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 جملس حقوق اإلنسان
 واألربعون اخلامسة الدورة

  2020تشرين األول/أكتوبر  2 -أيلول/سبتمرب  14

 من جدول األعمال 4البند 

 هبا اجمللس اهتمام تتطلب اليت اإلنسان حقوق حاالت

   **  * تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية   

 موجز  
، تعرض جلنة التحقيق 43/28                                                      يف هذا التقرير، املقد م إىل جملس حقوق اإلنسان عمال  بقراره 

ل  إليةةةةةا بنةةةةا   علةةةة                                                                                         الدوليةةةةة املسةةةةتقلة املعنيةةةةة رجلمةوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةورية اهسةةةةتنتاجا  الةةةة  تو ةةةة 
 .2020متوز/يوليه  1إىل  2020كانون الثاين/يناير   11                                التحقيقا  ال  أ جري  يف الفرتة من 

 
 

__________ 

 له.         املقد  مة اجلةة إرادة عن خارجة لظروف املعتاد النشر اتريخ بعد التقرير هذا نشر عل       ات فق *

 فقط. هبا        ق د ما ال  ورللغة وردا، كما التقرير هذا مرفقا       ي عم م  **
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 الوالية واملنهجية -     أوال   

                ، عمةةةةال  ينةايتةةةةةا (1)الدوليةةةةة املسةةةةتقلة املعنيةةةةة رجلمةوريةةةةة العربيةةةةة السةةةةوريةإن جلنةةةةة التحقيةةةةق  -1
                                                                                    املسةةةتقرة، الةةة  تسةةةتند إىل املمارسةةةا  املتبعةةةة عةةةادة  يف جلةةةان التحقيةةةق ويف التحقيقةةةا  املتعلقةةةة  قةةةوق 

                                 مقابلةةة أجريةة  اً ةةيا  يف املننقةةة ومةةن  538                                              اإلنسةةان، اعتمةةد  أساسةةا  يف إعةةداد هةةذا التقريةةر علةة  
فيةةةة وأاةةةرية فيةةةديو و ةةةور سةةةاتلية مةةةن ومت مجةةةحت ولليةةة  ويةةةةق رييةةةة وتقةةةارير و ةةةور فوتو را .(2)جنيةةة 

                    واعت رب معيار اإلثبةا   .(3)م ادر متعددة، يا يف ذلك بعد الدعوة ال  وجةتةا اللانة لتقدمي معلوما 
                                                                                     قد است ويف عندما تكون لدى اللانة أسباب وجيةةة تةدعو إىل اهعتقةاد أن األحةداع املعنيةة قةد وقعة  

                                              نتةاكا  ارتكبةا النرف احملارب الذي ح دد  هويته.عل  النحو املو وف، وحيثما أمكن، أن اه

وه تةةةةةةةةزال لةةةةةةةةر   اللانةةةةةةةةة يقيةةةةةةةةدها رفةةةةةةةة  السةةةةةةةةما  بةةةةةةةةدخول البلةةةةةةةةد والشةةةةةةةةوا   املتعلقةةةةةةةةة  -2
                                                                      األاةةةًال الةةةذين أ جريةةة  معةةةةم مقةةةابال . ويف مجيةةةحت اتةةةاه ، ألةةة   اللانةةةة تسرتاةةةد يبةةةدأ   مايةةةة
 اإلضرار".  "عدم

  ، وه سيما الضحا  والشةود.وتشكر اللانة ك  من قدم معلوما -3

 التطورات السياسية والعسكرية -      اثنيا   

علةة  الةةر م مةةن الرتاجةةحت النسةةا يف أعمةةال القتةةال الواسةةعة الننةةاق يف األاةةةر األخةة ة بسةةب   -4
(، يةةرأ  كةة  حةةت فةةورا  يف أعمةةال 19-ديناميةةا  النةةزاع العامةةة وضثةة  مةةرض فةة وي كةةورو  )كوفيةةد

كةةا  حقةةوق اإلنسةةان يف مجيةةحت أوةةا  اجلمةوريةةة العربيةةة السةةورية. وألةة   افظةةة العنةة  واسةةتمر  انتةا 
ومجاعا  املعارضة املسلحة  (5)بت القوا  املوالية للحكومة (4)إدل  واملنايق احملينة هبا بؤرة املواجةا 

آذار/مةاري أات   5. ويف حت أن وق  إيالق النار الذي بةدأ يف 2020خالل الن   األول من عام 
يف أ ر/مةايو،  (6)فرتة هدو ، استؤن  القتال املتقنحت بت القوا  املواليةة للحكومةة واجلماعةا  اإلرهابيةة

 وااتد يف حزيران/يونيه، يا يف ذلك حول سة  الغاب وجب  الزاوية، يف ري   افظة إدل  اجلنويب.

علة   (7)الروسةية املشةرتكة - ال ارق البلد، بينما استؤنف  الةدور   العسةكرية الرتكيةةويف مش -5
الرتكيةةةة، اسةةةتمر  اهاةةةتباكا  الدوريةةةة بةةةت وحةةةدا   ايةةةة الشةةةع  الكرديةةةة  - يةةةول اتةةةدود السةةةورية

والقةةةةوا  العسةةةةكرية الرتكيةةةةة. وأد  ااامةةةةا  رلسةةةةيارا  املفًًةةةةة، مثةةةة   (8)واجلةةةةيو الةةةةوي  السةةةةوري
كانون الثاين/يناير يف رأي العت وأسفر عن مقت  أربعة جنود أتةرا،، أو اااةوم   9اااوم الذي وقحت يف 

__________ 

      جمل ي. وهاين زيد أبو كونينغ وكارين )الرةيس( بينة و س جيو رولو هم  اللانة أعضا  (1)

 بعد. عن املقابال   البية       أ جري  ،19-كونفيد جباةحة واملت لة السفر عل  املفروضة للقيود       نظرا   (2)

 .www.ohchr.org/coisyria انظر: (3)

 .A/HRC/44/61 انظر (4)

 .3 اتااية ،A/HRC/31/68 انظر (5)

  مةةن   و  هةةا   الةةدين   وحةةراي   الشةةام،   لرير   وهيئة   )داعو(،   والشام   العراق   يف   اإلسالمية   الدولة   تنظيم   تعترب   اللانة   تزال   ه  (6)
 ( 1999) 1267  بقراراتةةةةةه        عمةةةةةال    األمةةةةةن   جملةةةةةس    ةةةةةنفةا   كمةةةةةا   إرهابيةةةةةة،   كيةةةةةا     القاعةةةةةدة   لتنظةةةةةيم   احملازبةةةةةة   اجلماعةةةةةا  

 (.2015)2253و (2014)2170و (2011)1989و

 يف السةةورية العربيةةة اجلمةوريةةة  ةةرب مشةةال يف اتكوميةةة اتملةةة ذروة يف        مؤقتةةا   املشةةرتكة الةةدور   تسةةي  توقةة  (7)
 .2020 واباط/فرباير الثاين/يناير كانون

(8) A/HRC/43/57، 3 اتااية. 
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 أد ه(،   42إ ةابة )انظةر الفقةرة    100نيسةان/أبري  وأسةفر عةن وقةوع أكثةر مةن    28الذي وقحت يف سوق عفةرين يف  
 ز دة زعزعةةة اهسةةتقرار يف املننقةةة. كمةةا تةةدهور  اتالةةة األمنيةةة يف ديةةر الةةزور، حيةة  زاد  قةةوا  إىل

                                                                     املدامها  واعتقاه  املدنيت الذين ي زعم أهنم ام  ةال  بتنظةيم الدولةة اإلسةالمية  (9)سور  الدميقرايية
اغ  كب ة يف سا   ويران يف العراق والشام )داعو(. وبت آذار/ماري وأ ر/مايو، اندلع  أعمال 

واتسةةةةةكة اللةةةةةذين تةةةةةديرمها قةةةةةوا  سةةةةةور  الدميقراييةةةةةة، ومتكةةةةةن عةةةةةدد مةةةةةن السةةةةةانا  مةةةةةن الفةةةةةرار. ويف 
حزيران/يونيةةه، ورد  تقةةارير عةةن قتةةال بةةت اجلماعةةا  املدعومةةة مةةن تركيةةا وقةةوا  سةةور  الدميقراييةةة يف 

سوري يف رأي العت، وهاما  لتنظيم مننقة الباب، وعن اقتتال داخلي بت مجاعا  اجليو الوي  ال
 الدولة اإلسالمية عل  وحدا  اجليو العريب السوري يف ري  دير الزور.

                                                                                 وأة  تنظةيم الدولةة اإلسةالمية نشةنا  يف املنةةايق الوسةن  مةن اجلمةوريةة العربيةة السةورية. ففةةي   -6
مواقحت للايو العةريب السةوري كانون الثاين/يناير واباط/فرباير، ان  اجلماعة اإلرهابية هاما  عل  

يف مننقةةةة السةةةًنة يف  افظةةةة  ةةةم. ودفعةةة  ااامةةةا  اتكومةةةة إىل ز دة التةةةداب  األمنيةةةة يف اةةةرق 
 افظةةةة  ةةةم، و لةةةول منت ةةة  نيسةةةان/أبري ، اسةةةتعاد  اتكومةةةة السةةةينرة علةةة  م ةةةايف الوقةةةود يف 

هاما  عل  مواقحت اجليو العريب احملافظة. ومحت ذلك، استمر  خال  تنظيم الدولة اإلسالمية يف ان 
 السوري يف ردية الشام وحول الر افة.

ويف جنةةةوب البلةةةد، ااةةةتد  اهضةةةنرار . ففةةةي السةةةويدا ، انةةةدلع  احتااجةةةا  يف كةةةانون  -7
، بسةةب  تضةةًم األسةةعار والفسةةاد 2020الثاين/ينةةاير، واسةةتمر  يةةوال األاةةةر السةةتة األوىل مةةن عةةام 

رعةةا، ت ةةاعد التةةوتر بةةت مقةةاتلي املعارضةةة احملليةةة والقةةوا  اتكوميةةة، وتةةدهور مسةةتو   املعيشةةة. ويف د
                                                                          فضةةةال  عةةةن املةةةدنيت. ويف منت ةةة  آذار/مةةةاري، اسةةةتةدف ق ةةة  مةةةدفعي مةةةن اجلةةةيو العةةةريب السةةةوري 
                                                                                       افظة درعا اجلنوبية، وان مسلحون  ليون هاما  انتقامية رلقرب من نوى. وأ  الوضحت متقلبا  يف 

يةةةه يف أعقةةةاب ااةةةتباكا ، وعمليةةةا  قتةةة  مسةةةتةدفة، ومقتةةة  تسةةةعة عنا ةةةر مةةةن أ ر/مةةةايو وحزيران/يون
                                                                                    الشةةرية السةةورية يف املزيريةة . وردا  علةة  هةةذه اتةةوادع، نشةةر اجلةةيو العةةريب السةةوري قةةوا  إضةةافية يف 
املننقة. ويوال الفرتة املشمولة رلتقرير، استةدف   ارا  جوية إسراةيلية جمموعة واسعة مةن األهةداف 

 وا  اجلمةورية العربية السورية، منةا أهداف جلةا  إيرانية وجةا  مدعومة من إيران.يف مجيحت أ

                                                                              وعلة  ال ةعيد السياسةي، أ ةةدر الةرةيس بشةار األسةةد مرسةوما  تشةريعيا  ميةةنا العفةو عةن ننةةاق  -8
، واقرت  إ دار عفو  دود عةن الفةارين مةن اةدمةة 2020آذار/ماري  22ضيق من اجلراةم املرتكبة قب  

                                                                                 عسةةكرية. وأعلنةة  اتكومةةة أن انتًةةار  برملانيةةة سةةت ارى يف املنةةايق اةاضةةعة لسةةينر ا يف نيسةةان/ال
حزيران/يونيةةه،  1. ويف 19-بسةةب  جاةحةة كوفيةةد 2020متوز/يوليةةه  19                            أبرية ، لكنةةةا أ جلةة  هحقةا  إىل 

 أدى اليمت الدستورية أمام الرةيس  افظون جدد تمم والقنينرة ودرعا واتسكة.

 كةانون الثةاين/  18وخالل الفةرتة املشةمولة رلتقريةر، تسةارع  األزمةة اهقت ةادية يف البلةد. ويف  -9
حيظر أحدمها استًدام العمال  األجنبيةة وسةيلة للةدفحت يف التةداول  (10)يناير،  در مرسومان تشريعيان

للة تسةةب  التاةاري، ويةنم ارخةر علة  تشةديد العقةور  علةة  نشةر مةا تعتةربه اتكومةة معلومةا  مضة 
اخنفةةاض قيمةةة العملةةة السةةورية. وأد  أزمةةة العملةةة السةةورية، الةة  تفاقمةة  بسةةب  اجلاةحةةة العامليةةة، إىل 

__________ 

(9) A/HRC/31/68 ،   املةةرأة(    ايةةة   الكردية/وحةةدا    الشةةع     ايةةة   )وحةةدا    الشةةع     ايةةة   وحةةدا    تنضةةوي   . 11  الفقةةرة  
 /https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07انظةةر:   الدميقراييةةة    سةةور    قةةوا    وسةةينرة   قيةةادة   لةة           فعليةةا  

syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/. 

 .4/2020 ورقم  3/2020 رقم  (10)

https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/


A/HRC/45/31 

GE.20-10723 4 

                وردا  عل  ذلك،   .(11)ارتفاع سريحت يف أسعار املواد الغذاةية وانعدام األمن الغذاةي وتزايد مستو   الفقر
ربت يف العملةة وألزمة  ال ةالق مكاتة  كثف  السلنا  السةورية إجرا ا ةا لتضةييق اةنةاق علة  املضةا

ال ةةرافة. وعلةة  الةةر م مةةن هةةذه التةةداب ، اسةةتمر اخنفةةاض قيمةةة اللةة ة السةةورية، فعمةةد الةةرةيس إىل تبةةدي  
حزيران/يونيةه. ويف األسةبوع التةا  يف حزيران/يونيةه،  11أ ر/مايو ورةيس الةوزرا  يف  11وزير التاارة يف 

، وفرضة  عقةور  (12)يةة تنبيةق قةانون قي ةر تمايةة املةدنيت يف سةور بدأ  الوه   املتحةدة األمريك
 جديدة عل  مسؤولت يف حكومة اجلمةورية العربية السورية وعل  مسؤولت عسكريت واركا  جتاريت.

وعل  ال عيد الدو ، استمر  اجلةود الدبلوماسية الرامية إىل إجياد ح  سياسي للنزاع. ففي   -10
كانون الثاين/يناير، سةافر املبعةوع اةةال ل مةت العةام إىل سةور ،  ة  بيدرسةن، إىل موسةكو ودمشةق 

الفةرتة قيةد  حي  التق  يسؤولت روي وسوريت رفيعي املستوى ملناقشة عمليةة السةالم السةورية. وخةالل
                                                                                اهستعراض، عقد جملس األمن س  جلسا  بشأن الوضةحت اإلنسةاين والعمليةة السياسةية. وعةالوة  علة  

متوز/يوليةةه، وبعةةد مناقشةةا  اسةةتغرق  عةةدة أسةةابيحت، أذن جملةةس األمةةن يف  اولتةةه الرابعةةة  11ذلةةك، يف 
رية ملدة عام واحد، وح ر دخول بعبور املعونة اإلنسانية من تركيا إىل مشال  رب اجلمةورية العربية السو 

املعونةة الة  تقةةدمةا األمةم املتحةدة عةةرب اتةدود يف معةةرب رب ااةوى يحافظةة إدلةة . ويف الوقة  نفسةةه، 
اتفةةةةةق اثلةةةةةو اتكومةةةةةة واملعارضةةةةةة علةةةةة  اسةةةةةتئناف اجلولةةةةةة الثالثةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةادي  اايئةةةةةة امل ةةةةةغرة للانةةةةةة 

 بذلك. يف جني  مىت يح  اتالة الورةية (13)الدستورية

لتقريةر جملةس التحقيةق يقةر  (14)                                                  كما قدم األمت العام ل مم املتحدة إىل جملس األمةن ملً ةا   -11
. وقةام 2018سةبتمرب/أيلول  17األمم املتحةدة يف بعة  اتةوادع الة  وقعة  يف مشةال  ةرب سةور  منةذ 

دم اسةتنتاجا                                                                      اجمللس بتحلي  سبحت هاما  عل  مستشفيا  ومةداري وييمةا  ملشةردين داخليةا ، وقة 
 8خب ول ستة من هذه املواقحت. وعل   عيد منف  ، أ در  منظمة حظر األسلحة الكيمياةية، يف 

بشةةأن اسةةةتًدام القةةةوا   (15)نيسةةان/أبري ، نتةةةاةق التقريةةر األول لفريقةةةةا املعةةة  رلتحقيةةق ولديةةةد ااويةةةة
ذلةةةك، بةةةدأ  يف نيسةةةان/أبري  يف   اجلويةةةة العربيةةةة السةةةورية أسةةةلحة كيمياةيةةةة يف اللنامنةةةة. ورإلضةةةافة إىل

 كوبلنز أبملانيا أول  اكمة يف العامل بشأن التعذي  املنسوب إىل الدولة يف اجلمةورية العربية السورية.

. 19-آذار/ماري، أكد  حكومة اجلمةورية العربية السورية أول إ ةابة يةرض كوفيةد 22ويف  -12
التداب ، يا يف ذلك اإل ةالق املؤقة  للمؤسسةا                                             وردا  عل  ذلك، أعلن  السلنا  اختاذ جمموعة من

التاارية، وحظر التنق  بت احملافظا ، وحظر التاول، وإنشا  مراكز يبية للنوارئ. ويف ضو  جاةحةة  
                                                                           ، وجه األمت العام ندا   مةن أجة  وقة  إيةالق النةار علة  ال ةعيد الةوي ، واةاحت أعضةا   19-كوفيد

املفروضةةةة علةةة  البلةةةدان مةةةن أجةةة  ضةةةمان ات ةةةول علةةة  الغةةةذا  جمموعةةةة العشةةةرين علةةة  رفةةةحت العقةةةور  
19-واإلمةةةدادا  ال ةةةحية األساسةةةية والةةةدعم النةةةا ملواجةةةةة مةةةرض كوفيةةةد

وكةةةرر املبعةةةوع اةةةةال  .(16)
                                                                                ل مةةةت العةةةام إىل سةةةور  هةةةذه الرسةةةالة ودعةةةا أيضةةةا  مجيةةةحت األيةةةراف إىل اإلفةةةرا ، كةةة  مةةةن جانبةةةه، عةةةن 

__________ 

 مليةةون 1,4 قةةدرها بةةز دة نسةةمة، ماليةةت 9,3 ارن الغةةذاةي األمةةن انعةةدام من يعانون الذين السوريت عدد يبلغ (11)
 .www.wfp.org/news/more-syrians-ever-grip-hunger-and-poverty: انظر .2020 عام يف

 .A/HRC/43/57 انظر (12)

 www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/A8CE345167D1CD0FC1258  انظةةةةةةةةةةةةةةةةةر:  (13)
4A9006285A9?OpenDocument. 

 .www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/NWS_BOI_Summary_06_April_2020.pdf: انظر  (14)

 .S/1867/2020 الوثيقة (15)

-www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-03-12/note-correspondents-statement:  انظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  (16)

adama-dieng-united-nations. 

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/A8CE345167D1CD0FC1258
http://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-03-12/note-correspondents-statement
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ازاة ذلك، كثف  اتكومة الدعوا  إىل رفحت التداب  القسةرية األحاديةة ويف مو  .(17)احملتازين واملًتنفت
وأ لقة  اإلدارة الذاتيةة املرتبنةة بقةوا   .(18)                                             اجلان ، مش ة  إىل أهنا تنر  لد   يف مكافحة اجلاةحةة

عة سةةور  الدميقراييةةة يف مشةةال اةةرق سةةور  )فيمةةا يلةةي: اإلدارة الذاتيةةة( مجيةةحت املعةةابر إىل املنةةايق اةاضةة 
                                                                             لسينرة اتكومة، وحظر  التنق  بت املدن، وفرض  حظر التاول وأنشأ  مستشف  متً  ا .

 املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة -      اثلثا   

... وكانوا يردون أنه ه توجد أي أخبةار عنةه أو حةىت أن  "ك  اةر كن  أذه  ألسأل عنه
                        كاملة. مث فقد   ك  أم ".ايه    مذكور يف ساال م. استمر هذا األمر سنة  

، ري  دمشق، اباط/فرباير  -  2020                                    والد اًم يت  

                                                                                يف درعا والسويدا ، تدهور الوضحت األم  تدهورا  كب ا ، ووقحت عدد من حوادع العن  املسةلا  -13
بت أيراف مسلحة اىت تتنافس عل  السينرة. ويف دمشق و يط ري  دمشق والسةويدا  ودرعةا، أة  

                                                                            سةةفي واهختفةةا  القسةةةري والتعةةذي  منتشةةرا  يف. وارتفعةة  أسةةةعار املةةواد الغذاةيةةة والسةةةلحت اهحتاةةاز التع
                                                                                         األساسية ارتفاعا  ملحوأا  يف املنايق اةاضعة لسينرة اتكومةة، وأدى اخنفةاض قيمةة اللة ة السةورية إىل 

ودة إىل                                                                            تفاقم وضحت معيشي  ع  أ ال . ويف الوق  نفسه، وا ل  اتكومة منحت آهف األفراد من الع
د رهةةم يف املنةةايق الةة  اسةةتعاد ا يف السةةنوا  اةمةةس السةةابقة. ويف هةةذه املنةةايق، ه يةةزال منةةحت حريةةة 
                                                                                       التنق  يؤثر أيضا  يف قةدرة النةاي علة  ات ةول علة  الرعايةة ال ةحية والتعلةيم و ة  ذلةك مةن اةةدما  

 اتيوية، ويف اارسة حقوقةم األساسية.

 القتالسري أعمال  -ألف 

يف  افظ  درعةا والسةويدا ، أسةفر  اهاةتباكا  املسةلحة عةن وقةوع إ ةار  بةت املةدنيت.  -14
                                                                                       آذار/ماري مثال ، ان  الفرقتان الرابعة والتاسعة يف اجليو العريب السوري هاوما  بر   عل  بلدة   1ففي  

القت  قام  هبا القةوا   ال نمت يف  افظة درعا. وجا  اااوم عق  سلسلة من اهعتقاه  وأعمال
                                                         وأعمةةةال انتقاميةةة قامةةة  هبةةةا مجاعةةةا  مسةةلحة أخةةةذ  أفةةةرادا  مةةةن قةةةوا   (19)اتكوميةةة والقةةةوا  الرديفةةةة

اجليو العريب السوري رهاةن. وقد لقي ما ه يق  عن ثالثة مدنيت حتفةم بسب  ما قام  به القوا  
                          آذار/مةةاري، مةةنةم إمةةام ق تةة   1اتكوميةةة مةةن ق ةة  عشةةواةي وهامةةا   ةةاروخية علةة  ال ةةنمت يف 

                                                                                        بقذيفةةة وهةةو يرفةةحت األذان ورجةةالن آخةةران قةة تال بنةة ان  ةة  مبااةةرة، أحةةدمها يف منزلةةه وارخةةر أثنةةا  ز رتةةه 
                                                                                      أحد أقاربه. ون ق  عدد من اجلرح  إىل املستشةف  العسةكري يف ال ةنمت. وتلقة  اللانةة أيضةا  تقةارير 

اةةةاب يف الثامنةةة عشةةةرة الجةةةرا ا  مةةوجزة، وعةةةن قيةةةام عةةن إقةةةدام أفةةةراد مةةن األمةةةن اجلنةةةاةي علةة  إعةةةدام 
                                                                                       القةةةوا  اتكوميةةةة والقةةةوا  الرديفةةةة هبةةةدم املنةةةازل عمةةةدا  بعةةةد اسةةةتعادة البلةةةدة. وانتةةةة  اهاةةةتباكا  يف 
أعقةةةاب تةةةدخ  الفيلةةةق اةامس/اقتحةةةام، الةةةذي تفةةةاوض علةةة  إجةةةال  أفةةةراد اجلماعةةةا  املسةةةلحة مقابةةة  

 عريب السوري.إيالق سرا  الرهاةن من أفراد اجليو ال

__________ 

 www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/D6B51AE793261B7B C12585: انظةةر  (17)

AE00587A85?OpenDocument= . 

 .S/2020/471 انظر (18)

ة       ي ق ةةد  (19)  منةةةا   -  السةةورية   العربيةةة   اجلمةوريةةة   مةةن   اجلنةةويب   اجلةةز    يف   عاملةةة   كيةةا     الرديفةةة"   والقةةوا    اتكوميةةة   "القةةوا    بةة
 اةامس/اقتحام. والفيلق الشعبية، واللاان السورية، املًابرا  وأجةزة السوري، العريب اجليو

http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/D6B51AE793261B7B
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آذار/مةةاري، اةةن اجلةةيو العةةريب السةةوري يف جلةةت يحافظةةة درعةةا هامةةا  عشةةواةية  18ويف  -15
، ما أسفر عن مقت  ستة مدنيت، من بيةنةم 00/14                                              بقذاة  اااون وال واريخ ابتدا   من حوا  الساعة 

مدفعية  175والفو                                                                      يفالن، وإ ابة مدين واحد. وذ كر أن الق   كان م دره قواعد الفرقة اةامسة 
يف إزرع، وكذلك القاعدة العسكرية يف امللع  البلدي يدينة درعا. وجا  اتادع عق  توترا  بسب  

 (20)إقامة نقاط تفتةيو حةول جلةت. فبعةد إقامةة نقةاط التفتةيو، توجةه أعضةا  يف جلنةة التفةاوض املركزيةة
ير. وعنةةد اقةةرتاب أعضةةا  اللانةةة مةةن إىل قةةوا  اجلةةيو العةةريب السةةوري للتباحةة ، حسةةبما أفةةاد  التقةةار 

                                                                                      نقنة التفتيو، ق ت  اثنان منةما وأ ي  آخةر جبةرو . وبعةد ذلةك، هومجة  نقنةة التفتةيو وق تة  جنةود 
 من اجليو العريب السوري. ويف أعقاب هذا اااوم، ق ف  القوا  اتكومية البلدة.

                        قةة ر  يحافظةةة السةةويدا  عةةن ويف أواخةةر آذار/مةةاري، أسةةفر تو ةة  الفيلةةق اةامس/اقتحةةام يف ال -16
مةةدنيت أثنةةا  تبةةادل إيةةالق النةةار رألسةةلحة ال ةةغ ة. وجةةا  اتةةادع يف أعقةةاب سلسةةلة مةةن  10مقتةة  

عمليةا  اهختنةاف واألعمةال اهنتقاميةة يف املننقةة، اةار، فيةةا الفيلةق اةامس/اقتحةام، وعنا ةر مةن 
ومةةدنيون. وكةان الباعةة  علة  ذلةةك اختنةةاف  ،(21)اجلماعةا  املسةةلحة احملليةة التابعةةة ليحةا راةةةد الةنام

  آذار/  27آذار/مةاري. ويف اليةوم التةا ، يف  26                                             اتجر ي مااية من ب رى الشةام يف  افظةة السةويدا  يف 
مةةةاري، قةةةام قرويةةةون دروز مسةةةلحون ه ينتمةةةون إىل مجاعةةةا  مسةةةلحة،  سةةة  مةةةا أفةةةاد بةةةه عةةةدة أاةةةًال  

قةةرويت مةةن                                            وقةةوع املزيةةد مةةن عمليةةا  اهختنةةاف. فق تةة   انيةةة                                     أ جريةة  معةةةم مقةةابال ، رلتةةدخ   اةةة منةةحت  
ر  يف تبةةةادل إليةةةالق النةةةار، واخت نةةة  سةةةتة. وبعةةةد أ م، وعقةةة  تةةةدخ  ااةةةالل األ ةةةر العةةةريب السةةةوري،                                                                                        القةةة 

                                                                            جث  القرويت الستة إىل أسرهم  واد عي أن عنا ر من الفيلق اةامس/اقتحام أعدموهم. أعيد  

يف  افظ  درعا والسةويدا  خةالل الفةرتة    ( 22)                              ن عمليا  قت  استةدف  أفرادا  وازداد  التقارير ع  -17
املشمولة رلتقرير، فيما بدا أنةه أعمةال انتقاميةة قةام هبةا العديةد مةن اجلةةا  املسةلحة احملليةة. وتفيةد التقةارير  

ر وحزيران/يونيةه،  عمليةة قتة  مةن هةذا القبية  يف أوةا  درعةا بةت كةانون الثاين/ينةاي   53بوقوع ما ه يقة  عةن  
استةدف  مةنيت يبيت، وسياسيت ام مواق  مؤيدة أو مناوةة للحكومة، وقضاة، وأعضةا  يف مجاعةا   
                                                                                       مسلحة "سووا" وضعةم، وأعضا  يف األجةةزة األمنيةة. ويف مجيةحت اتةاه  املوثقةة تقريبةا ، ارتكة  عمليةا   

هةةو مةةا جيعةة  مةةن ال ةةع  لديةةد هويةةة  القتةة  رجةةال علةة  مةة  دراجةةا   ريةةة رسةةتًدام أسةةلحة  ةةغ ة، و 
أ ر/مةةةايو، اسةةةتةدف كمةةت، علةةة  مةةةا    27مةةةن يةةوم    20/ 00اجلنةةاة. فعلةةة  سةةبي  املثةةةال، يف حةةةوا  السةةاعة  

بدرعا وحراسةةم، مةا أسةفر عةن مقتة  أربعةة أاةًال    ة لانة املركزي ال يبدو، بت املزيري  ويفس أعضا  يف 
 ثنت جبرو  نتياة إليالق النار من أسلحة  غ ة. )عضو يف اللانة وثالثة حراي اً يت(، وإ ابة ا 

                                                                        وحقق  اللانة يف مخس حاه  عل  األق  ق تة  فيةةا مةدنيون. ويف بعة  اتةوادع، بةدا أن  -18
األيبةةةا  الةةةذين كةةةان اةةةم دور فاعةةة  يف عةةةال  املقةةةاتلت مسةةةتةدفت علةةة  وجةةةه التحديةةةد عنةةةد مغةةةادر م 

                                               ع  من األاًال الذين أ جري  معةم مقابال ، لةيس لةدى                                       عيادا م. واستنادا  إىل املعلوما  ال  مج  
 .(23)اللانة ما يدل عل  أن السلنة املًت ة ارع  يف التحقيق يف هذه اتوادع

__________ 

 بةةت        وسةةينا   وتعمةة  وقةةانونيت،         واةةيوخا   مةةدنيت و اةةنت املسةةلحة اجلماعةةا  يف سةةابقت أعضةةا  اللانةةة تضةةم  (20)
 الروسي. واهلاد واتكومة املدنيت

  لية. مسلحة مجاعة زعيم  (21)

 القتةةة  عمليةةةا  تراجةةةحت إىل أد  19-كوفيةةةد جاةحةةةة بسةةةب  اتركةةةة علةةة  املفروضةةةة القيةةةود أن مةةةن الةةةر م  علةةة  (22)
 مةةن األول الن ةة  اةةةد (،10-8 الفقةةرا  ،A/HRC/14/24/Add.6 انظةةر تعري ، عل  )لاليالع املستةدف

 السابقة. رلسنوا  مقارنة عنةا املبلغ العمليا  عدد يف ز دة 2020 عام

 املدنيت، لقت  ت ديةا عن معلوما  السورية العربية اجلمةورية حكومة من اللانة يلب  حزيران/يونيه،  30 يف (23)
 رد. أي ي   مل ولكن
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 اهستنتاجا   

آذار/مةةاري يف ال ةةنمت وجلةةت علةة  التةةوا ،  18و 1فيمةةا يتعلةةق راامةةا  الةة  وقعةة  يف  -19
لةةدى اللانةةة أسةةباب معقولةةة لالعتقةةاد أن القةةوا  اتكوميةةة والقةةوا  الرديفةةة مل توجةةه ااامةةا  يف كةة  
حادع إىل هدف عسكري  دد، وهةو مةا قةد يشةك  جرميةة اتةرب املتمثلةة يف اةن هامةا  عشةواةية 

 تسفر عن قت  أو إ ابة مدنيت.

 ت املرتكبة خارج سياق سري أعمال القتالاالنتهاكا  -ابء 

 اهحتااز أثنا  والوفاة اجلنسي والعن  والتعذي  القسري واهختفا  التعسفي اهحتااز  

ه تةةةزال يةةةاوف اهنتقةةةام و  هةةةا مةةةن الشةةةوا   املتعلقةةةة رتمايةةةة تةةةؤثر يف قةةةدرة اللانةةةة علةةة   -20
                                وت ظةةةر اتةةاه  الةةواردة أد ه األ ةةاط  .(24)زالتحقيةةق يف انتةاكةةا  حقةةوق اإلنسةةان املت ةةلة رهحتاةةا

 .(25)املستمرة لالحتااز التعسفي واهختفا  القسري والتعذي  والوفاة أثنا  اهحتااز

                                                                             وأسةفر  مجيةحت حةاه  اهعتقةال واهحتاةاز التعسةفيت تقريبةا  الة  مت التحقيةق فيةةا يف الفةرتة  -21
 10                   رجال  وامرأة واحةدة و 34املشمولة رلتقرير عن حاه  اختفا  قسري، حي  اختف  ما ه يق  عن 

ية  أيفال. ووقع  هةذه اتةاه  يف  افظةا  درعةا و ةم والقنينةرة ورية  دمشةق والسةويدا ، وتور 
 فيةا قوا  األمن اتكومية، يا يف ذلك إدارة املًابرا  العسكرية والشرية العسكرية.

                                                                          وكان من بت الذين تعرضوا لالختفةا  القسةري منشةقون، فضةال  عةن عةاملت حةاليت وسةابقت  -22
تة" يف اجملال اإلنساين، و انت و  هم من املدنيت، ين فيةم من خضعوا ملا يسم  بعمليا  "امل ا

 يف  افظة درعا.

وأأةةةر  اللانةةة اسةةتمرار هةةذه املمارسةةة منةةذ أمةةد يويةة  وأثرهةةا املةةروع يف األسةةر، إذ وثقةة ،  -23
خالل الفةرتة املشةمولة رلتقريةر، حةاه  أفةراد مةا زالةوا يف عةداد املفقةودين وقة  كتابةة هةذا التقريةر، بعةد 

 .(26)                                            اختفاةةم عل  يد اتكومة مدة  ت   إىل  اين سنوا 

 9                   رجةةال  يف الفةةرتة مةةا بةةت  15                                                    ويف ارونةةة األخةة ة يف مدينةةة السةةويدا ، احت اةةز مةةا ه يقةة  عةةن  -24
                                                                                  حزيران/يونيه عق  مشاركتةم يف احتااجا  سلمية للمنالبة بتحست األوضاع املعيشية. وي د ع    16و

ألفةةةةراد األسةةةةر                                                                        أن الرجةةةةال احتاةةةةزوا يف فةةةةرع الشةةةةرية العسةةةةكرية يف السةةةةويدا  ومل ي سةةةةما للمحةةةةامت وه
رهت ةةال هبةةم. ويف وقةة  كتابةةة هةةذا التقريةةر يف متوز/يوليةةه، تلقةة  اللانةةة معلومةةا  تفيةةد أبن احملتاةةت 

                                  أ فر  عنةم بعد ضغوط من جةا   لية.

،  ( 27) رواية عن تعةذي  أاةًال لتاةزهم السةلنا  السةورية   13                             وعالوة  عل  ذلك، وثق  اللانة   -25
                                                                                          تعةرض بعضةةم للتعةةذي  فةرتا  يويلةةة، تتاةاوز أحيةا   سةةبحت سةنوا . ومشلةة  املواقةحت الة  وقةةحت فيةةا التعةةذي   

ًةةابرا  اجلويةةة يف العباسةة  ت وحرسةةتا واملةةزة ومقةةر اإلدارة يف  ي فةةرع إدارة األمةةن اجلنةةاةي يف حلةة ، وفةةروع إدارة امل

__________ 

 مةةحت رلتقرير، املشمولة الفرتة يف اللانة مجعتةا ال  للمعلوما  وجيز عرض سوى التقرير من الفرع هذا ميث  ه (24)
 األيا . إ فال

 /www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages يف: املتاحةةةةةةة ،A/HRC/31/CRP.1 الوثيقةةةةةةة انظةةةةةةر (25)
Documentation.aspx. 

 م ةةة  تعةةةرف ه األسةةةر دامةةة  مةةةا يسةةةتمر الةةةدو  للقةةةانون          انتةاكةةةا   بو ةةةفه القسةةةري اهختفةةةا  أن اللانةةةة تةةةرى (26)
 القسري. اهختفا  من األاًال مجيحت  ماية املتعلق اإلعالن من  (1)17  املادة انظر  وجوده  ومكان الضحية

 .2020 الثاين/يناير كانون 10 قب  بعضةم  عن      أ فر  (27)
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، وفةةرع إدارة األمةةن السياسةةي يف سةةان  285دمشةةق، وفةةرع الشةةرية العسةةكرية يف القةةابون، وفةةرع أمةةن الدولةةة  
                                                   ، وكةذلك أكثةر املواقةحت وحشةية  يف سةان  ةيد   برية  دمشةق.  227يريوي املركزي وفرع املًابرا  اجلوية  

                                                        ن للضةةرب رلع ةةي واألسةةال،، وق يةةدوا حةةول إيةةارا ، وع ل  قةةوا مةةن  ، تعةةرض احملتاةةزو ( 28)                  ويبقةةا  أل ةةاط سةةابقة 
                                                                                          السةةقوف واجلةةدران، وج لةةدوا. وأفةةاد أحةةةد احملتاةةزين أبنةةه تعةةرض للضةةرب علةةة  أعضةةاةه التناسةةلية. وأفةةاد مةةةن  

يف    ( 29)                                                                              أ جريةة  معةةةم مقةةابال  أيضةةا  أبهنةةم اةةاهدوا نسةةا   تاةةزا  يتعرضةةن لالعتةةدا  اجلنسةةي مةةن مةةوأفت 
، بينما أفيد عن تعرض رجةال لالعتةدا  اجلنسةي  227اهحتااز    الريية، يا يف ذلك الفرع  عدد من مواقحت  

 . ( 30) يف سان  يد   
أحةةد                                                                              وو  ةةف  الظةةروف الالإنسةةانية يف مراكةةز اهحتاةةاز الرييةةة و ةة  الرييةةة علةة  السةةوا . وروى  -26

مةرت    1  ×   2                        اً ةا  يف زنزانةة مسةاحتةا    12                                                     الذين أ جري  معةم مقةابال  رلتف ةي  كية  احت اةز أكثةر مةن  
                                  وو ضةةةحت  تاةةز آخةةةر يف سةةان  ةةةيد   يف اتةةةبس  .227مةةةن أسةةبوعت يف فةةةرع املًةةابرا  اجلويةةةة  أكثةةر 

وروى أحد الذين مرت، بدون  نا  أو فراة، مدة ثالثة أاةر.  1 × 1,5اهنفرادي يف زنزانة مساحتةا 
                 يومةا ، مةا أدى إىل  23                                                                   أ جري  معةم مقابال  رلتف ي  كي  ق نحت املا  عن املراحي  يف زنزانتةم مةدة 

                       ساعة عادة  ر ي  خبز محت  24انتشار الرباز والبول والقي  يف أوا  الغرفة. ومشل  وجبة النعام يف فرتة 
 الزيتون للح ول عل  تغذية إضافية.أربحت حبا  زيتون، وو    تازون كي  كانوا أيكلون نوى 

 19، حيةة  ورد  تقةةارير عةةن وقةةوع (31)واسةةتمر  األ ةةاط السةةابقة للوفيةةا  أثنةةا  اهحتاةةاز -27
م رةيانةة يف  .(32)حالة وفاة علة  األقة  خةالل الفةرتة املشةمولة رلتقريةر                                        فقةد اد عةي أن رجةال  يف درعةا ا ة 

                             . وقال  امرأة أخرى ان أ جري  2020                                         ، وأ عني  أسرته اةادة وفاته يف اباط/فرباير 2018أواخر عام  
                                عامةا  يف سةان  ةيد   يف كةةانون األول/ 17معةةم مقةابال  إهنةا حاولة  ز رة ابنةةا البةالغ مةن العمةر 

 يف وأن عليةا أن تذه  إىل مستشف  تشرين العسكري يف دمشق، لكن                ، فأ بلغ  أنه تو 2019ديسمرب  
                                                                               جثتةةه مل تكةةن هنةةا،. وكةةان هةةذا هةةو الةةنمط السةةاةد يف معظةةم اتةةاه ، حيةة  مل تسةةل م اجلثةة  ل سةةر، 

                                                                               تقد م اةا سةوى معلومةا  اةفوية عةن الوفةاة أو سةببةا. ويف عةدد قلية  مةن اتةاه ، سة لم  جثة   ومل
                                                                      م وهم يف عةدة الدولة. ويف أ ر/مايو، أ بلغ أفراد أسرة  تاةز اعت قة  يف دمشةق األفراد ل سر بعد وفا 

                                                                   أنةةه تةةويف بنوبةةة قلبيةةة وأن علةةيةم تسةةل م جثتةةه مةةن مستشةةف  تشةةرين العسةةكري يف  2020يف آذار/مةةاري 
 دمشق. وكان  عل  اجلثة جرو  وعالما  تعذي .

                              ألاًال الذين أ يلق سراحةم، حي  وه تزال اللانة تتلق  معلوما  عن عدد  دود من ا -28
                                                                          اً ةةةا  )مةةن بيةةةنةم امةةرأة ويفةةةالن( أ فةةر  عةةةنةم يف درعةةا خةةةالل الفةةرتة املشةةةمولة رلتقريةةةر.  49         أ فيةةد أن 

                                                                     ووثق  اللانة أيضا  عددا   غ ا  من حاه  اإلفرا  يف أماكن أخرى من البلد.

__________ 

 _www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForwardو   A/HRC/31/CRP.1  انظةةر  (28)

DetentionInSyria.pdf.  

 /www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyriaيف متاحةةة ،A/HRC/37/CRP.3 انظةةر توثيقةةه  سةةبق كما (29)

Pages/Documentation.aspx. 

 .50-27 الفقرا  ،A/HRC/37/CRP.3 انظر (30)

 /www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyriaو  46 الفقةةةرة ،A/HRC/31/CRP.1 انظةةةر (31)
AWayForward_DetentionInSyria.pdf. 

       نظةةرا   الوفةةاة حةةدوع من التيقن ميكن ه أنه إه احملتازين، أسر إىل السلنا  أبلغته الذي العدد الرقم  هذا ميث  (32)
 األحيان. من كث  يف وفاة واةادا  جث  وجود لعدم

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/
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 واهجتماعية اهقت ادية اتقوق  

 (33)اإلبةةالع عنةةةا بشةةأن ات ةةول علةة  امليةةاه والكةةةرر  والوقةةودتفاقمةة  الشةةوا   الةة  سةةبق  -29
هقت اد والعملة السوريت، وزاد من حد ا تفشي اجلاةحةة العميقة واملتسارعة ال  أمل  ربسب  األزمة 

أعةةةاله(. وهةةةذا بةةةدوره قةةةد يةةةؤدي إىل ضجةةةيق أسةةةباب النةةةزاع  9العامليةةةة وتشةةةديد العقةةةور  )انظةةةر الفقةةةرة 
  تشم  ز دة الفقر وأوجه عدم املساواة.اجلذرية، ال 

وتضةةةةرر  بوجةةةةه خةةةةال املنةةةةايق الةةةة  كانةةةة  خاضةةةةعة لسةةةةينرة اجلماعةةةةا  املسةةةةلحة، بسةةةةب   -30
استمرار منحت حرية تنق  األاًال والبضاةحت. وسةل  نقاط التفتيو، رإلضافة إىل ت اعد التةوتر مةحت 

  القسةةري واهحتاةةاز التعسةةفي، انتشةةار اجملتمعةةا  احملليةةة بسةةب  مةةا اةةذه النقةةاط مةةن  ةةال  رهختفةةا
الفساد يف  فوف األجةزة األمنية والعنا ر املسلحة. فعل  سبي  املثةال، اسةتًدم  الفرقةة الرابعةة يف 
اجليو العريب السوري، يف جوار مضا  بري  دمشق، نقاط التفتيو لتقييد دخول النةاي والبضةاةحت إىل 

ع تكالي  املعيشة. وحدع ما يشبه ذلك يف الغوية الشرقية، املننقة وخروجةم منةا، ما أدى إىل ارتفا 
                                                                                   حي   ادر  الفرقةة الرابعةة سةلعا  أو أجةرب  املةدنيت علة  دفةحت راةاوى. ويف  افظةة  ةاة، بةت  ةردة 
دم  نقةةاط التفتةةيو الةة  تةةديرها فةةروع املًةةابرا  واألمةةن اتكوميةةة، وكةةذلك الفرقةةة                                                                                         والسةةقيلبية، اسةةتً 

ا  احملا ي  وابتزاز املال من املدنيت. كما قيد  نقاط التفتيو يف ري  دمشق ودرعا الرابعة، ملراقبة إنت
و ول السكان إىل مراكز الرعاية ال حية و  ها من اةدما  األساسية، حية  كةان املةدنيون نشةون 

وضةةةاع  مةةةن قلةةةة اةةةةدما  األساسةةةية عةةةدم  .(34)اهعتقةةةال التعسةةةفي واهحتاةةةاز والتانيةةةد اإلجبةةةاري
و ول املساعدا  اإلنسانية إىل هذه املنايق، بسب  القيود اتكومية املفروضة عل  تساي  املنظما  
    اتكومية، وبسب  مضايقة األجةزة األمنية للعاملت السابقت واتاليت يف جمال املعونة اإلنسانية.

ان هبةةا لةةول دون متتةةحت الكثةة ين يف اجلمةوريةةة العربيةةة السةةورية                           وه تةةزال توجةةد عقبةةا  ه ي سةةتة -31
                                                                                          قوق السكن واألرض وامللكية، وه سيما يف املنةايق الة  احملا ةرة سةابقا . وأفةاد املةدنيون أهنةم مةا زالةوا 
                                                                                        مي نعون من العودة إىل منازام ال ةاتة للسةكن يف أحيةان كثة ة يف القةابون وجةوبر ويةيم ال مةو، وأجةزا  
من دار . وتتحكم نقاط التفتيو بدخول مجيحت املدنيت إىل هةذه املنةايق وخةروجةم منةةا، وبعة  هةذه 

                                          . ويف حةت أ علةن عةن مشةاريحت تعمة  واسةعة الننةاق 2016املنايق استعاد ا القةوا  اتكوميةة منةذ عةام 
ب  لتنفيةذ هةذه                               ، مل ي تًذ سوى القلي  مةن التةدا2018يف منايق مث  القابون بتفا ي  احيحة يف عام 

 املشةةاريحت، ومةةا زال منةةحت حريةةة التنقةة  الةةذي تةةال ذلةةك حيةةرم املةةدنيت مةةن اارسةةة حقةةوقةم يف امللكيةةة. ويف
                                                                                        منايق مث  ييم ال مو، بري  دمشق، مل يعل ن عةن أي خنةط رييةة إلعةادة تنةوير هةذه املنةايق، ومةحت ذلةك  

ام أو العةةيو فيةةةا. وه يةةزال هةةذا األمةةر يعقةةد                                                       مةةا زالةة  الغالبيةةة العظمةة  مةةن النةةاي مي نعةةون مةةن ز رة منةةاز 
 . ( 35) النزاع                                                                               وضعا  قانونيا  معقدا  أ ال  رهف الفلسنينيت الذين كان  ام حقوق ملكية  دودة قب  

وه يةةةزال ضثةةةة  أيةةةةر مكافحةةةةة اإلرهةةةةاب يف القةةةةدرة علةةةة  اارسةةةةة حقةةةةوق امللكيةةةةة يبعةةةة  علةةةة   -32
                                                                            وتلقة  اللانةة تقةارير تفيةد أن األاةًال الةذين لةديةم مةا يسةم  "إاةارا  أمنيةة" ح اةز   .(36)القلق

__________ 

(33) A/HRC/43/57، 67 الفقرة. 

 .73 الفقرة نفسه، املرجحت (34)

 تسةةاي  جيةةوز وه        واحةةدا .        عقةةارا   ميتلكةةوا أن املتةةزوجت الفلسةةنينيت لالجئةةت حيةةق السةةورية، العربيةةة اجلمةوريةةة يف (35)
 حةةد إىل يقلةة  أن ميكةةن وهذا العقاري. السا  داةرة يف وليس عدل، كات  لدى إه األخرى امللكية سندا 
 عليةةةا يقةةحت الةة        األرض   متلةةك ذلك، عل         وعالوة   التدم . أو امللكية نزع حاه  يف القانونية اتماية من كب 
 ريةةي". " ةة  يةةيم  أنةةه يعةة  وهةةذا سةةوري، كيةةان وهةةي الفلسةةنينيت، العةةرب لالجئةةت العامةةة        اايئة   ال مو، ييم 

 احملفوأة الويةق من العديد أن التقارير وتفيد عدل، كات  لدى إه مسالة    السكان ملكية عقود ومعظم 
 .2013 عام أواة  يف رلق   تضرر  ال مو،  كمة مبىن يف

(36) A/HRC/43/57، 75 الفقرة. 
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2012لعةام  66                                   أ ةوام مؤقتةةا  يوجةة  املرسةوم الةةوي  رقةةم 
ووا ةةل  يتلةة  فةروع أجةةةزة املًةةابرا   .(37)

. األمنيةةةة اسةةةتًدام أسةةةس قانونيةةةة  ةةة  واضةةةحة ملنةةةحت املةةةدنيت مةةةن إمكانيةةةة اارسةةةة حقةةةوقةم يف امللكيةةةة
                                                                                       سبي  املثال، كث ا  ما تنب ق "اإلاارا  األمنية" عل  األسر املمتدة أبكملةا، وه متنعةا من العودة  فعل 

                                                                                 إىل اتلكا ةةا فحسةة ، بةة  متنعةةةا أيضةةا  مةةن البيةةحت واملةة اع، فضةةال  عةةن عةةدد كبةة  مةةن اتقةةوق املدنيةةة 
                             ؤثر هةةذه اإلاةةارا  أيضةةا  يف قةةدرة                                                           واهجتماعيةةة واهقت ةةادية والثقافيةةة. وعةةالوة  علةة  ذلةةك، ميكةةن أن تةة 

الفرد عل  استئاار عقار، حي  ه جيوز أل حاب العقارا  إ دار عقد إجيار ريي، مةا يقلة  بةدوره 
من اتماية القانونية للمستأجر. ويف هذا ال دد، تالحظ اللانة أنه يف وق  سابق من النزاع، وكذلك 

د  أ وام، يا يف ذلك يوجة  خالل العامت املاضيت،  ودر  آهف العقارا  امل                                        ملوكة ألفراد ومج 
 قوانت مكافحة اإلرهاب ال  أ در ا الدولة.

 الركبان     يي م  

                                      مةةن املشةةردين داخليةةا  يف أةةروف مزريةةة، يف أةة   10 000مةةا زال يةةيم الركبةةان يستضةةي  وةةو  -33
جريةة  معةةةم مقةةابال  أن                                                                      تةةدهور إمكانيةةة ات ةةول علةة  الرعايةةة ال ةةحية والتعلةةيم والغةةذا . وأفةةاد مةةن أ  

أسعار السلحت األساسية، مث  الدقيق والسكر، تزيد عن ضع  أسةعارها يف أجةزا  أخةرى مةن اجلمةوريةة 
 29                                                                                  العربيةةة السةةةورية. وعةةةالوة  علةةة  ذلةةةك، أوقةةة  التعلةةةيم املدرسةةةي وأ  لةةةق مرفةةةق يةةةا يقةةةحت يف األردن يف 

 .19-ماري كتداب  وقاةية من مرض كوفيد آذار/

اةةًم  100أهنةةا تلقةة  تقةةارير تفيةةد رحتاةةاز أكثةةر مةةن  (38)للانةةة أن هحظةة  بقلةةقوسةةبق  -34
بعةةةد إجالةةةةةم مةةةن يةةةيم الركبةةةان. ويف الفةةةرتة قيةةةد اهسةةةتعراض، تلقةةة  اللانةةةة روا   مبااةةةرة تفيةةةد أبن 
لبوا حةةريتةم ب ةةورة انةاةةة. ويف أحةةد األمثلةةة، أاةةار أحةةد األاةةًال الةةذين أ جريةة  معةةةم                                                                                     الرجةةال سةة 

                                                                           ىل أنه و   إىل مدرسة يف  م وأمض  ليلة واحدة محت أسرته ال  ي ا اا يغادرة املكان. مقابال  إ
                                                                                          أمةةا الرجةةال البةةاقون فقةةد اعت قةة  عةةدد كبةة  مةةنةم وز عةةم أهنةةم اقتيةةدوا إىل األمةةن العسةةكري يف درعةةا أو إىل 

ذوي سةةةان عةةةدرا يف دمشةةةق. وكةةةان مةةةن بةةةت احملتاةةةزين رجةةةال يف السةةةبعينا  مةةةن العمةةةر، ورجةةة  مةةةن 
                                                                                 اإلعاقةةةةة، والعديةةةةد مةةةةن العةةةةاملت يف البلةةةةد  ، ومةنيةةةةون يبيةةةةون. وبعةةةةد عةةةةدة اسةةةةتاوار ، أ فةةةةر  عةةةةن 

                                                   يوما ، بعد أن وقحت عل  ثالع ويةق مل ي سما له بقرا  ا. 47                                 الشًم الذي أ جري  معه مقابلة بعد 

 اهستنتاجا   

ا يف الفةرتة املشةمولة رلتقريةر، يف ضو  حاه  اهختفا  القسةري اجلديةدة واملسةتمرة املبلةغ عنةة  -35
وكةةةذلك العديةةةد مةةةن حةةةاه  التعةةةذي  والعنةةة  اجلنسةةةي والوفةةةاة أثنةةةا  اهحتاةةةاز علةةة  أيةةةدي القةةةوا  
                                                                                          اتكومية يف مجيحت أوا  اجلمةورية العربية السورية، علة  النحةو املف ة  أعةاله، فةىن لةدى اللانةة أسةبار  

اسةةةة الدولةةةة املسةةةتمرة، توا ةةة  ارتكةةةاب اجلةةةراةم ضةةةد                                            معقولةةةة لالعتقةةةاد أن اتكومةةةة السةةةورية، عمةةةال  بسي
ويف بعةةةة   .(39)اإلنسةةةةانية املتمثلةةةةة يف اهختفةةةةا  القسةةةةري والقتةةةة  والتعةةةةذي  والعنةةةة  اجلنسةةةةي والسةةةةان

 اتاه ، قد تشك  هذه األفعال أيضا جراةم حرب.

__________ 

 إلةةةيةم  تشةة  الةةذين األفةةراد ويشةةم  واحةةد يعةةىن األمنيةةة واملوافقةةة هةةو        ي سةةتعم  عةةامي م ةةنلا األمنيةةة اإلاةةارة (37)
 إليةةه تستند الذي القانوين األساي يكون ما        و درا   اهتمام. موضحت رعتبارهم  املًتلفة املًابرا  فروع بعالما 
        واضحا . اإليار هذا يف األفراد حقوق لتقييد األمنية األجةزة

(38) A/HRC/43/57، 87 الفقرة. 

 ،www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ AWayForward_DetentionInSyria.pdf انظةةر: (39)
 .12 الفقرة
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األفةةةراد ورإلضةةةافة إىل ذلةةةك، قةةةد تكةةةون القةةةوا  اتكوميةةةة، بفةةةرض قيةةةود تعسةةةفية علةةة  تنقةةة   -36
                                                                                      وحرماهنم بشك     قانوين من حقوق امللكية يف املنايق ال  احملا رة سابقا ، قد ارتكب  جمةددا  جرميةة 

 .(40)اترب املتمثلة يف العقاب اجلماعي يف منايق من ري  دمشق

 منطقتا عفرين ورأس العني -       رابعا   

قةةةة  عفةةةةرين ورأي العةةةةت يف خةةةةالل الفةةةةرتة قيةةةةد اهسةةةةتعراض، اةةةةةد املةةةةدنيون املقيمةةةةون يف منن -37
                                                                                 ةةافظ  حلةة  واتسةةكة موجةةة مةةن اهنتةاكةةا  الةة  ارتكبةةةا أفةةراد اجلةةيو الةةوي  السةةوري، فضةةال  عةةن 

 الق   واألجةزة املتفارة املرجتلة احملمولة رملركبا  )املركبا  املفًًة(.

 سري أعمال القتال -ألف 

، تعةةةرض املةةةدنيون املقيمةةةون يف مننقةةةة عفةةةرين يف الفةةةرتة بةةةت كةةةانون الثاين/ينةةةاير ونيسةةةان/أبري  -38
يحافظة حل  لواب  من الق   وتفا ا  السيارا  املفًًة، ما أسفر عن مقت  وإ ةابة العشةرا  

 .(41)من السكان وإتاق أضرار رلبنية التحتية املدنية، يا يف ذلك األسواق واملنازل

، أدى ق   قي  إن م دره ت  رفع  إىل 30/12كانون الثاين/يناير، حوا  الساعة    20ففي   -39
تدم  منزل يف حةي الربيةد، رلقةرب مةن مستشةف  ومدرسةة يف مدينةة عفةرين. وأسةفر اااةوم عةن مقتة  
                                                                                      امةةةرأة حامةةة  ويفلتةةةةا ال ةةةغ ة داخةةة  منزامةةةا. وعلةةة  الةةةر م مةةةن وهدة النفلةةةة حيةةةة  بعةةةد وفةةةاة والةةةد ا 

سةةةنة.  12سةةةنوا  و 4                                                             تةةة  اةةةا البقةةةا . كمةةةا أ ةةةي  يف اااةةةوم فة ت يةةةان مةةةن األسةةةرة نفسةةةةا عمرمهةةةا    ي ك مل
                                                        تتلق  اللانة معلوما  تش  إىل وجود هدف عسكري يف مكان قري . ومل

آذار/مةةاري، أ ةةاب  مخسةةة  ةةواريخ علةة  األقةة ،  18مةةن يةةوم  13ورملثة ، يف حةةوا  السةةاعة  -40
                                         ، حيا  سكنيا ، وأتق  أضةرارا  ينةزل وسةوق يف (42)فع  القريبة وجوارها                             قي  إهنا أ يلق  من مننقة ت  ر 
                                                        مرتا  من موقحت للايو الوي  السوري. وق ت  ثالثة رجال ويفالن،  150مدينة عفرين، عل  بعد حوا  

وأ ةةي  سةةبعة رجةةال آخةةرين جبةةرو . وتضةةرر   ةةيدلية وعةةدة  ةةال جتاريةةة. وتشةة  معلومةةا  ح ةةل  
                                          ملةم أ يلقة  مةن منظومةة رامجةا  متعةددة الفوهةا   122سةتًدام  ةواريخ مةن عيةار عليةا اللانة إىل ا

  راد"." BM-21من يراز 

، انفاةر  مركبةة مفًًةةة يف 19اةباط/فرباير، حةةوا  السةاعة  10ويف الشةةر السةابق، أي يف  -41
 آخرين. 11مدنيت وإ ابة  6اارع راجو وسط عفرين، ما أسفر عن مقت  

 11                 مةدنيا ، مةن بيةنةم  41                                                          ويف اارع راجو أيضا ، ويف هاوم انيحت للغاية، ق تة  مةا ه يقة  عةن  -42
 . نيسةةان/أبري 28آخةةرون، عنةةدما انفاةةر  اةةاحنة مفًًةةة يف سةةوق مةةزدحم يف  61      وجةة ر   ،(43)     يفةةال  

وتش  ال ور ومقايحت الفيديو ال  حللتةةا اللانةة إىل احتمةال اسةتًدام مةادة متفاةرة مةن مةزيق نةرتا  

__________ 

(40) A/HRC/43/57، أيضةةا : انظةةر .80 الفقةةرة      Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Fofana and 

Kondewa, case No. SCSL-04-14-A. 

  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25873&LangID=E انظةةةةةةةر: (41)
 .58 الفقرة ،A/HRC/42/51 مث  عفرين، يف ااثلة حوادع بشأن اللانة أعد ا ال  السابقة والتقارير

(42) A/HRC/42/51، 56 الفقرة. 

-www.unicef.org/press-releases/eleven-children-reported-killed-attack-crowded-market-afrin انظر: (43)

northern-syria.  
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                                                                                 األمونيةةوم وزيةة  الوقةةود، مت تفا هةةا مةةن داخةة  الشةةاحنة، ومةةن املةةرجا أن تكةةون خ لنةة  مةةحت عنا ةةر 
 مضافة، لز دة ارير اتارقة النامجة عن اهنفاار إىل أق   حد.

مرت من مبىن  500يان مننقة السوق أبهنا مدنية النابحت، وتقحت عل  بعد وو وو   اةود ع -43
، وتش  املعلوما  ال  ح ل  17والساعة  13الوا  الرتكي، ومعروف أهنا تعق رلناي ما بت الساعة 

عليةةةا اللانةةة إىل أن ألويةةة اجلةةيو الةةوي  السةةوري، يةةا يف ذلةةك السةةلنان مةةراد وأحةةرار الشةةرقية واجلبةةةة 
 الشامية، كان مقرها يف اارع راجو وق  اااوم.

                                                                                ود مةةر أيضةةا  العديةةد مةةن منةةازل املةةدنيت احملاذيةةة للسةةوق واملركبةةا  املركونةةة يف اجلةةوار، وكةةذلك  -44
                                                                                      العديد من املتاجر. وو   من أ جري  معةم مقابال  ما رأوه من دمار واسحت النناق وسيارا   رتقة 

اةةارع راجةةو. وأاةةار أحةةد األيبةةا  الةةذين عةةاجلوا الضةةحا  إىل أن وأجسةةاد متفحمةةة متنةةاثرة علةة  يةةول 
تةديره وزارة  ي، الةذيالكث ين منةم أ يبوا  روق من الدرجة الثانية. وقد أرسة  مستشةف  عفةرين املركةز 

جثةةة تعةذر لديةةد هويتةةا، إىل تركيةةا  25ملةا ه يقةة  عةن  ي، عينةا  مةةن اتمة  النةةوو (44)ال ةحة الرتكيةةة
لتحليلةةةةةا. ويف أعقةةةةاب ااامةةةةا ، قامةةةة  الشةةةةرية العسةةةةكرية التابعةةةةة للاةةةةيو الةةةةوي  السةةةةوري يةةةةةام 
                                                                                      اهسةةتاابة للنةةوارئ والشةةرية اهعتياديةةة، وإىل جانبةةةا أحيةةا   مسةةؤولون أتةةرا،، وقةةد و ةةل  إىل مكةةان 

نةةايق وضمينةةةا وعزاةةا ومجةةحت إفةةادا  الشةةةود. اتةةادع بعةةد ااامةةا  بوقةة  ق ةة  مث قامةة  بتفتةةيو امل
 .(45)                                                                ون ق  الضحا  الذين حيتاجون إىل إسعاف يا متً م إىل مستشفيا  يف تركيا

 اهستنتاجا   

يعلةن    أعةاله(، مل   44-41فيما يتعلق رستًدام املركبتت املفًًتت يف مدينة عفرين )انظةر الفقةرا    -45
لتحديةد هويةة    ( 46)                                        الوة  علة  ذلةك، يف حةت ه توجةد معلومةا  كافيةة أي يرف مسةؤوليته عةن اااةومت. وعة 

أعةاله(، توجةد دهةة  هامةة علة  أن مجيةحت هةذه    40و   39مرتكا هاومي الق   وال واريخ )انظةر الفقةرتت  
ن  علةةة  مدينةةةة عفةةةرين أو داخلةةةةا إ ةةةا نفةةةذ ا ف ةةةاة  أو  مقةةةاتلون مةةةن اجلماعةةةا                                                                      ااامةةةا  األربةةةحت الةةة  اةةة 

املسلحة، ه أفراد من قوا  حكومية. ولدى اللانةة أسةباب معقولةة لالعتقةاد أبن هةذه ااامةا  األربعةة قةد  
 إ ابة مدنيت. والتحقيقا  جارية.  ان هاما  عشواةية تسفر عن قت  أو   تشك  جرمية اترب املتمثلة يف 

 االنتهاكات املرتكبة خارج سياق أعمال القتال -ابء 

خةةالل الفةةرتة قيةةد اهسةةتعراض، تثبتةة  اللانةةة مةةن األ ةةاط املتكةةررة واملنةايةةة ألعمةةال النةةة   -46
الةةذي ارتكبتةةه علةة  ننةةاق واسةةحت  (48)التعسةةفي                    ، فضةةال  عةةن سةةل  اتريةةة (47)واهسةةتيال  علةة  املمتلكةةا 

وبعةد هنة  املمتلكةا  املدنيةةة،  .(49)يتلة  ألويةة اجلةيو الةةوي  السةوري يف مننقة  عفةرين ورأي العةةت
، أو قةةاموا يف هنايةةة األمةةر (50)احتةة  مقةةاتلو اجلةةيو الةةوي  السةةوري وعةةاةال م املنةةازل بعةةد فةةرار املةةدنيت

__________ 

-www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/nmy6C+36626_tc يف: 2019 لعةةةةام السةةةةنوي الةةةةوزارة تقريةةةةر انظةةةةر (44)

saglik-bakanligi-faaliyet-raporu-2019pdf.pdf. 

 نفسه. جحتاملر  (45)

 إىل اتةةوادع هةةذه عةةن معلومةةا  علةة  للح ةةول يلبةةا  متوز/يوليةةه، 2و حزيران/يونيةةه 30 يف اللانةةة، أرسةةل  (46)
 دولةةة كانةة  متوز/يوليةةه، 30 يف احملةةدد املةلةةة انتةا  اتريخ وحىت أخرى. كيا   إىل وكذلك أعضا ، دول عدة
 ردوا. قد آخران ويرفان واحدة عضو

(47) A/HRC/43/57،  و  42-39 الفقراA/HRC/42/51،  58-55 الفقرا. 

(48) A/HRC/43/57، 40و 39 الفقراتن. 

 30 يف السةةةةوري الةةةةوي  اجلةةةةيو وإىل تركيةةةةا إىل  ةةةةلة ذا  معلومةةةةا  علةةةة  للح ةةةةول يلبةةةةت اللانةةةةة أرسةةةةل  (49)
 التوا . عل  متوز/يوليه 2و حزيران/يونيه

(50) A/HRC/43/57، 48 الفقرة. 
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  كةةةردي، علةةة  تةةةر، منةةةازام، مةةةن خةةةالل التةديةةةد واهبتةةةزاز والقتةةة  الجبةةةار السةةةكان، وأ لةةةبةم مةةةن أ ةةة 
واهختنةةةاف والتعةةةذي  واهحتاةةةاز. وتشةةة  اللانةةةة إىل أنةةةه خةةةالل الفةةةرتة املشةةةمولة رلتقريةةةر، أ ةةةدر  

التابعةةة لالةةةتالف الةةوي  لقةةوى الثةةورة واملعارضةةة  – كمةةة عسةةكرية اتبعةةة لةةة "اتكومةةة السةةورية املؤقتةةة" 
)لةةوا  أحةةرار الشةةرقية( بتةمةةة القتةة  العمةةد افةةرين خلةة   123 علةة  أحةةد أفةةراد اللةةوا        حكمةةا   -السةةورية 

2019وآخرين يف تشرين األول/أكتوبر 
كما أاار  "اتكومة السورية املؤقتةة" إىل أهنةا أ ةدر  يف   .(51)

                                       أ ر/مايو أمرا  داةما   ظر جتنيد األيفال.

  املمتلكا  عل  واهستيال  النة   

يف مجيحت أوا  مننقة عفرين، تش  عدة روا   إىل أن عنا ر اجليو الوي  السوري عمةدوا  -47
، 2019بنريقة منسقة إىل هن  أمال، األكراد واهسةتيال  عليةةا. فعلة  سةبي  املثةال، يف أيلول/سةبتمرب 

اةاه(  )لةوا  سةليمان 142و   مةدنيون يف  حيةة اةيخ اتديةد )مننقةة عفةرين( كية  مةر أفةراد اللةوا  
                                                                            يف اجليو الوي  السوري، عل  املنازل رر  رر ، وأمروا األسر الكردية الة  تضةم أقة  مةن  14من الفرقة 

ثالثة أفراد الخال  منازام إليوا  أفراد قادمت من خار  عفرين. وأجرب أفراد من اجليو الةوي  السةوري 
ار معت كشرط مسبق للبقا  يف املنازل ال  آخرين عل  دفحت "ضريبة" عل  احملا ي  الزراعية أو مبلغ إجي

لة ة سةورية،  25 000و 10 000ميلكوهنا. وأاار  األسةر إىل أهنةا تعرضة  هبتةزاز مبةالغ تةرتاو  مةا بةت 
 حس  إمكانيا ا وقدر ا عل  الدفحت.

، مةةةر عضةةةو ررز يف لةةةوا  آخةةةر مةةةن ألويةةةة 2019                                   ويف عفةةةرين أيضةةةا ، يف كةةةانون األول/ديسةةةمرب  -48
                                                                              الوي  السوري بشقق عمارة سكنية كبة ة رر  رر ، ويلة  سةندا  إثبةا  امللكيةة مةن السةكان  اجليو

للةوا ،  األمة                                                                                األكراد فقط. وأ جرب أحد السكان، الذي مل يتمكن من إبراز السند، عل  اتضةور إىل املكتة  
سةنة".    80مةن سةنة إىل  حي  تعرض لإلسا ة اللفظية وقي  له "لو كان األمر بيدي، لقتل  ك  كردي عمةره  

                                                                            أيضا  رهحتااز. وخوفا  عل  سةالمة أسةرته، فةر الرجة  بعةد ذلةك بوقة  ق ة . وذهبة  إحةدى       وه دد 
النسةا  إىل مسةةؤولت أتةةرا، يف  حيةةة الشةةيخ حديةةد واةةك  اةم مةةن اهسةةتيال  علةة  منزاةةا فقيةة  اةةا إن 

دو  ةةةالحية التعامةةة  مةةةحت مثةةة  عليةةةةا أن تتحةةةدع إىل لةةةوا  سةةةليمان اةةةاه، الةةةذي فوضةةةته تركيةةةا فيمةةةا يبةةة 
 اتاه . هذه

                                                                          وعلةةة   ةةةرار مةةةا حةةةدع يف عفةةةرين، اسةةةتول  قةةةوا  اجلةةةيو الةةةوي  السةةةوري أيضةةةا  علةةة  اتلكةةةا    -49
 األول/ يف تشةرين   ( 52) املدنيت األكراد يف مننقةة رأي العةت بعةد فةرارهم مةن املعةار، خةالل عمليةة نبةحت السةالم 

يف اجليو الوي  السوري بعمليا  هن  واستيال   (لوا  اتمزة)  22وقام أفراد من الفرقة    .2019أكتوبر  
علةةة  املمتلكةةةا  منظمةةةة وواسةةةعة الننةةةاق يف رأي العةةةت، ومشةةة  ذلةةةك كتابةةةة أيةةةا  بعةةة  األلويةةةة علةةة  
جةةدران املنةةازل. وروى املةةدنيون للانةةة روا   متسةةقة أعربةةوا فيةةةا عةةن يةةاوفةم مةةن البقةةا  وعةةدم قةةدر م 

                                                            واحتلةةا عنا ةر األلويةة أو أسةرهم يف أعقةاب أعمةال القتةال مبااةرة . عل  العةودة إىل د رهةم الة  هنبةةا 
 ويف مناسبتت، أاار مدنيون إىل أن قادة اجليو الوي  السوري ومقاتليه أمروهم بعدم العودة.

                                                                                ون قل  اتلكا  املنازل املنةوبة وبيعة  بنريقةة منسةقة، مةا قةد يشة  إىل سياسةة مبيتةة نفةذ ا  -50
  مةن األحيةةان كةان مقةاتلو اجلةيو الةوي  السةةوري وكبةار ضةبايه ينقلةون هةذه املةةواد عةدة ألويةة. ويف كثة 

 ريةةةةةة عةةةةةرب نقةةةةةاط التفتةةةةةيو الةةةةة  يشةةةةةرف عليةةةةةةا ذلةةةةةك اجلةةةةةيو قبةةةةة  ختزينةةةةةةا يف مواقةةةةةحت ي  ةةةةةة مثةةةةة  
املستودعا ، أو بيعةا يف أسواق مفتوحة. ويف إحدى اتاه  يف آذار/ماري، وجد أحد العاةدين إىل 

                                                                                 ريشة منزله منةور ، يا يف ذلك النوافذ واألبةواب واملولةدا  الكةررةيةة، وهةو مةا حةدع أيضةا  قرية ت  الع
__________ 

 .58 الفقرة نفسه، املرجحت (51)

 نفسه. املرجحت (52)
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للعديةةد مةةن املنةةازل األخةةرى يف الشةةارع نفسةةه. واسةةرتد اتلكةةا  منزلةةه بشةةراةةا مةةن أحةةد كبةةار مسةةؤو  
واد املنةوبةة.                                                                     )لوا  السلنان مراد( يف اجليو الوي  السوري من مسةتودع ي سةتًدم لتًةزين املة  24الفرقة 

                   وفر عق  ذلك فورا .

)لوا  اتمزة( عل  منزل أسرة كردية مث حولوه إىل  22ويف حالة أخرى، استوىل أفراد من الفرقة  -51
                                                                                  معةةةةد للدراسةةةا  القرآنيةةةة تةةةديره منظمةةةة  ةةة  حكوميةةةة تركيةةةة تةةة دع  "هيئةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان واتةةةر   

                                                      ران/يونيةه وا  اةانلي أورفةة )تركيةا(. وورد  أيضةا  تقةارير حزي 22                                  واإل اثة اإلنسةانية". وداةنةا رييةا  يف 
                                                                                    عةةةن اسةةةتًدام القةةةوا  الربيةةةة الرتكيةةةة منةةةازل مةةةدنيت يف قريةةةة الداوديةةةة أل ةةةراض عسةةةكرية. وم نةةةحت سةةةكان 
                                                                                         الداوديةةةة مةةةن العةةةودة إىل منةةةازام، الةةة  د مةةةر بعضةةةةا يف الفةةةرتة بةةةت نيسةةةان/أبري  وحزيران/يونيةةةه، بينمةةةا 

 سلحة الرتكية عل  منازل أخرى أل راض عسكرية )انظر املرفق الثاين(.استول  القوا  امل

 املعاملة وسو  والتعذي  القانوين    اترية سل   

مةةةحت قيةةةام قةةةوا  اجلةةةيو الةةةوي  السةةةوري بنةةةة  اتلكةةةا  املةةةدنيت واهسةةةتيال  عليةةةةا بشةةةك   -52
ق  عفرين ورأي العت لتقةدمي منةاي، توجه مدنيون إىل ضباط كبار يف اجليو الوي  السوري يف منن

                                                                                  اةةةةكاوى. وردا  علةةةة  ذلةةةةك، قةةةةام أفةةةةراد اجلةةةةيو الةةةةوي  السةةةةوري بتةديةةةةد الكثةةةة ين مةةةةنةم أو ربتةةةةزازهم 
                                                                                  احتاةةازهم، بينمةةا اخت نةة  آخةةرون وأ جةةربوا علةة  دفةةحت فديةةة مبااةةرة  لضةةباط كبةةار يف اجلةةيو الةةوي   أو

إزا  إقةةدام قةةوا  اجلةةيو الةةوي  السةةوري  السةةوري لقةةا  إيةةالق سةةراحةم. وه تةةزال اللانةةة تشةةعر رلقلةةق
 بشك  متواتر ومتكرر عل  أخذ الرهاةن.

وفيما يتعلق رتوادع ال  وقع  يف أماكن اهحتااز، تعرض املدنيون يف ك  من رأي العت  -53
وعفةةرين لالحتاةةاز يف أ لةة  األحيةةان علةة  يةةد أفةةراد اجلةةيو الةةوي  السةةوري بسةةب   ةةال م السةةابقة 

                                                                              إلدارة الذاتيةةة، وم نعةةوا مةةن اهسةةتعانة يحةةام، ويف بعةة  األحيةةان، اسةةتاوهبم مسةةؤولون أتةةرا، املزعومةةة ر
                                        ويف معظم اتاه  الة  وثقتةةا اللانةة، احت اةز  .(53)يساعدة مرتمجت افويت قب  احتاازهم أو أثنا ه

عةةةة للاةةةيو املةةةدنيون يف سةةةان عفةةةرين املركةةةزي أو يف وحةةةدة لةةة  األرض يقةةةر الشةةةرية العسةةةكرية التاب
الوي  السوري الكاةن يف مبىن ينوية جتارية سابقة يف عفرين. وتتأل  الوحدة من مخةس زنةزا   كبة ة 

 وأربحت زنزا   للحبس اهنفرادي. واقتيد آخرون إىل أماكن احتااز جمةولة.

للضرب والتعذي  واترمان   -                          ذوو األ ول الكردية أساسا     –ويف اهحتااز، تعرض املدنيون   -54
                                                                                            من النعام أو املا ، واست اوبوا بشأن عقيد م وانتماةةم اإلث . وو   أحد الفتية للانة كي  اعتقلته 

، واحتازتةةه 2019الشةةرية العسةةكرية التابعةةة للاةةيو الةةوي  السةةوري يف مدينةةة عفةةرين يف منت ةة  عةةام 
. 2020ملركزي وإيالق سةراحه يف آذار/مةاري مخسة أاةر يف مقر اجليو، قب  نقله إىل سان عفرين ا

                                                                                   وكةةان موجةةودا  أثنةةا  احتاةةازه أفةةراد مةةن اجلةةيو الةةوي  السةةوري ومسةةؤولون يالبةةس عسةةكرية يتحةةدثون 
                                                                                        الرتكية. وق يد  يدا الفىت و علق من السق . مث ع  ب  عيناه وض رب مةرارا  أب بية  بالسةتيكية. وروى 

ملزعومةةة رإلدارة الذاتيةةة. ويف حالةةة أخةةرى، اعتقةة  اجلةةيو الفةةىت كيةة  اسةةتاوبه الضةةباط حةةول  ةةالته ا
، عنةةد نقنةةة تفتةةيو  2019الةوي  السةةوري امةةرأتت، أثنةةا  عود مةةا إىل منزليةمةا يف تشةةرين الثةةاين/نوفمرب 

كةةان يشةةرف عليةةةا رهاةةرتا، مةةحت مسةةؤولت أتةةرا، يف مننقةةة رأي العةةت. وو ةةف  إحةةدى الضةةحيتت  
اد اجلةةةيو الةةةوي  السةةةوري اةةةا،  ضةةةور مسةةةؤولت أتةةةرا،، للتةديةةةد كيةةة  تعرضةةة  أثنةةةا  اسةةةتاواب أفةةةر 

                                                                                  ره ت اب والضرب عل  رأسةا. وتلق  اللانةة أيضةا  معلومةا  عةن عمليةا  اعتقةال مشةرتكة اةنتةا 

__________ 

(53) A/HRC/40/70، 66 الفقرة. 
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الشرية العسكرية التابعة للايو الوي  السوري وقوا  الشرية الرتكية يف عفرين، يا يف ذلك وحدا  
 الن  الشرعي اجلناةي.

                                                                           وقام  قوا  اجليو الوي  السوري أيضا  رحتااز مدنيت يف مواقحت مل ي كشة  عنةةا. فعلة   -55
أ ر/مايو، أأةر  لقنةا  فيةديو مت تةداواا علة  ننةاق واسةحت يف وسةاةط اإلعةالم  29سبي  املثال، يف 
امةرأة،  11ن                                                            )لوا  اتمةزة( وهةم يةرعةون مةن مركةز احتاةاز مل ي كشة  عنةه، ويواكبةو  22                  أفرادا  من الفرقة 

                                                                             بيةةةنةن امةةةرأة يزيديةةةة وثةةةالع كةةةرد  ، ويفةةةال  رضةةةيعا  إىل مكةةةان آخةةةر. وأكةةةد  اللانةةةة أن بعةةة   مةةةن
. ويف وق  إعةداد هةذا التقريةر كةان مكةان وجةودهن 2018حيتازهن أعضا  لوا  اتمزة منذ عام  النسا 

              ه يزال جمةوه .

تمةةةةت إىل األقليةةةةة الدينيةةةةة كمةةةةا احتاةةةةز  قةةةةوا  اجلةةةةيو الةةةةوي  السةةةةوري نسةةةةا  أخةةةةر   ين -56
                                                                                      اإليزيدية، وقد د عت يف مناسبة واحدة عل  األق  إىل اعتناق اإلسالم أثنةا  اسةتاواهبن. ورملثة ، لقةق 

امةةةرأة كرديةةة ويزيديةةةة احتاةةزهن يف كةةة  مةةن رأي العةةةت    49                                            اللانةةة حاليةةةا  يف تقةةارير تفيةةةد أبن مةةا ه يقةةة  عةةن  
 . 2020ومتوز/يوليه    2019 الفرتة ما بت تشرين الثاين/نوفمرب                                      وعفرين عنا ر  من اجليو الوي  السوري يف 

كمةةا ح ةةل  اللانةةة علةة  معلومةةا  تشةة  إىل أن مةةواينت سةةوريت، يةةن فةةيةم نسةةا ، كةةانوا  -57
                                                                                     تاةةزين لةةدى اجلةةيو الةةوي  السةةوري يف مننقةةة رأي العةةت، نقلةةتةم هحقةةا  القةةوا  الرتكيةةة إىل تركيةةا، 

نون اجلنةاةي الرتكةي،  ةم ارتكةاب جةراةم يف مننقةة رأي العةت تشةم  القتة                          وو جة  إليةم، يوج  القا
 أو اهنتما  إىل منظمة إرهابية.

                                                                                  وعالوة  عل  ذلك، يساور اللانة قلق إزا  التقارير ال  تفيد أن قوا  اجليو الةوي  السةوري  -58
 .(54)لسورية                                                                جتند أيفاه  هستًدامةم يف أعمال قتال خار  أراضي اجلمةورية العربية ا

 واجلنساين اجلنسي العن   

، واجة  النسا  2019                                                         ه يزال وضحت النسا  الكرد   األخر    فوفا  رملًاير. فمنذ عام  -59
يف مجيةةحت أوةةا  مننقةة  عفةةرين ورأي العةةت أعمةةال ترهيةة  مةةن عنا ةةر ألويةةة اجلةةيو الةةوي   الكةةرد  

                                     وقةةةةام مقةةةةاتلون اجلةةةةيو الةةةةوي  السةةةةوري أيضةةةةا   .(55)السةةةةوري، و ةةةةرن يلةةةةزمن منةةةةازان مةةةةن اةةةةدة اةةةةةوف
                              مةةا أتةةق هبةةن ضةةررا  جسةةد   ونفسةةيا   -رحتاةةاز نسةةا  وفتيةةا ، فتعرضةةن لال ت ةةاب والعنةة  اجلنسةةي 

عل  املستوى الفردي، وكذلك علة  املسةتوى اجملتمعةي، بسةب  الو ةم واملعةاي  الثقافيةة املتعلقةة        جسيما  
 .(56)اإل ع" بفكرة "ارف

                                                                     وخةةالل الفةةرتة قيةةد اهسةةتعراض، و ثقةة  حةةاه  عنةة  جنسةةي ارت كبةة  ضةةد نسةةا  ورجةةال يف  -60
احملتاةةزين الةةذكور وانتةةزاع أحةةد مرافةةق اهحتاةةاز يف عفةةرين. ويف مناسةةبتت، ويف  اولةةة واضةةحة إلذهل 

اهعرتافةةةا  مةةةنةم وزرع اةةةةوف يف نفوسةةةةم، أجةةةرب ضةةةباط الشةةةرية العسةةةكرية التابعةةةة للاةةةيو الةةةوي  
                                                                                       السوري احملتازين الذكور عل  مشاهدة ا ت اب قا ر. ويف اليوم األول، هة د د القا ةر ر ت ةابه أمةام 

                             قا ةةر نفسةةه ه ت ةةاب مجةةاعي، وضةة رب الرجةةال، لكةةن اه ت ةةاب مل يةةتم. ويف اليةةوم التةةا ، تعةةرض ال
وأاار اةاهد عيةان إىل أن  .(57)                                                           احملتازون الذكور وأ جربوا عل  مشاهدة فع  يرق  إىل مستوى التعذي 

__________ 

 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25970&LangID       أيضةةةةةةةا : انظةةةةةةةر (54)
=E&fbclid=IwAR0xKFfdKKvbdfnRRHTQAC5q-rDDwJFyEfpA3_Nwe8knCpsCl1cSU5S1_nk. 

(55) A/HRC/43/57،  90-88 الفقرا. 

(56) A/HRC/29/27/Add.3، 19 الفقرة. 

(57) International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Anto Furundžija, IT-95-17/1-T, 

judgment of 10 December 1998, paras. 127 and 129. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25970&LangID
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                                                                                    مسةؤولت أتةرا، كةةانوا موجةودين يف املرفةق يف اليةةوم األول، عنةدما أ جةضة   اولةةة اه ت ةاب، مةا يةةدل 
 تاةةز آخةةةر ه ت ةةاب مجةةةاعي يف املرفةةق نفسةةةه بعةةد هةةةذا                                     علةة  أن وجةةةودهم ريةةا كةةةان رادعةةا . وتعةةةرض 

 اتادع ببضعة أسابيحت.

                                                                                 وتلق  اللانة معلوما  إضافية تفيد أن أسرا  مةن تة  أبةي  اختةار  عةدم العةودة إىل منازاةا  -61
                                                                                         خوفا  من أعمال اه ت اب والعن  اجلنسي ال  يرتكبةا أفراد اجليو الوي  السوري. وأفاد  التقارير 

امةةرأة علةة  األقةة  تعرضةةن لال ت ةةاب يف اةةباط/فرباير وحةةده. وأكةةد قةةاض سةةابق يف عفةةرين أن  30أن 
                                                                                 مقاتلت يف اجليو الوي  السوري ا  موا ررتكاب أعمال ا ت اب وعن  جنسي خالل مدامهة املنازل 

                                                                يف املننقة، إه أن أ   منةم مل ي د ن، ب  أ يلق سراحةم بعد بضعة أ م.

                                                                 أيضا  تقارير عن اختناف نسا  كرد   يف عفرين ورأي العت وإكراهةن عل  وتلق  اللانة   -62
التابعةة للاةيو الةوي   (لةوا  السةلنان مةراد) 24                                                 الزوا ، وهي أعمال ن سةب  أساسةا  إىل أفةراد يف الفرقةة 

ك السوري. ويف كانون الثاين/يناير، اختن  أحد أفراد اللوا  امرأة وأكرهةا عل  الزوا  ويلقةا بعد ذلة 
 بوق  ق  .

 الثقافية املمتلكا  عل  اهعتدا ا   

                                                                                  قام أفراد اجليو الوي  السوري أيضا  بنةة  وهةدم مواقةحت دينيةة وأثريةة رلغةة األمهيةة يف مننقةة  -63
عفرين. فعلة  سةبي  املثةال، نبشة  قةوا  اجلةيو الةوي  السةوري موقةحت كةورل األثةري االنسة ، ومعبةد 

ظمةةةة األمةةةم املتحةةةدة للرتبيةةةة والعلةةةم والثقافةةةة )اليونسةةةكو(، وهنبةةة  منةمةةةا عةةةت دارة، املشةةةمول  مايةةةة من
                                                  وأأةةةر   ةةور سةةاتلية أن كةةال املةةوقعت ج رفةةا علةة  األرجةةا بةةت  .(58)أثريةةة، يةةا يف ذلةةك فسيفسةةا        قنعةةا  
 )انظر املرفق الثاين(.  2020و 2019 عامي

دم  جزةيةةةا  يف مجيةةةحت 2020ويف نيسةةان/أبري   -64                                                           ، هن بةةة  عةةةدة أضةةةرحة ومقةةةابر أيزيديةةةة عمةةةدا  وهةةة 
أوةةا  مننقةةة عفةةرين، مثةة  قسةةن  جنةةدو وقيبةةار وجنةةديريس واةةران، وهةةو مةةا زاد مةةن ال ةةعور  الةة  

، وأثةر يف (59)تواجةةا الناةفة األيزيدية كأقلية دينية يف املنايق ال  يسينر عليةا اجليو الوي  السوري
 .(60)و   مادية من تراثةا الثقايف، يا يف ذلك اارسا ا ويقوسةا التقليدية جوان  مادية

 اهستنتاجا   

لةةةةةةةدى اللانةةةةةةةة أسةةةةةةةباب معقولةةةةةةةة لالعتقةةةةةةةاد أن مقةةةةةةةاتلي اجلةةةةةةةيو الةةةةةةةوي  السةةةةةةةوري، وعلةةةةةةة   -65
 24)لةوا  اتمةزة(، والفرقةة  22)لةوا  سةليمان اةاه(، والفرقةة  142، اللةوا  14اة ول أفراد الفرقة  وجه

                                                                                               )لوا  السلنان مراد(، ارتكبوا مرارا  وتكرارا  جرمية اترب املتمثلة يف النة  يف مننق  عفرين ورأي العت 
                                                          أعةةةاله( وريةةةا كةةةانوا مسةةةؤولت أيضةةةا  عةةةن جرميةةةة اتةةةرب املتمثلةةةة يف تةةةدم   64و 51-47)انظةةةر الفقةةةرا  

 .(61)اهستيال  عليةا اتلكا  اة م أو

                                                                                ولةةدى اللانةةة أيضةةا  أسةةباب معقولةةة لالعتقةةاد أن أفةةراد اجلةةيو الةةوي  السةةوري ارتكبةةوا جةةراةم  -66
 54أعةةاله(، واملعاملةةة القاسةةية والتعةةذي  )انظةةر الفقةةرة  55اتةرب املتمثلةةة يف أخةةذ الرهةةاةن )انظةةر الفقةةرة 

__________ 

 ،A/HRC/39/65 انظةةر  2018 الثاين/ينةةاير كةةانون 21 يف ألضةةرار دارة عةةت معبد تعرض      وث ق  أن للانة سبق (58)
 .19 الفقرة

(59) A/HRC/42/51، 88 الفقرة. 

 .1 املادة املادي،    الثقايف الرتاع  ون اتفاقية (60)

 .156و 52 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدات (61)
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أعةةاله(. وأقةةدم  60)انظةةر الفقةةرة  (64)، الةةذي قةةد يرقةة  إىل مسةةتوى التعةةذي (63)واه ت ةةاب (62)أعةةاله(
                                                                                       أفراد اجليو الوي  السوري أيضا  عل  هن  وهدم اتلكا  ثقافية، يف انتةا، للقانون الةدو  اإلنسةاين 

 .(65)أعاله( 64و 63)انظر الفقرتت 

ورإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللانة أن تركيا، يف املنةايق اةاضةعة لسةينر ا الفعليةة، تتحمة   -67
. (66)ن النظةام العةام والسةالمة العامةة وتةوف   ايةة خا ةة للنسةا  واأليفةالقدر اإلمكان مسةؤولية ضةما

وتظةة  تركيةةا ملزمةةة رهلتزامةةا  التعاهديةةةة الواجبةةة التنبيةةق يف جمةةال حقةةةوق اإلنسةةان جتةةاه مجيةةحت األفةةةراد 
 .(67)املوجودين يف تلك األراضي

الرتكيةةة كانةة  علةة  علةةةم ويف هةةذا ال ةةدد، تالحةةظ اللانةةة اهدعةةا ا  الةةة  تفيةةد أن القةةوا   -68
بوقوع حوادع هن  اتلكا  املدنيت واهسةتيال  عليةةا، وأهنةا كانة  موجةودة يف مرافةق اهحتاةاز الة  
يةةةديرها اجلةةةيو الةةةوي  السةةةوري حيةةة  تفشةةة  إسةةةا ة معاملةةةة احملتاةةةزين، يةةةا يف ذلةةةك أثنةةةا  جلسةةةا  

كلتةةا اتةةالتت، قةةد تكةةون القةةوا                                                            اهسةةتاواب الةة  اسةةت عم  فيةةةا التعةةذي . ورمتناعةةةا عةةن التةةدخ  يف
 الرتكية انتةك  التزاما  تركيا املذكورة أعاله.

وتالحظ اللانة كذلك أن عمليا  نق  السوريت احملتاةزين لةدى اجلةيو الةوي  السةوري إىل  -69
األراضةةةةةي الرتكيةةةةةة قةةةةةد تشةةةةةك  جرميةةةةةة اتةةةةةرب املتمثلةةةةةة يف الرتحيةةةةة   ةةةةة  القةةةةةانوين ل اةةةةةًال احملميةةةةةت 

                                                                   وتوفر عمليا  النق  هذه مؤاةرا  إضةافيا  علة  التعةاون والعمليةا  املشةرتكة  .(68)أعاله( 57الفقرة  )انظر
بةةةت تركيةةةا واجلةةةيو الةةةوي  السةةةوري بغةةةرض اهحتاةةةاز ومجةةةحت املعلومةةةا  اهسةةةتًبارية. وتوا ةةة  اللانةةةة 

                  ضةبط تسلسةال  هرميةا  التحقيق يف مدى تشكي  يتل  ألوية اجلةيو الةوي  السةوري والقةوا  الرتكيةة رل
                                                                                     مشةةرتكا  للقيةةادة والسةةينرة، وتالحةةةظ أنةةه إذا تبةةت أن أ   مةةن أفةةةراد اجلماعةةا  املسةةلحة يت ةةرفون لةةة  
القيادة والسينرة الفعليتت للقوا  الرتكية، فىن اهنتةاكا  الة  ترتكبةةا هةذه اجلةةا  قةد تننةوي علة  

أو كةةان ينبغةةةي أن يكونةةةوا علةة  علةةةم هبةةةا، أو مل  مسةةؤولية جناةيةةةة للقةةادة الةةةذين كةةةانوا علةة  علةةةم رجلةةةراةم
 .(69)يتًذوا مجيحت التداب  الالزمة واملعقولة ملنحت أو قمحت ارتكاهبا

 دير الزور والرقة واحلسكة -       خامسا   

                                                                        اةةةةةد   افظتةةةةا ديةةةةر الةةةةزور واتسةةةةكة يف الفةةةةرتة املشةةةةمولة رلتقريةةةةر ز دة  يف ااامةةةةا  الةةةة   -70
يم الدولةةة اإلسةةالمية وقةةوا  سةةور  الدميقراييةةة. ووقعةة  هامةةا  تسةةتةدف التحةةال  الةةدو  ضةةد تنظةة 

                                                                                     أيضا  يف  افظةة الرقةة علة  قةوا  سةور  الدميقراييةة، وكةذلك علة  القةوا  اتكوميةة، حية  جلةأ تنظةيم 
__________ 

 .156و 96و 90 األ ر لل لي  الدولية اللانة قواعد (62)

 .156و 93 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدات (63)

 .International Tribunal for the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v     مةةثال : انظةةر (64)

Kunarac, Kovač and Vuković, IT-96-23 and IT-96-23/1-A, judgment of 12 June 2002, para. 150. 

 .40 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدة (65)

 /www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions  يف   متةةةةةةةةةا    ، 103  الفقةةةةةةةةةرة   ، A/HRC/34/CRP.3  : انظةةةةةةةةر  (66)
Session34 /Pages/ListReports.aspx. 

 (67 ) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 2004, paras. 107–113; and see European Court of Human Rights, Al-Skeini and 

others v. United Kingdom (application no. 55721/07), judgment of 7 July 2011, paras. 138–149. 

 .147 املادة اترب، وق  يف املدنيت األاًال  اية بشأن جني  اتفاقية (68)

 .59 الفقرة ،A/HRC/43/57       أيضا   انظر .28 املادة الدولية، اجلناةية للمحكمة األساسي روما نظام (69)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34
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مةةةن  90 000الدولةةةة اإلسةةةالمية بشةةةك  متزايةةةد إىل تكتيكةةةا   ةةة  متكافئةةةة. ويف الوقةةة  نفسةةةه، كةةةان 
هم من "رعا  البلدان الثالثة"، ومعظمةم من النسا  واأليفال، ان يفرتض أهنم السوريت والعراقيت و   

حبيسةةةةي ييمةةةةا  النةةةةزو  املكتظةةةةة. وخةةةةار   ،(70)علةةةة   ةةةةلة أسةةةةرية أبفةةةةراد يف تنظةةةةيم الدولةةةةة اإلسةةةةالمية
املًيمةةا ، كانةة  قةةوا  سةةور  الدميقراييةةة والكيةةا   املت ةةلة هبةةا لتاةةز مةةدنيت وتعةةذهبم، ووا ةةل  

 استًدام األيفال ألدا  مةام عسكرية.

 الشرقية الشمالية املننقة يف املًيما   

، (71)                                                                              ه يزال أفراد ي زعم أن ام  لة بتنظيم الدولة اإلسالمية، وكذلك أيفال وأيزيديون  جون -71
 تاةةزين يف يةةيم ااةةول يف أةةروف معيشةةية رةسةةة، وه توجةةد أمةةامةم سةةوى فةةرل ضةةئيلة للمغةةادرة أو 

بلغةةةةة                                                        وهحظةةةة  اللانةةةةة أن األاةةةةًال املسةةةةلوبة حةةةةريتةم جيةةةة  إبال ةةةةةم فةةةةورا ، .(72)العةةةةودة إىل بلةةةةدهم
يفةموهنةةا، أبسةةباب حاةةزهم. كمةةا جيةة  أن يكةةون اةةم اتةةق يف النعةةن، يف أق ةةر ارجةةال، يف قانونيةةة 

تاةةز يف  .(73)                                                                    احتاةةازهم يف هةةذه املًيمةةا . وجيةة  أن تضةةنلحت هبةةذه املراجعةةة هيئةةة  مسةةتقلة و ايةةدة          وحي 
ا  دول يلثة، منةذ ييم ااول وييما  أخرى اليوم عشرا  ارهف من النسا  واأليفال، سوريون ورع

 ، دون أن تتا  ام الضما   القانونية الالزمة.2019اااوم عل  ر وز يف منلحت عام 

واا يث  القلق أن األوضاع يف املًيما  يف مجيحت أوا  املننقة الشةمالية الشةرقية تةدهور  يف  -72
 مسةةةتو  ا بسةةةب  جاةحةةةة                                                               الفةةةرتة املشةةةمولة رلتقريةةةر، حيةةة  أفيةةةد أن اةةةةدما  النبيةةةة ق ل ةةة  إىل أدى

أن إ ةةالق معةةرب اليعربيةة جعةة  الظةةروف     ا  ضة . وأفةةاد  سةلنا  املًيمةةا  واإلدارة الذاتيةةة أي19-كوفيةد
                    حزيران/يونيةةةه، ع لقةةة   12إىل  10املعيشةةةية ه تنةةةاق لتعةةةذر تقةةةدمي املسةةةاعدة اإلنسةةةانية. ويف الفةةةرتة مةةةن 

ال األجانة  أثنةا  عمليةة تسةاي ، رسةةتثنا  اةةدما  يف ملحةق يةيم ااةول جلميةحت النسةةا  واأليفة  مجيةحت
عةة  بيةةا   بيومرتيةةة مةةن  .(74)الغةةذا  واملةةا ، دون إخنةةار الوكةةاه  اإلنسةةانية                                         وخةةالل هةةذه العمليةةة، مج 

 .(75)النسا  يف امللحق

وه يةةزال لظةةروف املًيمةةا ، مقرونةةة بتاربةةة النةةزاع الةة  سةةبقتةا، ضثةة  نفسةةي كبةة ، ه سةةيما  -73
وأاةةةةار أحةةةةد العةةةةاملت يف منظمةةةةة  ةةةة  حكوميةةةةة إىل أن فتةةةةاة  .(76)علةةةة  األيفةةةةال واأليزيةةةةديت النةةةةاجت

العااةةةةرة مةةةةن عمرهةةةةا فقةةةةةد  مةةةةةارا  التوا ةةةة  بسةةةةب  ال ةةةةةدمة، ومةةةةا عةةةةاد  تسةةةةتنيحت التوا ةةةةة   يف
                                يفةةةال  مةةن رعةةةا  البلةةةدان الثالثةةةة  ةةة   75ويوجةةةد يف ييمةةةي ااةةةول ورو  مةةا ه يقةةة  عةةةن  .(77)رسةةمرل إه

، دعة   انيةة مةن اإلجةرا ا  اةا ةة 2020امل حوبت بةذويةم أوضةاعةم  ةعبة للغايةة، ويف أ ر/مةايو 
سةب  جمللس حقةوق اإلنسةان الةدول األعضةا  إىل إعةادة يفلةة كنديةة عمرهةا مخةس سةنوا  إىل وينةةا ب

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25986&LangID=E انظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر: (70)
 رو  يةةيم  ويف       اً ةةا   65 516 ااةةول يةةيم  يف يوجةةد كان ،2020 متوز/يوليه 1 يف املتحدة، األمم  لبيا         وفقا  
       اً ا . 1 772

(71) A/HRC/42/51، 88 الفقرة. 

(72) A/HRC/43/57، 60 الفقرة. 

(73) A/HRC/37/72،  الثال . واملرفق 18-12 الفقرا 

 .www.facebook.com/smensyria/posts/1338333119689955 انظر: (74)

 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Al%20Hol%20Snapshot_26Jul2020.pdf انظر:  (75)

(76) A/HRC/42/51، 88 الفقرة. 

 .https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17512/pdf/childrens_crisis_report_06052020.pdf انظر:  (77)
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ويف هذا ال دد، دأب  اللانة عل  دعةوة الةدول األعضةا  إىل إعةادة  .(78)الظروف الالإنسانية يف ااول
،  ة  (79)                                                                              األيفال واألمةا  املوجودين يف املًيما  إىل أوياهنم وفقا  هلتزاما ا يوج  القانون الدو 

0202أن قلة قليلة من أها  املًيما  أعيدوا إىل أوياهنم يف عام 
(80). 

، وضع  اإلدارة الذاتية معاي  ريية إليالق سرا  السةوريت 2019ويف كانون األول/ديسمرب  -74
                                                                                  يف ااةةول، مشةة ة  إىل أنةةه ينبغةةي إعنةةا  األولويةةة للمرضةة  واملسةةنت، ول اةةًال احملتاةةزين أيةةول فةةرتة، 
ول اًال الذين حيملون ويةق هوية سورية، ول اًال الذين لديةم كفال  "جةديرون رلثقةة". ويف 

قةةةدم  اإلدارة الذاتيةةةة تفا ةةةي  إضةةةافية بشةةةأن إجةةةرا ا  اإلفةةةرا  يوجةةة  هةةةذا  مراسةةةال  مةةةحت اللانةةةة،
 2019اًم يف الفرتة ما بت كانون األول/ديسمرب  1 500النظام. وترح  اللانة اليالق سرا  وو 

 .2020واباط/فرباير 

 القانوين    اترية سل   

تمةةحت املةةدين و اةةنت سياسةةةيت وثقةة  اللانةةة  ةةاين حةةاه  احتاةةاز تعسةةفي لعةةاملت يف اجمل -75
وأاةةًال مةةن أ ةة  عةةريب علةة  يةةد قةةوا  سةةور  الدميقراييةةة ووحةةدا   ايةةة الشةةع  الكردية/وحةةدا  
                                                                                         اية املرأة التابعةة اةا، يةا يف ذلةك مةن قبة  يابرا ةا العسةكرية. واعت قة  مةدنيون يف بلةدا  يف  ةافظ  

اةاضعة لسةينرة قةوا  سةور  الدميقراييةة، وكةذلك                                             الرقة واتسكة واحت ازوا يف يتل  مباين املًابرا 
يف سةةان  ةةويران وسةةان الشةةدادي، وسةةان األحةةداع السةةابق يف الرقةةة، وسةةاون عايةةد والعيةةد وعةةت 
                                                                                       العةرب )كةةورين(، وأ بقةةوا معةةزولت عةةن العةةامل اةةةارجي يف مجيةةحت اتةةاه  تقريبةةا . وحةةدد  اإلدارة الذاتيةةة 

                                                       أن  البيةةة األاةةًال الةةذين أ جريةة  معةةةم مقةةابال  أفةةادوا أهنةةمالضةةما   القانونيةةة للمحتاةةزين، إه
                                                                                       يتلقةةوا أي معلومةةا  عةةن الةةتةم املوجةةةة إلةةيةم أو األدلةةة علةةيةم، ومل يةة تا اةةم متثيةة  قةةانوين وه متكنةةوا  مل

عةةةرض سةةةل  حةةةريتةم علةةة  سةةةلنة قضةةةاةية يت ةةةة. ويف أربةةةحت حةةةاه ، أاةةةار أفةةةراد إىل أن اثلةةةي  مةةةن
يةةةة اسةةةتاوبوهم يف مناسةةةبا  متعةةةددة خةةةالل فةةةرتا  احتاةةةازهم يف مرافةةةق قةةةوا  األمةةةن األمريك أجةةةةزة
 الدميقرايية. سور 

 .(81)                                                                         ومتااةةيا  مةةحت حةةاه  موثقةةة سةةابقا ، أ بلةةغ أيضةةا  عةةن وقةةوع حةةوادع تعةةذي  وسةةو  معاملةةة -76
فعلة  سةبي  املثةةال، احتاةز  املًةةابرا  العسةكرية لقةةوا  سةور  الدميقراييةة أحةةد أفةراد قبيلةةة عربيةة مةةحت 

، وا مته رلتعاون محت تركيا. وكان 2020حىت آذار/ماري    2019عزله عن العامل اةارجي من آذار/ماري  
واليعربية ويف سان مؤق  يف                                                                  قد احت از يف مرافق للمًابرا  العسكرية يف حوارنة والدررسية واملالكية 

الشدادي. وأمض  معظم مدة احتاازه يف اتبس اهنفرادي، وكان حي   عل  اتد األدى من النعةام 
                                                                                       واملةةا ، وتعةةرض للضةةرب رنتظةةام علةة  أيةةدي املًةةابرا  العسةةكرية لقةةوا  سةةور  الدميقراييةةة. وأ فةةر  عنةةه 

، اعتقلة  املًةةابرا  العسةكرية لقةوا  سةةور  بعةد التفةاوض واهتفةاق مةةحت قباةة   ليةة. ويف حالةةة أخةرى
، واحتازتةةةه يف اتةةةبس اهنفةةةرادي يف سةةةان 2019                                             الدميقراييةةةة  اةةةنا  سياسةةةيا  يف تشةةةرين الثةةةاين/نوفمرب 

                                                                        اتسةةةةكة معظةةةةم مةةةةدة احتاةةةةازه. وكةةةةان يتعةةةةرض للضةةةةرب رنتظةةةةام وك سةةةةر  إحةةةةدى أضةةةةالعه. وو ةةةة  
ةةةره وبقةةي يف ذلةةك الوضةةحت مةةن السةةابعة                                                   الشةةًم الةةذي أجريةة  معةةه مقابلةةة أنةةه ع لةةق وذراعةةاه خلةة  أ

__________ 

 منةةذ www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25899&LangID=E انظةةر: (78)
 جمةول. مكان إىل املًيم  من      ن قل  الفتاة أن      أ فيد الندا ، هذا توجيه

(79) A/HRC/43/57، ه(.103 الفقرة( 

 /www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions يف: املتاحةةةةةة ،A/HRC/43/CRP.6 الوثيقةةةةةة انظةةةةةر (80)
Session43/Pages/ListReports.aspx.   األاةةةر يف اةةا رعةةا  بلدان مخسة سوى تستعد مل الذاتية، لإلدارة       وفقا 

 .2020 عام من األوىل الستة

 . www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/AWayForward_DetentionInSyria.pdf انظر:  (81)
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                                                                                        باحا  إىل الثامنة مسا  ، ما أدى إىل إ ابة عدد من أ ابعه رلشل . وادع  أنه تعرض ألسالي  مةن 
 التعذي ، منةا ال عق رلكةرر  وربط أوزان أبعضاةه التناسلية. كما تلق   ديدا  ره ت اب.

 العدل إقامة  

                           سور   بتةمة اهرتبةاط بتنظةيم  1 881، 2020حزيران/يونيه  12ن حىت                           وفقا  لإلدارة الذاتية، أدي -77
                                                                                    الدولةةةة اإلسةةةالمية، يف حةةةت مل ت عقةةةد أي  اكمةةةا  لرعةةةا  بلةةةدان يلثةةةة بتةمةةةة اهرتبةةةاط بتنظةةةيم الدولةةةة 

 1 600                                                     تازا  إىل احملاكمة، وأدينوا أو ب رة  ساحتةم، وما زال    8  650                             اإلسالمية. وق د  م ما جمموعه وو 
 .(82)                                       تاز مل تباا ر بشأهنم بعد إجرا ا  قضاةية

، كةان يوجةد 2020وفيما يتعلق بقضةا  األحةداع، أفةاد  اإلدارة الذاتيةة أنةه يف حزيران/يونيةه  -78
سنة، عل  أساي  18و  12أيفال ترتاو  أعمارهم بت    110  ،(83)يف مركز هوري إلعادة ضهي  األحداع

ارتبةةةايةم بتنظةةةيم الدولةةةة اإلسةةةالمية. وأفيةةةد وقةةة  اهنتةةةةا  مةةةن إعةةةداد هةةةذا التقريةةةر أن املركةةةز بلةةةغ ياقتةةةه 
اهستيعابية الق وى. ويف حت ترح  اللانة الاتحة إمكانيةة ز رة املركةز لشةركا  األمةم املتحةدة املعنيةت 

وأفةةةاد الةةةذين  .(85)احملاكمةةةة العادلةةة وقضةةةا  األحةةداع تشةة  إىل أمهيةةةة اهلتةةزام يعةةةاي  ،(84) مايةةة النفةةة 
                                                                                    أ جري  معةم مقابال  اةن مشلةتةم إجةرا ا  قضةاةية أن املمثلةت مل ي سةما اةم ياالسةة األيفةال أثنةا  
                                                                                   اهسةةةةتاوار  الةةةة  انت زعةةةة  فيةةةةةا اهعرتافةةةةا ، وأن احملةةةةامت مل يعي نةةةةوا إه بعةةةةد توجيةةةةه املةةةةدعت العةةةةامت 

                                                                      يفةال. وعةالوة  علة  ذلةك، أفةاد العديةد مةن احملتاةزين أن األيفةال  تاةزون أيضةا  يف اه اما  إىل األ
م معظةةم هةةؤه  األيفةةال أيضةةا  رهنتمةةا  إىل                                                                                   مرافةةق احتاةةاز أخةةرى، منةةةا سةةانا عةةال  واتسةةكة. وا ةة 
                                                                                  تنظةةةيم الدولةةةة اإلسةةةالمية أو كةةةانوا ج نةةةدوا يف  ةةةفوف قةةةوا  سةةةور  الدميقرايية/وحةةةدا   ايةةةة الشةةةع  

                                                                                   كرديةةةة، وا  مةةةوا جبةةةراةم تشةةةم  التاسةةةس. وأفةةةاد رلغةةةون أ يلةةةق سةةةراحةم مةةةن هةةةذه املرافةةةق أن األيفةةةال ال
تازون يف نفةس زنةزا   البةالغت يف فةرتا  معينةة. ومل يتضةا مةا إذا كةان هةؤه  األيفةال قةد و جةة                                                                                      حي 

 إليةم أي  مة.

 األيفال جتنيد  

سةةنة مةةن  ةةفوف  17و 13فتةةاة تةةرتاو  أعمةةارهن بةةت  51                          يف تنةةور جةةدير رلرتحيةة ، سةة رح   -79
           فىت أيضا  يف  18، ومت إيواؤهن يف "مركز إلعادة التأهي ". وكان 2020وحدا   اية املرأة يف أواة  عام 

وترحة  اللانةة رهلتزامةا  الة  قنعتةةا قةوا  سةور   .(86)                                      يور تسرحيةم رييةا  وقة  إعةداد هةذا التقريةر
ويف الوقةةةة  نفسةةةةه، وثقةةةة  اللانةةةةة سةةةة  روا    .(87)الدميقراييةةةةة وبعمليةةةةا  التسةةةةريا الةةةة  قامةةةة  هبةةةةا

قةةوا  سةةور  الدميقراييةةة بتانيةةد قيةةام وحةةدا   ايةةة الشةةع  الكردية/وحةةدا   ايةةة املةةرأة التابعةةة ل عةةن
واسةةتًدام عةةةدد مةةةن الفتيةةةان وفتةةاتت. وقةةةد حةةةدع عةةةدد مةةةن حةةاه  التانيةةةد األو  قبةةة  بدايةةةة الفةةةرتة 

. فقةةد جنةةد عنا ةةر مةةن وحةةدا   ايةةة 2020                                                 املشةةمولة رلتقريةةر،  ةة  أن اهنتةةةا، كةةان مسةةتمرا  يف عةةام 
. 2019ما  يف تشةةرين األول/أكتةةوبر الشةةع  الكرديةةة فةةىت يف سةةن اةامسةةة عشةةرة يف ريةة  حلةة  الشةة 

__________ 

 علنية.    إلفادة       وفقا   (82)

(83) A/HRC/43/57، 98 الفقرة. 

(84) A/74/845-S/2020/525، 181 الفقرة. 

 اةةةال الةةدو  والعةةةد  1-7 القاعةةدة األحةةداع، قضةةا  اةةؤون إلدارة الةةدنيا النموذجيةةة املتحةةدة األمةةم  قواعةةد (85)
 .14 املادة والسياسية، املدنية رتقوق

(86) A/74/845-S/2020/525، 181 الفقرة. 

-https://sdf-press.com/en/2020/07/military-instructions-issued-by-the-general وانظةةةةر: نفسةةةةه، املرجةةةةحت (87)

command-of-the-syrian-democratic-forces/. 
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وتلق  األب بعد ذلك مكاملا  هاتفية من أاًال يدعون أهنم من وحةدا   ايةة الشةع  الكرديةة، 
يلبةةوا منةةه التوقةة  عةةن البحةة  عةةن ابنةةه. ويف حالةةة أخةةرى، جنةةد  وحةةدا   ايةةة املةةرأة فتةةاة يف سةةن 

ألسةةةرة مكاملةةةة هاتفيةةةة مةةةن عنا ةةةر مةةةن ، تلقةةة  ا2020ويف نيسةةةان/أبري   .2016الرابعةةةة عشةةةرة يف عةةةام 
وحةةةدا   ايةةةة املةةةرأة يةةةدعون فيةةةةةا أن الفتةةةاة انتحةةةر . وح ةةةل  األسةةةةرة علةةة  اةةةةادة وفةةةاة ه تكةةةةاد 

                                                                                ايئا  عن سب  الوفاة. ويلب  األسرة إجرا  لقيق يف وفا ا، ألهنا تشك يف رواية وحدا   اية  تذكر
 ل حداع. املرأة

 اهستنتاجا   

ه توجةةد أسةةباب معقولةةة لالعتقةةاد أن أفةةراد قةةوا  سةةور  الدميقراييةةة والكيةةا   تةةرى اللانةةة أنةة  -80
املت لة هبا قد تكون ارتكب  جرمية اترب املتمثلة يف املعاملة القاسية وإسا ة املعاملة للمسلوبة حريتةم 

                                                    ولةةةةدى اللانةةةةة أيضةةةةا  أسةةةةباب معقولةةةةة لالعتقةةةةاد أن قةةةةوا  سةةةةور   .(88)يف مرافةةةةق املًةةةةابرا  العسةةةةكرية
الدميقراييةةة، رحتاازهةةا عشةةرا  ارهف مةةن األفةةراد يف يةةيم ااةةول وملحقةةه، ومعظمةةةم مةةن األيفةةال، 

وات ةةل   .(89)                                                                اةةةرا  دون مسةةاعدة قانونيةةة، قةةد احتاةةز  هةةؤه  األفةةراد يف أةةروف ه إنسةةانية 18ملةةدة 
واةةةةدد  علةةةة  تقييمةةةةةا للتةديةةةةد األمةةةة  احملتمةةةة  الةةةةذي ينرحةةةةه املوجةةةةودون يف  اإلدارة الذاتيةةةةة رللانةةةةة

                                                                                   املًيما ،    أن بت احملتازين أيفاه  ومسنت وذوي إعاقة و  هم ان ه ي عق  ت ور أهنم يشكلون 
                                                                                        خنرا  أمنيةا  حتميةا . ولةذلك، ه يةزال اسةتمرار احتاةاز هةؤه  األفةراد يشةك  يف كثة  مةن اتةاه  سةلبا  

 .(90)  قانوين للحرية 

 حمافظة إدلب وريف حلب الغريب -       سادسا   

وثقةة  اللانةةة يف تقريرهةةا األخةة  عةةن  افظةةة إدلةة  وريةة  حلةة  الغةةريب، الةةذي يغنةةي الفةةرتة  -81
                                   هاوما   نيةا  اةنتةا مجيةحت األيةراف وأد   52، 2020وحزيران/يونيه  2019بت تشرين الثاين/نوفمرب  ما

               وارت كبةة  يف هةةذه  .(91)ف املةةدنيت و/أو إتةةاق أضةةرار رلبنيةةة التحتيةةة املدنيةةةإىل وقةةوع خسةةاةر يف  ةةفو 
املعةار، جةراةم حةرب، يةا يف ذلةك اةن هامةةا  عشةواةية أسةفر  عةن قتة  أو إ ةابة مةدنيت. ووثقةة  
                                                                                     اللانةة أيضةةا  هامةةا  علةة  مرافةةق يبيةةة ومةةداري وأسةةواق تشةةك  اسةةتمرارا  أل ةةاط سةةابقة، مةةا أدى إىل 

 املدنيت من خدما  الرعاية ال حية والتعليم والغذا .حرمان عشرا  

 وأد  املعار، إىل نزو  ما يقرب من مليةون اةًم. وخل ة  اللانةة إىل أن القةوا  املواليةة -82
األعمال  للحكومة قد تكون ارتكب  جراةم ضد اإلنسانية تتمث  يف الرتحي  القسري والقت  و  ها من

(، 2019ديسةمرب  خالل اااما  علة  معةرة النعمةان )الن ة  الثةاين مةن كةانون األول/ (92)الالإنسانية
(، ودارة عةةةةةةةزة 2020اةةةةةةةباط/فرباير  14و 10(، واألاترب )بةةةةةةةت 2020كةةةةةةةانون الثاين/ينةةةةةةةاير   29وأرحيةةةةةةةا )

 (.2020اباط/فرباير  17)

__________ 

 .90و 156 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدات (88)

(89) A/HRC/40/70، 92 الفقرة. 

 .18-12 الفقرا  ،A/HRC/37/42       أيضا   انظر .87و 99 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدات (90)

(91) A/HRC/44/61. 

 نفسه. املرجحت (92)
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نربة اةاضعة لسينر ا، وعندما فر املدنيون، هنب  هيئة لرير الشام منازام. ويف املنايق املض -83
                                                                                  ارتكةةة  أعضةةةا  هيئةةةة لريةةةر الشةةةام أيضةةةا  جةةةراةم اتةةةرب املتمثلةةةة يف القتةةة   وإ ةةةدار أحكةةةام رإلعةةةدام 

 .(93)                                                                                        وتنفيذها دون إجرا   اكمة أمام  كمة مشكلة نظاميا   واملعاملة القاسية وسو  املعاملة والتعذي 

 القوات املوالية للحكومة -ألف 

  استعاد  القوا  املواليةة للحكومةة السةينرة عليةةا، يةا يف ذلةك معةرة النعمةان يف املنايق ال -84
                                                                                وسةةراق ، اسةةتمر  حةةوادع النةةة ، يف حةةت و ثةةق إضةةرام عةةدد مةةن اتراةةةق يف احملا ةةي  الزراعيةةة الةة  

القتال، عاد و لول أواة  حزيران/يونيه، بعد أن خفت  أعمال  .(94) ىن عنةا لبقا  السكان املدنيت ه
 حزيةةران/ 9مث فةروا مةن جديةد عنةةد اسةتئناف القتةال. فعلة  سةبي  املثةال، يف  (95)بعة  املةدنيت النةازحت
  10، اةةن  القةةوا  املواليةةة للحكومةةة ثةةالع  ةةارا  جويةةة علةة  األقةة  يف  ضةةون  6/30يونيةةه، حةةوا  السةةاعة  

                     مةةةرت تقريبةةةا  مةةةن مستشةةةف   200                                             مننقةةةة سةةةكنية وحقةةةوه  زراعيةةةة جمةةةاورة، تقةةةحت علةةة  بعةةةد دقةةاةق، فأ ةةةاب  
                                                                   ود مر ما ه يقة  عةن ثالثةة منةازل للمةدنيت، وق تة  رجة  وامةرأة مةن النةازحت.  .(96)للوهدة يف قرية بليون

سةنة.  14سةنوا  و 4وأ ي  مخسة آخةرون داخة  منةزام، مةن بيةنةم فتةااتن وفةىت تةرتاو  أعمةارهم بةت 
   عام  يف جوار بليون.                                          ون ق  اجلرح  إىل مدينة إدل ، لعدم وجود مستشف

وتشةة  ال ةةور ومقةةايحت الفيةةديو الةة  ح ةةل  عليةةةا اللانةةة إىل اسةةتًدام سةةال  متفاةةر ذي  -85
كيلةو رام   300و 250آير واسعة النناق، مث  القناب  املتشظية الشديدة اهنفاار    املوجةة )ما بةت 

اللانة معلوما  من القوا  املوالية  عل  األرجا(. وفيما يتعلق رألهداف العسكرية احملتملة، التمس 
                                                                                       للحكومة، ولكنةا مل تتلق ايئا ، يف حت تلق  تقارير تفيد بوجود موقعت عسكريت تركيت يقعان عل  

 .(97)                                      بعد كيلومرت واحد تقريبا  من موقحت اإل ابة

 اهستنتاجا   

                                                                                  اسةةتنادا  إىل مةةا تقةةدم، لةةدى اللانةةة أسةةباب معقولةةة لالعتقةةاد أن القةةوا  املواليةةة للحكومةةة قةةد  -86
حزيران/يونيه يف قرية بليون جرمية اترب املتمثلة يف ان هاوم عشواةي أسفر عةن  9تكون ارتكب  يف 

 .(98)قت  أو إ ابة مدنيت

 هيئة حترير الشام -ابء 

 ،(99)، ويف  ةةةط سةةةبق أن وثقتةةةه اللانةةةة2020وحزيران/يونيةةةه  2019بةةةت تشةةةرين الثةةةاين/نوفمرب  -87
وا ةةة  أفةةةراد هيئةةةة لريةةةر الشةةةام يف  ةةةافظ  حلةةة  وإدلةةة  فةةةرض أيةةةديولوجيا م ال ةةةارمة بقسةةةوة علةةة  

__________ 

 .90و 156 األ ر لل لي  الدولية اللانة وقاعدات نفسه  املرجحت (93)

 .53و 49 الفقرتت ،A/HRC/42/51 الوثيقة       أيضا   وانظر نفسه. املرجحت (94)

 يةةن ،2020 الثاين/ينةةاير كةةانون منذ السورية العربية اجلمةورية  رب مشال يف تلقاةي عاةد 204 000 وو       س ا    (95)
م 26 000 وةةةةةةو فةةةةةةيةم   انظةةةةةةر: والشةةةةةةرقي. اجلنةةةةةةويب إدلةةةةةة  ريةةةةةة  إىل        أساسةةةةةةا   حزيران/يونيةةةةةةه، يف عةةةةةةادوا اةةةةةًة

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report- no-

17-13-july-2020 . 

 .A/HRC/44/61 انظر اباط/فرباير. 23 يف جوية لضربة تعرض  أن اجملاورة األسنان ي  لعيادة سبق (96)

 .2020 حزيران/يونيه 30 يف الروسي واهلاد السورية العربية اجلمةورية إىل افويتان مذكراتن       أ رسل  (97)

 .156 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدة (98)

 .A/HRC/44/61 انظر (99)

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/recent-developments-northwest-syria-situation-report-
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                                                                                   السكان احملليت، أباكال مشل  اهحتااز التعسفي ل فراد الذين يعربون عن معارضتةم. وعالوة  عل  
 .(100)وإعدام مدنيت عارضوا حكمةم القمعي ذلك، قاموا رحتااز وتعذي 

أ ر/مةةايو، قامةة  هيئةةة لريةةر الشةةام  1نيسةةان/أبري  و 29وخةةالل املظةةاهرا  الةة  جةةر  بةةت  -88
أ ر/مةةايو،  ةةدم  اةةاحنة  ةةغ ة جمموعةةة مةةن املتظةةاهرين،  1ويف  .(101)بضةةرب متظةةاهرين واحتاةةازهم

هيئةةة لريةةر الشةةام النةةار، مةةا أسةةفر عةةن فأ ةةي  اةةًم واحةةد علةة  األقةة ، وعنةةدها أيلةةق أعضةةا  مةةن 
                     ةةحفيا  كةةانوا ي ةةورون  13حزيران/يونيةةه، تعةةرض  10مقتةة  أحةةد املتظةةاهرين وإ ةةابة اثنةةت آخةةرين. ويف 

للضةةرب علةة  أيةةدي أعضةةا  هيئةةة لريةةر  M4تركيةةة مشةةرتكة علةة  النريةةق السةةريحت  - مةةرور دوريةةة روسةةية
 الشام، الذين أجربوهم عل  وق  الت وير.

                                                                              كمةةةا احتاةةةز أعضةةةا  يف هيئةةةة لريةةةر الشةةةام أفةةةرادا  بسةةةب  نزاعةةةا  علةةة  األراضةةةي ولرفضةةةةم دفةةةحت   -89
وذكةةر أحةةد الرجةةال كيةة  اسةةتدعته يف البدايةةة    . ( 102) "ضةةراة " علةة  اةةةدما  الةة  تقةةدمةا "حكومةةة اإلنقةةاذ" 

                                                                             ئةةةة لريةةةر الشةةةام، مث احت اةةةز بعةةةد ذلةةةك ملةةةدة مخسةةةة أاةةةةر يف مراكةةةز احتاةةةاز يتلفةةةة. ويف أثنةةةا   "اةةةرية" هي 
                                                                                          اهحتااز، ض رب بسلك، وق يد  يداه وع لق من السق  يف زنزانته، مث أ جرب بعد ذلةك علة  الب ةم رإلهبةام  

اجلنةةاةي" ايئةةة لريةةر                                                                           علةة  بيةةان يقةةر فيةةه أبنةةه حةةرض آخةةرين علةة  اجلماعةةة اإلرهابيةةة. مث ن قةة  إىل "فةةرع األمةةن 
                                                                                            الشام، وأحي  إىل " كمة جناةية"، ومل ي بل غ قط رلتةم املوجةة إليه وح كم عليه رلسان ألسباب جمةولة. 

 اهستنتاجا   

                                                                                          استنادا  إىل ما تقدم، ترى اللانة أنه توجد أسباب معقولة تدعو إىل اهعتقاد أن أعضا  هيئة لرير   -90
أعةةاله(، واملعاملةةة القاسةةية والتعةةذي  )انظةةر    88تةةرب املتمثلتةةت يف القتةة  )انظةةر الفقةةرة  الشةةام ارتكبةةوا جةةرمي  ا 

                                                                             وعةةالوة  علةة  ذلةةك، أنشةةأ أعضةةا  هيئةةة لريةةر الشةةام  ةةاكم مرجتلةةة ه ترقةة  إجرا ا ةةا أبةةدا     . ( 103) أعةةاله(   89الفقةةرة  
  إىل معةةةةةاي  احملاكمةةةةةة العادلةةةةةة، فمنعةةةةةوا هبةةةةةذه اإلجةةةةةرا ا  اةةةةةبه القانونيةةةةةة تةةةةةوف  الضةةةةةما   القضةةةةةاةية األساسةةةةةية 

               لبا   ةةةةة  قةةةةةانوين                                                                     ل اةةةةةًال املةةةةةدانت، ورلتةةةةةا  يشةةةةةك  فةةةةةرض اهحتاةةةةةاز املسةةةةةتمر وفقةةةةةا  اةةةةةذه اإلجةةةةةرا ا  سةةةةة 
 . ( 104) للحرية 

 التوصيات -       سابعا   

 يلي: ما إىل األطراف مجيع       جمددا   وتدعو السابقة توصياهتا اللجنة تكرر -91

  جملس   لقرار         وفقا    الوطين،   الصعيد   على   النار   إلطالق   دائم   وقف   حتقيق   إىل   السعي  )أ( 
  الظروف   ويهيئ   ، 19-كوفيد   جلائحة   التصدي   على  ابلرتكيز  للسوريني  يسمح  مبا  ، ( 2015) 2254 األمن 
  السالورية   العربيالة   اجلمهوريالة   ف   العنالف   مسالتو    تراجالع   مالن   ابالسالتفادة   -  جمديالة   سالالم   حماداثت  إلجراء 
 اجلائحة؛   بداية   منذ 

__________ 

 نفسه. املرجحت (100)

 نفسه. املرجحت (101)

 يف و اةةةنت  ةةةحفيت مشلةةة  أخةةةرى احتاةةةاز حةةةاه  سةةةابقة، بتقةةةارير املشةةةمولة الفةةةرتا  يف اللانةةةة، وثقةةة  (102)
  38و 37 الفقةةرتت ،A/HRC/43/57       أيضةةا   انظةةر معارضةةتةم. عةةن أعربةةوا          وأفةةرادا   إ اثةةة وعمةةال اإلعةةالم وسةةاةط

 .A/HRC/44/61و

 .156 األ ر لل لي  الدولية اللانة وقاعدة  1949 لعام جني  اتفاقيا  بت املشرتكة 3 املادة (103)

 .100 األ ر لل لي  الدولية اللانة قاعدة (104)
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 ف الالالدول أدركالال  وقالالد واسالالع  نطالالاق وعلالالى       فالالورا   السالالجناء عالالن اإلفالالراج ضالالمان )ب( 
 تنفيالذ إىل فسالارع  ،19-كوفيالد مالر  النتشالار خصالبة بيئة املكتظة السجون أن العامل أحناء مجيع
 إغالالق ينبغالي السالورية، العربيالة اجلمهورية ف القاسية االحتجاز لظروف        ونظرا   اخلطوات  هذه مثل
 الظالروف ف جالذري حتسني إلحداث خطوات اختاذ وينبغي واملؤقتة، املرجتلة االحتجاز أماكن مجيع

 الرمسية؛ االحتجاز ومراكز السجون ف الصحية

 أو القاسالالالية العقوبالالالة أو املعاملالالالة ضالالالرو  مالالالن وغالالالريه للتعالالالذيب الفالالالوري الوقالالالف ) ( 
 مجيالالع وقالالفو  االحتجالالاز؛ أمالالاكن ف واجلنسالالا ، اجلنسالالي العنالالف ذلالال  ف مبالالا املهينالالة، أو الالإنسالانية
 التالدابري مجيالع واختالاذ        تعسالفا ؛ احملتجالزين األشخاص مجيع عن واإلفراج العزل مع االحتجاز أشكال
 املختفني و/أو احملتجزين األشخاص عن للبحث ،(2019)2474  األمن  جملس  قرار مبوجب  املمكنة،
 احتياجاهتالالالا تلبيالالالة لضالالالمان ابألسالالالر لالتصالالالال فعالالالالة قنالالالاة إقامالالالة ومواصالالاللة مصالالالريهم، عالالالن والكشالالالف
 املالئم؛ النحو على والنفسية واالقتصادية القانونية

 والرجالالالالال والفتيالالالالات النسالالالالاء ضالالالالد واجلنسالالالالا  اجلنسالالالالي للعنالالالالف الفالالالالوري الوقالالالالف )د( 
 قيادهتم  حت  األفعال هذه عن املسؤولني األفراد فصل أو لتأديب عاجلة تدابري واختاذ والفتيان،

  ، 19-كوفيالد   وجائحالة   الغالذائي   األمالن   وانعالدام   االقتصالادية   األزمالة   ضالوء   ف   ذل ،   على          وعالوة   -92
  وصالول   وتيسالري   ضالمان   إىل   األعضالاء،   الالدول   وفالراد    الدول   اجملتمع   وكذل    األطراف،   مجيع   اللجنة   تدعو 

  مالالالن   جالالزء   كالالل   إىل   عوائالالالق   دون   اإلنسالالان   وحقالالوق   واحلمايالالالة   اإلنسالالانية   ابلشالالؤون   املعنيالالالة   املسالالتقلة   املنظمالالات 
  املعونالة   سالبيل   تعالرت    الاليت   العقبالات   مجيالع   إزالالة   وينبغي   االحتجاز    أو   العزل   أماكن   إىل   ذل    ف   مبا   البلد، 

  إعفالاء   إجالراءات   علالى   تنطالوي   الاليت   العقالوابت   قصالد   غري   عن   تسببها   اليت   العقبات   ذل    ف   مبا   اإلنسانية، 
  األمالم   ومفوضالة   املتحالدة   لألمالم   العالام   األمالني   وجههالا   الاليت   النالداءات   اللجنالة   وتكالرر   التعقيالد    ابلغة   إنسانية 
  أجالالل   مالالن   رفعهالالا   أو   البلالالدان   علالالى   املفروضالالة   القطاعيالالة   العقالالوابت   لتخفيالالف   اإلنسالالان   حلقالالوق   السالالامية   املتحالدة 
   19-كوفيد   مر   ملواجهة   الطب   والدعم  األساسية   الصحية   واإلمدادات   الغذاء   على   احلصول   ضمان 

 للممتلكالالات النهالب أعمالال مجيالع       فالورا   السالوري الالوطين اجلالي  يوقالف أبن اللجنالة توصالي -93
 يقالالوم وأن أصالالحاهبا، إىل املمتلكالالات هالالذه يعيالالد وأن واألثريالالة، الدينيالالة املواقالالع ذلالال  ف مبالالا املدنيالالة،
 اللجنة توصي الصدد، هذا وف إجراءاته   نتائج  يعلن  وأن عنها  املسؤولني  األفراد فصل  أو  بتأديب
 اخلاضالالالعة املنالالالاطق ف العامالالالة والسالالالالمة العالالالام النظالالالام لضالالالمان اجلهالالالود مالالالن        مزيالالالدا   تركيالالالا تبالالالذل أبن

 منالالازل اسالالتخدام عالالن واالمتنالالا  االنتهاكالالات، هالالذه السالالوري الالالوطين اجلالالي  ارتكالالا  ملنالالع لسالاليطرهتا
 عسكرية  ألغرا  املدنيني

 األطفالال جتنيالد إلهناء اجلهود من        مزيدا   الدميقراطية سوراي قوات تبذل أبن اللجنة وتوصي -94
 الدميقراطية  سوراي لقوات التابعة املرأة محاية ووحدات الكردية الشعب محاية وحدات صفوف ف

 السالالورية العربيالالة اجلمهوريالالة ف رعاايهالالا ابسالالتعادة األعضالالاء للالالدول توصالاليتها اللجنالالة وتكالالرر -95
 ملصالاح       وفقالا   أمهالاهتم، مالع األطفالال ساليما وال اإلسالالمية، الدولالة بتنظاليم مرتبطالون أهنالم      ي زعم الذين
 املزرية  املخيمات ظروف ضوء ف وكذل  الفضلى، الطفل

  التقريالالر،   هالالذا   ف   املالالذكورة   االنتهاكالالات   بشالالأن   اللجنالالة   إليهالالا   خلصالال    الالاليت   االسالالتنتاجات   ضالالوء   وف  -96
  ملواصالاللة   اسالالتعدادها   وتكالالرر   اجلنالالاة،   مسالالاءلة   إىل   السالالعي   تواصالالل   أبن   األعضالالاء   الالالدول   جلميالالع   توصالاليتها   تكالالرر 
   واملستقلة   احملايدة   الدولية   اآللية   مع   الوثيق   ابلتعاون   املسعى،   هذا   ف  املساعدة   تقدي 
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Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic100 
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Annex II 

  Satellite imagery 

 A. Extensive terrain movements and visible bulldozed areas of the Ain–

Dara Temple, Afrin region, Aleppo Governorate, protected by the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), between September 2019 and April 2020. 

 

DigitalGlobe WorldView-2 image collected 28 September 2019 08:36 (GMT+3) 

(© DigitalGlobe 2019) 

Analysis conducted by UNITAR-UNOSAT. 
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DigitalGlobe WorldView-1 image collected 17 April 2020 08:36 (GMT+3) 

(© DigitalGlobe 2020) 

Analysis conducted by UNITAR-UNOSAT. 
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B.  Hellenistic archaeological site of Cyrrhus, Afrin region, Aleppo 

Governorate, between September 2019 and June 2020 

 

DigitalGlobe WorldView-2 image collected 28 September 2019 08:36 (GMT+3) 

(© DigitalGlobe 2019) 

Analysis conducted by UNITAR-UNOSAT. 

 

Airbus D&S Pléiades image collected 26 June 2020 08:54 (GMT+3) 

(© Airbus D&S 2020) 

Analysis conducted by UNITAR-UNOSAT. 
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 C. Destruction of civilian houses between October 2019 and May 2020 in 

Dawoudiya village, Hasakah governorate 

 

DigitalGlobe WorldView-2 image collected 8 May 2020 08:23 (GMT+3), WorldView-3 image 

collected on 27 January 2020 08:32 (GMT+3) and WorldView-2 image collected on 9 October 

2019 08:32 (GMT+3) 

(© DigitalGlobe 2019–2020) 

Analysis conducted by UNITAR-UNOSAT. 

    


