي ــية اهلدف املشــــرتك املتمثل يف التوصــــل إىل تســ تمتع تالســــوري ميكن أن  للصــــراعومســــتدامة  جديرة بالثقةة ســــياســ
ـــرعية دولية ــورية، بشـــ ــأن اجلمهورية العربية الســــ  28. انظر اإلحاطة املقدمة من املبعوث اخلاص إىل جملس األمن بشــــ

ـــباط/فرباير  ـــ -https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-syria-special. متاحة على الرابط: 2019شـــــ

envoy-geir-o-pedersen. 
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ــية للمبعوث اخلاص، مل ــأن تكوين اللجنة   اجلهود الدبلوماســـ ل إىل أي اتفاق ائي بشـــ ـــّ يتم التوصــ
  الدستورية وتاريخ عقد أول اجتماع هلا.

ـــي مهم آخر، دعا رئيس الواليات املتحدة األمريكية، الرئيس دونالد   -20 ـــ ـــ ــياسـ ـــ ـــ ويف تطور ســ
ـــرائيلية على ـــ ـــ ـــ ــ ـــيادة اإلســ ـــ ـــ ــ ـــ مرتفعات اجلوالن احملتلة. وأعلنت احلكومة  ترامب، إىل االعرتاف بالســ

ــامنة وجامعة الدول العربية أن هذه اخلطوة غري قانونية. وكان جملس  ـــ ــتانا الضـــ ــ ـــ ـــورية ودول آسـ ــ الســـ
ـــرائيلي بفرض قوانينه وواليته القانونية 1981(497األمن قد أعلن، يف قراره  ـــ ــ ـــ ـــ )، أن القرار اإلسـ

  .)7(ة هو قرار الٍغ وباطل وليس له أثر قانوين دويلوإدارته على مرتفعات اجلوالن السورية احملتل
ـــن هجمات على األهداف اإليرانية وأهداف   -21 ـــ ــرائيل شـ ـــ ــلت إســ ــ ــه، واصـــ ـــ ويف الوقت نفســ

حزب اهللا يف اجلمهورية العربية الســورية. ففي شــهري أيار/مايو وحزيران/يونيه، صــّعد ســالح اجلو 
ــرائيلي هجماته على املواقع املوالية للحكومة يف مشايل القنيطرة ومحص رداً على هجمات  ـــ ــ ـــ ـــ اإلســـ

من جانب اجلمهورية العربية الســـورية. وتلقت اللجنة تقارير عن هجمات جوية  صـــاروخية مدعاة
متوز/يوليه على حمافظات دمشـــق وريف دمشـــق ومحص يُدعى أا أدت إىل وقوع  1إســـرائيلية يف 

  ).S/2019/545وفيات وإصابات يف صفوف املدنيني (انظر الوثيقة 
ــار ا  -22 ـــ ـــ ـــ ــــورية، ويف أوائل متوز/يوليه، أعاد الرئيس بشــ ـــ ــ ــــد، رئيس اجلمهورية العربية الســــ ـــ ــ ألســــ

ـــية، مبا ـــ ـــ ــــكيل اجلهاز األمين للبلد. ومشلت هذه التغيريات مديري األجهزة األمنية الرئيســـ ـــ ــ فيها   تشـــ
ـــي واألمن اجلنائي. وعالوة على ذلك، ُعني رئيس  ــ ــــياســـ ـــ املخابرات اجلوية وأمن الدولة واألمن السـ

  ن األمنية.نائباً للرئيس للشؤو  مكتب األمن الوطين السوري
ـــد) خطة عمل مع   -23 ـــ ــــوريا الدميقراطية (قســـ ــ ــًا، وقعت قوات ســـ ــ ـــ املمثلة ‘ويف متوز/يوليه أيضــ

ــلح ـــ ـــ ــ ـــ ــة لألمني العــام املعنيــة بــاألطفــال والنزاع املســـ ـــ ـــ ـــ ـــ من أجــل إــاء ومنع جتنيــد األطفـال ‘ اخلــاصـــ
ـــل  ـــ ـــ ــــفوف اموعة والفصــ ــ ـــ ــــتخدامهم، وكذلك حتديد هوية األوالد والبنات املوجودين يف صــ ـــ ــ واســ

  ينهم، واختاذ تدابري للحماية وتدابري تأديبية فيما يتصل بتجنيد األطفال واستخدامهم.ب

  حماية المدنيين  -رابعاً   

تزال أبرز مسة   ، ال)8(بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بدء الصراع املسلح الوحشي  -24
ــوريــة هي عــدم اال ــ ـــ ـــ ـــ د من مســات أعمــال القتــال يف مجيع أحنــاء اجلمهوريــة العربيــة الســـ متثــال املتعمــّ

ـــــكل  تزال مجيع األطراف املتحاربة تتجاهل أو  للقانون الدويل. وعالوة على ذلك، ال ــ ـــ ـــ ترفض بشـــ
يف ذلك ضـــمانات تســـمح بوصـــول املســـاعدات اإلنســـانية   تعســـفي تقدمي ضـــمانات باحلماية، مبا

ــــعفاء. ويف ـــكان املدنيني الضــ ـــتمر وبال عائق إىل الســـ ـــكل مســـ ـــهدت الفرتة  بشـــ ــ ـــه، شـ الوقت نفســـ
ملشــــمولة ذا االســــتعراض تصــــاعد عمليات االســــتهداف املتعّمد للمناطق اليت يســــكنها مدنيون ا

  ولألعيان احملمية.

__________ 

 .73/100انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة   )7(

ــورية بدأ يف شـــباط/فرباير   )8(  2012خلصـــت اللجنة أوًال إىل وجود نزاع مســـلح غري دويل يف اجلمهورية العربية السـ
 ).A/HRC/21/50(انظر على سبيل املثال الوثيقة 
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وتشري استنتاجات اللجنة بوضوح إىل وجود أوضاع متباينة من حيث سيادة القانون يف   -25
ـــعرون بعــدم األ  املنــاطق املختلفــة من البلــد وأن املواطنني، بوجــه عــام، ال ـــ ـــ ـــ ــ مــان وبعــدم يزالون يشــ

ـــون لالختطاف لدفع فدية  ـــ ــ ـــ ـــ ـــبيل املثال، معرضــ ـــ ـــ ــ ـــ محايتهم من جانب الدولة. فاملواطنون، على ســ
ـــية، ولالبتزاز ولألعمال العقابية. أما  أو ــياســ ـــهم   َمن فقدوا ممتلكام أو  ألغراض ســـ ــــباب عْيشــ أسـ

ــــخاص احملتَجزين يواجهون خطر ـــ ــ ـــ ــبيل للعدالة يُعتد ا، يف حني أن األشــــ ـــ ــ ـــ ـــ  فليس لديهم من ســـ
  التعّرض لسوء املعاملة وكذلك، يف بعض األحيان، خطر اإلعدام.

  دير الزور  -ألف  

)، 16، الفقرة A/HRC/40/70عقب وقف العمليات العســــكرية الرئيســــية يف هجني (الوثيقة   -26
ــــوريا  ـــ ــ ـــ ــفة اجلزيرة اليت قامت ا قوات ســـ ـــــ ـــ ـــ ـــلت اللجنة التحقيق يف املراحل النهائية لعملية عاصــ ـــ ــ ـــ ـــ واصـ

ــد جيوب تنظيم الدولة الدميقراطية ( قســـد) بدعم من التحالف الدويل. وكانت هذه احلملة موجهة ضـ
ــة يف الباغوز وما ـــ ـــ ـــ ــ ـــالمية املتبقية يف املناطق الواقعة جنوب هجني، وخاصــ ـــ ــ ـــ ـــ حوهلا. وطوال هذه   اإلسـ

ـــن املئات من اهلجمات اجلوية من جانب التحالف وعمليات  ـــ ــ ـــ ــم بشــ ـــ ـــ ــ العمليات، كانت املعارك تتســـ
الشــديد من جانب قســد وقوات التحالف والقوات العراقية عن طريق العمليات اليت  القصــف املدفعي

ــيطر عليها حكومة  ـــ ــ ـــي اليت تســــ ــ ـــ ـــف املنطلق من األراضـــ ـــ ـــ ـــنتها عرب احلدود، وكذلك، أحياناً، القصــ ـــ ـــ شــ
اجلمهورية العربية السورية. ورّد على ذلك عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية، املتمرتسون يف قواعد حمصنة 

ط املئات من املدنيني، مبَن فيهم نساء وأطفال، بإطالق قذائف موجهة مضادة للدبابات، ونريان ووس
  .قناصة، وبعبوات ناسفة حممولة يف مركبات

ـــنها التحالف الدويل   -27 ــلة من اهلجمات اجلوية اليت شــ ــلســـ ــلت اللجنة حتقيقاا يف ســـ وواصـــ
ــــفة اجلزير  )، واليت 49، الفقرة A/HRC/40/70ة (الوثيقة بقيادة الواليات املتحدة أثناء عملية عاصــــ

نت يف  ــــُ ـــبيل املثال، شـ ـــفوف املدنيني. وعلى ســ ــابات يف صــ ــــفرت عن عدد مرتفع من اإلصـــ  3أسـ
ــــاعة  ــابت مبىن  30/7كانون الثاين/يناير يف حنو الســ ـــلة من اهلجمات اجلوية أصــــ ــلســـ ـــباحاً ســــ صـــ

سافة أكثر من كيلومرت شرقي مركز سكنياً من طابق واحد وجواره املباشر. وكان املبىن يقع على م
يف ذلك احلفرة النامجة عنها، باالقرتان   بلدة الشــعفة جنويب هجني. وأّدى حتليل موقع الضــربة، مبا

ــواريخ من مقاتلة نفاثة، إىل أن ختلص  ـــهود العيان اليت تتحدث عن عملية إطالق صـــ مع أقوال شــ
  .)9(اللجنة إىل أن األضرار كانت بسبب هجوم جوي

ــاً مدنياً، من بينهم  16دت الغارة إىل مقتل وأ  -28 ــخصـــ ــ ـــاء ورجل واحد و 3شـ أوالد  3نســ
ــنوات أو 5بنات. وكانت أغلبية األطفال الذين قُتلوا يبلغون من العمر  9و ــ ـــ ـــ ـــ أقل، وكان عمر   ســ

أصـــغر ضـــحية هو رضـــيع عمره شـــهران اثنان. وكان أربع عشـــرة ضـــحية ينتمون إىل نفس األســـرة، 
  قريبان هلم يعيشان يف املنزل نفسه. وجنا ولدان من اهلجوم ُأصيبا جبروح.بينما كان اثنان آخران 

__________ 

ــــ  30بني  يف الفرتة ما  )9( ــــ ـــ ـــ ـــــنت فرقة العمل 2019كانون الثاين/يناير   12و 2018مرب كانون األول/ديســ ــــ ـــ ـــ ، شـ
ــــلب)  ــــ ـــافرة (عملية العزم الصــ ــــ ـــــرتكة املتضـــ ــربة تتألف من  575املشـــــ ـــ ـــ ــــتباكاً يف اجلمهورية العربية  1 147ضــ ـــ اشـــ

ــــر ـــ ـــ ـــظــ ـــ ـــ ــــة، انـــ ـــ ـــــوريـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــط: الســـ ــــ ـــ ــــرابــ ـــ -www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release الـــــ

View/Article/1734375/ 

january-15-cjtf-oir-strike-summary-dec-30-2018-jan-12-2019. 
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ــهود وصـــور التوابع االصـــطناعية (الســـواتل) وتســـجيالت الفيديو اليت   -29 وأّكدت أقوال الشـ
ــــفعة على  ـــواحي الشـ ـــتها أن اهلدف املقصـــــود هو مبىن منعزل يقع يف ضــ وردت إىل اللجنة وفحصــ

ــــية. وبينما  بعد مئات األمتار من اموعة ـــ ــ ــكنية الواقعة قبالة الطرق الرئيســـ ـــ ــ ـــ التالية من املباين الســ
أكد األشخاص الذين ُأجريت معهم مقابالت وجود إرهابيني تابعني لتنظيم الدولة اإلسالمية يف 

ــــها، مل ـــ ـــ ــــفعة نفســ ـــ ــ ــر على أي وجود للتنظيم أو الشـــ ـــ ـــ ـــ على وجود أي هدف  جتد اللجنة أي مؤشـ
  ة باملنزل املضروب وقت اهلجوم.عسكري يف املنطقة األوسع احمليط

ــــنها التحالف الدويل الذي تقوده   -30 ـــ ــ ـــ ـــابقة العديدة اليت شــــ ـــ ـــ ـــ ــ وتذكر اللجنة باهلجمات الســ
ــــفرت عن مقتل مدنيني أو ـــ ــــابتهم  الواليات املتحدة واليت أســ ـــ ـــري )10(إصــ ـــ ــــًال عن ذلك، تشـــ ـــ . وفضــ

لإلصابات يف صفوف املدنيني الذين اللجنة إىل املوقع املنعزل للمكان املستهَدف، والعدد املرتفع 
كانوا يف أغلبيتهم السـاحقة من األطفال، وإىل األقوال احملددة لشـهود العيان اليت توضـّح احلضـور 
ــــكري  ــري للمدنيني يف مكان احلدث، وهي مجيعها أمور تتفق على عدم وجود هدف عســــ ـــ احلصـــ

  يف منطقة اهلجوم بشكل واضح.
تتخذ  بشـأن هذا احلدث إىل أن قوات التحالف الدويل مل وتشـري األدلة املتحصـل عليها  -31

االحتياطيات الضـــرورية للتمييز بقدر كاٍف بني األهداف العســـكرية واملدنيني. وختلص اللجنة إىل 
ــــباب املعقولة ما ـــ ـــ ـــ ه  يدعو إىل االعتقاد بأن قوات التحالف الدويل رمبا مل أنه توجد من األســـ توج

ــــكري حمـــدد،  ــ ـــ ـــ ــتنـــاد إىل   أوهجمـــاـــا إىل هـــدف عســــ ـــ ـــ ــ ـــ أـــا أخفقـــت يف أن تفعـــل ذلـــك بـــاالســـ
إصــابة  االحتياطيات الضــرورية. ذلك أن شــن هجمات عشــوائية ُتســفر عن وقوع حاالت قتل أو

ـــطَلع فيها ذه  ـــ ــتوى جرمية حرب يف احلاالت اليت ُيضـ ـــ ــفوف املدنيني هو أمر يرقى إىل مســ ــ يف صـــ
  .)11(اهلجمات باستهتار

ــبب وجود املدنيني وبالقرب من اية كانون الث  -32 ـــ ـــ ـــ ـــد بســـ ـــ ـــ ـــ اين/يناير، تباطأ تقدم قوات قســ
ــاتلي تنظيم الـــدولـــة  ــان كثرية يتــــألفون من أرامـــل وأبنــــاء مقــ ــانوا يف أحيــ ــداد كبرية، والـــذين كـ بـــأعـ
اإلســـالمية الفارين من منطقة القتال. وتوضـــيحاً هلذه النقطة، تلّقت اللجنة تقارير عن غارة جوية 

ــباح يو  ـــ ــ ـــ ــاعات األوىل من صـ ـــ ـــ كانون الثاين/يناير، ادعي أا قتلت على األقل رجًال   29م يف الســـ
) يف الباغوز حتتاين، Moshanواحداً وأربع نسـاء وثالثة أوالد. وأصـاب هذا اهلجوم منطقة موزان (

  حيث جتّمع حشد من املدنيني من أجل مغادرة البلدة.
ـــباط/فرباير، أعلنت قوات ســــوريا  9ويف   -33 ــد) بداية املعارك احلامسة اليت شـ الدميقراطية (قســ

ـــدد تبايناً  ــ ـــ ـــ ـــ ترتكز حول الباغوز. وعند هذه النقطة الزمنية، وبينما تتباين التقديرات يف هذا الصـــ
__________ 

 .48-46، الفقرات A/HRC/40/70)؛ والوثيقة 11-7واملرفق الرابع (الفقرات  39، الفقرة A/HRC/37/72الوثيقة   )10(

 International Tribunal for the Prosecution ofة النية اجلُرمية، انظر، على سبيل املثال: لالطالع على مسأل  )11(

Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the 

Territory of the Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Stanislav Galić, Case No. IT-98-29-

T, judgment of 5 December 2003 ) احملكمة الدولية حملاكمة األشـــخاص املســـؤولني عن االنتهاكات اجلســـيمة
ــاين الدويل اليت ارتُ  ـــ ــــ ــــابقة منذ عامللقانون اإلنســ ـــ ـــ ـــــالفيا السـ ـــ ـــد ، 1991 كبت يف إقليم يوغوســـ ــــ ـــ املدعي العام ضـ

ــــالف غاليتش ـــ ـــتانيســـ ـــ ـــية رقم ســــ ــــ ــادر يف IT-98-29-T، القضـــ ــــ ـــ ـــــمرب   5، احلكم الصـ ـــ ، 2003كانون األول/ديســ
  Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International: ). وانــظــر54 الــفــقــرة

Humanitarian Law-Volume I: Rules (Geneva, International Committee of the Red Cross; 

Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2005), rule 156. 



A/HRC/42/51 

11 GE.19-13938 

ــــالمية وما كبرياً، كان ال ـــ ـــ ــ ـــل إىل ألف   يزال يوجد عدة مئات من مقاتلي تنظيم الدولة اإلســ ـــ ـــ ـــ يصــ
ـــــخص من املدنيني يف هذا اجليب، بعد فرار  ـــاء واألطفال، شــ آالف املدنيني، ومعظمهم من النســــ

ـــكة (انظر الفقرة  ـــ ـــ ــــابيع من القتال احلامي  81من املنطقة يف اجتاه حمافظة احلســ ـــ أدناه). وبعد أســــ
ــد يف  ـــ ــــبه الكامل للباغوز، أعلنت قوات قســ آذار/مارس التحرير الكامل  23الوطيس والتدمري شـــ

  ملناطق العمليات من تنظيم الدولة اإلسالمية.
ـــافـة إىل معــارك جبهــات القتــال، تلقــّت اللجنــة عـدة روايـات عن غـارات ليليـة   -34 ـــ ـــ ــ ـــ وبـاإلضـــ

ــناد جوي من الطائرات املروحية احلربية قدمته قوات التحالف الدويل،  ـــ ـــ ــــد بإســ ــ ـــنتها قوات قســــ ـــــ شــ
ـــبيل املثال، جرى يف   ما ــ ـــابة مدنيني. وعلى سـ ، 2019كانون الثاين/يناير   4أدى إىل مقتل وإصـــ

لواحدة صباحاً، شن غارة ليلية يف قرية الكشمة اخلاضعة لسيطرة قسد أدت إل يف حنو الساعة ا
يصــــل إىل مثانية مدنيني من بينهم مخســــة رجال وامرأتان وولد واحد، وكذلك إىل إصــــابة   مقتل ما

ــري األحداث على وجه الدقة ال  رجل وبنت. ويف ـــ ـــري الروايات   حني أن ســـ ـــ يزال قيد التحقيق، تشــ
ــد  اليت تلّقتها اللجنة ـــ ــ ـــ ـــ إىل حدوث تبادل إلطالق النار بني بعض القرويني من ناحية وقوات قســـ

أّدى إىل مقتل عدة قرويني. ونظر   املدعومة من الطائرات املروحية احلربية من الناحية األخرى، ما
ــد  ــ ـــ ـــ ـــ اتمع احمللي إىل هذه الغارة على أا هجوم على إخوام من أفراد القبيلة، بينما تّدعي قســـ

ــــالمية يف القرية. وتلّقت أا كانت  ـــ ـــ ــــــر تنظيم الدولة اإلســ ـــ ــــادر نريان أطلقها عناصـــ ـــ ــ ترد على مصـــ
ـــد يف  ــتندات داعمة مفادها قيام قســ ــوية   27اللجنة معلومات ومســـ كانون الثاين/يناير بعرض تســـ

  دوالر إىل أفراد أُسر القتلى. 80 000تدفع مبوجبها 
عة الواحدة صباحاً، وصف َمن نيسان/أبريل، يف حنو السا 25ويف حادث آخر وقع يف   -35

ُأجريت معهم مقابالت كيف قامت طائرتان مروحيتان بالتحليق بشكل دائري فوق قرية الدمان، 
حمذرتني ســكان القرية، ومها تســتخدمان مكربات الصــوت، من ترك منازهلم ومن أن عدم امتثاهلم 

ــيحمل القوات على إطالق النار. ووصــــف الشــــهود كيف أن صــــوتاً ُبث من  ــوت أََمر ســ مكرب صــ
ــفر عن مغادرة امرأتني وبنتني للمنزل وقـُيدت أيديهما. وبعد   إناث منزل معني مبغادرته، ما ـــ ـــ ـــ ــ أســـ

حني أن تطور األحداث على وجه الدقة هو قيد التحقيق،   ذلك، أُمر رجال املنزل مبغادرته. ويف
ــــد) بإطالق النريان يف وقت الحق على ثال ـــ ــ ــوريا الدميقراطية (قســ ـــ ــ ـــ ثة رجال وامرأة قامت قوات سـ

اليوم التايل، احتج القرويون على قوات قسد   حامل أفادت التقارير أم مجيعاً غري مسّلحني. ويف
  وأُفيد بأم أشعلوا النار يف نقاط تفتيش تابعة لقسد.

أيار/مايو، يف حنو الســاعة الواحدة صــباحاً، شــّنت قســد غارة ليلية بإســناد جوي  8ويف   -36
ــــد. Al-Katif، يف حي القطيف (من التحالف الدويل ـــ ـــ ــيطرة قســ ـــ ـــ ـــ ــــحيل، الواقعة حتت ســ ـــ ـــ )، بالشـــ

ـــفــاً لكيف غــادر ثالثــة رجــال منــازهلم، على الرغم من  ــ ـــ ـــ ـــ وأوردت التقــارير اليت تلّقتهــا اللجنــة وصــ
التحذيرات املبثوثة مبكربات صــــــوت، وأُطلق عليهم النار يف وقت الحق. وأُفيد أن ذلك أّدى إىل 

ـــد. وهذه  تبادل إلطالق النار عندما ـــتباك مع قســـ ــ ــبون من أهل البلدة باالشـ ـــ ــكان الغاضـ ـــ قام السـ
العملية، اليت أّدت إىل مقتل ستة رجال وإصابة رجل آخر، قد أشعلت غضب السكان وأطلقت 

ــــرارة احتجاجات كبرية يف اليوم التايل، ما ـــ ـــية عندما أطلق   شـ ـــ ــفر عن مقتل رجل بطريقة عرضــ ـــــ أسـ
  واء بالقرب من نقطة تفتيش.مقاتلو قسد طلقات نارية حتذيرية يف اهل

ــع   -37 ــ ــــاد الواســـ ـــكان احملليون على الفســـ ـــ ـــافة إىل احلوادث املذكورة أعاله، احتج السـ ـــ وباإلضـ
ـــلطة من جانب قادة  ـــتخدام السـ ـــاءة اسـ ــار، واالبتزاز، واالفتقار إىل اخلدمات واألمن، وإسـ االنتشــ
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ــد) يف مجيع أحناء حمافظة دير  ــوريا الدميقراطية (قسـ ــع احلايل، الذي ومقاتلي قوات سـ الزور. والوضـ
ـــاع  ــكان املدنيني يف أوضـ ـــالمية، قد ترك الســـ ــتمرار وجود تنظيم الدولة اإلســ يزداد تفاقماً بفعل اســـ
بائسة من الناحية اإلنسانية، حتد من إمكانية حصوهلم على خدمات الصحة والتعليم واخلدمات 

ــــري اللجنة مع القلق إىل أنه منذ وقف العمليات  ــ ــية. وتشـــ ــ ـــ ــــاســ ــ ــد والتحالف األســـ ـــ ـــ من جانب قسـ
ـــعية مترد على  ـــ ـــالمية يف وضــ ــ ــّتتاً من تنظيم الدولة اإلســـ ـــ ـــارك قوة أدىن درجة وأكثر تشـــ ـــ الدويل، تشــ

  مستوى منخفض، فتشن هجمات وعمليات اغتيال يف مجيع أحناء حمافظة دير الزور.
ــد والتحالف الدويل   -38 ـــ ــري األحداث املذكورة أعاله إىل أن قوات قســـ ـــ ه يف إطار دور  -وتشـــ

ــًا يف التخطيط ملراحـــل العمليـــات وال مل -الـــداعم  ــاطيـــات املمكنـــة عمليـ يف   تتخـــذ مجيع االحتيـ
ـــرر باملدنيني، مبا  تنفيذها من أجل جتنب أو ـــ ــ ـــ ـــ ـــــكل انتهاكاً للقانون الدويل   تقليل إحلاق الضــ ـــ ـــ ــ يشـــ

  اإلنساين.

  إدلب، وريف حماة الشمالي، والالذقية، وريف حلب الغربي  -باء  

ل يف  -39 ــّ ـــ ــــبتمرب أّدى التوصـ ــاء  2018 أيلول/ســ ـــ ــــي وتركيا بإنشـ إىل اتفاق بني االحتاد الروســ
ـــمايل والالذقية وريف حلب الغريب إىل إثارة  ــــم إدلب وريف محاة الشــ ـــالح تضـ منطقة منزوعة الســ

ـــاعدت أعمال القتال يف   األمل يف أال ـــ ــ ــع هناك. وبدالً من ذلك، تصـــ ــ ـــ ـــ حتدث فعًال أزمة يف الوضـ
ــــيتني:  ـــ ــ ــهر املنطقة يف موجتني رئيســـ ــ ـــ ـــ ــــباط/فرباير، مث تلتها الثانية يف اية شــ ـــ ـــ حدثت أوالمها يف شــ

ـــواء يف مجيع  ــية على الســـ ــ ــان/أبريل. ووقت كتابة هذا التقرير، كانت اهلجمات اجلوية واألرضــ ـــ نيسـ
  .)12(أحناء املنطقة املنزوعة السالخ تتواصل حمدثًة آثاراً مدمرة

ــباط/فرباير ومتوز/يوليه، قام  ويف الفرتة ما  -40 ـــ ـــ ــ ــام وجيش العزة بني شــ ـــ ـــ مقاتلو هيئة حترير الشــــ
ــيطر عليها  نو املوجود ـــواريخ على املناطق اليت تســـ ــن وابل من الصــ يف املنطقة املنزوعة الســـــالح بشـــ

ــــرات من  أوقعت الرعباحلكومة يف الريف احمليط حبلب ومحاة، يف هجمات  ـــ ـــ ـــفوف العشــ ـــ ــ ـــ يف صـ
ـــب تســــبّبت يف مقتلهم أو  املدنيني أو ). S/2019/462يل املثال الوثيقة تشــــويه أبدام (انظر على سـ

ة")   ويف ــري ـــ ـــ ــــام مركبات جوية (أو "طائرات ُمســ ـــ ـــتخدم إرهابيو هيئة حترير الشـــ ـــ ـــ ـــه، اسـ ـــ ــ الوقت نفســ
يف ذلك يف قاعدة   للهجوم على املواقع العسكرية للقوات املوالية للحكومة يف حمافظة الالذقية، مبا

  .)13(محيميم اجلوية
ــلح، جيش العزة،  7ففي   -41 ـــ ـــ ــيل املســـ ـــ ــ ـــ ــبيل املثال، قام أفراد الفصـ ـــ ـــ ـــان/أبريل، على ســـ ـــ نيســـــ

ـــياف  ــــواريخ على مركز مصـــ ــمايل) بإطالق صــ ـــ ــهل الغاب (ريف محاة الشـ ـــ املوجودة قاعدم يف سـ
ــابت املشــــفى الوطين. وقُتل يف هذا  ــيب اهلجوم (محاة)، فأصــ ــتة مدنيني، من بينهم طفل، وُأصــ ســ

__________ 

ـــــام يف كانون الثاين/يناير   )12( ـــ ـــ ــــتيالء إرهابيي هيئة حترير الشــ ــــ ـــ ــــرات البلدات والقرى من  2019عقب اســ ـــ ــــ على عشــ
يف املائة من  90)، مارس هؤالء السيطرة على أكثر من A/HRC/40/70مجاعات مسلحة منافسة (انظر الوثيقة 

 داد الشريط ااور من مشايل محاة وغريب حلب.حمافظة إدلب، على امت

تتمكن اللجنــة من حتــديــد هويــة الطرف الــذي بــدأ بــاهلجوم على الطرف اآلخر، فــإن وجود هيئــة حترير   بينمــا مل  )13(
ــــكل انتهاكاً ألحكام مذكرة حتقيق  ـــ ـــالح كان يف حد ذاته يشــ ـــ ـــلحتها الثقيلة يف املنطقة املنزوعة الســـ ـــ ــام وأســـ ــــ الشـــ

ــعيداســـــتقرار الوضـــــع يف منطقة  ـــي وتركيا يف ســـــوتشـــــياليت وّقع عليها االحت بإدلب خفض التصـــ  17يف  اد الروســ
 .2018أيلول/سبتمرب 
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بات، من بينهم عاملون طبيون ومرضـــى وأطفال. ووقع يف الوقت شـــخصـــاً آخرين بإصـــا 20  حنو
  نفسه هجوم صاروخي ثاٍن أصاب منزًال خاصاً جبوار املشفى الوطين.

ــاًء، أطلق إرهابيو هيئة حترير  11حزيران/يونيه، يف حنو الســـاعة  16وباملثل، ففي يوم   -42 مسـ
ــام املوجودة قاعدم يف خان طومان (حلـب) ما ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــواريخ غراد من  يقـل عن  الشـ ـــ ـــ ــ ــرة صـــ ـــ ـــ ـــ ــ عشــ

ــفر اهلجوم عن  120  عيار ـــ ـــ ــ ــــيحي الواقعة يف الريف اجلنويب احمليط حبلب. وأســـ ــ ـــ ـــ مم على قرية الوضـ
ـــة رجال وأربعة أطفال، كانوا مجيعاً حيتفلون بُعرس يف  13مقتل  ـــ ـــاء ومخســ ـــ مدنياً من بينهم أربع نســ

  .ذلك الوقت
ان املدفعية بشـــكل غري مباشـــر وكانت اهلجمات الســـابقة تتســـم بالعشـــوائية وبإطالق نري   -43

ــــكان املدنيني يبدو أنه ال ـــ ــــروع، وترتب   على مناطق مكتظة بالسـ ــ ــــكري مشــ ــ يوجد ا هدف عســ
ــكان الريف احمليط حبماة وحلب. ويف كل حالة من هذه احلاالت، توجد أســــباب   عليها ترويع ســ

ـــام قد ارت ـــ ـــ ــ ـــ كبوا جرمية احلرب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن مقاتلي جيش العزة وهيئة حترير الشــ
ـــوائية نتج عنها مقتل مدنيني أو ــن هجمات عشــــ ـــ ـــابتهم جبروح  املتمثلة يف شــ ــًال عن )14(إصــــ ـــ ، فضــ

ــيطرة  ــ ـــ ـــ ـــ ــــعة لســـ ــ ـــ ـــ ــون يف مناطق خاضــــ ـــ ـــ ـــ ــ جرمية احلرب املتمثلة يف تعّمد ترويع املدنيني الذين يعيشـــ
  .)15(احلكومة

ـــام واجلماعات املرتبطة ا من املنطقة   -44 ــ ـــ ـــ ــــالح، ومن أجل طرد هيئة حترير الشــ ـــ ـــ املنزوعة الســـ
شّنت القوات احلكومية هجمات جوية منسقة يف أواسط شباط/فرباير، بدأت مبنطقة معرة النعمان 

ــــمت   (إدلب). ويف ـــ نت على قاعدة محيميم اجلوية، انضــ ـــُ ـــ أوائل آذار/مارس، ورداً على هجمات شـــ
ــــية إىل هذه احلملة. و  ـــري، وجد مئات اآلالبالقوات اجلوية الروســ ف من املدنيني عد ذلك بوقت قصـــ

يف مجيع أحناء املنطقة املنزوعة السالح وحميطها أنفسهم حمصورين يف معمعة كارثة مدّمرة من حيث 
ـــرب  ــ ـــ ــــاين، نظراً إىل أن القوات املوالية للحكومة قد بدأت يف ضــ ــ ــــع اإلنســــ ـــ ــــان والوضـــ ـــ ــ حقوق اإلنسـ

ــــواق واملدارس واملخابز و  ــــآت التعليمية واألسـ ــفيات واملنشـ ــتشـــ ــرات من املســـ ــــي الزراعية. العشـــ األراضـ
رد ما ــل إىل   وحبلول أواســـط أيار/مايو، شـــُ ألف مدين من املنطقة املنزوعة الســـالح، بينما  200يصـ

ـــحية و 15أفادت التقارير أن  ــــأة صــــ ـــخاص  16منشـــ ــتوطنات من أجل األشــــ ــ ــــة وثالث مســـ مدرســـ
  .املشردين داخلياً قد تأثرت بأعمال القتال

 40/6آذار/مارس، فيما بني الساعة  9ومية يف وعلى سبيل املثال، قامت القوات احلك  -45
ــببت يف إحداث  30/8و ــاًء، بشـــن هجوم جوي يف مشايل ســـراقب مطِلقًة أربعة صـــواريخ تسـ مسـ

ــــعاف تقدم اخلدمات إىل  ــ ـــ ـــ ــاء واألطفال وببنك للدم وبوحدة إســ ـــ ـــ ــ ـــ ــفى احلياة للنسـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــرار مبشـ ـــ ـــ ــ أضــ
ة لتجّنب النزاع، وكانت من الســــكان. وقد ُمشل مشــــفى احلياة بآلية األمم املتحد 80  000  حنو

حدث   القوات املوالية للحكومة تدرك إحداثياا وقت شــن اهلجوم. وقدم أحد الشــهود وصــفاً ملا
ــاعة  ــاروخ قد ُوجه يف حنو الســـ ــفى  40/6مفاده أن أول صـــ ـــكنية جبوار املشـــ ـــاًء إىل منطقة ســ مســ

ــاروخ ثاٍن بنكاً للدم يف مش ــاب صــ ايل ســــراقب على بعد فقتل رجًال وبنتاً. وبعد ذلك بدقائق، أصــ
ــرار وأّدى إىل  300حنو  ـــ ـــ ــاب معدات حيوية وإمدادات طبية بأضــ ــ ـــ ــــفى احلياة، فأصـــ ــ مرت من مشــــ

__________ 

 .Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, rule 156انظر:   )14(

ــد   )15( ـــ ــتانيســـــــالف غاليتشاملدعي العام ضــ ـــ ـــــية رقم ســ ـــادر يف IT-98-29-T، القضــ ــرين الثاين/  30، احلكم الصــــ ـــ تشــ
 .109-99الفقرات ، 2006 نوفمرب
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ــتخدام ملدة أربعة أيام على األقل. وبعد ذلك بقرابة  ـــ ـــ ـــ ــ ـــاحل لالســـ ـــ ـــ ـــ دقيقة،  20جعل املبىن غري صــــ
قوا فيه حنو وتوّقعاً ملزيد من اهلجمات، جرى حتويل املرضى مبشفى احلياة إىل ملجأ حتت األرض ب

مساًء، أصاب  00/8و 00/7بني الساعة   دقيقة قبل إجالئهم. وأثناء عملية اإلجالء، ما 30
صـاروخ ثالث املدخل الرئيسـي ملشـفى احلياة فأصـاب موّلد كهرباء ومعدات حيوية بأضـرار. وبعد 

ــعاف تقع على أقل من كيلومرت  30إىل  15ذلك بنحو  ــاروخ رابع وحدة إســـ دقيقة، أصـــــاب صـــ
ـــابات مبوظف ذكر (انظر املرفق واح ـــ ــــراراً باُجلدران والنوافذ وإصــ ــــبباً أضــــ ــ ــــفى احلياة، مســ د من مشــــ

  الثاين لالطالع على وصف تفصيلي لسلسلة من اهلجمات األخرى).
ــــمايل ويف  -46 ـــ ــ ـــعيداً ثانياً للعنف يف ريف محاة الشـــ ــ ـــ حمافظة   وبدأت القوات املوالية للحكومة تصــــ

ـــان/أبريل. وبعد ذ 29إدلب يف  ـــ ـــ ـــ ــــبوع تقريباً، يف نيســ ــ ـــ ـــ ــــنت القوات املوالية  5لك بأســ ـــ ـــ ــ أيار/مايو، شــ
للحكومة هجمات جوية على ثالثة مســتشــفيات على األقل يف إدلب هي: مشــفى الكهف يف بلدة 

  حاس ومشفى الشرق املشموالن بآلية األمم املتحدة لتجّنب النزاع ومشفى الشام يف كفر نبل.
ــــاعة  14ويف   -47 ـــقطت القوات املوالية للحكومة  00/7أيار/مايو، يف حنو السـ ــاًء، أســ ــ مسـ

بني صــاروخني وأربعة صــواريخ على ســوق للســمك ومدرســة ابتدائية للبنات يف جسـر   من اجلو ما
ـــواريخ على األقل قد ُأســـــقطت جواً على  ــفاً مفاده أن ثالثة صــ ـــهود العيان وصـــ ــغور. وقدم شــ الشـــ

يف السوق، بينما تناثرت اجلثث يف مجيع  السوق فأحدثت دماراً كبرياً باحملال التجارية وباألكشاك
ـــــخاص مدنيني على األقل، من بينهم  ــ ـــ ـــ ـــبب اهلجوم يف مقتل مثانية أشـ ـــ ـــ ــ أحناء املنطقة املتأثّرة. وتســـ

  سبعة رجال وطفلة عمرها ثالث سنوات بينما أُصيب مثانية أشخاص آخرين جبروح.
ــهود العيان الذين ُأجريت معهم مقابالت إىل أنه   -48 ــ ــار شـــ ـــ ــــع وأشــ ـــربة األوىل ببضـــ ــ بعد الضــ

ــــر االبتدائية للبنات فدّمر جدراا  ـــ ـــة عبد الرمحن الناصـ ـــ ــــاب مدرســ ــ ــــاروخ ثاٍن أصــ ـــ دقائق أُطلق صـ
ـــهود كيف أن  ـــ ــــف أحد الشـــ ـــ ــة وملعبها. ووصــ ـــ ــًال عن متجر الكتب باملدرســــ ـــ ومكتب اإلدارة فضــــ

يجًة لتزايد عدد املدّرسني قد َأوقفوا يف وقت سابق صباح ذلك اليوم توزيع الشهادات الدراسية نت
ــتطالع اليت كانت حتّلق فوق البلدة. وعالوة على ذلك، تلّقت اللجنة، أثناء الفرتة  ـــ ـــ طائرات االسـ

ــمولة بالتقرير، معلومات موثوقة مفادها أن حنو  ــ ـــة يف املنطقة املنزوعة الســــــالح يف  70املشــ مدرســـ
ـــبب أعمال القتال، ما  إدلب قد ُدمرت أو ــرار بسـ ـــيبت بأضــ ألف تلميذ  200حرم أكثر من   ُأصـ

  من تلّقي التعليم النظامي.
ـــرات اهلجمات على البنية التحتية املدنية، مبا  -49 ــــة   وإىل جانب عشــــ ــــورة خاصـــ يف ذلك بصـــ

أعيان حممية، تالحظ اللجنة بقلق بالغ أن عشــــرات اآلالف من اهلكتارات من األراضــــي املزروعة 
ــي املزارع يف املنطقة املنزوعة ا ــ ــــيل حيوية ومن أراضـــ ـــرمت فيها النريان أثناء مبحاصـــ ـــالح قد أُضــــ لســــ

الفرتة املشـــمولة باالســـتعراض. وأظهرت صـــور الســـواتل اليت اســـتعرضـــتها اللجنة احلقول والبســـاتني 
يف ذلك تلك املستخدمة يف زراعة حماصيل  وحدائق الزيتون وهي حترتق يف مجيع أحناء املنطقة، مبا
  يف هذا الشأن.مثل الشعري والقمح واخلضروات. والتحقيقات جارية 

ويف أواخر أيار/مايو وحىت أوائل حزيران/يونيه، شنت القوات املوالية للحكومة هجمات   -50
ـــنت القوات املوالية للحكومة  ــبيل املثال، شــ ــــلحة حارقة يف جنويب إدلب. فعلى ســـ ــــتخدام أسـ باسـ

ــــيخون يف  ـــ ــاعة  26و 25هجمات يف خان شــــ ـــ ـــ ــاء  30/11أيار/مايو، بدأت يف حنو الســـ ـــ ــ مســــ
ـــتمرت ـــف الليل. وكانت أقرب خطوط للجبهة من خان شـــــيخون يف ذلك الوقت  واســ بعد منتصــ

كيلومرتاً. وبســـبب اهلجمات   12هي يف بلديت صـــوران وكفر نبودة، وكلتامها تقعان على بعد حنو 
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ــــرات اآلالف من املدنيني من خان  ـــ ــ ـــ ــي الزراعية، فر عشــ ـــ ــ ـــ ـــ على البنية التحتية املدنية وعلى األراضـ
  ليه.شيخون حبلول متوز/يو 

ــدايــــة   -51 ــذ بــ ـــة منــ ــوريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة الســ ـــة العربيــ ـــدنيني يف مشــــال غريب اجلمهوريـ ــات من املـ ــــل املئــ وقُت
رد ما ال2019  عام ـــُ ـــ ــافة إىل القتلى واجلرحى، شــ ـــ ـــــخص من  330 000يقل عن   . وباإلضـــ شـــ

ـــاء والرجال واألطفال حىت اية حزيران/يونيه إىل جمتمعات حملية خمتلفة يف إدلب وجنوب  ـــ ـــ ــ ـــ النســ
ــكان كانت املوارد فيها شــــحيحة غريب حلب وحماف ظة محاة. وفر املدنيون إىل مناطق مكتظة بالســ

ــات  ــدى املنظمــ ــدودة لــ ــة احملــ ــاثــ ــاد الواقع على قــــدرات اإلغــ ــل، األمر الــــذي زاد من اإلجهــ بــــالفعــ
ــمان مكان هلم يف خميمات مثل خميم  ـــ ــ ـــانية. يف حني أن آخرين، من غري القادرين على ضـــ ـــ اإلنســــ

مأوى وأُجربوا يف وقت الحق على التماس ملجأ   تركيا، قد تُركوا بال عتمة بالقرب من احلدود مع
ـــبل حالياً مبا ـــ ــ ـــ ــــجار الزيتون يف املناطق القريبة. وقد تقطعت الســــ ـــ ـــ ــ  50 000يقرب من  حتت أشـــ

شــخص من املدنيني من املنطقة املنزوعة الســالح، وأغلبيتهم من النســاء واألطفال الذين يعيشــون 
  خدمات صحية. أدوية أو صول على أغذية أوعلى الكفاف بدون إمكانية احل

ــتهدف   -52 ـــ ـــ ـــ ــ ويوحي منط اهلجوم املذكور أعاله إحياًء قوياً بأن القوات املوالية للحكومة تســـ
ـــتوى جرمية احلرب املتمثلة يف  ـــ ـــ ــآت الطبية على حنو منهجي. وترقى هذه اهلجمات إىل مســ ـــ ـــ املنشـــ

ــد اهلجوم املتعّمد على األعيان احملمية ومهامجة العاملني . وعالوة على ذلك، )16(الطبيني عن قصــــ
ــتمر للمناطق  ــــّدة النامجني عن القصـــــف املســـ ــاع خوف ملموس من العنف والشـ جرى توثيق أوضـــ

ـــالح. ويف ـــ ـــة يف املنطقة املنزوعة الســــ ـــ ــــتهداف األعيان احملمية محاية خاصــــ ـــ واقع األمر،   املدنية واســـ
ــكان إىل أم يُبُقون على أنوارهم مطفأة وأم يق ـــ ــ ـــار الســـ ـــ ـــبب اخلوف من أشــــ ـــ ّيدون حتركام بســــ

  خيار سوى الفرار. يستحدث جواً يَُرتك فيه املدنيون بال اهلجمات اجلوية، ما
ــيل الزراعية اليت ال  -53 ــوب عدد من احلرائق اليت أثّرت على احملاصــ غىن   والحظت اللجنة نشــ

ــكان املدنيني على قيد احلياة. ويف ـــ ـــ رائق قد حدثت بعض احلاالت، رمبا تكون احل  عنها لبقاء الســــ
ـــلحة حارقة بالقرب من املناطق الزراعية. وجيري  ـــ ـــ ــتخدام القوات املوالية للحكومة ألسـ ـــ ــ نتيجًة الســـ

  التحقيق يف ذلك.
وتالحظ اللجنة مع بالغ القلق أن املدنيني مبحافظة إدلب قد عانوا أيضاً من االضطهاد   -54

ــابقاً إىل أن إ ــام ارتكبوا خالل العام األخري. وكانت اللجنة قد خلصـــــت ســـ رهابيي هيئة حترير الشـــ
  ُجرم االعتقال التعسفي اجلماعي للمخالفني سياسياً.

  عفرين (حلب)  -جيم  

ــــاع يف منطقة عفرين واملناطق ااورة رهيبة طوال الفرتة   -55 ـــ على وجه اإلمجال، ظلت األوضـ
ملسلحة املتنافسة، االقتتال فيما بني اموعات ا 2019  املشمولة بالتقرير. فبينما استمر يف عام

ـــمى ب ـــكل هيكل أمين رمسي يف إطار ُيســ ـــائل  تشــ ـــم معظم فصــ ــــوري الذي يضــ اجليش الوطين السـ
ـــيطرته على املنطقة (الوثيقة  ـــ ــ ـــ ـــن الزيتون، ودّعم سـ ـــ ـــ ). وقامت يف 35، الفقرة A/HRC/40/70غصـــ

__________ 

ـــة   )16( ــة 111-109، الفقرات A/HRC/27/60الوثيقــــ ـــ ــة 65-42، الفقرات A/HRC/33/55؛ والوثيقــ ـــ ؛ والوثيقــ
A/HRC/34/64 ــايو  3. وعالوة على ذلــــك، ففي 40-30، الفقرات ، اعتمــــد جملس األمن 2016أيــــار/مــ

 بيني يف حاالت النزاع.)، الذي يدين اهلجمات على املنشآت الطبية والعاملني الط2016(2286 القرار
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جغرافية. ودأب  الواقع الفصائل املسلحة املنضوية يف هذا اإلطار بتقسيم احملافظة إىل مناطق نفوذ
ــوية، وغياب عام ــ ـــاع أمنية فوضــ ــــف حالة مفادها وجود أوضـــ ـــكان احملليون على وصــ ــــيادة   الســـ لســ

القانون، وحدوث حاالت متكررة من اخلطف واالختطاف والتعذيب واالبتزاز واالغتيال. وهذه 
ـــمولة  ـــ ـــوري أثناء الفرتة املشــ ـــ ـــائل اجليش الوطين الســ ــ ــــان من جانب فصـــ ــ االنتهاكات حلقوق اإلنســ

  باالستعراض قد اتّبعت منطاً مستمراً وميكن متييزه بوضوح.
ـــائل   -56 ـــ ـــ ــ ــد الوجود الرتكي والفصــ ـــ ـــ ـــ ــــع األمين تفاقماً بفعل محلة متّرد موجهة ضــ ـــ ـــ وازداد الوضـــ

ــــلحة الداعمة له يف مشال غريب البلد، خي ـــ ــ ـــي متمردون أكراد مرتبطون و املسـ ـــ ـــ ــــكل رئيسـ ـــ ــها بشـــ ـــ ــ ضـــ
  ل رفعت واملناطق ااورة.بوحدات محاية الشعب الكردي اليت تعمل يف ت

ـــائل   -57 ـــط عمليات إطالق نار متقاطعة من جانب الفصـــ ـــون عادًة وســـ وظل املدنيون يعيشـــ
خيضـــعون مباشـــرة النتهاكات صـــارخة حلقوقهم اإلنســـانية. وعلى   نشـــاط املعارضـــة أو املتنافســـة أو

ـــبيــل املثــال، حــدث يف  ـــ ـــ ــ ـــ اً وأب عــامــ 35أيــار/مــايو يف بلــدة جنــديرس أن قُتــل زوج عمره  28ســ
ــــب بني  ـــ ـــ ــ ـــ لثالث بنات وولد واحد وذلك أثناء وقوفه خارج متجره أثناء تبادل إلطالق النار نشـ

  مجاعتني مسلحتني تعمالن يف إطار اجليش الوطين السوري.
ـــمولة بالتقرير،   -58 وبينما شــــهد مركز عفرين ســــلســــلة من اهلجمات بالقنابل أثناء الفرتة املشـ

ــبب يف مقتل  2وقع يف  مدنياً على األقل، من  13حزيران/يونيه يف مدينة أعزاز حادث كبري تســــ
ــيب  ــ ـــ ـــ ــــاً آخرين جبراح. ويف 15بينهم مثانية رجال وامرأتان وثالثة أوالد، بينما ُأصـــ ـــ ــ ــــخصــــ ـــ ـــ حنو   شـــ

ـــاعة ـــ ــاًء، وهو وقت كانت فيه ما 45/9  الســـ ـــ ــ ــديدة االزدحام   مســ ـــ ــ ـــوق الكردية شــ ـــ ــمى بالســـ ـــ ــ يُســ
ــالة املســــائية، انفجرت ســــيارة مفخخة يف بالســــكان اخلارجني من م ــجد جماور عقب اية الصــ ســ

  السوق فقتلت وأصابت عدداً كبرياً من املدنيني.

  تأثير الصراع المستمر  -خامساً   

  عفرين (حلب)  -ألف  

ــع األمين الرهيـب يعّزز بيئـة ارُتكبـت فيهـا انتهـاكـات عفرينيف مجيع أحنـاء   -59 ــ ـــ ـــ ـــ ، ظـل الوضـــ
ــان،  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ حــدثــت ملزيج من   يف ذلــك عمليــات اخلطف واالختطــاف اليت كثرياً مــا  مبــاحلقوق اإلنســ

كثري من األحيان، كان ضـــحايا عمليات اخلطف   األســـباب االقتصـــادية والســـياســـية واألمنية. ويف
ــــل كردي وكذلك من  ـــ ــ ـــــابات اإلجرامية هم من أصـــ ـــ ـــ ــلحة و/أو العصـ ـــ ــ ـــ من جانب اجلماعات املســ

ـــورون، مبَن يف ذلك األطباء ورجال األعمال والتجار. املدنيني الذين يُنظَر إليهم على أم  ـــ ـــ ـــ ــ ميســ
كان جيري   كان الضحايا خيتفون عند سفرهم، وبالدرجة األوىل عند نقاط التفتيش، أو وعادة ما

ــــبيـــل املثـــال، وثّقـــت اللجنـــة حـــالـــة حـــدث فيهـــا، يف  ـــ ــ ـــ  13خطفهم من منـــازهلم ليًال. وعلى ســــ
ــلحة رجلني وطفالً  ــ ـــ ـــفرهم من عفرين  أيار/مايو، أن خطفت مجاعة مســ ـــ لديه إعاقة ذهنية أثناء ســـ

إىل أعزاز. وأُفيد أنه ُعثر على أحد املخطوفني ميتاً بعد ذلك ببضعة أيام وعليه عالمات تعذيب، 
ــني اآلخرْين  10 000بينما طلب اخلاطفون فدية قدرها  ــ ـــ ـــ ـــ ـــــخصـــ ــ ـــ ـــ ـــراح الشـــ ـــ ـــ ـــ ــ دوالر إلطالق ســ

لرجل الثاين قد ُعثر عليه ميتاً بعد احلادث املخطوفْني. وتشــري الروايات اليت تلّقتها اللجنة إىل أن ا
  بأربعني يوماً وعليه أيضاً عالمات تعذيب ظاهرة؛ وُعثر بعد ذلك على رفات الطفل.
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ــطاء الذين   -60 وكان جيري بانتظام توقيف واحتجاز وتعذيب وابتزاز األفراد، ومن بينهم النشــ
ـــخاص الذين يُنَظر  ــ ـــ ـــلحة واألشــــ ـــ ـــ إليهم على أم داعمون لإلدارة ينتقدون عالنية اجلماعات املســـ

ـــفاً حلالته مفاده أنه بعد القبض عليه من  ــ ــهود وصـــ ـــ ــــبيل املثال، قدم أحد الشـــ ـــ ـــابقة. وعلى سـ ــ الســـ
ــديدة أثناء  ـــ ــ ــــرب املربح واحلروق الشـــ ـــ ــلحة يف كانون الثاين/يناير، عاىن من الضـــ ـــ ـــ جانب مجاعة مســ

ــــراحـه. ويف 600احتجـازه إىل أن ُدفع مبلغ  ـــ ـــ ــ الـة أخرى وقعـت يف حـ دوالر من أجـل إطالق ســــ
ــــحفي يف عفرين واُم بإبالغ معلومات  ـــ ـــ ــلحة القبض على صــ ـــ ـــ ــباط/فرباير، ألقت مجاعة مســــ ـــ ـــ ــ شــ

  لوكاالت أنباء أجنبية. وضرب ضرباً مربحاً أثناء استجوابه.
وذكر مقيمون للجنة أن الســـكان احملليني ينظرون إىل موجات التوقيف األخرية على أا   -61

ــــلحة. ويف ترمي يف املقام األول إىل ــ ـــ ـــ ــدد، تلّقت   توليد إيرادات مالية للجماعات املســــ ـــ ـــ ـــ ــ هذا الصـــ
ــــبهة التبعية هلياكل كردية قد أُجربوا على دفع غرامة  ـــ ـــ ــ ـــباناً أُوقفوا بشـــ ـــ ـــ ـــ ــ اللجنة تقارير مفادها أن شـ

  دوالر من أجل إطالق سراحهم. 400قدرها 
ـــــخاص مدنيون عائدون إىل   وكثرياً ما  -62 ـــ ـــ إذا كان أفراد من دخول ممتلكام  عفرينُمنع أشـــ

ـــرهم قد اســـــتولوا عليها. وكان مطلوباً من آخرين دفع عدة آالف من  ــلحة وأفراد أســ مجاعات مســـ
ــاً الوثيقة  ـــ ــرقتها (انظر أيضــ ــ ــيارام إليهم بعد ســـ ، A/HRC/39/65الدوالرات إلعادة ممتلكام وســـــ

ــري تقارير تلّقتها اللجنة إىل أن مزارعني قد ُأجربوا على دفع29الفقرة  ـــ ــ ـــ ـــرائب" لكي  ). وتشـ ـــ ــ "ضـــ
ــــيهم. وكان مطلوباً باملثل من املزارعني العاملني يف حقول الزيتون التخّلي للجماعات  ـــ يزرعوا أراضــ

"ضــرائب". وفضــالً عن ذلك، تلّقت اللجنة عدة  املســلحة عن نســبة مئوية معينة من حمصــوهلم ك
ــــلحة، مبا ــ لك تل جنديرس. يف ذ  تقارير تتعلق بنهب مواقع تارخيية وأثرية من جانب مجاعات مســـ

  وجيري التحقيق يف هذه التقارير.
ــــت يف   -63 ــاً تقارير تلّقتها اللجنة إىل أن عدة قيود على حقوق املرأة قد ُفرضــ ـــ ــارت أيضـ ـــ وأشـ

ــــلحة اليت تنتهج  ــ ـــ ــائل املســــ ـــ ـــ ـــ ــيطرة الفصــ ــ ـــ ـــ ـــة يف املناطق الواقعة حتت ســـ ــ ـــ ــــهر األخرية، وخاصـــــ ـــ ـــ األشـــ
ــاء  . ومن بني االنتهاكات املرتكبة)17(أيديولوجيات متطرفة ـــ ــددة على النســـ ـــ ــ فرض أحكام زي مشـ

ـــلحة بالتحّرش  والبنات وقيود على حريتهن يف احلركة. ويف ــ ــه، قام أفراد مجاعات مســــ ـــ الوقت نفســــ
  بنساء وبنات، وخاصة عند حماولتهن املرور عرب نقاط تفتيش.

ـــكرية واملوظفني   -64 ــرطة العسـ ــكاوى إىل االس احمللية والشــ ــحايا الذين قدموا شــ ودأب الضــ
ــاف فعالة األ ـــ ـــ ــ ـــبل انتصـ ـــ ـــ ــيطرة تظل إما غري راغبة يف تقدمي ســ ـــ ـــ تراك على القول بأن األطراف املســـ
ــلطات الرتكية قادرة على  غري قادرة على فعل ذلك. ومل  أو ـــ ــ ـــارة على أن الســــ ـــ ــ تتلّق اللجنة أي إشـــ

  على أا ترغب يف ذلك. السيطرة على التصرفات السيئة للجماعات املسلحة أو
ـــلطات الرتكية تتحّكم يف اهلياكل اإلدارية وال زالت اللجنة   -65 ـــ ـــ ـــ ــ تتلّقى تقارير تّدعي أن الســ

ق شــؤوا ومتوهلا. وأشــار ســكان إىل أن الســلطات الرتكية تعّني القضــاة  والقضــائية والتنفيذية وتنســّ
جيري تعيينهم بالتنســيق معها، وأا ختتار أيضــاً وتدّرب أفراد الشــرطة املدنية   واحملامني الســوريني أو

ــل عريب   ). وأُفيد أنه كثرياً ما70، الفقرة A/HRC/40/70وثيقة (ال ـــخاص من أصـــ جرى إحالل أشــ
حمل موظفني ذوي أصــل كردي عملوا ســابقاً يف املؤســســات. وحىت مع ذلك، اســتمر األشــخاص 
ــــف مفاده أن اهلياكل اإلدارية والتنفيذية هي إىل حد  الذين ُأجريت معهم مقابالت يف تقدمي وصــ

__________ 

 هذه الفصائل تشمل أحرار الشام وفيلق الشام وجيش أسود الشرقية ونور الدين زنكي.  )17(
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ـــرات بعيد غري قادر  ــ ـــ ـــ ـــروع من جانب عشـ ـــ ـــ ــلوك غري املشـــ ـــ ـــ ـــ ـــئة عن السـ ـــ ـــ ــ ة على معاجلة املظامل الناشـ
  اجلماعات املسلحة.

ـــبــاب معقولــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأن أفراد اجلمــاعــات   -66 ـــ ـــ ـــ ــ وختلص اللجنــة إىل وجود أســ
ــــلحة يف عفرين ال ــ ـــ ـــ ــية   املســــ ـــ ـــ ـــ ــ يزالون يرتكبون جرائم حرب تتمثل يف أخذ الرهائن واملعاملة القاســـ

  أعاله). 62أعاله) والنهب (انظر الفقرة  61-59ر الفقرات والتعذيب (انظ

  المناطق التي تسيطر عليها الحكومة  -باء  

ـــيطرة القوات احلكومية، مبا  -67 ـــ ــ ـــ ـــ يف ذلك حمافظتا   فيما خيص مجيع املناطق الواقعة حتت ســ
ــــفي واالختفاء  ــ ـــ ـــ ــــق ودرعا، ظلت اللجنة تتلّقى روايات تتحدث عن االحتجاز التعســ ـــ ـــ ــ ريف دمشــ

ــــري ـــ ـــ ـــق)، 77-73، الفقرات A/HRC/40/70(الوثيقة  القســ ــ ـــ ). ففي يربود والقلمون (ريف دمشــــ
ـــرات الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني  ـــ ــ ـــ ـــبيل املثال، جرى توقيف عشـــ ـــ ـــ ـــ عاماً  25و 20على ســ

  واختفوا قسرياً أثناء الفرتة املشمولة باالستعراض.

  درعا    
ــــيطرة القوات احلكومية على حمافظة درعا من اجل  -68 ـــ ــ ـــ ــلحة يف أواخر لدى ســــ ـــ ــ ـــ ـــ ماعات املســـ

ـــاحلة" على املدنيني الذين قرروا البقاء يف 2018متوز/يوليه  ـــ ــ ـــــت هذه القوات عملية "مصـــ ـــ ، فرضـــ
ــلت )18(املنطقة ـــ ـــ ــ ــــم بالوالء حصــ ــ ـــ . وعلى وجه التحديد، كان مطلوباً من املدنيني التوقيع على قســـ

ــم خروقاً عديدة حلقوق إن ــروط القســـ ــــمن شـــ ــية، اللجنة مؤخراً على نســـــخة منه. وتتضـ ــــان رئيســـ سـ
ـــف عن اســــم   مبا ــلمي. وفضــــًال عن ذلك، ُأجرب املدنيون عن الكشـ يف ذلك احلق يف التجّمع الســ

ــطاء حقوق  لة لنشــ أي شــــخص اختار اإلجالء من املنطقة، فضــــالً عن معلومات االتصــــال املفصــــ
ــــف الثاين من عام ـــ ـــان. وطوال النصـــ ـــ ، توجهت إحدى اللجان إىل القرى يف مجيع 2018  اإلنســــ

ــــوى دقائق   درعا من أجل محل املدنيني على التوقيع على هذه الوثيقة، وملأحناء  ـــ ــ يُتح للمدنيني ســ
  لقراءا والتوقيع عليها.

ــــاس املعلومـــات  يتعلق ب  وفيمـــا  -69 ــ ـــ ـــ ـــ ــ "القوائم املطلوبـــة" اليت ُمجّعـــت إىل حـــد كبري على أسـ
ــــروحة أعاله، ت ـــتخباراتية اليت مجعتها القوات احلكومية بالطريقة املشــ لّقت اللجنة روايات عن االســـ

ـــحــايــاهــا من العــاملني  ـــ ـــ ـــ ــري يف مجيع أحنــاء حمــافظــة درعــا، كــانــت أغلبيــة ضــــ ـــ ــــــ ــ حــاالت اختفــاء قســـ
ــنتها احلكومة.  ـــ ـــ ـــانيني الذين يُنَظر إليهم على أم "خانوا البلد" لتوثيقهم اهلجمات اليت شــ ـــ اإلنســــ

درعة الرابعة للجيش وأشــار العديد من األشــخاص الذين أُجريت معهم مقابالت إىل أن الفرقة امل
ــع األمين العام يف درعا، إن الفرقة  ــفون الوضـــ ــــيطر على درعا. وقال هؤالء، وهم يصـــ ــوري تسـ الســـ

  .2011 املدرعة الرابعة تقوم باستهداف األفراد املرتبطني بانتفاضة عام
وابتداء من أواسط آذار/مارس، اعرتى الغضب على حنو متزايد املدنيني يف مدينيت درعا   -70

ــــفي اجلماعي املذكورة أعاله وقاموا باالحتجاج، مطالبني  وطفس ـــ ـــ ـــ إزاء عمليات االعتقال التعســـ
ـــراحهم. ورداً على ذلك، أطلقت القوات احلكومية، يف  ــ ـــ أيار/مايو وكذلك  30و 23بإطالق ســـ

  فرداً من السجن. وجترى حتقيقات يف هذا الصدد. 61حزيران/يونيه، سراح حنو  12يف 
__________ 

 .22-20، الفقرات A/HRC/36/55بناء على قسم بالوالء واملصاحلة، انظر أيضاً الوثيقة   )18(
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ــافة إىل االع  -71 ـــ ــ ـــ ـــري، الوباإلضـ ـــ ــ ــــفية وحاالت االختفاء القســـ ــ ـــ ــع   تقاالت التعســ ــ ـــ يزال الوضــــ
ــاين العــام يف درعــا يبعــث على الكــآبــة. فــاخلــدمــات واملرافق، مبــا ـــ ــ ـــ ـــ يف ذلــك الكهربــاء وامليــاه   اإلنســــ

ــطوانات الغاز إما   والغاز، غري متاحة لألغلبية الكاســـحة من الســـكان. ويف معظم القرى، فإن اسـ
ــعار   أا غري متاحة أو ـــ ـــ ــ ـــ ــــة. وأفاد أحد تباع بأســـ ـــ ــ ـــ ـــ ُتقدم من الدولة   أن الكهرباء الالرجال فاحشـ

كل ثالثة أيام وعندئٍذ   ُتضــخ إال  لفرتة ســاعتني إىل ثالث ســاعات يومياً، يف حني أن املياه ال  إال
  يكفي لتلبية حىت االحتياجات األساسية. ملدة بضع ساعات فقط وهو ما ال

حالة ضعف حاد، وخاصة أطفال املدارس االبتدائية وال يزال األطفال يف درعا يعيشون   -72
والثــانويــة، نظرًا إىل تــدفق التالميــذ العــائــدين إىل احملــافظــة. وقبــل هــذا التــدفق، كــانــت املــدارس يف 

ــط من  تلميذاً يف الفصــــل الواحد. بيد أن هذه  30إىل  25مجيع أحناء درعا تســــتوعب يف املتوســ
ــــاعفت يف اآلونة األخرية.  ــافة إىل ذلك، فر األرقام قد تضـ وتأثّر كثري من املدارس بذلك. وباإلضـــ

، تاركني 2018العديد من املدرسني عندما سيطرت القوات احلكومية على املنطقة يف متوز/يوليه 
خلفهم أفرادًا غري مؤهلني للتـــدريس للتالميـــذ. ورغم أنـــه من اجلـــدير بـــالثنـــاء أن احلكومـــة قبلـــت 

ماعات املســلحة لألطفال الصــغار، فمن الواضــح أا ترفض الشــهادات التعليمية الصــادرة عن اجل
ــع فما أعلى. وهذا ُجيرب اآلالف من  ــفوف التاســ ــهادات الصــــادرة للطالب يف الصــ االعرتاف بالشــ

  الطالب على إعادة السنة وأخذ االمتحانات.

  دوما، الغوطة الشرقية    
ـــرقية   -73 ـــ ــع اإلمجايل للمدنيني يف دوما بالغوطة الشـ ـــ ــق) حرجاً هو ما يزال الوضــ ـــ (ريف دمشــ

مرت تقريبًا  200اآلخر. وقدم َمن ُأجريت معهم املقابالت وصفاً مفاده وجود نقاط التفتيش كل 
ـــبط حركة املدنيني الراغبني يف  يف مجيع أحناء دوما وهي نقاط أقامتها القوات احلكومية لتقييد وضـــ

ـــكان إىل احل ـــعة من الســــ ــاســــ ــ ــول على موافقة من أجل اخلروج من املنطقة. وحتتاج األغلبية الشـــ ـــ صــ
ـــق. ويف ـــق، يكون مطلوباً   االنتقال من دوما إىل دمشـــ ـــكان إذناً للذهاب إىل دمشـــ حالة منح الســـ

ــــار أحد الرجال إىل أن  ـــتندات هويتهم مع جنود احلكومة عند نقاط التفتيش. وأشـ منهم ترك مســ
ـــّريون نقاط التفتيش لديهم نظام إلكرتوين لتتّبع حركة ا ملدنيني الذين يدخلون إىل اجلنود الذين ُيســ

  دوما وخيرجون منها.
ــر باخلوف لدى   -74 ـــ ـــ ــ ــاس املنتشــ ـــ ـــ ــدى اإلحســــ ــ ـــ ـــ ورّدد العديد ممن ُأجريت معهم املقابالت صــ

ــاً آخرين يُعتَقلون  الســـكان يف املناطق اليت تســـيطر عليها احلكومة حيث يشـــهد املدنيون أشـــخاصـ
ـــمال أو ـــ ـــ ـــلوا بأقارم يف الشــ ـــ ـــ وما، حتدث املدنيون عن أن القوات د  . ويف)19(باخلارج  لكوم اتصــ

ـــتمرار.  ــــدها باســـ ـــــس على هواتفهم ورصــ ــريين إىل أنه جيري التجسـ ـــ ـــدهم، مشـ احلكومية تقوم برصـــ
ــاظ على   ويف ــرقيـــة للحفـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة الشــ ــــكـــان يف مجيع أحنـــاء الغوطـ ـــ ـــ ــ حمـــاولـــة من جـــانـــب كثري من الســــ

  خصوصيتهم، أقر هؤالء بأم يستخدمون مرة واحدة فقط شرائح اهلاتف احملمول.
ــار بعض   -75 ـــ ـــ ــ ـــ ـــكنية يف دوما. وقد أشـــ ـــ ـــ ـــ وال تقدم الدولة خدمات الكهرباء إىل املناطق الســــ

الســـكان إىل أن املياه املوردة إىل املنطقة غري صـــاحلة للشـــرب. وحالة األطفال، شـــأا شـــأن احلالة 
أوضح سكان يف دوما أن أعداداً كبرية من األطفال يقومون بالتسّول يف  يف درعا، حرجة جداً إذ

يعملون يف مواقع تشـــييد. وحتّدث ســـكان آخرون عن   ببيع اخلبز والفول الســـوداين أو  لشـــوارع أوا
__________ 

 ).3(10املادة انظر: العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   )19(
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ـــغريات تبلغ  ـــ ـــ ـــ ــ ــريين إىل أنه قد جرى "عرض" بنات صــ ـــ ـــ ــ ـــ التأثري املتفاوت للفقر على البنات، مشـــ
  ثالثة لرجال كبار يف السن. عاماً للزواج كزوجة ثانية أو 13أعمارهن 

  تشريد السكان  -جيم  

 6.7مليون شــخص من املدنيني، من بينهم  13الصــراع الســوري إىل تشــريد قرابة أدى   -76
ماليني مشرد داخلياً من النساء والرجال واألطفال. وكثري من هؤالء، الذين  6.2ماليني الجئ و

ــيء وراءهم، ال ـــ ــ ـــ ـــ يزالون يعـــانون انتهـــاكـــات خطرية   اقُتلعوا من ديـــارهم وأُجربوا على ترك كـــل شـــ
ـــانية ــ ـــ ـــية. كما حلقوقهم اإلنسـ ــ ـــ ــاسـ ـــ ــ ـــآت الطبية والتعليمية،   األســ ــ ـــ ــد املنشـ ـــ ـــ أن اهلجمات املوجهة ضـ

باإلضافة إىل العوائق اليت تعرتض املساعدات اإلنسانية وتدمري اإلمدادات الغذائية، قد زادت من 
  تعقيد احملنة اليت يواجهها الفارون ومن تفاقم ضعف حاهلم.

ـــاء   -77 ـــراع   واألطفال الذين الوأغلبية املشـــــردين هم من النســ ــاراً بالصــ يزالون يتأثرون تأثّراً ضـــ
وراءه، تواجه النساء والبنات خماطر أعلى تتمثل يف االستغالل   سياق هذا التشريد وما الدائر. ويف

ــنون خماوف كبرية تتعلق باحلماية واملســـــاعدة  ـــخاص ذوو اإلعاقة واملســـ واالنتهاكات. ويواجه األشــ
كون اخلدمات فيها حمدودة بشدة. وعالوة على ذلك، فإن التشريد عند نقلهم إىل مستوطنات ت

  يفاقم أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني القائمة فعًال من قبل ومن األضرار املرتبطة بنوع اجلنس.

  خميم الركبان    
ـــتمر ويف  -78 ـــكل مســـ ـــاع متدهورة بشـــ ــنوات من العْيش يف أوضـــ ــ ظل تقدمي   بعد قرابة أربع ســ

شخص من النساء والرجال واألطفال  16 000، غادر حنو )20(ة بشكل متقطعإمدادات اإلغاث
ـــلة من علميات اإلجالء اليت نُظمت هناك يف الفرتة ما ـــ ـــ ــ ـــ ـــلســ ـــ ــ ـــ ـــ بني أواخر   خميم الركبان عقب ســ

ـــــخاص الذين ُأجلوا للجنة أنه تعّني عليهم أن يدفعوا أجر  ـــ ــ ــرح األشـــ ـــ ــ ـــ آذار/مارس وأيار/مايو. وشـــ
ــــافروا إىل يف ذلك أجر نقل ما  نقلهم، مبا ـــ ـــيتهم وأمتعتهم األخرى، ملغادرة خميم الركبان كي يســ ـــ ــ شـ

ــيطر عليها احلكومة. ومن هناك، نُقل املدنيون باحلافالت مرة أخرى على دفعات  املناطق اليت تســ
  وخضعوا للفحص عن طريق الفرز األمين قبل أن يصلوا إىل مقاصدهم يف حمافظة محص.

غري القادرين من نواٍح أخرى على ضمان نقلهم   املالية أو أّما أولئك املفتقرون إىل املوارد  -79
ـــط منطقة قفر. وتأثّرت  ـــ ـــ ــــة وســـ ـــ ـــ ــــاعاً بائســ ـــ ـــ خارج خميم الركبان فإم ظلوا ماكثني فيه يعانون أوضــ
ــــي منهما  ــتغالل اجلاحمني، اجلنسـ ــــب بفعل العنف واالســـ ــع تأثّراً غري متناسـ ــــاء والبنات بالوضـــ النسـ

. ويتسم وضع األطفال بالشدة بوجه خاص، فأغلبية األوالد والقائم على نوع اجلنس (اجلنساين)
والبنات باملخيم قد ضاعت عليهم الدراسة باملدارس لنحو مخس سنوات، باإلضافة إىل األطفال 

ــــة. ومل الذين مل ــلطات املختصـ ــ تعد األغذية واألدوية واللوازم  ُتســـــجل والدام رمسياً قط لدى السـ
  .األخرى املنِقذة للحياة متاحة

ـــول املزيد من   -80 ـــ ــئيلة يف وصــ ـــ وعالوة على ذلك، يبدو أن قرار املغادرة مدفوع باآلمال الضـــ
ـــانية وبالعدد املتزايد للوفيات اليت ال ـــ يف ذلك وفيات  مبا -ميكن جتّنبها   اإلمدادات اإلغاثية اإلنســ

__________ 

ـــكل مشـــــرتك بني  6كان   )20( ـــانية متجهة إىل خميم الركبان وكانت منظمة بشــ ـــباط/فرباير هو تاريخ آخر قافلة إنســ شــ
األمم املتحدة واهلالل األمحر العريب الســـــوري. وكانت القافلة تتكون من أغذية ومواد صـــــحية وغذائية ولقاحات 

  ولوازم تعليمية ومواد أخرى
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ع  ــّ ـــ ـــ ــ ـــابقاً لتهريب األغ -الرضـ ـــ ـــ ــتخدموا ســ ـــ ـــ ذية عقب إغالق طرق اإلمداد اليت كان املدنيون يســـ
ـــيطر عليها احلكومة  ـــ ــــتمرة يف مجيع أحناء املناطق اليت تســـ ـــ واألدوية. كذلك تعرقل االنتهاكات املســ

ــلية أو ــ ـــ ـــ ـــ إىل وجهة  حق املدنيني يف اللجوء إىل العودة الطوعية، بأمان وكرامة، إىل مناطقهم األصـــ
  .)21(أخرى من اختيارهم هم

  خميم اهلول    
وآذار/مارس، قامت قوات ســـوريا الدميقراطية (قســـد)  بني كانون الثاين/يناير يف الفرتة ما  -81

ــرقي حمافظة دير الزور،  ــ ـــ ـــ والتحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة بتكثيف اهلجمات يف شـ
ــــالمية (الفقرات  ــ ـــينة لتنظيم الدولة اإلســـ ـــ ـــتهدفًة آخر املواقع احلصـــ ـــ أعاله). ونتيجًة  33-26مســـ

ــــرات اآلالف من األفراد، ومن  ــ ـــر عشــــ ـــ ــ تزيد   بينهم مقاتلو هذا التنظيم، يف منطقة اللذلك، ُحصــ
وجود هلا إىل   كيلومرت مربع كانت املوارد فيها شحيحة بالفعل وكانت اخلدمات ال  500عن حنو 

ــــوا يف خيم ويكابدون احلياة  ـــبل، كيف عاشـــ ـــ ــهود، الذين تقطّعت م السـ ـــ حد كبري. وحكى الشــ
ــي ماء تقريباً، وأم كانوا يتحركون باســـــت  طعام أو  بال مرار لكي يفروا من القصـــــف اجلوي واألرضـــ

ــرات من املدنيني. ويف بعض احلاالت، قام   املســــتمر تقريباً والذي تســــّبب يف وقوع إصــــابات للعشــ
ـــاء األيزيديني،  ر ونسـ ــالمية مبنع األفراد، مبَن فيهم أفراد أُســــَ اإلرهابيون التابعون لتنظيم الدولة اإلســ

املعارك األخرية يف الباغوز يتحدثن بشكل متسق عن عدم من الفرار من املنطقة. فالناجيات من 
ــاء   متكنهن من اهلروب إال ـــ ـــ ـــ ـــرح اهلاربون، ومعظمهم من النســ ـــ ـــــ بعد مقتل أزواجهن يف القتال. وشــ

واألطفال وكبار السن، أم ُأجِربوا على االختفاء من أجل النجاة، مع حمدودية إمكانية حصوهلم 
  على الطعام واملياه.

ـــوريا الدميقراطية  رد فعل  ويف  -82 ـــ ـــ ــأت قوات سـ ـــ ـــ على تدفق األفراد النازحني من الباغوز، أنشــ
فيما يشكل انتهاكاً للقانون  -مرت عن خطوط اجلبهة  700(قسد) مواقع مدارة مؤقتاً تبعد حنو 

حيث احُتجز األفراد اهلاربون يف أوضــاع كانت إمكانية حصــوهلم يف ظلها  - )22(الدويل اإلنســاين
دمات الصحية حمدودة وذلك ملدة يومني يف انتظار االنتهاء من إجراءات الفرز. على األدوية واخل

عاماً، والذين يُنظَر إليهم على  12تتجاوز أعمارهم   وُفصل الرجال واألوالد، مبَن فيهم أطفال ال
يزال  أم من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، عن النساء واألطفال، ونُقلوا إىل مواقع احتجاز ال

ــــاءة معاملة م ـــي إىل إسـ ـــاع تُفضــ ــــائية كافية يف ظل أوضــ ــــمانات قضـ عظمهم حمتَجزين فيها دون ضـ
  احملتَجزين.

سقف   مث جرى تكديس النساء واألطفال، مبَن فيهم اجلرحى واملرضى، يف شاحنات بال  -83
ـــبح  ـــ ـــ ــ ـــ يعيش فيه  -حبلول اية اهلجوم يف آذار/مارس  -ونُقلوا باجلملة إىل خميم اهلول الذي أصــ

جل ما ال 92شـــخص، كانت نســـبة النســـاء واألطفال منهم  73 000قرابة  يقل   يف املائة. وســـُ
ــبــب االلتهــاب الرئوي حــالــة وفــاة   390عن  ـــ ـــ ـــ ــ كــان ميكن جتّنبهــا، فقــد حــدثــت يف معظمهــا بســـ

ــوء التغذية، وهو ما اجلفاف أو  أو ـــ ــ ـــية على األوالد والبنات الذين ال  سـ ـــ ــورة رئيســ ـــ تتجاوز   أثّر بصـــ

__________ 

 .28املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، املبدأ انظر   )21(

(هينكريتس  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, rule 121انظر:   )22(
م )، وجاء فيه "أن األشـــخاص احملرومني من حريته121بيك، القانون الدويل اإلنســـاين العريف، القاعدة  -ودوســـوالد 

 جيب احتجازهم يف أماكن بعيدة عن منطقة القتال وتكفل حفظ صحتهم ونظافتهم الصحية".
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ـــهم  ـــ ـــنوات، إما وهم يف طريقهم إىل خميم اهلول أو 5أعمار بعضــــ ـــ ــ ــوهلم بفرتة وجيزة.  ســ ـــ ـــ بعد وصــ
مزرية، فاألشخاص الذين اُجريت معهم مقابالت قد ذكروا مراراً  تزال األوضاع املعيشية هناك  وال

ــــول على  ـــ ـــبب يف كثري من األحيان تأخري احلصــ ـــ ــ كيف كانت إجراءات الفرز يف املواقع املداَرة تسـ
املساعدة الطبية رغم وجود مرضى بصورة واضحة من األطفال وكبار السن ومن ذوي اإلعاقات، 

ــــًال عن احلوامـــل واألمهـــات احلـــدي ـــ ـــ ــ ثـــات الوالدة. وغمرت ميـــاه األمطـــار الغزيرة اخليم، بينمـــا فضــــ
عّقد اآلثار الطويلة األجل   أصبحت الدوسنطاريا واألمراض املعدية واألمراض اجللدية متفشية، ما

ـــوء التغذية. وحبلول اية حزيران/يونيه، عادت حنو  ــرة إىل حمافظة الرّقة،  800املرتتبة على ســــ ـــ ُأســ
من أهـــل اخليـــام إىل بلـــدان قـــد يواجهون فيهـــا خطر التعّرض للتعـــذيـــب بينمـــا نُقـــل أفراد آخرون 

يشكل انتهاكاً ملبدأ عدم اإلعادة القسرية. ووقت كتابة هذا   عقوبة اإلعدام مبا سوء املعاملة أو  أو
  شخص يكابدون العيش يف خميم اهلول. 70 000التقرير، كان حنو 

ــر مقاتلي  11 000ويوجد حنو   -84 ـــ ـــ ــالمية األجانب، فرد من أفراد ُأســ ــ ـــ تنظيم الدولة اإلســـ
ــتفيد  ــحية اليت يســ ــادر الطعام والرعاية الصــ ــكان، بعيداً عن مصــ يعيشــــون مفصــــولني عن عامة الســ

إطار  منها سكان املخيم اآلخرون. ووصف كثريون حالة هؤالء، الذين يعيشون حتت حراسة ويف
ـــيــاج، بــأم حمرومون من الطعــام وممنوعون من تلّقي الرعــايــة الطب ـــ ــ ـــ ـــ يــة، حىت من أجــل أطفــاهلم ســ

ع (الذين بدت على بعضــهم إصــابات واضــحة من الشــظايا، ويعانون من ســوء التغذية احلاد  الرضــّ
و/أو الذين هلكوا يف اية املطاف). وحتتجز قســد أفراد ُأســر مقاتلي تنظيم الدولة اإلســالمية يف 

ــى اثنني على األقل من املخيمات املماثلة، مها خميم روج (حمافظة احل ـــ ـــ ـــ ــ ـــكة) وخميم عني عيســـ ـــ ــ ـــ ـــ ســ
ــاء احملتجزات يف املخيمات من حوادث حترش من  (حمافظة الرقة). وجيري التحقيق فيما وقع للنســــ

  جانب احلراس التابعني لقوات سوريا الدميقراطية (قسد).
ــالمية األجانب، مبَن فيهم   -85 ــ ــــر مقاتلي تنظيم الدولة اإلسـ ــــد حتتجز معظم أُسـ وال تزال قسـ

ـــت يف األطفال، وهم حم ـــ ـــلية رفضــ ـــ ــــيان، بالنظر إىل أن كثرياً من بلدام األصــ ـــ تَجزون يف طي النسـ
ـــاء واألطفال حمتَجزين يواجهون خطراً   البداية إعادم إىل أرض الوطن. وبعد ذلك، ال ــ ـــ تزال النسـ

ــــيما بالنظر إىل عدم وجود برامج إعادة تأهيل تراعي العمر   أكرب يتمثل يف زيادة التطرف، وال ـــ ـــ ســ
ــــاء حتّولن للتطرف هجمات ونوع اجلنس ــ ـــ ــــنت فيها نســـ ـــ ـــ . وأفادت التقارير بوقوع عدة حوادث شــ

يف ذلك ضـــرب ومضـــايقة النســـاء الاليت يُنَظر إليهن  على إناث أخريات من املقيمني باملخيم، مبا
 502طفـل، من بينهم  3 500على أن "كـافرات" وحرق خيـامهن. ويعيش يف املخيم زهـاء 

ــاب. وأغلبية   م ُولدوا ملقاتلني أجانب، مباطفل غري مصـــــحوبني، كثري منه يف ذلك نتيجة لالغتصـــ
ــأن أمهام، يفتقرون إىل وثائق هوية، األمر الذي يؤدي بدوره إىل تعريض  ــ ـــ ـــ ـــ ـــأم شـــ ـــ ـــ ــ ـــ هؤالء، شــ

ــــية للخطر ـــ ــهم بدرجة أكرب )23(حقهم يف اجلنســـ ـــ ـــ ــر، ويعّرضــ ـــ ـــ ، وإىل عرقلة عمليات مجع مشل اُألســ
  عاملة.خلطر املعاناة من االستغالل وسوء امل

وإىل جانب أفراد أُســـر مقاتلي تنظيم الدولة اإلســـالمية، خرج من املعقل األخري للتنظيم   -86
ـــوريا الدميقراطية  ـــ ـــ ـــاء والبنات واألوالد األيزيديني وأخذم قوات ســـ ـــ ــ يف الباغوز عدد كبري من النســــ

ـــر آ ـــحوبني يف كثري من احلاالت بُأســـ ــد) إىل خميم اهلول. وكثري من هؤالء، املصـــ ـــ ــريهم، قد (قسـ ـــ سـ
أخفوا هويــام العرقيــة والــدينيــة خوفــاً من أعمــال االنتقــام من جــانــب مؤيــدي التنظيم وخوفــاً من 

__________ 

 .7؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة 24انظر: العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة   )23(
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ـــم الناجم عن  ــ ـــ ــاء أخريات من أن الوصـــ ـــ ـــ ــــيت نســـ ـــ التهديدات القائلة بأن التنظيم قد يعود. وخشــــ
قصيهن ، من شأنه أن ي)24(يف ذلك الرق اجلنسي واالغتصاب الفظائع اجلّمة املرتَكبة ضدهن، مبا

أخربهم بذلك يف كثري من األحيان مقاتلو التنظيم أثناء وجودهن قيد   من اتمع األيزيدي، كما
  األْسر.

أن تُقبل مرة أخرى يف  )25(وقد تضّمن قرار صادر عن الس الروحاين األيزيدي األعلى  -87
ــــاء األيزيـديـات الاليت جرى إنقـاذهن، ولكن بـدون  ـــ ـــ ــ ـــ ــفوف اجلمـاعـة األيزيـديـة النســ ـــ ـــ ــ أطفـاهلم صــــــ

. وواجهات الناجيات من )26(املولودين ملقاتلني تابعني لتنظيم الدولة اإلسالمية نتيجة لالغتصاب
ــــلة مؤملة هي االختيار ما ـــ ـــعني إىل العودة معضـ ـــ بني ترك أطفاهلن يف دور   هذه األحداث الاليت ســ

نســاء األيزيديات، النفي من جمتمعهن األيزيدي. وبعض ال  لأليتام يف اجلمهورية العربية الســورية أو
ــــورية، كن حمتَجزات  ــرقي اجلمهورية العربية الســ ـــ ـــكل متفرق يف خميمات مؤقتة يف شـ املوجودات بشـــ

أن النساء األيزيديات يف خميم   مع أفراد ُأسر آسريهن، األمر الذي فاقم من صدمة جتربتهن. كما
ــوح احتماالت عود ن إىل جمتمعهن، اهلول، بعد أن عانني من انتهاكات متعددة وإزاء عدم وضــــ

ــول على الرعـايـة الطبيـة والـدعم  مل ـــ ـــ ـــ ـــ ــوى إمكـانيـة حمـدودة للحصــ ـــ ـــ ــ ـــ تكن لـديهن هن وأطفـاهلن ســـ
  النفساين وعالج الصدمة وهي أمور ضرورية من أجل تعافيهن.

ــهدوها، كانت اجلرمية اليت   -88 وعندما وصــــف الناجون األيزيديون اجلرائم اليت عانوا منها وشــ
ــيوع ـــ ــ ـــ ـــ ــة لدى البنات األيزيديات، هي فقدان اهلوية ظهرت كأكثر الروايات شـــ ــ ـــ ـــ اً لديهم، وخاصــــــ

واإلحســاس باالنتماء، باإلضــافة إىل اخلوف واملعاناة من الضــرر واألمل. وحكى األوالد األيزيديون 
ــوهلم العرقية  ـــافة إىل إنكار أصـــ ــرهم بالوالدة وأمسائهم  -روايات مماثلة، باإلضــ ـــيان ُأســـ الدينية ونســ

صـدمة هذه التجربة وطأة يف حاالت االنفصـال اُألسـري عندما تعّني على  ولغتهم األم. وازدادت
ر وترْكهن يف دور  األمهات، بوصـــفهن أعضـــاًء يف اموعة، التخّلي عن أطفاهلن املولدين يف األســـْ

ــــهم هذا  لأليتام من أجل التمّكن من االلتحاق من جديد مبجتمعهن. ويف ـــ ـــ ــ بعض احلاالت، أســــ
ــــام األ ــار" يف إحجـ ـــا"االختيـــ ـــات عن ترك خميم اهلول، مــ ـــديــ ــات األيزيــ زاد من اغرتان عن   مهـــ

جمتمعان. ومع إجبار معظم الناجني األيزيديني على اللجوء إىل خميم اهلول وخميمات االحتجاز 
ـــمة بطابع  ـــرار املتســ ــورية، فإن اآلثار الطويلة األجل لألضــ ــــرقي اجلمهورية العربية الســـ املماثلة يف شـ

ــائص الفريدة لأليزيديني كجماعة اإلبادة اجلماعية تزي ــ ــتقر واخلصــ ـــكالية الوجود غري املســــ د من إشـــ

__________ 

ـــاء والبنات األيزيديات الاليت   )24( ـــ ـــ ــــ ـــــد النســـ ـــ ـــ ــــ ـــابقاً اجلرائم املرتكبة ضـ ــــ ـــ ـــ ُأخذن إىل املناطق اليت كان تناولت اللجنة ســـ
ــيطر ـــ ـــ ــــورية. انظر ورقة غرفة االجتماعات   يســـ ــــ ــــالمية يف اجلمهورية العربية الســـ ـــ ـــ  They‘"عليها تنظيم الدولة اإلسـ

came to destroy’: ISIS crimes against Yazidis" (A/HRC/32/CRP.2)  لقد جاؤوا ليدّمروا: جرائم تنظيم")
ــام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراق والشــ ـــعــــ ــــ ــة يف الـ ـــ ـــيـــ ــــ ـــــالمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة اإلســـ ـــ ــــدولــ ـــ ـــط:  الـ ـــ ــ ــــراب ـــ ــــى الـ ـــ ــلـ ـــ ــــاح عـــ ـــ ــتـ ـــ ـــــني"). مـــ ـــــديـــ ـــ ــزي ـــ ــــد األيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ضــــ

"http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ 

HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx". 

ــــدر  24يف   )25( ـــ ــــ ـــ ــان/أبريل، أصــ ـــ ـــ ــــ ـــ إعالناً قبل فيه مجيع الناجيات الاليت جرى  األعلى األيزيدي الروحاين السنيسـ
إنقاذهن. بيد أن هذا القرار قد ُغّري بعد ذلك بثالثة أيام لكي يســـتبعد األطفال املولودين ملقاتلني تابعني لتنظيم 

 الدولة اإلسالمية.

 .A/HRC/32/CRP.2انظر بصورة عامة الوثيقة   )26(
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ـــات والطقوس )27(أقلية عرقية ودينية ـــ ــة لثقافتهم، مثل املمارســــ ـــ ــ ــكالية اجلوانب غري امللموســـ ـــ ـــ ، وإشــ
  .)28(إىل ذلك التقليدية، وما

  األضرار المتعلقة بنوع الجنس  -دال  

ــاًء ورجاالً وأوالداً، ع  -89 ــــوريون، نســـ ـــهد السـ ـــراع شــ ــــلة بالصــ دداً هائالً من االنتهاكات املتصـ
ـــروعة، وعمليات االحتجاز   الدائر، مبا ـــ ـــار غري املشـــ ـــ ــ ـــوائية، وحرب احلصـ ــ ـــ يف ذلك اهلجمات العشـ

ـــن  ــية، وشـ ـــافة إىل تدمري البىن التحتية املدنية الرئيســ ـــار، باإلضـ ـــعة االنتشـ ـــري الواسـ واالختفاء القسـ
ــــني، وماهجمات على أماكن اإلقامة واإلمدادات الغذائية ـــ ـــ ــ تقوم   . وأدت األدوار املرتبطة باجلنســــ

ـــخيم تأثريها، ما ـــ ـــ ـــاواة، إىل تغذية هذه االنتهاكات وتضـ ــ ـــ ـــراراً   عليه من أوجه انعدام مســ ـــ ـــ أوقع أضـ
ــلبية تشـــكيالً خمتلفاً. وعلى ســـبيل  متعددة األوجه بالناجني منها، األمر الذي يشـــكل جتارم السـ

ـــرار املرتبط ـــ ــ ــــرار املادية والبدنية، فإا املثال، فعلى الرغم من أن األضـ ــ ـــمل األضـــ ـــ ة بنوع اجلنس تشـــ
ــاً األضــــرار غري املعرتف ا، مبا االقتصــــادية واملعنوية  -يف ذلك األضــــرار االجتماعية   تشــــمل أيضــ

  املتميزة، واليت تؤثّر سلباً على ممارسة طائفة واسعة من حقوق اإلنسان.
ــ  -90 ـــ ــ ــــعة النطاق اليت شــ ـــ ـــتمرار وقد أثّرت عمليات اهلجوم الواســ ـــ نتها مجيع األطراف على اســـ

ــــرر الواقع على البنية التحتية املدنية، خمرجًة إياها من اخلدمة يف  ـــ ــ ـــ تقدمي اخلدمات وزادت من الضــــ
ــول إىل األراضـــي الزراعية يف إدلب من  كثري من األحيان دون إمكانية إصـــالحها. فإمكانية الوصـ

ســـها نســـاء واليت حتتاج إىل ضـــمان ســـبل جانب النســـاء، وخاصـــة يف حالة اُألســـر املعيشـــية اليت ترأ
عْيش مســتدامة، قد تأثّرت تأثّراً شــديداً عقب احلرائق اليت أحرقت عشــرات آالف اهلكتارات من 

ـــرار أو ـــبب األعمال القتالية يف إيقاع أضــــ ــ ــيل وحقول القمح. ومع تســ ـــ ــــي احملاصــ دمار كامل  أراضـــ
ـــاء كثريات على أن ــ يِلدن يف حقول الزيتون دون أن يتلّقني  بالعديد من املرافق الطبية، أُجربت نســ

ــتعيدت اخلدمات تدرجيياً يف مناطق   ما ــ ـــ ـــ ـــاعدة طبية قبل الوالدة وبعدها. وبينما اســــ ـــ ـــ ــ يلزم من مســـ
أن العنف   معينة يف الغوطة الشــــرقية، فإا يف أماكن أخرى ظلت غري موجودة إىل حد كبري. كما

إدلب، الذي تفاقم بســـبب الوضـــع االقتصـــادي ســـيما يف   املتزايد بني شـــركاء احلياة احلميميني وال
ــمولة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــتـد أثنـاء الفرتة املشــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيـادة القـانون وآليـات احلمـايـة بوجـه عـام، قـد اشـــ ـــ ــ ـــ اهلش وغيـاب ســــ

ي زواج األطفال، وخاصــــة يف الغوطة الشــــرقية، من أجل التخف ف يّ باالســــتعراض وأســــهم يف تفشــــّ
ــابالت، وكثري منه ــاليــــة. فَمن ُأجريــــت معهم مقــ ــاء املــ ــدن أزواجهن نتيجــــة  نمن األعبــ أرامــــل فقــ

للحرب، شــرحوا على حنو متســق أم بعملهم هذا قد محوا "شــرف" بنام وبالتايل مسعة اُألســرة. 
  عاماً مصابة بإعاقات بدنية يف دوما ألسباب مماثلة. 12وجرى تزويج بنت عمرها 

خرى من وأثناء الفرتة املشــمولة باالســتعراض، اســتمرت أفعال االغتصــاب واألشــكال األ  -91
ــــبب اخلوف من  ــراع، بســ ــ ــــي دوراً بارزاً يف الصــ ــــي يف احلدوث. ومارس العنف اجلنســ العنف اجلنســ

ــاب والعنف املرَتكب ومن التهديد ما ـــ ـــ ــ ـــ ــتعراض التقارير )29(االغتصـــ ــ ـــ ـــ ـــ . وتقوم اللجنة حالياً باســـ
__________ 

)27(  Global Justice Center, "Beyond killing: gender, genocide, and obligations under international law"  
(New York, 2018). 

 .1اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي، املادة   )28(

  I lost my dignity’: sexual and gender-based violence in the Syrian‘"انظر ورقــة غرفــة االجتمــاعــات:   )29(
Arab Republic"  ‘") الوثيقة  العنف اجلنســـي والعنف اجلنســـاين يف اجلمهورية العربية الســـورية"‘: اميتفقدت كر)
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ــاء، مبَن يف ذلك العائدات واملدنيون الرجال  ــ ـــ ــد النســـ ـــ ـــ ــي ضــ ـــ ــ ــاب والعنف اجلنســـ ــ ـــ املتعلقة باالغتصـــ
ـــــني، و  ــفات اجلنســ ـــ ــانية وحاملو صــ ـــ ـــي ومغايرو اهلوية اجلنســ ـــ املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسـ

ــــيطر عليها احلكومة. والتحقيقات جارية يف هذا  ـــ ـــ ـــ اللذين ادعي أما ارُتكبا يف املناطق اليت تســـ
  الصدد.

ـــية. فف  -92 ــــة احلقوق الرئيســــ ـــاً يف ممارســـ ــ ـــرار املرتبطة بنوع اجلنس أيضــ ي اجلمهورية وَتظهر األضــــ
ـــرعة نتيجًة لقيام القوات  ـــ ــها امرأة يتزايد بســـ ــ ـــ ـــية اليت ترأســ ــ ــر املعيشــــ ـــ ـــورية، ظل عدد اُألســــ ـــ العربية الســـ
ـــكل منهجي، بتوقيف واخفاء الرجال واألوالد  ــ ـــ ـــ ــــع وبشــ ـــ ـــ احلكومية يف املقام األول، على نطاق واســـ

ترك أفراد   حيدث أي توثيق لوفاة كثري من هؤالء الرجال واألوالد، ما . ومل)30(عاماً  15األكرب من 
ـــهادة وفاة رمسية،  ـــ ــ ـــول إىل أي وثائق تثبت وفاة أحبائهم. وبدون شــ ـــ ــ ر غري قادرين على الوصــ ـــَ ـــ اُألســــ

أعاق بدوره ممارسة حقوق   يكون مبقدور النساء املضّي ُقدماً يف اجلوانب القانونية للوفاة، وهو ما  ال
ــــرين. املري  ـــ ــــفر إىل اخلارج مع األطفال القاصـ ــ ــة الســ ـــ ـــدة حرية التنّقل، وخاصـــ ــ ــاية وقّيد بشـــ ــ ـــ اث والوصـ

ووصفت نساء سوريات الوضع بقوهلن إنه لكي تضمن كثري من النساء حقوقهن فإن أُجِربن على 
  .)31(االدعاء جران بعد مرور عام  إعالن وفاة أزواجهن بعد مرور أربع سنوات أو

ــوريات صـــعوبات يف تســـجيل أطفاهلن. فبالنظر وعالوة على   -93 ــاء السـ ذلك، واجهت النسـ
، تواجه النساء السوريات عقبات )32(إىل أن اجلنسية السورية ُمتَنح للطفل عن طريق والده السوري

ــجيل املدين للمولود عند غياب الوالد. وعلى الرغم من األحكام  ــ ـــ ـــ ـــ ــعي إداريًا إىل التســـ ــ ـــ ـــ ـــ عند الســـ
يف   رأة من منح اجلنســـية الســـورية بدون إثبات وجود صـــلة قانونية باألب، مباالقانونية اليت متّكن امل

ـــاب  ذلك منحها لألطفال املولودين خارج إطار الزواج، كما ــ ـــ ـــ ـــ ، )33(هو األمر يف حاالت االغتصــ
  يكون هو احلال، رمبا بسبب األعراف االجتماعية والوصم املرتبط بذلك. فيبدو أن ذلك نادراً ما

ــــبيل امل  -94 ــ ـــ ـــرة،  800يقل عن   ثال، غادرت خميم اهلول إىل حمافظة الرقة ما الوعلى ســ ـــ ـــ ُأســ
تضم نساًء سوريات وأطفاًال هلم صالت ُأَسرية مبقاتلني أجانب تابعني لتنظيم الدولة اإلسالمية. 
وقدم األشــــخاص الذين ُأجريت معهم مقابالت وصــــفاً لكيف كانت حماوالت تســــجيل األطفال 

ـــــجل املدين احلكومية يف حمافظة املولودين ملقاتلني أجانب و  ــ ـــ ـــ ــية أمام مكاتب الســ ـــ ـــ ـــ ـــ منحهم اجلنسـ
ـــاحل الطفل  ـــ ــ ـــ ـــ محص غري موفقة إىل حد بعيد. وآثار هذه القرارات، اليت هي بعيدة عن حتقيق مصــ
ــحة والتعليم وتزيد  ــكل جوهري من إمكانية حصــــول الطفل على خدمات الصــ الفضــــلى، حتد بشــ

  واالجتار به. من احتماالت استغالل الطفل واإلساءة إليه

__________ 

A/HRC/37/CRP.3( :ـــــة عــلــى الــرابــط ــاحـــ ـــ ـــ  /http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria". مــت

Pages/Documentation.aspx".  
("إخطارات الوفاة يف اجلمهورية  "Death notifications in the Syrian Arab Republic"انظر، على ســــبيل املثال،   )30(

ـــــورية"،  ـــ ـــ ـــــرين الثاين/نوفمرب  27العربية الســـــ ـــ ـــ ــادر عن اللجنة ،2018تشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ وكذلك ورقة غرفة االجتماعات  ؛الصـ
A/HRC/31/CRP.1 " املعنونةOut of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic "

ــــوريـة". متـاح على ("البعيـد عن العني بعيـد  ـــ ــــ ـــ عن اخلـاطر: أحـداث الوفـاة أثنـاء االحتجـاز يف اجلمهوريـة العربيـة الســ
 ."http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx"الرابط: 

 ).2(205و 109انظر قانون األحوال الشخصية السوري، املادتني   )31(

 .3، املادة 276 انظر: املرسوم التشريعي رقم  )32(

 (ب).3املرجع نفسه، املادة   )33(
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النســاء والبنات ذوات اإلعاقات البدنية والذهنية. ســلبياً وتأثّرت ذا الصــراع أيضــاً تأثّراً   -95
املتأثّرات بشدة من عدم توافر فرص  -ففي حمافظة إدلب، ُأجربت النساء والبنات ذوات اإلعاقة 

ــــاديـة  ــ ـــ ـــ ـــ حكومـة اإلنقـاذ" التـابعـة على االنتقـال إىل خميمـات عتمـة العنقوديـة اليت تـديرهـا " -اقتصــ
إلرهابيي هيئة حترير الشام. وقدمت امرأة مبتورة الساق وصفاً لألوضاع املعيشية املزرية اليت كانت 

ـــة اليت  تعيش فيها هي وأطفاهلا األربعة بال ـــصــ ـــاعدات إنســـــانية وبدون توافر اخلدمات املتخصــ مســ
  عنها النتقاهلا. غىن ال

  التوصيات  -سادساً   

ــورية ال  -96 ـــ ــــراع يف اجلمهورية العربية الســ ـــفر   بالنظر إىل أن الصـــ ــ يزال جيري جمراه، فإنه قد أســ
ــًة للحكومة عن طريق  ــ ـــاء دعماً ومعارضــــ ـــ ــــط من جانب عدد من الدول األعضــ عن التدّخل النشــــ
اختاذ إجراءات مباشــــرة على األرض وكذلك عن طريق تقدمي الدعم اللوجســــيت واملادي واملايل إىل 

  حة غري تابعة للدولة.مجاعات مسل
وتكرر اللجنة من جديد التوصـــيات املقدمة منها يف تقاريرها الســـابقة، مع التأكيد بوجه   -97

ســيما يف املناطق اليت توجد فيها   خاص على محاية املدنيني، مبَن يف ذلك الســكان املشــردون، وال
  أعمال قتال جارية.

  يلي: ة السورية بماتوصي اللجنة بأن تقوم الجمهورية العربي  -98

 مستمرضمان إمكانية وصول المدنيين المحتاجين بدون شروط وبشكل   (أ)  
ــمانات بحماية المعونة والعاملين في مجالي  ــ ــ ــ ــ ــانية والطبية، وتقديم ضــ ــ ــ ــ ــ إلى اإلغاثة اإلنســ

  المعونة والصحة؛

ـــاعدة   (ب)   ــ ــباب الحماية والمســـ ــ ــ ــمان توفير أســ ـــ ـــاء والبنات النازحات لضـــ ــ لنســـ
الصحية والخدمات األساسية األخرى،  في ذلك حصولهن على الخدمات  والعائدات، بما

  بطريقة فعالة ومستدامة؛ مثل الملكية والتوثيق، الحقوق األساسية، فضًال عن

ــروط   (ج)   ــ ــ ــ ـــماح غير المشــ ــ ــ ــتقلين والمنظمات بالســـ ــ ــ ــ ــول المراقبين المســ ـــ ــ وصـــ
ــانية إلى جميع أماكن االحتجاز ـــ ــ ــ ــ ــخاص يكونون قد احُتجزواأواإلفراج عن أي  ،اإلنسـ ــ ــ ــ ــ  شــ

  النساء واألطفال؛ وخاصةبشكل تعسفي، 

ـــب قــرار مــجــلــس األمــن   (د)   ــ ـــة، بــمــوجـ ــ ــدابــيــر الــمــمــكــنـ ــ ـــاذ جــمــيــع الــتــ ــ اتــخـ
ــع )، 2019(2474 ــ ــ ــخاص المحتجزين و/أو المختفين لتحديد وضــ ــ ــ عنهم البحث و األشــ

، الزوجات وخاصــة، ومواصــلة إقامة قناة فعالة لالتصــال مع األســر، هموالكشــف عن مصــير 
  القانونية واالقتصادية والنفسية؛ احتياجاتها على النحو المالئمأن تُلبى ضمان ل

ـــيات   (ه)   ــ ـــد المرأة،تنفيذ توصــ ــ ــاء على التمييز ضــ ــ في   بما اللجنة المعنية بالقضـــ
) بشـــأن وضـــع المرأة في ســـياق منع نشـــوب النزاعات 2013(30 التوصـــية العامة رقم ذلك
مجلس  ياالعتراف بـــالتزامـــاتهـــا بموجـــب قرار و  ؛النزاع بعـــد انتهـــاء حـــاالت النزاع ومـــا  وفي

دان)، 2013(2122) و2000(1325  األمن من جــديــد الحــاجــة إلى حمــايــة  اللــذين يؤكــّ
  ؛من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والبناتالنساء 
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ــمان   (و)   ــ ــ ــ ــ ــــولضـ ــ ــ ــ الخدمات،  علىالمدنيين ذوي اإلعاقة  توفير إمكانية حصـ
ـــافة إلى ذلك،   بما ــ ــ ــ ــحية. وباإلضــ ــ ــ ــ ــ إعادة اإلدماج توفير  يلزمفي ذلك التعليم والرعاية الصـ

ــة، هم تلبية فعالةاحتياجات لهم لضـــمان تلبيةوإعادة التأهيل والدعم النفســـي  ــاء  وخاصـ النسـ
  ).2019(2475لقرار مجلس األمن  ذوات اإلعاقة، وفقاً  والبنات

  يلي: مجتمع الدولي بماتوصي اللجنة بأن يقوم ال  -99

ـــمــان احترام اتفــاقيــات جنيف المتعلقــة  االمتثــال  (ز)   ــ ــ ــ ــ اللتزامــاتــه بــاحترام وضـ
أطراف النزاع إلى األسلحة  تقديمعن باالمتناع بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، 

ـــكــال الــدعم  وعن تقــديمتمويلهــا وعن  ـــ ــ ــ عنــدمــا يُتوقع أن األخرى إلى هــذه األطراف أشــ
ــتخدَ يُ  ــي   بما لقانون الدولي،ل ارتكاب انتهاكاتالدعم في  هذام ســـ في ذلك العنف الجنســـ

وكذلك لقرار  )2019(2467لقرار مجلس األمن  والعنف القائم على نوع الجنس، وفقاً 
  ؛41/20 مجلس حقوق اإلنسان

ـــاني   (ح)   ــ ــ ــ ـــديق على المعاهدات التي تعزز احترام القانون الدولي اإلنســ ــ ــ ــ التصــ
معاهدة تجارة األسلحة، التي  وخاصةوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان عند نقل األسلحة، 

  ؛2014 دخلت حيز النفاذ في عام

تعليق الجزاءات االقتصادية التي تضر بالسكان السوريين بشكل مباشر،   (ط)  
  إعمال حقوق الطفل؛بق يتعل فيماوخاصة 

توصي اللجنة بأن يقوم التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة هو وقوات   -100
  يلي: سوريا الديمقراطية (قسد) بما

البروتوكوالت التكتيكيـــة الحـــاليـــة بروتوكوالت العمليـــات و وتعزيز  مراجعـــة  (ي)  
ـــياق الهجمات ال ــ ــة في سـ ــ ــحايا من المدنيين، وخاصــ ــ نجوية لمنع وقوع ضــ ــَ ــ لدعم  التي ُتشــ

  و/أو القوات العسكرية الدولية؛ قسدقوات 

ـــمان، اتبعد العملي مراجعات وتحقيقاتإجراء   (ك)   ــ ــفافية عن طريق  وضــ ــ الشـــ
ـــر النتائج، عقب  ــ ــ ـــحاياوقوع بادعاءات ظهور نشــ ــ ــ ــفوف المدنيين من  ضــ ــ ــ عمليات الفي صـــ

ــع وعمليات البحث الليليةالجوية  ــ ـــ ــ ــرر األوســ ــ ــ ــ ـــين نطاقاً ، بغية تحديد أنماط الضـــ ـــ ــ ، وتحســـ
  ؛دفع تعويضات كافية وفوريةوتعزيز المساءلة، وضمان  العملياتيةالممارسات 

ــروط   (ل)   ــ ــ ــ ـــماح غير المشــ ــ ــ ــتقلين والمنظمات بالســـ ــ ــ ــ ــول المراقبين المســ ـــ ــ وصـــ
بشكل تعسفي، احُتجزوا اإلنسانية إلى جميع أماكن االحتجاز، واإلفراج عن أي محتجزين 

  النساء واألطفال؛ وخاصة

ـــمان   (م)   ــ ــ ــ ــ من كتدبير   إال عاماً  18 يقل عمره عن عدم احتجاز أي طفلضـ
ـــتثنائية، إالُيحتَجز  تدابير المالذ األخير وأال ــ ــ ــ ـــر فترة   ، في هذه الحاالت االسـ ــ ــ ــ زمنية ألقصـ

  زين.عن البالغين المحتجَ  يُحتَجزوا بشكل منفصلمناسبة، وأن 

ــــمال غرب  -101 ــ ــ ــ ـــة في الم يفي شــ ــ ــ ــ ــ ــورية، وخاصـ ــ ــ ــ ـــ  المنزوعةنطقة الجمهورية العربية السـ
  :يلي بما جميع األطرافتقوم السالح، توصي اللجنة بأن 
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ــاً   (ن)   ــة، وفقـ ــدنيـ ــدنيين واألهـــداف المـ ــات على المـ ــا  وقف الهجمـ ــاتهـ اللتزامـ
ــاني وقرار مجلس األمن  ــ ــ ــــد 2016(2286بموجب القانون الدولي اإلنســ ــ ــة ضـ ــ ــ )، وخاصــ

  ؛ووسائل النقل الطبية والعاملين الطبيينالمرافق الطبية 

 المنزوعةإعطاء األولوية للبحث عن حل دائم لألزمة الراهنة في المنطقة   )(س  
ـــالح  ــ ــ ـــية  عن طريقالســ ــ ــ ـــياســ ــ ــ ـــاملة للجميععملية ســ ـــ ــ ــورية  شـ ــ ــ قرار مجلس وفقاً لبقيادة ســـ

  )؛2015(2254 األمن

التصعيد  خفضفي منطقة  المذكرة المتعلقة بتحقيق استقرار الوضعتنفيذ   (ع)  
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Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic1 

 

 

 1 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply 
official endorsement or acceptance by the United Nations. 
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Annex II 

  Attacks in Idlib, northern Hama, Ladhiqiyah and western 

Aleppo 

1. On 4 April, at approximately 10.30 a.m., Government forces launched a surface-to-

surface rocket attack consisting of at least three rockets with prohibited cluster munitions in 

Kafr Nabl town (southern Idlib), where approximately 80.000 residents lived. Witnesses 

described hearing explosions intensifying towards 10.45 a.m., followed by a number of 

smaller bomblets that exploded in residential areas throughout the town. Within the span of 

15 minutes, at least three rockets were launched over a radius of some 800 metres, consisting 

of cluster bombs that dispersed bomblets 15 centimetres long. Numerous civilian homes were 

damaged, along with a commercial shop, and a public market known amongst community 

residents as the “Thursday market,” the day numerous civilians were shopping. At least 14 

civilians were killed and 50 others injured, the majority of whom were women and children. 

Fearing further attacks, the majority of schools and hospitals in Kafr Nabl town were closed 

down, depriving thousands of education and medical assistance. 

2. On 5 May, beginning in early afternoon, multiple air strikes struck a cave-hospital in 

Haas town, destroying the facility and vital medical equipment. No casualties were endured, 

however, as 14 staff and up to 20 patients were evacuated to a hospital in Marat al Numan 

(Idlib) after the first air strike. One interviewee described that, after the attack, he and other 

staff members ran to take shelter in olive fields some 150–200 metres away, while pro-

Government forces launched second and third air strikes that destroyed the hospital. At 

approximately 3.00 p.m., a fourth air strike hit al-Hayat hospital, largely destroying the 

structure. At 9.00 p.m. the same day, a fifth air strike was launched al-Hayat hospital that 

destroyed the building. 

3. Also on 5 May, at approximately 5.30 p.m., pro-Government forces attacked Orient 

hospital in Kafr Nabl (Idlib) three times, with 3 to 5 minutes between each strike. Orient 

hospital was the closest medical facility to the Hass cave hospital, and had served up to 500 

patients per day. The first air strike struck the main entrance. Two persons were killed and 

another five injured. The attacks rendered Orient hospital completely destroyed and 

inoperable. Some 8,000 families fled Kafr Nubl since the first onslaught of aerial attacks in 

February, many of whom were left with no choice but to shelter under olive trees throughout 

northern Idlib. Also on 5 May, pro-Government forces launched air strikes against al-Sham 

hospital. 

    

  

  


