
GE.21-00411 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون

  2021آذار/مارس  19 -شباط/فبراير  22

 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

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

 موجز  

قلة ، إلى لجنة التحقيق الدولية المست21/45و 28/43طلب مجلس حقوق اإلنسان، في قراريه  

الرليسووووية  المعنية بالجمهورية العربية السووووورية قن  قدن النتالت التي  وإوووولو إليها و حليلها لل وووووا  

ت من المتكررة في مجال حقوق اإلنسوووووان طوال فترة النزات ولا جالاس المسوووووتمرةا ومل اقترا  النزا

 24إلى  2011للجنة  حليلها الذي يغطي الفترة من آذار/مارس ذكراه السووووونوية الكايبة العاشووووورة،  قدن ا

 ا2020كانون األول/ديسمبر 

 
 

  

__________ 

مة لها *  ا ُّفق على ن ر لذا التقرير بعد  اريخ الن ر المعتاد لظروٍف خارجة عن إرادة الجهة المقد ِّ

م مرفقا لذا  **  التقرير كما وردا، وباللغة التي قُد ما بها فقطايُعمَّ
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 مقدمة -أوالا  

عن  (1)يكم  لذا التقرير  قرير لجنة التحقيق الدولية المسووووتقلة المعنية بالجمهورية العربية السووووورية -1

ورقة  رفة  12 قارير المكلفين بو ياس، و قريراً من  21، ويسووووووتند إلى (2)السووووووجن وا حتجاس التعسووووووفيين

جلسوووة  27اجتماعاس، و سووول جلسووواس إحاطة لمجلس األمن برووويغة آريا، وجلسوووتي إحاطة للجمعية العامة، و

واعتمدس اللجنة قسوواسوواً، من  ا(3)إحاطة لمجلس حقوق اإلنسووان، وع ووراس الو الق األخرم المتاحة للجمهور

مقابلة قُجريو في الفترة ما بين  اريخ إن وووواا اللجنة  7 874بها، على قج  اسووووتيفاا معايير اإل باس ال اإووووة 

 ا(4)و اريخ  قديم لذا التقرير 2011آ /ق سطس  23المؤرخ  17/1-بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان د إ

وعلى الر م من الطلباس الرسوووووومية و ير الرسوووووومية وقراراس الجمعية العامة ومجلس حقوق  -2

 ا(5)الجمهورية العربية السورية رفض دخول اللجنة وموظفيها إلى قراضي البلد اإلنسان، واإلو حكومة

ا    النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق -ثانيا

 تطور النزاع -ألف 

في خضووووم ا ضووووطراباس التي اندلعو في عدد من بلدان ال وووورق األوسووووط وشوووومال قفريقيا، في  -3

على الفقر في المناطق الريفية وعلى الفسوووووواد واحتجاس  ، بدق السوووووووريون ا حتجا 2011شووووووباط/فبراير 

وفي آذار/مارس، ققدمو قواس األمن  ا(6)السووووجناا السووووياسوووويين وانعدان حرية التعبير والحقوق الديمقراطية

السورية على احتجاس و عذيب مجموعة من األطفال السوريين المتهمين برسم شعاراس منالضة للحكومة 

وبعد قن اسوووووتعادس قسووووورة ك  من  امر  ا(7)د من ا حتجاجاس السووووولمية في المدينةفي درعا، ما ق ار المزي

سوووونة، جمتيهما الم ووووولتين، إ ر احتجاسلما في واقعتين  13سوووونة، وحمزة علي ال طيب،  14ال وووورعي، 

وردس الحكومة بحملة اعتقا س  ا(8)منفرووولتين، عمو ا حتجاجاس قراضوووي الجمهورية العربية السوووورية

، وفي لجماس استهدفو المتظالرين في مواقل كميرة، (9)اق في عملياس برية وعند نقاط التفتيشواسعة النط

ما ق ار العديد من الردود المحلية واإلقليمية والدولية، حيث طالب البعض بتقرووي الحقالق وعرا البعض 

و قمعها ، واإووول2011اآلخر الوسووواطةا وفي حين قعلنو الحكومة عن إإووواحاس محدودة في ربيل عان 

الوح ووي للمظالراس وللناشووطين السوولميينا وقسووهم ما  ا ذلق من ان ووقاقاس من إووفوف القواس العسووكرية 

__________ 

 قعضاا اللجنة لم باولو سيرجيو بينهيرو )الرليس( وكارين كونينغ قبو سيد ولاني مجل يا (1)

(2) A/HRC/46/55ا 

  اwww.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx :انظر (3)

سوووويولة في ( وقسمة ال19-قجريو الغالبية العظمى من المقاباس شوووو رووووياًا  ير قنه بسووووبب جالحة مرا فيروس كورونا )كوفيد (4)

 عددلا قق  نسبياًاعبر اإلنترنو، وكان  2020الميزانية العادية لألمم المتحدة، قُجريو معظم المقاباس في عان 

، 2012نيه حزيران/يو 25إلى  23سار رليس اللجنة الجمهورية العربية السووورية بدعوة من الحكومة برووفته ال وو رووية في الفترة من  (5)

ة ، الفقرA/HRC/21/50حيث التقى نالب وسير ال ارجية ووسير العدل وسوووووولطاس حكومية قخرم ومحاورين من المجتمل المدني )

 (ا6

(6) A/HRC/S-17/2/Add.1 إلنسووووان التي انضوووومو إليها الجمهورية ا، التي  تضوووومن قالمة بالمعالداس الدولية لحقوق 23، الفقرة

 العربية السوريةا 

(7) A/HRC/S-17/2/Add.1 ؛ و27، الفقرةA/HRC/46/55ا 

(8) A/HRC/S-17/2/Add.1 ا62، الفقرة 

ب وو ن  سووبقو النزات، انظر الماحظاس ال تامية للجنة منالضووة التعذيب ا لاطات على معلوماس سووياقيةA/HRC/46/55انظر:  (9)

 (اCAT/C/SYR/CO/1التقرير األولي للجمهورية العربية السورية )

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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واألمنية في ظهور جماعاس مسوولحة منالضووة للحكومة وفي سيادة قدرا ها التنظيمية واللوجسووتيةا وبحلول 

م ضود اإلنسوانية ار كبتها القواس ذلق الوقو، كانو اللجنة قد و  قو انتهاكاس جسويمة لحقوق اإلنسوان وجرال

 ا(10)الحكومية، وطالفة من انتهاكاس حقوق اإلنسان ار كبتها الجماعاس المسلحة  ير الحكومية

وبلغ النزات بكمافته ومد ه، با قتران مل سيادة القدراس التنظيمية للجماعاس المسوولحة المنالضووة  -4

  ا(11)2012عتباراً من شباط/فبراير للحكومة، العتبة القانونية لنزات مسلح  ير دولي ا

ور م بذل جهود عابرة لوقف إطاق النار ون ر بعمة رإد  ابعة لألمم المتحدة لفترة وجيزة في  -5

، ما برح النزات ي ووووووتد، مل شوووووون القواس الحكومية حماس اعتقال 2012الربعين الماني والمالث من عان 

اعاس المسلحة، وفرا حراراسا وقدمو دول قعضاا واحتجاس واسعة النطاق، و  كي  المزيد من الجم

وقفراد الدعم إلى جماعاس مسوووولحة م تلفة لها مرووووالح وقيديولوجياس متضوووواربة، وقامو بتحوي  األموال 

واألسوووولحة والعتاد إلى جهاس متباينة، ولو ما شووووجل على   وووورذن الجماعاس المسوووولحة و نافسووووها و قلب 

ى نفس المنوال، قدم دعم ممووا وو  قوودمتووه قطراف خووارجيووة لجهوواس التحووالفوواس والعووداواس فيمووا بينهوواا وعل

الحكومة العسوووووكري واألمني إلى اسوووووتمرار عسوووووكرة األسمةا واسداد القروووووف المدفعي والجوي للمناطق 

  ا(12)2012الم لولة بالمدنيين، وقُبلغ عن قول است دان للبرامي  المتفجرة في مدينة حمص في آ /ق سطس 

المسوووووولحة، والجماعاس التي إوووووونفتها األمم المتحدة فيما بعد جماعاس  ومل سوووووويطرة الجماعاس -6

سكانية السورية بين عامي  ، (لمانيانظر المرفق ا) 2016و 2012إرلابية، على عدد متزايد من المراكز ال

نية فرضو الحكومة حراراس وقرفو مناطق يُ تبه في قن للمعارضة ن اطاً فيها، بما في ذلق مناطق مد

ني كووانا وفي البوودايووة، لم يؤد دخول قواس الحرس الجمهوري اإليرانيووة وحز    اللبنووامكتظووة بووالسوووووو

اناس والميلي وووووياس ال ووووويعية العراقية لدعم الحكومة إلى  غيير مسوووووار النزاتا وسووووويطرس الجماعاس والكي

المسوووووولحة على األحياا ال وووووورقية في مدينة حلب، وقجزاا من حمص وإدلب والرقة ودر الزور ودرعا 

ألخرم امناطق عديدة في ريف دم ووق، بما في ذلق الغوطة ال وورقية، في جملة العديد من المدن والبلداس و

لفاس و غير ذاس الكمافة السووووووكانية الكبيرةا واقتتلو الجماعاس المسوووووولحة فيما بينها قيضوووووواً، مل  بدل التحا

ية شوورق الجمهورية العرباألسووماا والت ووكياسا وانسووحبو القواس الحكومية من قجزاا واسووعة من شوومال 

سلطة ، واحتفظو ببعض الهياك  العسكرية والمدنية، ولكنها  ناسلو عن ال2012السورية في منترف عان 

لمنطقة، المؤقتة لوحداس حماية ال ووعب الكردية، التي قإووبحو بعد ذلق الجهة المسوولحة الرليسووية في  لق ا

 على األق  حتى ظهور  نظيم الدولة اإلسامية في العراق وال انا 

كفرت من  نظيم القاعدة في العراق، في  2012في عان  ، التي ظهرس(13)وان وووقو جبهة النرووورة -7

، وإووارس  عم  ب ووك  مسووتق  و نسووق في آن واحد مل جماعاس مسوولحة قخرما وفي 2013نيسووان/قبري  

الوقو نفسووووه، بسووووط  نظيم الدولة اإلسووووامية سوووويطر ه في شوووورق الجمهورية العربية السووووورية على وجه 

  ا2014ة "ال افة" في حزيران/يونيه ال روص و وسل سريعاً، معلناً إقامة دول

__________ 

 ا A/HRC/19/69و A/HRC/S-17/2/Add.1انظر:  (10)

(11) A/HRC/21/50 ،annex II, paras. 1–3ما في ذلق اإلنسووووواني، ب ا ومل لذا التوإووووويف للنزات، طبقو اللجنة القانون الدولي

في إلى جانب ، وكذلق القانون الدولي اإلنساني العر1949آ /ق سطس  12الم تركة بين ا فاقياس جنيف األربل المؤرخة  3المادة 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسانا

(12) A/HRC/25/65 ،annex IV ا 

ياة  حرير  م إلى "ل 2016"جبهة فتح ال وووان" في  موس/يوليه  على الر م من  غيير لذه الجماعة اسووومها من "جبهة النرووورة" إلى (13)

ماعة إووووواس (، ولهذه الج2014)2170ال وووووان"،    زال اللجنة  عتبرلا كياناً إرلابياً كما ورد  رووووونيفها في قرار مجلس األمن 

 بتنظيم القاعدة على الرعيد العالميا
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، قعلنو الو ياس المتحدة األمريكية عن   ووكي   حالف دولي لمحاربة 2014وفي قيلول/سووبتمبر  -8

ا وقد ركز التحالف في البداية على محاربة  نظيم الدولة اإلسوووووامية في العراق (14) نظيم الدولة اإلسوووووامية

 ً ، وإن لم يكن بم اركة جميل قعضاله، عملياس ضد  نظيم الدولة بطلب من حكومة العراق، ولكنه شن قيضا

اإلسوووامية في الجمهورية العربية السوووورية، ولي عملياس    زال مسوووتمرة حتى اليونا ولم يلبث قن  ذرت 

ا  حاد الروسوووي و ركيا قيضووواً بمكافحة اإلرلا  لتبرير  دخلهما، األول بدعوة من الحكومة والمانية بحجة 

 ا (15)ن النفسالدفات ع

، قدم لجون واسوووول النطاق برووووواريخ ملياة بالسووووارين على الغوطة 2013وفي آ /ق سووووطس  -9

وإووارس الجمهورية العربية السووورية ال وورقية إلى قت  مدنيين سوووريين و  ووويههم وجرحهم و رويعهما 

طرفاً في ا فاقية حظر اسووتحداو وإنتا  و  زين واسووتعمال األسوولحة الكيميالية و دمير  لق األسوولحة بُعيد 

، 2020 نوفمبر/الماني   رين وفي ذلق الهجون، متافيةً بذلق  دخاً عسكرياً محتماً من الو ياس المتحدةا

 حظو منظمة حظر األسوووووولحة الكيميالية قنه    زال  وجد مسووووووال   ير محسووووووومة  تعلق بمدم امتمال 

مر بعد ذلق ا سوووت دان المو ق لألسووولحة الكيميالية، ا واسوووت(16)الجمهورية العربية السوووورية قحكان المعالدة

ً  ونُسبو  باا قدناه(ا -معظم الحوادو إلى القواس الحكومية السورية )انظر الفرت  انيا

ونظراً لتدلور الحالة اإلنسووانية، و  سوويما بالنسووبة للمدنيين المحاإوورين الذين يرووعب الوإووول  -10

الذي ي ذن باسووووت دان قربعة معابر حدودية دولية إليرووووال  (2014)2165إليهم، ا  ذ مجلس األمن القرار 

، ان فض عووودد المعوووابر إلى معبر واحووود فقط في 2020المعونوووة اإلنسوووووووووانيوووةا وبحلول  موس/يوليوووه 

، على الر م من اسووووووتمرار الحالة اإلنسووووووانية المترديةا وظلو القيود اإلدارية التي (2020)2533 القرار

وإول المساعداس اإلنسانية إلى السكان في جميل قنحاا األراضي السورية، و    فرضها الحكومة  عوق

 ا(17)سيما المدنيين في المناطق التي استعاد ها

، ما 2015واسوووتولى  حالف من جماعاس مسووولحة  ير حكومية على مدينة إدلب في آذار/مارس  -11

ة في الجوية الروسووووووية دعماً للحكوم قدم إلى نزوح جزا كبير من السووووووكان المدنيينا وعقب بدا الغاراس

بلد، ، قخذس حكومة الجمهورية العربية السوووورية  سوووتعيد المزيد من األراضوووي في ال2015قيلول/سوووبتمبر 

تعادة وقإوووبحو محافظة إدلب بروووفة متزايدة ملج ً للسووووريين  ير القادرين على البقاا في المناطق المسووو

محافظة إدلب قكمر ف كمر، ولكن ليس حروووورياً،  حو ومركزاً لجماعاس المعارضووووة المسوووولحةا وإووووارس 

 اسيطرة لياة  حرير ال ان، وكانو    زال إلى حد كبير خار  سيطرة الحكومة وقو إعداد التقرير

__________ 

الدولة اإلسوووووووامية بوسوووووووال  شوووووووتى، بما في ذلق الغاراس الجويةا انظر: بلداً  حار   نظيم  60يضوووووووم التحالف الدولي قكمر من  (14)

www.state.gov/bureaus-offices/bureaus-and-offices-reporting-directly-to-the-secretary/the-global-

coalition-to-defeat-isis/ الموجهة إلى األمين العان من الممملة الدالمة  2014قيلول/سبتمبر  23انظر قيضاً الرسالة المؤرخة ا

 األمم المتحدةا من ميماق 51(، التي  حتت بالمادة S/2014/695للو ياس المتحدة األمريكية لدم األمم المتحدة )

ا  حاد الروسي، وسارة الدفات، "نالب وسير الدفات الروسي قنا ولي قنتونوف ناقش قن طة القواس الجوية الروسية في الجمهورية  (15)

 :ا مووووتوووواح فووووي2015  ووووووووووريوووون األول/قكووووتوووووبوووور  13الووووعووووربوووويووووة السوووووووووووريووووة موووول موووومووووموووو  األمووووم الوووومووووتووووحوووودة"، 

http://syria.mil.ru/en/index/syria/news.htm?f=826&fid=4&blk=12059190&objInBlock=25 ورسوووووالة؛ 

(، S/2016/739ركيا لدم األمم المتحدة )موجهة إلى رليس مجلس األمن من الممم  الدالم لت 2016آ /ق سوووووووطس  24مؤرخة 

 من ميماق األمم المتحدةا 51يحتت فيها بالمادة 

(16) Report of the Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 

entitled “Progress on the elimination of the Syrian chemical weapons programme”, 24 November 

2020, para. 11  :ا مووتوووواح فوويwww.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/11/ec96dg03%28e% 

29.pdfا  

(17) A/HRC/45/31 ا30، الفقرة 

http://www.state.gov/bureaus-offices/bureaus-and-offices-reporting-directly-to-the-secretary/the-global-coalition-to-defeat-isis/
http://www.state.gov/bureaus-offices/bureaus-and-offices-reporting-directly-to-the-secretary/the-global-coalition-to-defeat-isis/
http://syria.mil.ru/en/index/syria/news.htm?f=826&fid=4&blk=12059190&objInBlock=25
http://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/11/ec96dg03%28e%29.pdf
http://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/11/ec96dg03%28e%29.pdf
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لى وفي شمال شرق الباد، استولو وحداس حماية ال عب الكردية، بدعم من التحالف الدولي، ع -12

،   وووووكلو "قواس سووووووريا 2015ولة اإلسووووواميةا وفي عان مسووووواحاس كبيرة من األراضوووووي من  نظيم الد

فاالا الديمقراطية" كتحالف يت لف في المقان األول من قواس من وحداس حماية ال وووعب الكردية ويضوووم حل

 ،2015من الجماعاس المسوولحة العربية واآلشووورية و يرلا من جماعاس المعارضووةا وبحلول قواخر عان 

ا، زايدة من األراضي في ال مال ال رقي وعلى طول الحدود مل  ركيسيطرس  لق القواس على مساحة مت

 بما في ذلق عين العر  )حلب( و   قبيض )الرقة(ا

وفي قول عملية من قربل عملياس رليسووية نفذ ها  ركيا،  و لو القواس التركية وجماعاس الجيش  -13

اإلسامية  يطر عليها  نظيم الدولة، عبر المناطق التي يس2016السوري الحر التابعة لها، في آ /ق سطس 

، 2017آذار/مارس  30ا وبحلول (18)في شوووووومال محافظة حلب في إطار عملية درت الفراس العابرة للحدود

سيطرس القواس المسلحة التركية وجماعاس الجيش السوري الحر على منطقة  متد من قعزاس إلى جرابلس 

 و ر  إلى البا ا

ا (19) حو ً مهماً آخر في النزات 2016رق مدينة حلب في قواخر عان وشكلو استعادة الحكومة ل  -14

وفي منترووف كانون األول/ديسوومبر، بعد قن دُمر جزا كبير من شوورق مدينة حلب بفع  ما قامو به القواس 

ا (20)الحكومية من قرف و اراس جوية،  وإلو القواس الحكومية والجماعاس المسلحة إلى "ا فاق إجاا"

مقووا لين المتبقين وقسوووووورلم و يرلم من الموودنيين في حووافاس حكوميووة إلى محووافظووة إدلووبا ونُقوو  آخر ال

وباإلضافة إلى قلمية استعادة السيطرة الكاملة على المدينة التي كانو قكمر المدن اكتظاظاً بالسكان ومركزاً 

سوووووت دان "ا فاقاس اقتروووووادياً في البلد قب  الحر ، آذن ذلق قيضووووواً بفترة من  وطيد الحكومة سووووويطر ها وا

المرالحة" لنق  المقا لين وقسرلم والمدنيين من مواقل قخرم في الجمهورية العربية السورية إلى محافظة 

 ا2018و 2017إدلب قساساً طوال عامي 

وعلى الر م من است دان األسلحة الكيميالية من حين إلى آخر طوال  لق الفترة، فإن الهجون على  -15

طفاً  28شوو روواً، منهم  83، الذي قسووفر عن مقت  2017خان شووي ون )إدلب( بالسووارين في نيسووان/قبري  

 اراس جوية  ، دفل الو ياس المتحدة إلى شووون قول(21)قطفال 103آخرين، منهم  293امرقة، وإإوووابة  23و

مباشرة على من آس الحكومة السورية، وانضمو إليها فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وقيرلندا 

 ال ماليةا

في قسوووووتانا )نور سووووولطان اآلن( ا فاقا بين ا  حاد الروسوووووي و ركيا  2017وقُبرن في قيار/مايو  -16

إن ووووواا قربل "مناطق لت فيف التو ر"ا وقدم ا فاق وجمهورية إيران اإلسوووووامية، لوقف األعمال العدالية و

  فيف التو ر إلى خفض مسووتوم العنف مؤقتاً في إدلب وريف حلب الغربي ودرعا، في حين بقي الوضوول 

، اسووتعادس الحكومة 2018في ريف دم ووق ال وورقي وريف حمص ال وومالي مضووطرباًا وبحلول نهاية عان 

ناا إدلب وريف حلب الغربي، حيث وقل سوووووويطر ها على ك  منطقة من مناطق   فيف الت باسووووووتم و ر، 

م الو ا والمرووووووالحة مل الحكومة قو قُجبروا على ا نتقال إلى محافظة إدلب  (22)المقا لون والمدنيون قَسووووووَ

__________ 

  http://syria.mil.ru/en/index/syria/news.htm?f=826&fid=4&blk=12059190&objInBlock=25 :انووووظوووور (18)

 اS/2016/739و

 اA/HRC/34/64انظر:  (19)

ا 19و 18، الفقر ان  Policy Paperالحر : التطويق، التجويل، ا ستسان، اإلجاا"كساح من قسلحة  لجنة التحقيق، "الحرار (20)

  اhttps://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx :متاح في

(21) A/HRC/36/55 ا75، الفقرة 

ً A/HRC/36/55فيما يتعل ق بقََسم الو ا والمرالحة، انظر قيضاً الو يقة  (22)  ا1-لفق-، الفرت  الما

http://syria.mil.ru/en/index/syria/news.htm?f=826&fid=4&blk=12059190&objInBlock=25
http://syria.mil.ru/en/index/syria/news.htm?f=826&fid=4&blk=12059190&objInBlock=25
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
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بموجب "ا فاقاس المروووووالحة"ا وفي حين اسوووووتسووووولمو الجماعاس المسووووولحة في درعا من خال التفاوا 

 ا (23)، منهيةً بذلق حراراً دان خمس سنواس2018ة ال رقية في عان والمرالحة، استعادس الحكومة الغوط

قيضاً، قامو قواس سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الو ياس  2017وفي عان  -17

المتحدة، بتطويق مدينة الرقة وا سوتياا عليها، وقد كانو "عاإومة"  نظيم الدولة اإلسوامية بحكم الواقل، 

وآذن ذلق بانحسوووار متسوووارت  ا(24)ر الذي قدم إلى  دمير قجزاا كبيرة من المدينة وفرار آ ف السوووكاناألم

 لتنظيم الوودولووة اإلسوووووواميووة وسوووووويطر ووه اإلقليميووة، حيووث سووووووقط آخر معقوو  لووه في البووا وس بحلول آذار/

اطنون وبعد ا سووتياا على  لق المنطقة، آل مرووير ع ووراس آ ف األشوو اص، ق لبهم مو ا2019 مارس

سووووووريون وعراقيون، ومعهم آ ف األجانب، معظمهم من النسووووواا واألطفال، إلى احتجاسلم في م يماسا 

يزال معظمهم مسوولوبي الحرية في  لق الم يماس حتى وقو إعداد لذا التقريرا وسووجنو قواس سوووريا  و 

 ميةاالديمقراطية قكمر من ع رة آ ف ش ص يُ تبه في قنهم من مقا لي الدولة اإلسا

وعلى الر م من قن قواس سوريا الديمقراطية حققو مكاسب ضد  نظيم الدولة اإلسامية في  لق  -18

الفترة، فإنها فقدس قيضووووواً السووووويطرة على منطقة ومدينة عفرين، في قعقا  عملية  رووووون الزيتون، ولي 

ً عملية قخرم عبر الحدود شووونتها  ركيا بدعم من "الجيش الوطني السووووري" الموحد حدي ، في األعمال (25)ما

وبعد إعان الو ياس المتحدة قنها سووتنق   ا2018القتالية التي جرس من كانون الماني/يناير إلى آذار/مارس 

قوا ها بعيداً عن الحدود السورية مل  ركيا، قطلقو القواس التركية بدعم من الجيش الوطني السوري عملية 

ستولو على األراضي السورية بين    قبيض ورقس العين ، وا2019نبل السان في   رين األول/قكتوبر 

وفي الوقو نفسووووووه، وافقو قواس سوووووووريا الديمقراطية على عودة القواس الحكومية  ا(26)على طول الحدود

 السورية إلى المنطقة ون رلا خار  المناطق الحضرية الرليسيةا 

وعلى الر م من وجود مراكز مراقبة قُن ووواو بموجب ا  فاق المبرن في قسوووتانا من قج  رإووود  -19

وفي الربل األول  2019منطقة   فيف التو ر في إدلب )انظر المرفق الماني(، اندلل القتال في قواخر عان 

ً 2020من عان  مدفعي،  ، سووووووبقته  اراس جوية وقرووووووف(27)، حيث قحرسس القواس الموالية للحكومة  قدما

__________ 

ا Commission of Inquiry, “The siege and recapture of eastern Ghouta”, conference room paper :انظر (23)

  اwww.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx :متاح في

نذ   ووووووورين  (24) تدريب والبحث م حدة لل تابل لمعهد األمم المت ية ال يا  ية العمل قاس السووووووووا ل لا برنامت التطبي  بين التحلياس التي قجرا

ليكاً  عرا ألضوورار جسوويمةا  3 962ليكاً دُمر و 3 326مبنى  ضوورر قو دُمر، بما في ذلق  12 781قن  2017بر األول/قكتو

ا 2017وعلى الر م من قن بعض األضوورار والدمار قد  كون حد و خال جو س قتال سووابقة، فإن األ لبية  ُنسووب إلى لجون عان 

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_thematic_assessment_syrانووووووووووظوووووووووور: 

ian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_1.pdf, pp. 12–13ا  

يش الوطني   رين األول/قكتوبر، قعلن ممملو عدة جماعاس من المعارضة المسل حة السورية ا حادلم رسمياً  حو مظلة الج 4في  (25)

 (ا16، الفقرة A/HRC/42/51السوري )

قسوووفرس العملياس، باإلضوووافة إلى عملية درت الفراس، عن  حم   ركيا التزاماس بموجب ا فاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في  (26)

، الفقراس A/HRC/45/31وقو الحر ، بما في ذلق المجموعة الكاملة من ا لتزاماس اإليجابية بموجب قانون ا حتالا انظر: 

 Commission of Inquiry, “Human rights abuses and international humanitarian law؛ و67-69

violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016–28 February 2017”, conference room paper, 

para. 103ا متاح في: www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspxا  

ساحة المعركة، ويتعذر إسالة ال (27) ست دن عبارة "القواس الموالية للحكومة" عندما   ترك عدة جهاس حليفة في نفس  لبس عن معيار  ُ

ية، والميلي ياس وقواس ال رطة وا ست باراس السورية النظام إ باس اللجنةا ويمكن قن  ضم، وإن لم يكن دالماً، القواس العسكرية

يراني قو الموالية للحكومة، األجنبية والمحلية على السووووووواا، وعناإوووووور من قواس حليفة قجنبية، مم  قواس الحرس الجمهوري اإل

ذا لم يكن إالغاراس الجوية،  عناإوور من حز    اللبناني قو جماعاس قخرم  عم  بموافقة سوولطاس الدولة السوووريةا وفيما ي ص

لى القواس إواضوحاً ل  القواس الجوية السوورية قن قواس الدفات الجوي الروسوية لي المسوؤولة عن لجون محدد، نُسوبو المسوؤولية 

 الموالية للحكومةا

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_1.pdf
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
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، قطلقو 2020مدني نحو شوومال محافظتي إدلب وحلبا وفي شووباط/فبراير  960 000قسووفر عن نزوح  ما

 5 ركيووا عمليووة درت الربيل، التي كووادس  وقف  قوودن القواس الحكوميووة، وانتهووو بوقف إطاق النووار في 

لى حد كبير حتى وقو آذار/مارس، با فاق بين ا  حاد الروسووووي و ركيا، وظ  وقف إطاق النار إووووامداً إ

 إعداد التقريرا 

 ا(28)مليون نسووومة 22وقب  النزات، كان عدد سوووكان الجمهورية العربية السوووورية يقدَّر ب كمر من  -20

، كان قكمر من نرووووووف السووووووكان قب  الحر  قد 2021كانون الماني/يناير  7وفي وقو  قديم التقرير، في 

رد  ج   62نزحوا، حيث شوووُ مايين شووو ص كاجاين، في البلدان المجاورة  5,3مايين شووو ص داخلياً وسوووُ

  ا(29)قساساً، ولكن برورة متزايدة في ال تاس العالمي

س وعلى قعتا  السوونة الحادية ع وورة من النزات، اسووتعادس سوولطاس الدولة السووورية والميلي وويا -21

زال  سووووواحاس كبيرة من األراضووووويا ومل ذلق،   المر بطة بها، بدعم من القواس اإليرانية والروسوووووية، م

 مسووووواحاس شووووواسوووووعة من البلد خار  سووووويطر ها، حيث  دعم  ركيا والو ياس المتحدة  حالفاس م تلفة من

لداف إيرانية الجماعاس المنالضووة للحكومةا و تزايد و يرة الغاراس الجوية اإلسووراليلية على ما يُدعى قنه ق

ة في اختبار لبنانيا و حتق دورياس للقواس الروسية وقواس الو ياس المتحدقو قلداف مر بطة بـحز    ال

لمباشوورة لحدود آلياس فض ا شووتباك ال اإووة بهماا وفي حين قن ا  حاد الروسووي و ركيا  جنبا المواجهة ا

 ى الر مفي معظم األحيان، فإنهما   يزا ن منحاسين إلى قوم متعارضووة  عارضوواً كلياً على األراا وعل

وضوول في   يزال إووامداً إلى حد كبير، فإن ال 2020من قن وقف إطاق النار المتفق عليه في آذار/مارس 

بدون الجمهورية العربية السوووورية   يزال بالغ التو ر، حيث  ن وووط في قراضووويها خمسوووة جيو  قجنبيةا و

قالمة ون بقيادة سووووورية ا  اذ إجراااس فورية متضووووافرة لتوطيد وقف دالم إلطاق النار ودعم عملية سووووا

 على حسن النوايا، قد يهبط النزات إلى مستوياس جديدة من الاإنسانيةا 

 سير األعمال العدائية  -باء 

ين بما برحو الحكومة  تذرت بمكافحة اإلرلا  لتبرير قعمالها العسووووووكرية، ولكن دون التمييز  -22

للجنة مراراً الجماعاس التي إوونفتها األمم المتحدة ب نها إرلابية والجماعاس المسوولحة األخرما وقد ذك رس ا

لدفات عن مواطنيها من اإلرلا ، فإن عل لدول ا ب نه إذا كان من واجب ا لق قن  فع  ذ ولييها و كراراً 

 باقها متم  امتما ً  اماً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وللقانون الدولي اإلنساني في حال انط

وحتى  2011و  لفو الحكومة باسوووتمرار عن الوفاا بالتزاما ها في لذا الروووددا ومنذ نهاية عان  -23

لغاراس الجوية بطريقة ع ووووالية واضوووحةا ، اسوووت دن جي وووها وقوا ها الجوية المدفعية وا2020نهاية عان 

وكان اسوووووت دان األسووووولحة المقيلة بهذا ال وووووك  في مناطق م لولة بالمدنيين، على نحو قدم إلى قت  وجرح 

 ا(30)مدنيين، في الفترة السابقة لبدا النزات المسلح، بممابة انتهاكاس واضحة للحق في الحياة

الحكومية ب وووووك  ع ووووووالي مناطق م لولة بالمدنيين  ومنذ بداية النزات المسووووولح، قروووووفو القواس -24

واستهدفو عمداً قعياناً محمية، و  سيما المست فياس والمرافق الطبية، ومواقل من الواضح قنها مدنية، بما في 

 كما  عرضو مواقل دينية محمية لهجماس ع واليةا  ا(31)ذلق األسواق والم ابز والمدارس واألحياا المدنية

__________ 

(28) A/HRC/S-17/2/Add.1 ا15، الفقرة 

  اhttps://hno-syria.org/#key-figuresانظر:  (29)

(30) A/HRC/19/69 ا46-42، الفقراس 

(31) A/HRC/28/69 ا228، الفقرة 

https://hno-syria.org/#key-figures
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ة إلى ار كا  جرالم الحر  لذه على نطاق واسل،  وجد قيضاً قسبا  معقولة لاعتقاد وباإلضاف -25

ب ن القواس الحكومية والقواس الموالية لها ار كبو في مناسوووووباس عديدة جرالم ضووووود اإلنسوووووانية في  نفيذلا 

للجنة، نفى وفي معظم الحا س التي و قتها ا ا(32)للضووورباس الجوية والقروووف المدفعي على المناطق المدنية

ال هود وجود قي لدف عسكري، في حين رفضو حكومتا ا  حاد الروسي والجمهورية العربية السورية 

  ا(33) قديم ردود ب روص الحوادو المحددة المعنية

واسوووووت دمو القواس الموالية للحكومة ذخالر عنقودية  ُلقى من الجو في مناطق م لولة بالمدنيين  -26

قرا بذخالر  - قو اللجنة قيان القواس البرية السووووووورية بقرووووووف مدفعي قرافي مناسووووووباس متعددة، وو

عنقوديةا وقطلقو القواس الجوية السووووووورية قيضووووووواً برامي  متفجرة، ومتفجراس مر جلة قلقتها طالراس 

الهليكوبتر، على قحياا مدنية مكتظة حيث يتعذر  وجيه لذه الذخالر بدقةا واسووووووت دان لذه األسوووووولحة في 

 ا(34)لة بالمدنيين لو بطبيعته ع والي ويُعتبر جرالم حر مناطق م لو

ولاجم ك  من الجيش السوووووووري والقواس الجوية الروسووووووية قحياا مدنية، بما في ذلق قسووووووواق  -27

مزدحمة خال النهار، بقناب  متفجرة ذاس آ ار واسووووووعة النطاق، ما قسووووووفر عن مقت  وإإووووووابة مدنيين في 

 ا(35)لجماس  ُعتبر جرالم حر 

وعلى الر م من قن اللجنة لم  تمكن في بعض الحا س من البو في عدن م ووووووروعية لجماس  -28

، في انتهاك للقانون (36)محددة، فإنها و قو امتناعاً منهجياً عن ا  اذ قي احتياطاس لتجنيب المدنيين األذم

في سووقوط  الدولي اإلنسوواني، وحا س عديدة من جريمة الحر  المتمملة في شوون لجماس ع وووالية  سووببو

قتلى وجرحى من المدنيين وار كا  حا س متعددة من جريمة الحر  المتمملة في ا سووووووتهداف المتعمد 

  ا(37)لألعيان المحمية

و احظ اللجنة النمط المابو المقيو الذي ا بعته القواس الموالية للحكومة باسوتهدافها المسوت وفياس  -29

وقد حرمو  لق  ا(39)2016و سارت في عان  (38)2012عان والمستوإفاس، والذي ُو ق بوضوح ابتداًا من 

الهجماس عدداً   يحرووى من المدنيين من الحرووول على الرعاية الرووحية، وبلغو مسووتوم جرالم الحر  

  ا(40)المتمملة في ا ستهداف المتعمد لألعيان المحمية والعاملين الطبيين ووسال  النق  الطبية

حة، بما فيها  نظيم الدولة اإلسامية ولياة  حرير ال ان ووحداس وبالمم ، شنو الجماعاس المسل -30

حماية ال ووعب الكردية، لجماس ع وووالية باسووت دان قذالف الهاون والرووواريخ، وكذلق الذخالر المر جلةا 

ويبدو قن لذه الهجماس نادراً ما اسوووتهدفو قلدافاً عسوووكرية، قو كانو قادرة على اسوووتهدافها، حيث ار كبو 

المسوولحة حا س عديدة من جريمة الحر  المتمملة في شوون لجماس ع وووالية  سووفر عن سووقوط  الجماعاس

__________ 

(32) A/HRC/21/50 ؛ و57، الفقرةA/HRC/44/61 ا81و 80، الفقر ان 

 ا85، الفقرة A/HRC/45/31على سبي  الممال،  (33)

(34) A/HRC/24/46 ؛ و125، الفقرةA/HRC/34/64 ؛ و59و 57، الفقر انCommission of Inquiry, “Human rights 

abuses”, para. 53ا 

(35) A/HRC/25/65 ؛ و86، الفقرةA/HRC/28/69 ؛ و228، الفقرةA/HRC/43/57 ا25و 24، الفقر ان 

(36) A/HRC/28/69 ا228، الفقرة 

(37) A/HRC/23/58 ا120، الفقرة 

 https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisy :الرعاية الرحية في سوريا"ا متاح فيلجنة التحقيق، "ا عتداا على  (38)

ria/pages/documentation.aspxا  

(39) A/HRC/33/48 ا49-44، الفقراس 

 داا على الرعاية الرحية في سوريا"الجنة التحقيق، "ا عت (40)

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
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وو قو اللجنة كذلق اسووووووت دان العديد من  ا(41)قتلى وجرحى من المدنيين في الجمهورية العربية السووووووورية

جرالم  الجهاس قجهزة متفجرة مر جلة اسووووووت داماً ع وووووووالياً في مناطق م لولة بالمدنيين، ولو ما يُعتبر

  ا(42)الحر ، وكان آخرلا في الجزا ال مالي ال رقي من الجمهورية العربية السورية

وشوون التحالف بقيادة الو ياس المتحدة قيضوواً  اراس جوية مو قة  سووببو في خسووالر في إووفوف  -31

 المدنيين، و  لف عن ا  اذ جميل ا حتياطاس الممكنة لتجنب و قلي  وقوت خسووووووالر عرضووووووية في قرواح

، في انتهاك للقانون الدولي اإلنسانيا وقدم  نفيذ (43)المدنيين، وإإابة المدنيين، واإلضرار باألعيان المدنية

في المالة من المباني لناك قو  80الحملة الجوية  سووووتعادة مدينة الرقة إلى إلحاق قضوووورار بما يروووو  إلى 

بة آ ف المدنيين وجْع  قجزاا من ، وقسووووووفر ذلق، حسووووووبما قوردس التقارير، عن مقت  وإإووووووا(44) دميرلا

المدينة  ير إالحة للسكن و  ريد جميل السكان  قريبًا، وق ار م اوف من قن الدمار الواسل النطاق الذي 

 ا(45)لحق بمدينة الرقة اشتم  على لجماس ع والية

حالة منفرووووولة  38وكابد السووووووريون قيضووووواً  جدد اسوووووت دان األسووووولحة الكيمياليةا فو قو اللجنة  -32

منها معيار اإل باس ونُسوووبو إلى القواس الحكومية السوووورية،  32 سوووت دان األسووولحة الكيميالية، اسوووتوفو 

وحالة واحدة نُسوووبو إلى  نظيم الدولة اإلسووواميةا وفي الحا س ال مس المتبقية، لم  تمكن اللجنة من إسوووناد 

 حة الكيميالية لذه جريمة حر ا و مم  ك  حالة من حا س است دان األسل ا(46)المسؤولية

وقدمو اللجنة في  قاريرلا  فاإي  عن كيفية است دان م تلف األسلحة ومنظوماس األسلحة لقت   -33

المدنيين و  ووويههم، وار كا  جرالم دولية، والمسووالمة في  دلور الحالة العامة لحقوق اإلنسووانا وشووملو 

والبرامي  المتفجرة وقجهزة متفجرة مر جلة ع ووووووالية لذه األسووووولحة قسووووولحة مر جلة، مم  "مدافل جهنم" 

الطابل من حيث إنعها قو است دامهاا وشملو لذه األسلحة قيضاً قسلحة ُإنعو في بلدان  المة وبيعو قو 

قُدمو إلى األطراف المتناسعةا والجمهورية العربية السووووورية   لي و  الدول المالمة الرليسووووية التي  قدن 

الجمهورية العربية السورية قو إلى الجماعاس المعارضة للحكومة لي طرف في معالدة  الدعم إلى حكومة

 جارة األسووولحة، التي  فرا قيوداً محددة على نق  األسووولحة على قسووواس احتران القانون الدولي اإلنسووواني 

ركة بين الم ووووووت 1بيد قن على جميل الدول التزاماس بموجب المادة  ا(47)والقانون الدولي لحقوق اإلنسووووووان

ا فاقياس جنيف األربل باحتران وضوووووومان احتران  لق ا  فاقياس في جميل الظروف، ولو ما يتطلب من 

لدولي  لدول ا متنات عن   ووووووجيل قو إعانة قو مسووووووواعدة قطراف قخرم في ار كا  انتهاكاس للقانون ا ا

 ا(48)اإلنساني، بُسب  منها  وفير التموي  واألسلحة

__________ 

(41) A/HRC/28/69, annex II, para. 242 (ISIL); A/HRC/27/60, annex IV, para. 68 (Jabhat al-

Nusra/Hay’at Tahrir al Sham); and A/HRC/39/65 وحداس حماية ال عب الكردية(ا  89، الفقرة( 

(42) A/HRC/45/31 ا45-41، الفقراس 

(43) A/HRC/36/55 ؛ و79، الفقرةA/HRC/37/72 ً  (ا11-7رابل )الفقراس والمرفق ال 1-قلف-، الفرت رابعا

(44) https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ar-raqqa-city-strategic-response-plan-july-2018ا  

(45) A/HRC/39/65 ا95، الفقرة 

  اwww.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpgانظر:  (46)

 ا7معالدة  جارة األسلحة، المادة  (47)

سوووولحة في اللجنة الدولية للرووووليب األحمر،  عليق على ا فاقية جنيف ا فاقية جنيف لتحسووووين حال الجرحى والمرضووووى بالقواس الم (48)

لجنة في  قاريرلا اسوووت دان قسووولحة وقعتدة، بما في ذلق الطالراس والدباباس والقناب  ا و قو ال163-158 ، الفقراس2016الميدان، 

 والرواريخ والقذالف، مرنوعة في دول  المةا 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ar-raqqa-city-strategic-response-plan-july-2018
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg
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 نسان خارج الخطوط األمامية انتهاكات حقوق اإل -جيم 

سورية بالقرف ال ديد، فإن  -34 سم العنف في ال طوط األمامية في الجمهورية العربية ال في حين ا 

المراح  األولى من األسمة والنزات شهدس حماس اعتقال واحتجاس واسعة النطاق،   سيما  لق التي قامو 

 ا(49)ري   قرير اللجنة المكرس للسجن وا حتجاس التعسفيينبها قواس األمن الحكومية، والتي يتناولها بالتف

وفي سووياق ا حتجاس، ار كبو القواس الحكومية و نظيم الدولة اإلسووامية ولياة  حرير ال ووان جميعاً جرالم 

 ، وار كبو جميل األطراف جرالم حر  وانتهاكاس و جاوساس لقانون حقوق اإلنسانا(50)ضد اإلنسانية

قيضوواً   ووويه وقت  مقا لين وعسووكريين عاجزين عن القتال، بما في ذلق على قيدي وو قو اللجنة  -35

 ا (53)و نظيم الدولة اإلسامية (52)والجماعاس المسلحة (51)القواس الموالية للحكومة

وكانو ا حتجاجاس والمظالراس  سوووووتهدفها بروووووفة منتظمة القواس الحكومية في المقان األول،  -36

و عرا الرووووووحفيون  ا(54)نزات المتعووددة بعوود سوووووويطر هووا على بعض المنوواطقولكن بعوود ذلووق قطراف ال

واإلعاميون ولم يزاولون قن ووووووطتهم لاسووووووتهداف والتهديد والمضووووووايقة وا عتقال والقت  من عناإوووووور 

حكومية، وكذلق من الجماعاس المسوولحة والجماعاس اإلرلابيةا كما ضوواعفو ا عتداااس على الرووحفيين 

عان من إوووعوبة  و يق ا نتهاكاس والتجاوساسا وكانو المروووادر في المناطق والضوووغط على وسوووالط اإل

ال اضووعة لسوويطرة الحكومة قو  نظيم الدولة اإلسووامية قو لياة  حرير ال ووان قو قواس سوووريا الديمقراطية 

 ا(55) نفر من اإلباغ عن ا نتهاكاس المنسوبة إلى الكياناس التي  سيطر على اإلقليم خوفاً من ا نتقان

وكانو قعمال السوووولب والنهب سوووومة قخرم من سووووماس النزات، حيث  ورطو القواس الحكومية  -37

و يرلا من الجماعاس  (56)والميلي ووووووياس الموالية للحكومة و نظيم الدولة اإلسووووووامية ولياة  حرير ال ووووووان

 المسلحة في ار كابها بعد استيالها على قرااا

التراو المقووافي خال النزات إلى حوود كبير بتنظيم الوودولووة وفي حين ار بطووو الهجموواس على  -38

شنتها جماعة قحرار ال ان على قلعة  اإلسامية و دميره ونهبه للمواقل األ رية، و قو اللجنة قيضاً لجماس 

مدينة حلب القديمة التي  عود إلى القرن المالث ع ووووور، وإقدان الجيش الوطني السووووووري على جرف ونهب 

 ا(57)األ رية والمزاراس والمقابر اإليزيدية في عفرينو دمير المواقل 

__________ 

(49) A/HRC/46/55 ا 

ر: الوفياس ق ناا A/HRC/46/55انظر:  (50) ا فيما ي ص قواس الحكومة السووووورية، انظر قيضوووواً: "بعيداً عن العين اا بعيداً عن ال اطِّ

ا حتجاس في الجمهورية العربية السووووووورية": ورقة  رفة اجتماعاسا وفيما ي ص  نظيم الدولة اإلسووووووامية، انظر: لجنة التحقيق، 

العراق وال وووان في سووووريا"، ورقة  رفة اجتماعاس، و "جااوا ليدمروا: جرالم  "حكم الرعب: الحياة في ظ  الدولة اإلسوووامية في

، الفقرة A/HRC/40/70 نظيم الدولة اإلسووامية ضوود اليزيديين": ورقة  رفة اجتماعاسا وفيما ي ص لياة  حرير ال ووان، انظر: 

موووتوووواحووووة فوووي:  ا ورقوووواس  ووورف ا جوووتوووموووواعوووواس89، الوووفوووقووورة A/HRC/44/61؛ و38، الوووفوووقووورة A/HRC/43/57؛ و57

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspxا  

(51) A/HRC/21/50 و 59، الفقرةannex V, sects. I–II؛ وA/HRC/22/59و 143و 50و 47راس ، الفقannex IV, sects. 

I.A–D and F؛ وA/HRC/23/58 ً  ا4-باا-، الفرت  الما

(52) A/HRC/22/59 و 64، الفقرةannex IV, sects. II.A and Cا 

(53) A/HRC/28/69 ا56، الفقرة 

الدولة ) نظيم  126، الفقرة A/HRC/25/65)الحكومة(؛ و89و 88، الفقر ان A/HRC/S-17/2/Add.1على سوووووووبي  الممال،  (54)

)لياة  34و 33، الفقر ان A/HRC/43/57)وحداس حماية ال وووووووعب الكردية(؛ و 94، الفقرة A/HRC/24/46اإلسوووووووامية(؛ و

  حرير ال ان(ا

(55) A/HRC/37/72 ا3، الفقرة 

(56) A/HRC/44/61 ا96و 95، الفقر ان 

(57) A/HRC/27/60 ؛ و113، الفقرةA/HRC/45/31 ا64و 63، الفقر ان 

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
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 كما عانى السوووووووريون في جميل قنحاا البلد من انتهاكاس الحق في الرووووووحة والغذاا والحق في -39

سانية، و دمير  سبب فرا الحراراس، والحرمان من الحرول على المعونة اإلن مستوم معي ي  لق، ب

رمان من دن إمكانية الحرووول على الرعاية الطبية األسوواسووية، والحالمرافق الطبية، وما نتت عن ذلق من ع

 فرص الحرول على السكن والتعليم، وانهيار ا قتراد السوريا 

وقسوووووفر ا سوووووتهداف المتعمد للمرافق الطبية والمسوووووت وووووفياس والعاملين الطبيين من قب  القواس  -40

قدم في وقو من األوقاس إلى اإلضووووورار  ما -الحكومية واألضووووورار العرضوووووية التي لحقو بهذه المرافق 

باإلضافة إلى فرار العاملين الرحيين، قسفر جميعها عن  -بنرف جميل المرافق الطبية  قريباً قو  دميرلا 

، سادس األخطار 2020وفي عان  ا(58)سيادة  قويض فرص حرووووووول السوووووووريين على الرعاية الرووووووحية

في الجمهورية  (19-ة مرا فيروس كورونا )كوفيدالمحدقة بالسووووكان الضووووعفاا قإوووواً مل انت ووووار جالح

وفياس، في المناطق التي  سووويطر عليها  610حالة، بما في ذلق  11 890العربية السوووورية، حيث قُبلغ عن 

حالة إضووووووافية في شوووووومال  ر  الجمهورية العربية  20 500وقُبلغ عن  ا(59)الحكومة وقو  قديم التقرير

ومل  هالق القطات الطبي بسوبب  ا(60)ق الجمهورية العربية السووريةحالة في شومال شور 8 153السوورية، و

ها،  ية قعلى بكمير من األرقان المعترف ب حاا الباد، من المرجح قن  كون األرقان الفعل النزات في جميل قن

 ومن المرجح قن يكون الت  ير قكبرا

ين يعي ووووووون في فقر مدقل في المالة من السوووووووري 60ووفقاً لدراسووووووة قجرالا البنق الدولي، كان  -41

مايين سوووري با عم  قو دراسووة قو قي  دريب رسوومي، وبلغو ال سووارة  6,1، وكان 2017بحلول عان 

بليون دو ر، قي ما يعادل وفق حسوووووواباس البنق  226التراكمية في النا ت المحلي اإلجمالي في ذلق الوقو 

وكانو لذه  ا(61)2010لعربية السووورية في عان الدولي قربعة قضووعاف النا ت المحلي اإلجمالي للجمهورية ا

المؤشووراس وما يتر ب على لذا الوضوول من    ير على حق السوووريين في مسووتوم معي ووي  لق وحقهم في 

الحرول على الغذاا والتعليم والرعاية الرحية محسوسة في جميل شرالح المجتمل السوري،   سيما بين 

المالية في لبنان المجاور وقسمة العملة التي  لتها إلى  فاقم  2019السوووووووريين الناسحينا وقدس قسمة عان 

  ا(62)مايين سوري يعانون انعدان األمن الغذالي 3,9، كان 2020التوقعاس ا قترادية، وبحلول عان 

وباإلضوووافة إلى األضووورار ا قتروووادية المر بطة بالنزات، فرا عدد من البلدان  دابير قسووورية  -42

 ا(63)لجمهورية العربية السورية، ما ساد من ال را  ا قترادي الذي لحق بالمدنيين العاديينانفرادية على ا

وفي حين قن معظم لذه العقوباس كانو  سووتهدف قفراداً ومؤسووسوواس محددة، فمن المرجح قن يكون    يرلا 

 حظو اللجنة قن ملموساً في جميل قنحاا ا قتراد السوري، بما في ذلق بين قشد الفااس ضعفاًا وسبق قن 

فاعلة في مجال العم   قدرة الجهاس ال عاف  ناطق ساد من إضوووووو ية في بعض الم باس ا نفراد    ير العقو

__________ 

-www.emro.who.int/eha/news/seven-years :)متاحة في 2017اس منظمة الروووووووحة العالمية حتى نهاية عان قارن بيان (58)

of-suffering-syria-facts-and-figures.htmlمووتوووواحووووة فووي 2020ريوون األول/قكووتوووبوور ( موول الووبوويووووانوووواس حووتووى   وووووووو(: 

https://applications.emro.who.int/docs/SYR/EMRLIBSYR259E-eng.pdf?ua=1)ا  

 (ا2021كانون الماني/يناير  7)اُطلل عليه في  /www.who.int/countries/syrانظر:  (59)

، البيوووانووواس من "وحووودة  نسووووووويق المسووووووووواعووودة" التوووابعوووة للمعوووارضوووووووووة )انظر: 2021كوووانون المووواني/ينووواير  6اعتبووواراً من  (60)

www.syriaig.net/ar/976/content/يرو صصصصصلا20% ا  صصصصصلا20%يف20%انوروك20% ا ئاتصصصصصحاو20%جئاتن20%رخآ 

  اhttps://twitter.com/enhawarnews/status/1346772026510422021)بالعربية(( و"اإلدارة الذا ية" )انظر: 

-https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-socialانوووووظووووور:  (61)

impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-factsا  

 www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic#:~:text=WFP%20estimates%20that%209.3%20 :انظر (62)

million,people%2C%20including%20women%20and%20childrenا  

(63) A/HRC/21/50 ا34، الفقرة 

http://www.emro.who.int/eha/news/seven-years-of-suffering-syria-facts-and-figures.html
http://www.emro.who.int/eha/news/seven-years-of-suffering-syria-facts-and-figures.html
http://www.emro.who.int/eha/news/seven-years-of-suffering-syria-facts-and-figures.html
https://applications.emro.who.int/docs/SYR/EMRLIBSYR259E-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/countries/syr/
https://twitter.com/enhawarnews/status/1346772026510422021
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
http://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic#:~:text=WFP%20estimates%20that%209.3%20million,people%2C%20including%20women%20and%20children
http://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic#:~:text=WFP%20estimates%20that%209.3%20million,people%2C%20including%20women%20and%20children
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اإلنساني على  قديم المساعدة بسبب ار فات األسعار وقلة  وافر السلل األساسية في األسواق المحلية وفرط 

، ينبغي إسالة 19-من الغذالي وجالحة كوفيدوفي ضوووووووا األسمة ا قترووووووادية وحالة انعدان األ ا(64)ا متمال

جميل العقباس التي  عترا سوووووبي  المعونة اإلنسوووووانية، بما في ذلق العقباس التي  سوووووببها عن  ير قرووووود 

العالمية،  19-العقوباس التي  نطوي على إجراااس إعفاا إنسوووووووانية بالغة التعقيدا وفي بداية جالحة كوفيد

الع رين على رفل العقوباس القطاعية المفروضة على البلدان من قج   شجل األمين العان قعضاا مجموعة

 ا(65)19-ضمان الحرول على الغذاا واإلمداداس الرحية األساسية والدعم الطبي لمواجهة جالحة كوفيد

مليون ش ص بسبب النزات في الجمهورية العربية السورية،  11,5وقد نزح حتى اآلن قكمر من  -43

وقدر برنامت األمم المتحدة للمسوووتوطناس الب ووورية )مول   ا(66)حيث  ضوووررس قو دُمرس مناسل العديد منهم

، عدد الوحداس السووكنية المتضووررة في المدن السووورية 2016األمم المتحدة(، في آخر  حديث عان له سوونة 

في المالة من و ضررس  7، قدر البنق الدولي قن المساكن دُمرس بنسبة 2017وحدةا وفي عان  760 000 بـووو

لألضووووورار الناجمة عن النزات  2019، وفي دراسوووووة اسوووووتقروووووالية قُجريو في عان (67)في المالة 20بنسوووووبة 

باإلضافة إلى و ا(68)مبنى 125 000المتضررة قو المدمرة ب كمر من  يمدينة وبلدة، ُحدد عدد المبان 16 شملو

الت ريد والتدمير، يُحرن السوريون برفة منتظمة من العودة إلى مواطنهم األإلية، ألسبا  قلمها القيود التي 

 فرضها الحكومة على الوإول وال وف من ا عتقال في المناطق المستعادة والمناطق المحاإرة سابقاً، و  

لب، وكذلق في المناطق التي يسيطر عليها الجيش سيما في ريف دم ق ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وح

 الوطني السوري وقواس سوريا الديمقراطية في شمال شرق الجمهورية العربية السوريةا 

وسادس الت ريعاس والسياساس والممارساس، برورة متعمدة، من انعدان األمن في حقوق السكن  -44

قانوناً يتعلق بالسوووووكن  40إووووودر ما   يق  عن واألرا والملكية لمايين السووووووريين المتضوووووررينا فقد 

، ما ي ووووير إلى وجود  وجه منهجي إلعادة  نظيم إدارة حقوق الملكية في 2011واألرا والملكية منذ عان 

الجمهورية العربية السووووورية، مل ما يميره ذلق من م اوف ب وووو ن قدرة جميل السوووووريين ذوي المرووووالح 

والاجاين، على   مين حقوقهما و فتقر العديد من األسووووور إلى قمن  العقارية، و  سووووويما السوووووكان الناسحين

لداس  مدن والب لو إلى ال عديد من األسوووووور األخرم التي انتق ية، في حين يفتقر ال الحياسة في المناطق الريف

السورية خال التوسل الحضري السريل و ير الرسمي في النرف الماني من القرن الع رين إلى سنداس 

ا ولوحظ قيضووووواً قن عدن الحروووووول على حقوق السوووووكن واألرا والملكية في جميل قنحاا ملكية رسووووومية

الجمهورية العربية السورية لو محرك رليسي للنزات، حيث كان إطار السكن واألراضي والملكية يتطلب 

 ا(69)اإلإاح حتى قب  النزات الحالي

 تأثير عمليات الحصار -دال 

ألحيان الحكومة والجماعاس التابعة لها، ولكن قيضوواً جماعاس نفذس عملياس الحرووار في معظم ا -45

؛ (2015-2012)المعارضوووة المسووولحة والمنظماس اإلرلابيةا وشوووملو عملياس الحروووار الحكومية: داريا 

__________ 

(64) A/HRC/36/55 ا14، الفقرة 

(65) A/HRC/45/31 ا12، الفقرة 

  اhttps://hno-syria.org/#key-figures :انظر (66)

-https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social :انوووووظووووور (67)

impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-factsا  

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_thematic_assessment_syrian_citi :انظر (68)

es_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_1.pdfا  

(69) A/HRC/39/65الفرت خامساًا ، 

https://hno-syria.org/#key-figures
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-key-facts
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_1.pdf
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؛ (2017-2014)؛ وحي الوعر )حمص( (2016-2014)؛ واليرموك (2018-2013)والغوطة ال وووورقية 

 ا(70)(2016)؛ واألحياا ال وووووورقية من مدينة حلب (2017-2015)ومضووووووايا والزبداني )ريف دم ووووووق( 

 2012وحاإرس الجماعاس المسلحة ولياة  حرير ال ان نب  والزلراا في ريف حلب ال مالي بين عامي 

، إلى قن ُلزمو في لجون للقواس الحكوميةا وبالمم ، قامو جماعاس مسوووووولحة، في المقان األول 2016و

حتى  2015لد ي الفوعة وكفريا اللتين  قطنهما ق لبية شوووويعية من عان  حو قيادة جيش الفتح، بمحاإوووورة ب

وحاإوور  نظيم الدولة اإلسووامية قيضوواً األحياا المكتظة  ا2017مدني في نيسووان/قبري   5 000إجاا آخر 

 ا2017حتى عان  2014بالسكان التي كانو  سيطر عليها الحكومة في مدينة دير الزور من عان 

س الحرووار لذه شووهوراً وقحياناً سوونواسا وفي بعض الحا س، قدم نقص الغذاا واسووتمرس عمليا -46

إلى سووووووا  غذية حاد وإلى  – الباً بسوووووبب  عمد الحكومة عرقلة الحروووووول على المعونة  –والماا والدواا 

وفياس بين الفااس الضووووووعيفة، بمن في ذلق األطفال والمسوووووونون والمعاقونا وقامو الجماعاس المسوووووولحة 

ر وفي  ا(71)ة بمرووادرة المواد الغذالية قو إخفالها، ووسعتها على قسوواس  فضوويلي ضوومن قوسوواطهاالمحاإووَ

حا س قخرم، منعو الجهاس المسيطرة على المناطق المحاإرة المدنيين من المغادرة باست دامهم دروعاً 

ي قيضاً العديد ب ريةا وفي جميل قنحاا الجمهورية العربية السورية، انتهق است دان قسلو  الحرار الحرب

من مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسووان، بما في ذلق الحق في الحياة، والحظر المطلق للتعذيب والمعاملة 

القاسوووية قو الاإنسوووانية قو المهينة، والحق في حرية التنق ، والحق في مسوووتوم معي وووي  لق، بما في ذلق 

لرعاية الرووحية األولية األسوواسووية ، بما في ذلق مسووتوم مناسووب من الغذاا والكسوواا والسووكن، والحق في ا

 األدوية األساسيةا 

ما قُنهيو عملياس الحروووار باسوووت دان "ا فاقاس إجاا"  فاوضوووو عليها قطراف النزات،  وكميراً  -47

و نص على إبعاد المقا لين وقسوورلم والمدنيين ذوي اآلراا الم الفة من المناطق المحاإوورةا وفي كمير من 

وخلرووو اللجنة  ا(72)م  ُعرا على موظفي الرعاية الرووحية قو الناشووطين قي إمكانية للمرووالحةاألحيان، ل

إلى قن اسووت دان لذه ا  فاقاس ي ووك  جريمة حر  لي الت ووريد القسووري للمدنيين كلما  عذر على مدني قن 

 ا(73)يقرر بحرية  حركا ه قو وجهته

 التأثير الجنساني للنزاع  -هاء 

ا سمو  جار  المدنيين في النزات الدالر في الجمهورية العربية السورية بتمايز جنساني عميقا  -48

 ا(74)حا س من العنف الجنسي والجنساني ضد نساا وفتياس ورجال وفتيان 2011وقد و قو اللجنة منذ عان 

ل ال لفياس، فإن وفي حين قن المعاناة الهاللة الناجمة عن لذه الممارسوووووواس ق رس في السوووووووريين من جمي

النساا والفتياس    رن ووقعن ضحايا لها بنسب عالية ألسبا  متعددة، بغض النظر عن الجاني قو المنطقة 

 الجغرافيةا 

__________ 

ل"، ولو ي ووم  ، يُعرف باسووم "ا فاق المدن األرب2015 نفيذ ا فاق  م التفاوا عليه في قيلول/سووبتمبر  2017بدق في نيسووان/قبري   (70)

برعاية دول الزبداني ومضووايا والفوعة وكفريا والمناطق المحيطة بهاا وجرم التفاوا على لذا ا  فاق مل الجماعاس المسوولحة و

 ا20-18، الفقراس A/HRC/36/55 المة ساعدس في التوإ  إليها انظر قيضاً 

(71) A/HRC/31/68 ؛ و120، الفقرةA/HRC/37/72 و 12، الفقرةannex II, sect. V مدنيين ا   وووووووير اللجنة إلى قن  جويل ال

 عمداً لو جريمة حر ا

 ا12لجنة التحقيق، "الحرار كساح من قسلحة الحر "، الفقرة  (72)

(73) A/HRC/34/64 ؛ و93، الفقرةA/HRC/36/55 ا35، الفقرة 

ي الجمهورية العنف الجنسي والجنساني ف”: فقدس كرامتي“إليها اللجنة، انظر:  لاطات على لمحة عامة عن النتالت التي  وإلو (74)

 العربية السورية: ورقة  رفة اجتماعاسا
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وواجه السوووريون آ اراً متباينة ومتمايزة جنسووانياً فيما يتعلق بحرية التنق  على وجه ال روووصا  -49

وا ي يع وووون في المناطق ال اضووووعة لسوووويطرة  نظيم الدولة وفُرضووووو قشوووود القيود على النسوووواا والفتياس الل

اإلسووووامية، إذ ُمنعن إلى حد كبير من ال رو  دون محرن ومن الم وووواركة في الحياة العامةا كما فرضووووو 

لياة  حرير ال ووووووان و يرلا من الجماعاس المسوووووولحة قيوداً مما لةا وبالمم ، لم يتمكن الرجال والفتيان في 

لتنق  بحرية في المناطق التي  سوووووويطر عليها القواس الحكومية قو قواس سوووووووريا كمير من األحيان من ا

  ا(75)الديمقراطية، خوفاً من التجنيد اإلجباري قو ا عتقال

ى وار كبو القواس الحكومية والميلي وووياس المر بطة بها قعمال ا تروووا  واعتداااس جنسوووية عل -50

الماس برية اسووتهدفو اعتقال ن ووطاا المعارضووة وفي مد نسوواا وفتياس، وقحياناً على رجال، ق ناا عملياس

، المناسل  عتقال متظالرين وقنرووووووار مفترضووووووين للمعارضووووووة وعند نقاط التفتيشا وفي ق ناا ا حتجاس

ن  عرضووو نسوواا وفتياس لعملياس  فتيش  قحمية ومهينة ولا ترووا ، وقحياناً   ترووا  جماعي، في حي

مر األحيان لا ترووووووا  ب دواس وفي كمير من األحيان لت ووووووويه قن المحتجزين الذكور  عرضوووووووا في قك

   تمم  األعضوواا التناسوولية وللتعذيب الجنسوويا ولذه األعمال لي بممابة جرالم ضوود اإلنسووانية وجرالم حر

 ريةا في ا  ترا  و يره من قشكال العنف الجنسي، بما في ذلق التعذيب وا عتداا على الكرامة ال  

اعاس المسوووولحة قيضوووواً جرالم الحر  المتمملة في ا  ترووووا  و يره من قشووووكال وار كبو الجم -51

 العنف الجنسي، بما في ذلق التعذيب وا عتداا على الكرامة ال  ريةا 

، في جميل قنحاا المناطق ال اضعة لسيطر ها، في إلحاق قضرار (76)و سببو لياة  حرير ال ان -52

الرجال والفتيان، وذلق بفرضوووووها قواعد اللباس الديني، وفي حالة نفسوووووية وبدنية بالغة بالنسووووواا والفتياس و

النسوواا والفتياس، بحرمانهن من حرية التنق  دون محرنا وكان للمراسوويم التي ُوسعو رسوومياً على السووكان 

المقيمين  حو سوويطرة لياة  حرير ال ووان    ير قكبر في النسوواا والفتياس، وك ووفو عن معاملة  مييزية على 

نس، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق اإلنسانا وقإدرس "محاكم"  ير م ذون بها قن   ها لياة قساس الج

 حرير ال ووان وم تلف الجماعاس المسوولحة قحكاماً باإلعدان  بلغ مسووتوم جريمة الحر  المتمملة في القت ، 

ى النسووواا واألقلياس واسوووتُ دمو لفرا ما  ؤمن به لذه الجماعاس من قيود اجتماعية قاسوووية،   سووويما عل

الجنسووووووية، بمن فيهم الرجال المتهمون بالمملية الجنسوووووويةا وانتهكو الجماعاس المسوووووولحة على نحو خطير 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسووووووان، بما في ذلق الحق في الحياة والحرية واألمان، والحق في عدن التعرا 

ة قو المهينة، والحق في التمتل ب على مسوووتوم للتعذيب و يره من ضووورو  المعاملة القاسوووية قو الاإنسووواني

 ممكن من الرحة البدنية والعقليةا 

ودق   نظيم الدولة اإلسووووامية على التمييز ضوووود النسوووواا والفتياس واألقلياس الجنسووووية باعتبار ذلق  -53

عذيب سوووياسوووة عامةا وقخضووول قعضووواا  نظيم الدولة اإلسوووامية النسووواا والفتياس اإليزيدياس لاسوووترقاق والت

ب  منها العبودية الجنسووووية، كجزا من حملة اإلبادة الجماعية  والمعاملة الاإنسووووانية والقت  وا  ترووووا ، بسووووُ

و كررس قيضوووووواً قفعال رجم النسوووووواا والفتياس بتهمة الزنا وإعدان الممليين جنسووووووياً في المناطق  ا(77)ضوووووودلن

ال اضعة لسيطرة  نظيم الدولة اإلسامية، وكذلق إكرالهن على الزوا  بالمقا لينا ووضل حكم  نظيم الدولة 

ة  نقلهن وإبعادلن عن الحياة اإلسووامية النسوواا والفتياس  حو سوويطرة المحارن، األمر الذي حد فعلياً من حري

العامةا وك  من  بو انتهاكه لقواعد اللباس الرووووارمة التي فرضووووها  نظيم الدولة اإلسووووامية، وق لبهم نسوووواا 
__________ 

؛ A/HRC/36/55؛ و”Commission of Inquiry, “Human rights abuses؛ وA/HRC/28/69انوووووووظووووووور  (75)

، على خطة عم  بين 2019ي حزيران/يونيه ، ب وووووو ن التوقيل، ف65، الفقرة A/HRC/43/57ا انظر قيضوووووواً A/HRC/37/72و

 ا قواس سوريا الديمقراطية واألمم المتحدة إلنهاا ومنل  جنيد األطفال دون سن المامنة ع رة واست دامهم

 جلس األمناما إنفها مكعلى الر م من  غيير لذه الجماعة اسمها، على النحو الم ار إليه قعاه،    زال اللجنة  عتبرلا كياناً إرلابياً،  (76)

 ا57و 56لجنة التحقيق، "حكم الرعب"، الفقر ان  (77)
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سوونواس، عوقبن بالجلدا وشووكلو لذه األفعال جرالم حر  لي  10وفتياس، بمن فيهن من لم  تجاوس قعمارلن 

إنسوووانية وا عتداا على الكرامة ال ووو روووية للمرقةا وشوووكلو عملياس جرالم التعذيب والمعاملة القاسوووية قو الا

اإلعدان كذلق جريمة حر  لي جريمة القت ، كما قنها بلغو مسووووووتوم ا نتهاكاس ال طيرة للمعايير الدولية 

لحقوق اإلنسووووان، بما في ذلق الحرمان من الحق في الحياة والحق في عدن التمييزا وعاوةً على ذلق، شووووكلو 

لم المو قة جيداً التي ار كبها  نظيم الدولة اإلسووووامية وإرلابه للسووووكان المدنيين في محافظتي الرقة ودير الجرا

الزور، جزااً من لجون واسوول النطاق قو منهجي على سووكان مدنيينا وباسووتهداف األقلياس الجنسووية وحرمانها 

 د اإلنسانية لي جريمة ا ضطهادامن حقوقها األساسية، ار كب  نظيم الدولة اإلسامية قيضاً جريمة ض

 حقوق الطفل  -واو 

منذ بداية األعمال العدالية، وقل األطفال السوريون ضحايا لم تلف قشكال األذم، وكابدوا انتهاكاس  -54

وفي حين قن الحكومة  تحم  المسووووؤولية الرليسووووية عن حماية حقوق  ا(78)متعددة لحقوقهم من جميل األطراف

سية لحقوق اإلنسان، التي   ك  جزااً األطفال، فإن الجما عاس المسلحة ملزمة مل ذلق باحتران القواعد األسا

  ا(79)من القانون الدولي العرفي في اإلقليم الذي  مارس عليه لذه الجهاس سيطرة بحكم الواقل

لبوا طفولتهم وقُجبروا على -55 عد قن سووووووُ ت  والت ووووووويه من قطراف النزات، ب  و عرا األطفال للق

 اركة في حر  وح يةا الم 

إطاق بوباإلضووافة إلى  عمد اسووتهداف األطفال بنيران القناإووة، قامو القواس الموالية للحكومة  -56

لمدارس اذخالر عنقودية وقناب  حرارية ضووغطية وقسوولحة كيميالية، في قحيان كميرة على قعيان مدنية مم  

عاماً،  12س فتيان    تجاوس قعمارلم والمسووووووت ووووووفياسا وققدمو القواس الحكومية قيضووووووواً على احتجا

 وقخضوووعتهم للضووور  المبرح والتعذيب، ومنعو عنهم الغذاا والماا والرووورف الروووحي والرعاية الطبيةا

ن وفي مراكز ا حتجاس، ولكن قيضووواً على نطاق قوسووول، اسوووتُ دن ا  تروووا  والعنف الجنسوووي ضووود الفتيا

ألعمال إلى تضوووررة وإذ لها وبث ال وف فيهاا وقدس لذه اوالفتياس وسووويلةً لمعاقبة المجتمعاس المحلية الم

قال فرا قيود على حركة الفتياس، حيث قُخرجو فتياس كميراس من المدارس، وقُر مو األسووور على ا نت

 إلى ال ار ا 

وشنو الجماعاس المسلحة لجماس على المناطق ال اضعة لسيطرة الحكومة، ما قدم إلى سقوط  -57

األطفالا واحتُجز األطفال واستُ دموا  نتزات فدية قو كورقاس مساومة لل روت في  ع راس الضحايا بين

عملياس  بادل األسرم مل القواس الحكومية والميلي ياس التابعة لهاا وفي بعض الحا س، جندس الجماعاس 

اضوووطُر  المسووولحة الفتيان قسوووراً كمقا لين، بما في ذلق وحداس حماية ال وووعب الكردية، وفي حا س قخرم

األطفال لانضوومان إلى لذه الجماعاس اضووطراراً نتيجة الوضوول ا قترووادي المتردي، قو موس المعيلين قو 

 ا(80)اختفالهم، قو نقص فرص التعليم

سنواس للعبودية الجنسية و يرلا من  9وقخضل  نظيم الدولة اإلسامية فتياس    تجاوس قعمارلن  -58

نيد األطفال واست دامهم للم اركة المباشرة في األعمال العداليةا وشن قشكال العنف الجنسي، ودق  على  ج

__________ 

حقوق األطفال في الجمهورية العربية السووورية: “: لقد محوا قحان قطفالي”لاطات على لمحة عامة شوواملة، انظر: لجنة التحقيق،  (78)

 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentaورقة  رفة اجتماعاسا متاح في: 

tion.aspxا  

(79) A/HRC/34/64، annex I, para. 5ا 

(80) A/HRC/40/70 ا 75والحاشية  39قطفالي"، الفقرة  ؛ ولجنة التحقيق، "لقد محوا قحان40، الفقرة 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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التنظيم قيضووواً لجماس ع ووووالية على مدن وقرم قسوووفرس عن مقت  وإإوووابة ع وووراس األطفالا ومما كان له 

 د لة بليغة قن التنظيم ققدن على إعدان بعض األطفال علناً وقجبر قطفا ً آخرين على القيان بدور الجادا

وفي المناطق ال اضووووووعة لسوووووويطرة إرلابيي لياة  حرير ال ووووووان، ُمنعو العديد من الفتياس من  -59

 ا لتحاق بالمدارس، وُجند فتيان للم اركة في القتالا

مليون  2,6وكان لتلق ا نتهاكاس    ير شوووديد للغاية على األطفالا فقد  عرا ما يرووو  عددلم إلى  -60

و   رس الروووحة النفسوووية للعديد من األطفال السووووريين،  ا(81)الداخلي من ديارلممن الفتياس والفتيان للت وووريد 

وسووتظ   ت  ر    راً عميقاً بوح ووية النزاتا ونتيجة الهجماس على البنى التحتية المدنية،    رس إووحة األطفال 

 المتحاربةاالبدنية قيضاً    راً حاداً، و  سيما األطفال الذين قإيبوا بإعاقاس  سببو بها األطراف 

ويواجه األطفال قيضوووووواً عقباس كبيرة فيما يتعلق بو الق الهويةا وكما  حظو مفوضووووووية األمم  -61

المتحدة ل ووووووؤون الاجاين ووسارة الداخلية في الجمهورية العربية السووووووورية، قد   يكون األطفال قادرين 

ن احتما س انعدان الجنسوووووية في دون إ مان  سوووووجي  الو دة، ما يزيد م (82)على إ باس جنسووووويتهم السوووووورية

إفوف األطفالا و  يزال األطفال عرضة لاستغال بمزاولتهم العم  قو بتزويجهم، و الباً ما يكون ذلق 

 2,8نتيجة لوفاة الوالد قو اختفالها وضوووووواعو على مايين األطفال سوووووونواس من التعليم، حيث يوجد حالياً 

وسوووويؤ ر  ا(83)من قلمية حاسوووومة لمسووووتقبلهم على المدم البعيد مليون طف  خار  المدرسووووة، ر م ما للتعليم

الوضوول الرالن في قدرة الفتيان والفتياس على ممارسووة حقوقهم األسوواسووية بطرق   حروور لها كلما  قدموا 

 في السنا

 الحق في االعتراف أمام القانون والوثائق المدنية -زاي 

األسوواسووية  الناسحين منهم، في ا حتفاظ بو القهم المدنيةإن التحدياس التي  واجه السوووريين، وخاإووة  -62

ما في ذلق بطاقاس الهوية، وشوووهاداس الو دة والزوا  والوفاة، وسوووجاس الممتلكاس التي  ُركو قو ب - و جديدلا

اد مل اسووووووتمرار النزاتا ولذا يمنعهم من الحرووووووول على ال دماس الحكومية ما برحو  زد -فُقدس قو دُمرس 

هم قيضاً ل طر مم  الرعاية الرحية والتعليم وا ستحقاقاس ا جتماعية قو المعونة اإلنسانيةا ويعرض األساسية،

 الحرمان من حقوقهم األساسية، بما في ذلق الحق في الهوية والتنق ، وحقوقهم في الملكيةا 

سوريين الذين يعي ون في  -63 مناطق ويطرح عدن وجود سجاس رسمية لألحوال المدنية م اك  لل

ة عن خار  سيطرة الحكومة، و  سيما الناسحين بم تلف قوضاعهم قو الذين   يملكون سوم و الق إادر

ة بالو الق كياناس  ير حكوميةا وفي المناطق التي استعاد ها القواس الحكومية،    عترف السلطاس السوري

 المدنية الرادرة عن الجماعاس المسلحةا 

سانياً وفي حين قن جميل  -64 السوريين يتضررون من عدن وجود و الق، فإن األضرار المتمايزة جن

 تجلى قيضووواً ب وووك  إوووارخا ذلق قن عدد األسووور المعي وووية التي  عيلها إناو ما برح يزداد سوووريعاً بسوووبب 

عملياس ا عتقال وا ختفاا الواسووووعة النطاق والمنهجية للرجال والفتيان، وذلق قسوووواسوووواً على قيدي القواس 

والعديد من وفياس الرجال والفتيان لم  و َّقا وبدون شووهادة وفاة رسوومية، ليس بمقدور  ا(84)موالية للحكومةال

__________ 

  اwww.unicef.org/mena/media/4086/file/SYR-FastFActs-En.pdf :انظر (81)

-https://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Personal-Documentation-Ar :انووووظوووور (82)

Jul-2018.pdfا  

-www.unicef.org/press-releases/not-just-numbers-syrian-families-identify-their-needs-and :انوووووظووووور (83)

concerns-war-enters-tenthا  

 Commission of Inquiry، “Death notifications in the Syrian Arab؛ وA/HRC/46/55 :انووووظوووور مووووموووواً  (84)

Republic”, policy paperو"بعيداً عن العين ااا بعيداً عن ال اطر"ا متاح في ،:   

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspxا  

http://www.unicef.org/mena/media/4086/file/SYR-FastFActs-En.pdf
https://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Personal-Documentation-Ar-Jul-2018.pdf
https://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Personal-Documentation-Ar-Jul-2018.pdf
https://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Personal-Documentation-Ar-Jul-2018.pdf
http://www.unicef.org/press-releases/not-just-numbers-syrian-families-identify-their-needs-and-concerns-war-enters-tenth
http://www.unicef.org/press-releases/not-just-numbers-syrian-families-identify-their-needs-and-concerns-war-enters-tenth
http://www.unicef.org/press-releases/not-just-numbers-syrian-families-identify-their-needs-and-concerns-war-enters-tenth
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
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النسوواا المضووي  قُدماً في الجوانب القانونية للوفاة، ولو ما يعوق بدوره ممارسووة حقوق الميراو والوإوواية 

  ا(85)لقاإرينويقي د ب دة حرية التنق  ، وخاإة السفر إلى ال ار  مل األطفال ا

وعاوةً على ذلق،  واجه النسووووواا السوووووورياس إوووووعوباس في  سوووووجي  قطفالهن، إذ يُمنح الطف   -65

ور م قن لهذه القاعدة اسووووتمناااس محدودة في ظروف  ا(86)الجنسووووية السووووورية عن طريق والده السوووووري

نها نادراً ما  ُسووووووت دن ، فإ(87)معينة، مم  حالة األطفال المولودين خار  إطار الزوا  وحا س ا  ترووووووا 

 يبدو، وذلق على األرجح بسبب األعراف ا جتماعية والوإم المر بط بهاا على ما

 حقوق النازحين -حاء 

مايين  6,2كان العديد من الناسحين في الجمهورية العربية السووووووورية، الذين يزيد عددلم عن  -66

سانية المتمملة في النق  القسري، وجريمة الحر  المتمملة في إإدار قمر  سمة، ضحايا للجريمة ضد اإلن ن

وحتى إن لم  ُر كب جرالم أل راا الت ووووووريد، فإن ار كا   ا(88)بت ووووووريد السووووووكان المدنيين، قو لكلتيهما

الدولي اإلنسوووووواني دفل مايين عديدة  األطراف في ق ناا النزات العديد من جرالم الحر  وانتهاكاس القانون

إلى الفرار داخ  البلد قو التماس اللجوا خارجها وكان العديد من الجهاس الفاعلة المسوويطرة على األراضوي 

و   زال  ير مجهزة  جهيزاً كافياً لتلبية احتياجاس الم ووردين، حيث اضووطر الم ووردون داخلياً إلى التماس 

  مهجورة، وقحياناً إلى النون في العراااالم وم في م يماس مكتظة ومبانٍ 

ه وإوووارس م يماس الناسحين، مم  م يم الركبان المجاور للتنف، معروفة بسووووا التغذية وب وج -67

ث القرور في مجال حقوق اإلنسان، في حين  حولو م يماس مم  م يم الهول إلى معسكراس اعتقال، حي

اك حريتهم، بمن فيهم قطفال ونسوواا قجانب باقون لن يُسوولب ع ووراس آ ف األشوو اص برووورة  ير قانونية

بسووووبب عزوف بلدانهم األإوووولية عن اسووووتعاد هما وقدم النزوح الجماعي لمليون شوووو ص بسووووبب الهجون 

ش 2019الحكومي في محافظة إدلب في الربل األخير من عان  سبب  عرضهم لعوام   تىا إلى وفاة قطفال ب

مسووووتوم  حرمان من الحق في الغذاا والماا والرووووحة والتعليم وفيوا سووووم النزوح في جميل قنحاا البلد بال

ة من معي ي  لقا وفيما ي ص الموجودين في المناطق الواقعة خار  سيطرة الحكومة،  تحم  شبكة معقد

 الجهاس الفاعلة المسؤولية عن حا س الحرمان  لقا 

ة خار  سوووووويطرة الحكومة قدراً وفي حين قوليو األحوال المزرية للناسحين في المناطق الواقع -68

مايين من الم ووردين داخلياً قيضوواً داخ  المناطق ال اضووعة لسوويطرة  3,8كبيراً من ا لتمان، يوجد قيضوواً 

مد بعيد باً منذ ق ية المعونة عبر الحدود  هدف إلى بلوغ المحتاجين في  ا(89)الحكومة، و ال وفي حين قن آل

إن الحرووووول على المعونة اإلنسووووانية في المناطق ال اضووووعة المناطق الواقعة خار  سوووويطرة الحكومة، ف

 لسيطرة الحكومة ي ضل لموافقة الحكومة وقولويا هاا 

__________ 

 (ا2)205و 109الجمهورية العربية السورية، قانون األحوال ال  رية، الماد ان  (85)

 ا3، المادة 276الجمهورية العربية السورية، المرسون الت ريعي رقم  (86)

 ) (ا3المرجل نفسه، المادة  (87)

(88) A/HRC/44/61 ا80، الفقرة 

  اhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf, pp. 36–37 :انظر (89)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf
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ا    المساءلة  -ثالثا

دولي قدم حجم وخطورة ا نتهاكاس والتجاوساس العديدة للقانون الدولي اإلنسووووووواني والقانون ال -69

مرة إلى ظهور مطالباس قوية ومسوووووت 2011ر/مارس لحقوق اإلنسوووووان التي ار كبتها قطراف النزات منذ آذا

الذي قُن او بموجبه،  1/17-للمساالةا ومنذ بداية األسمة، كلف مجلس حقوق اإلنسان اللجنة، في قراره د إ 

 بتحديد لوية الجناة بغية ضمان محاسبتهما 

 الجناة من أفراد وكيانات الذين حددت لجنة التحقيق هويتهم -ألف 

، منوذ بودا عملهوا، بتجميل قوالم سووووووريوة بو سوووووومواا مر كبي ا نتهواكواس والجرالم قواموو اللجنوة -70

تي قجر هاا المزعومين في الجمهورية العربية السوووورية من جميل قطراف النزات، اسوووتناداً إلى المقاباس ال

 حقوقوعلى الر م من قنها  سووت دن في عملية التحقيق وا سووتعراا منهجياس ومعايير التحقيق ال اإووة ب

ل و ُحدَّو لمسووواعدة السووولطاس الم تروووة في  حقيقاس  اإلنسوووان، فإن قوالم الجناة المزعومين السووورية  ُجمَّ

 جنالية مو وقة  ُجرم مستقباًا

شوووووو ص من الجناة المزعومينا  3 200وحتى اآلن، جمعو اللجنة معلوماس قولية عن قكمر من  -71

ا  جريمة من لؤ ا األفراد في ار ك 121المو وقة عن  ورط ورقس اللجنة قن لديها ما يكفي من المعلوماس 

، بما في قو انتهاك على نحو يفي بمعيار اإل باس الذي وضوووووعتها وي وووووم  ذلق قفراداً من جميل قطراف النزات

ردية، ذلق القواس الحكومية، والجماعاس المسووووولحة المنالضوووووة للحكومة، بما فيها وحداس حماية ال وووووعب الك

لمنظماس ل ووووووان و نظيم الدول اإلسووووووامية، ولما منظمتان مدرجتان في قالمة األمم المتحدة لولياة  حرير ا

بدرجاس  اإلرلابيةا وجمعو اللجنة قيضوواً معلوماس  ربط بين ع ووراس من الكياناس الحكومية و ير الحكومية

 لعلنيةاا قاريرلا متفاو ة من التفري  وبين ار كا  ا نتهاكاس في الجمهورية العربية السورية من خال 

ووجود معلوماس  تعلق بجناة مزعومين من األفراد، والحفاظ على المعلوماس واألدلة الداعمة،  -72

إنما يذك ر ب ن التو يق مستمر ما استمر النزاتا وإذا كان البعض دعا إلى ن ر لذه األسماا علناً، فإن اللجنة 

األسووووووماا، واأللم من ذلق المعلوماس واألدلة الداعمة،  ، وقن قوالم(90) رم قن من  ير الالق القيان بذلق

 ُسوووت دن باسوووتمرار لمسووواعدة عملياس المسووواالة الدولية و لق التابعة لدول  المة، بما في ذلق اآللية الدولية 

المحايدة المسوووتقلة للمسووواعدة في التحقيق والماحقة القضوووالية لألشووو اص المسوووؤولين عن الجرالم األشووود 

 ا2011يف القانون الدولي المر كبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس خطورة وفق  رن

 انعدام المساءلة على الصعيد المحلي -باء 

بدا قن حكومة الجمهورية العربية السوووووورية اعترفو في البداية بضووووورورة التحقيق في ادعاااس  -73

انونية ال اإووووة المسووووتقلة للتحقيق في جميل السوووولوك اإلجرامي ومحاسووووبة الجناة، عندما شووووكلو لجنتها الق

وقشارس الحكومة كذلق إلى قنها قد  عم   ا(91)2011القضايا المتعلقة باألحداو التي وقعو منذ آذار/مارس 

 مل اللجنة بعد قن  كون لجنتها القانونية ال اإة قد قنهو عملهاا 

__________ 

ً لاطات على مزيد من النقا ، انظر  (90)  https://ohchr.org/Documents/Publications/AttributingIndividual :قيضوووووا

Responsibility.pdfا  

(91) A/HRC/S-17/2/Add.1،annex III ا 

https://ohchr.org/Documents/Publications/AttributingIndividualResponsibility.pdf
https://ohchr.org/Documents/Publications/AttributingIndividualResponsibility.pdf
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لعسوووكرية ق مل قي من قفراد القواس ا ير قن اللجنة لم  تلق حتى اآلن قي معلوماس  تعلق بالتحقي -74

نتهاكاس اقو قواس األمن قو موظفي الحكومة السوووووووريين قو محاكمتهم قو إدانتهم قو  برلتهم فيما ي ص قي 

 جنالية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان قو القانون الدولي اإلنساني منسوبة إلى الحكومةا 

اكم على مدم السوونواس التسوول الماضووية إلى قن المحوباإلضووافة إلى ذلق، خلرووو اللجنة باسووتمرار  -75

مبو قن المحاكم الوطنية السوووورية ليسوووو آلية فعالة يمكن إقامة العدل من خالهاا ولم  قف اللجنة بعد على ما ي

دولية ال طيرةا ولم السورية  ملق اإلرادة قو القدرة على الوفاا با لتزاماس الدولية بمقاضاة مر كبي الجرالم ال

و حتى اآلن قي  طوراس إووووووو  رفل الحروووووووانووة عن قواس األمن والم ووابراس التي    زال  تمتل  حوود

إلى  وباإلضافة ا69/2008و 1969/14بالحرانة من الماحقة القضالية بموجب المرسومين الت ريعيين رقم 

س اإلرلابية، لكياناذلق، فيما يتعلق بالجرالم وا نتهاكاس التي  ر كبها الجماعاس المسوووووولحة  ير الحكومية وا

إووووووة وم تلف يبدو قن محكمة مكافحة اإلرلا  والمحاكم الجنالية العادية والمحاكم العسووووووكرية الميدانية ال ا

اس للمحاكمة المحاكم الدينية المحلية في المناطق التي  سيطر عليها الحكومة  عم  بطريقة  عسفية دون ضمان

قة ألن نظان ال عادلةا و   زال اللجنة قل لدوال ياً الحقوق ا ية السوووووووري ينتهق حال لة الجنال ية في مراعاة عدا ل

 األإول القانونية وفي المحاكمة العادلة، ما يضاعف من معاناة ضحايا النزات المسلحا 

فيما يتعلق بحالتين محدد ين من  (92)وباستمناا المعلوماس الواردة من "الحكومة السورية المؤقتة" -76

حا س اإلعدان خار  نطاق القضوووواا، لم  تلق اللجنة بعد معلوماس عن الجماعاس المسوووولحة  ير الحكومية 

التي  حاسوووووب قوا ها لي في حا س محددة من ا نتهاكاس قو التجاوساس المزعومة ضووووود السووووووريين فيما 

  ا2011يتر  بالنزات الدالر منذ آذار/مارس 

واللجنة على علم بالتحقيقاس التي  جريها حكوماس بعض الدول المالمة في السلوك  ير الم روت  -77

المحتم  لقوا ها، ولكن لم يسوووووفر قي منها عن ماحقاس قضوووووالية ب ووووو ن جرالم الحر  المو قة وانتهاكاس 

الذي  قوده الو ياس القانون الدولي اإلنساني المر كبة بالقرف الجوي قو ب ي قفعال قخرما ون ر التحالف 

المتحدة علناً ما لديه من معلوماس عن القتلى والجرحى المدنيين الذين سووووووقطوا في  نفيذ  ارا ه الجوية، 

ولكنه لم يعترف حتى اآلن بحادو واحد في الجمهورية العربية السورية يبلغ مستوم انتهاك القانون الدولي 

ة قولى نحو ال ووووووفافية، فإنها    زال بعيدة عن  حقيق وفي حين قن لذه التدابير لي خطو ا(93)اإلنسووووووواني

المسوووووواالةا وامتنعو معظم الدول التي كان لها ن وووووواط عسووووووكري في الجمهورية العربية السووووووورية، في 

، عن اإلباغ عن قي انتهاكاس منسوووبة إلى قوا ها قو 2020مراسووا ها مل اللجنة في الربل األخير من عان 

 ا(94)داد لذا التقريرلم  كن قد ردس بعد وقو إع

 الجهود الدولية الرامية إلى المساءلة -جيم 

سرعان ما ظهرس ضرورة المساالة عن الجرالم المر كبة في الجمهورية العربية السورية على  -78

الم وووار إليه ) 2012حزيران/يونيه  30الروووعيد الدولي بعد بداية النزاتا وفي البيان ال تامي الروووادر في 

__________ 

(92) A/HRC/45/31 ا46، الفقرة 

-www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/CIVCAS٪20Releases/2020/CJTF :انوووووظووووور مووووومووووواً  (93)

OIR٪20Press٪20Release-20201201215-01-OCT2020٪20CIVCAS٪20Release٪20(1).pdf ا يوووووووجووووووودر

ما يتعلق بوفاة مدني واحدا انظر ية دون قن   لص إلى وقوت انتهاك في كة المتحدة قبلو المسوووووووؤول  :بالماحظة قيضووووووواً قن الممل

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2018-05-02/hcws665ا  

 مذكراس شفوية جرم  بادلها بين اللجنة ودول  المةا (94)

http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/CIVCAS٪20Releases/2020/CJTF-OIR٪20Press٪20Release-20201201215-01-OCT2020٪20CIVCAS٪20Release٪20(1).pdf
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/CIVCAS٪20Releases/2020/CJTF-OIR٪20Press٪20Release-20201201215-01-OCT2020٪20CIVCAS٪20Release٪20(1).pdf
http://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/CIVCAS٪20Releases/2020/CJTF-OIR٪20Press٪20Release-20201201215-01-OCT2020٪20CIVCAS٪20Release٪20(1).pdf
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2018-05-02/hcws665


A/HRC/46/54 

GE.21-00411 20 

، شووددس مجموعة العم  من قج  سوووريا على ضوورورة المسوواالة عن األعمال المر كبة (فباسووم بيان جني

 ا(95)خال األسمة كجزا من مبادلها وخطوطها التوجيهية لتلبية  طلعاس ال عب السوري

دولة قخرم،  56، قدمو سوووووويسووووورا، التي انضووووومو إليها 2013ومل  زايد حدة النزات في عان  -79

إلى  2011إلحالة الوضل في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من آذار/مارس  التماساً إلى مجلس األمن

، ولو نداا ردد ه مفوضوووة األمم المتحدة السوووامية لحقوق اإلنسوووان لدم إحاطتها (96)المحكمة الجنالية الدولية

 ا2013كانون الماني/يناير  18مجلس األمن في 

يركز في المقوووان األول على إسالوووة  (2013)2118وعلى الر م من قن قرار مجلس األمن  -80

يان جنيف الم زون الكيميالي لحكومة الجمهورية العربية السووووورية، فقد قعر  قيضوووواً عن   ييده الكام  لب

عربية برمته، ودعا إلى محاسوووووبة األفراد المسوووووؤولين عن اسوووووت دان األسووووولحة الكيميالية في الجمهورية ال

 السوريةا

، بضوووووورورة وضوووووول حد (2014)2139ان، ققر مجلس األمن، في قراره وبعد مرور قكمر من ع -81

لإلفاس من العقا ، وقكد من جديد ضووووورورة محاكمة مر كبي لذه ا نتهاكاس والتجاوساس في الجمهورية 

العربية السووورية قو المسووؤولين عنها برووورة قخرما وبعد قربعة قشووهر فقط، قعقب لذا القراَر، الذي ا ُ ذ 

، اسووت دان ا  حاد الروسووي والرووين حق النقض )الفيتو( ضوود م ووروت 2014اط/فبراير باإلجمات في شووب

 ا(97)قرار بإحالة الحالة في الجمهورية العربية السورية إلى المحكمة الجنالية الدولية

وفي مواجهة التقاعس على المستوم المحلي وعدن القدرة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنالية  -82

الدولية، لج  المجتمل الدولي إلى محاف  قخرم للضووووغط من قج  المسوووواالة عن الجرالم التي  زايد ار كابها 

س في جرالم الحر  في الجمهورية العربية السوووووووريةا وفتحو السوووووولطاس القضووووووالية في دول  المة  حقيقا

سورية، قفضو إلى قول إدانة من لذا النوت في عان  انظر الفرت ) 2016المر كبة في الجمهورية العربية ال

التعاون مل لذه الو ياس القضالية الوطنية وحددس سياستها ب  ن  2014ا وبدقس اللجنة في عان (دال قدناه

 ا(99)ققر مجلس حقوق اإلنسان نهجها ،2016وفي آذار/مارس  ا(98)2015لذا التعاون في عان 

تعاون  ، اآللية الدولية المحايدة المسوووتقلة كي 248/71وقن ووو س الجمعية العامة، بموجب قرارلا  -83

لدولي اعلى نحو و يق مل لجنة التحقيق في اسووووووتقاا و جميل وحفظ و حلي  األدلة على انتهاكاس القانون 

نالية جن، وإعداد ملفاس لتيسووير و سووريل السووير في إجراااس اإلنسوواني وانتهاكاس و جاوساس حقوق اإلنسووا

قو قد  -ة التي لها نزيهة ومسووووووتقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية قو اإلقليمية قو الدولي

، ا ومنذ ذلق الحين(4خترووووواص للنظر في لذه الجرالم، وفقاً للقانون الدولي )الفقرة ا -ينعقد لها مسوووووتقباً 

فاق م وووترك قُبرن في قحالو اللجنة الغالبية العظمى من قدلتها إلى اآللية الدولية المحايدة المسوووتقلة، عماً با 

ظانا ، رلناً بموافقة مسووووتنيرة من المرووووادر، ولي  واإوووو  نق  المعلوماس واألدلة بانت2018آذار/مارس 

ة الدولية المحايدة الم الجناة األفراد إلى اآلليوقدمو اللجنة قيضووووواً المعلوماس التي اسوووووتُند إليها في إعداد قو

 المستقلة، ولي  واإ   حديث لذه المعلوماس و جميعها بعد ك   مديد للو يةا 

__________ 

(95) A/66/865-S/2012/522 د(ا10، المرفق، الفقرة( 

 اA/67/694-S/2013/19 :انظر (96)

-https://news.un.org/en/story/2014/05/468962-russia-china-block-security-council-referral :انوووووظووووور (97)

syria-international-criminal-courtا  

(98) A/HRC/28/69 ً  دالا-، الفرت  الما

 ا4، الفقرة 17/31قرار مجلس حقوق اإلنسان  (99)

https://news.un.org/en/story/2014/05/468962-russia-china-block-security-council-referral-syria-international-criminal-court
https://news.un.org/en/story/2014/05/468962-russia-china-block-security-council-referral-syria-international-criminal-court
https://news.un.org/en/story/2014/05/468962-russia-china-block-security-council-referral-syria-international-criminal-court
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اق وعلى الر م من قن مجلس األمن كووان يُعنى في المقووان األول بوودعم الجهود المحليووة في العر -84

عزيز المسوواالة فريق التحقيق التابل لألمم المتحدة لت (2017)2379لمحاسووبة الجناة، فقد قن وو  قيضوواً في قراره 

طبيعة العابرة عن الجرالم المر كبة من جانب داعش/ نظيم الدولة اإلسووامية في العراق وال ووانا ولكن نظراً لل

، فإن 2018 للحدود التي يتسم بها  نظيم الدولة اإلسامية ووجوده اإلقليمي على األراضي السورية حتى عان

 يةافريق التحقيق   يزال و يق الرلة بالم هد العان للمساالة في الجمهورية العربية السور إن اا

 الهيئات القضائية الوطنية التابعة لدول ثالثة -دال 

في ظ  عدن وجود سوووب  لمحاسوووبة الجناة في الوقو الحاضووور في الجمهورية العربية السوووورية،  -85

محاسوووبة الجناة و  لف المجتمل الدولي عن إحالة الحالة إلى المحكمة الجنالية الدولية، فإن السوووبي  الوحيد ل

است دان  انو من خالفي محاكم  حترن الضماناس األساسية للمحاكمة العادلة ومراعاة األإول القانونية ك

 ليااس قضالية وطنية لدول  المة  مارس شكاً من قشكال الو ية القضالية العالميةا 

لة باإلرلا  لها عاقة بالنز -86 ات في وعلى الر م من قن دو ً عديدة قدانو قفراداً بجرالم متروووووو

محاكمتهم ب وو ن التحقيق مل قفراد و الجمهورية العربية السووورية، فإن عدداً قلياً نسووبياً من الدول سووعى إلى

لوقو جرالم دولية مر كبة ضووووووود السوووووووريين، ويتركز الجزا األكبر من التحقيقاس العامة واإلداناس في ا

 نداا الحاضر في عدد إغير من دول قوروبا الغربية، بما فيها قلمانيا والسويد وفرنسا والنمسا ولول

م  جود جناة مزعومين على قراضووووووي الدولة المعنية، مو تعلق الغالبية العظمى من الحا س بو -87

انون اعتقال السوولطاس الفرنسووية إسووان علو ، الذي كان ينتمي إلى جماعة جيش اإلسووان المسوولحة، في ك

 ا2013فيما يتعلق باختفاا قربعة ناشوووطين سووووريين بارسين في كانون األول/ديسووومبر  2020الماني/يناير 

سية بحق  اكما قإدرس المحاكم مذكراس    ة وقيف بحق قفراد خار  قراضيها، بما في ذلق مذكراس فرن

يد عبد مسؤولين رفيعي المستوم في الحكومة السورية، لم اللواا علي مملوك، واللواا جمي  حسن، والعم

لفرنسوووية االسوووان محمود، قحد مديري الم ابراس الجوية، فيما يتعلق باختفاا مواطنين يحملون الجنسووويتين 

ث ذلب ، طلبو قلمانيا رسوومياً  سووليم اللواا جمي  حسوون من لبنان، حي2019وريةا وفي شووباط/فبراير والسوو

 لتلقي العا  الطبي، لكن التسليم لم يتما

ر كا  وباإلضافة إلى ذلق، بُذلو جهود لمساالة شركاس ومديريها التنفيذيين عن ا شتراك في ا -88

ولكن لم  ل ركاس في الجمهورية العربية السورية خال النزات،جرالم ضد اإلنسانية في سياق قن طة  لق ا

  ردر قي إدانة من لذا القبي  لل ركاس حتى اآلنا

وقدمو اللجنة منذ بدا عملها معلوماس مباشوووووورة إلى سوووووولطاس ا دعاا الوطنية التابعة للهيااس  -89

ياً وطنياً دعماً للجهود الرامية إلى  حقيقاً جنال 60القضوووووووالية الوطنية في دول  المة فيما يتعلق ب كمر من 

من طلباس المعلوماس  -طلب منفروو   300مسوواالة الجناة، بما يتماشووى مل و يتها، وي ووم  ذلق قكمر من 

ياقية إلى طلباس إقامة ا  روووووووال بين ال ووووووهود المحتملين  عن قفراد معينين إلى طلباس المعلوماس السوووووو

عم المباشوور، اسووتُ دمو  قارير اللجنة قيضووا قدلةً في العديد من والسوولطاس الوطنيةا وباإلضووافة إلى ذلق الد

اإلجراااس القضوووالية األخرم، بما في ذلق مؤخراً في المحاكمة الجارية في كوبلنز ب لمانيا، حيث قضووويفو 

 ا(100) ا ة من  قارير اللجنة إلى األدلة

اسووووووترا يجي في شووووووؤون  و كمياً لهذه الجهود، قادس منظماس  ير حكومية وجماعاس لها دور -90

التقاضووي جهوداً إضووافية لتحقيق شووك  من قشووكال المسوواالة، من خال  ممي  الضووحايا وقسوورلم في دعاوم 

اسوووترا يجيةا و  وووم  إحدم لذه الحا س العلنية الجهود الرامية إلى مسووواالة الجمهورية العربية السوووورية 

__________ 

  اhttps://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/Trial-Report-11_Public_English_Final.pdf :انظر (100)

https://syriaaccountability.org/wp-content/uploads/Trial-Report-11_Public_English_Final.pdf
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ألجنبية، ولي دعوم قُقيمو باسووم قفراد قسوورة بموجب قانون الو ياس المتحدة ال اص بحروواناس السوويادة ا

، وقُمر في لذه 2012ماري كولفين، ولي إوووحفية قُتلو في قروووف حكومي في حمص في شوووباط/فبراير 

 ا(101)2019القضوووية بإإووودار حكم  يابي ضووود حكومة الجمهورية العربية السوووورية في كانون الماني/يناير 

 و جري في فرنسا إجراااس قضالية ذاس إلةا 

يضووووواً قوباإلضوووووافة إلى  قديم المعلوماس مباشووووورةً إلى الهيااس القضوووووالية الوطنية، قدمو اللجنة  -91

ميةا وقد معلوماس دعماً للجهود األخرم المبذولة في مجال التقاضي ا سترا يجي بقيادة منظماس  ير حكو

لوطنية، اطاس القضووووووالية فعلو اللجنة ذلق في الحا س التي لم  كن فيها لذه الجهود  كراراً لجهود السوووووول

ن موعرضووو سووباً جديدة محتملة لفتح مسوواراس للمسوواالة، بما في ذلق التقاضووي المدني، وبعد الحرووول 

 المرادر على موافقتها المطلوبة لتبادل لذه المعلوماسا

وعلى الر م من إووووعوبة الحرووووول على إحروووواااس كاملة عن جهود العدالة الجنالية والمدنية  -92

ى مسوووووواالة مر كبي الجرالم الدولية وانتهاكاس و جاوساس القانون الدولي لحقوق اإلنسووووووان، فإن الرامية إل

بلدان، بعضووووووها يتداخ  مل عملياس التحقيق  10 حقيق جنالي في  100اللجنة على علم بوجود قكمر من 

  ا(102)عملياس  تعلق بالتقاضي المدني 3عملية، و 60المذكورة قعاه والتي يتجاوس عددلا 

و  ووووك  الجهود العديدة التي  بذلها جمعياس الضووووحايا وقسوووورلم والسوووولطاس الوطنية الم ترووووة  -93

هود ناقرووة وكياناس التقاضووي ا سووترا يجية جهداً قسوواسووياً لمحاسووبة الجناةا وفي الوقو نفسووه، فإن لذه الج

ا في ذلق في الفردية، بمبطبيعتها، بالنظر إلى قن الو ية القضووووووالية  توقف على متطلباس النُظم القانونية 

 كمير من الحا س وجود الجناة ش رياً في اإلقليم الوطني للدولة المعنيةا

 أشكال العدالة األخرى للضحايا والناجين السوريين -هاء 

كما سووبق قن قوضووحو اللجنة، فإن مطالب الضووحايا بالعدالة والمسوواالة عنروور محوري في قي  -94

  سياسي حقيق السان، و  يمكن قن  قون بين  حقيق ذلق الهدف وإيجاد ح سوية  فاوضية وقي ح  دالم لت

ة للمرة قي مقايضوووووةا وباإلضوووووافة إلى المحاكماس، يوجد عدد من  دابير العدالة التروووووالحية قورد ها اللجن

 األولى في  قريرلا ال امس ع وووور، ولكنها  ظ  وجيهة و ير مسووووت دمةا و  ووووم  لذه التدابير: ضوووورورة

 100 000ة لتنسووووويق و وحيد ونق  المعلوماس المتعلقة بالمفقودين والم تفين المقدر عددلم بـووووووووووو إيجاد آلي

ح ش ص؛ واإلفرا  ا نفرادي ودون شروط عن جميل األش اص المحتجزين  عسفاً لدم قي كيان؛ والسما

ام  ال ووووووو لمراقبين دوليين مسووووووتقلين بدخول جميل قماكن ا حتجاس فوراً ودون قيود؛ والوقف ا ختياري

ق لوية مدنية لعملياس اإلعدان على نطاق البلد؛ واعتماد إجراااس مبسطة لتحديد الهوية لمن   يملكون و ال

لى عرسووووومية؛ وإسالة العقباس التي  عترا عودة الناسحين السووووووريين بروووووفة دالمة، بما في ذلق قدر هم 

 استرداد ممتلكا هما 

ا    االستنتاجات -رابعا

س الع ووووور الماضوووووية، ار كب قطراف النزات قب ووووول انتهاكاس القانون الدولي على مدم السووووونوا -95

اإلنساني وانتهاكاس و جاوساس القانون الدولي لحقوق اإلنسانا وشملو لذه ا نتهاكاس والتجاوساس قفعا ً 

__________ 

  اhttps://cja.org/wp-content/uploads/2016/07/Colvin-v-Syria-Complaint.pdf :انظر (101)

 والمرادر المفتوحةا 2020ردود الدول المالمة على المذكراس ال فوية المرسلة في   رين الماني/نوفمبر  (102)

https://cja.org/wp-content/uploads/2016/07/Colvin-v-Syria-Complaint.pdf
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من المرجح قن   ووووووك  جرالم ضوووووود اإلنسووووووانية وجرالم حر  وجرالم دولية قخرم، بما في ذلق اإلبادة 

 ةاالجماعي

ر  ولج س القواس الموالية للحكومة، وكذلق األطراف المتحاربة األخرم، إلى قسووواليب شووون الح -96

ا وركزس على واسووت دان األسوولحة التي  قل  من الم اطر على مقا ليها،    لق التي  قل  من إيذاا المدنيين

س السوووريون من عمليا ا سووتياا والسوويطرة على األراضووي، على حسووا  حقوق السووكان المدنيينا وعانى

قروووف جوي واسوووعة النطاق لمناطق مكتظة بالسوووكان؛ و عرضووووا لهجماس باألسووولحة الكيميالية وعملياس 

اً م زية حرار عررية قان فيها الجناة بتجويل السكان عمداً با بات قساليب القرون الوسطى وفرضوا قيود

ية  ماً قن بر ال طوط وعع –   قب  التبرير على المسووووووواعداس اإلنسوووووووان بر الحدود على حد سووووووواا، عل

 التهاا المساعداس عبر الحدود قُررس بموافقة مجلس األمنا ولم  ترك قلوال النزات قسرة سورية إ  وط

وعلى الر م من قن نطاق ا نتهاكاس المر كبة في الجمهورية العربية السووووورية كان معروفاً منذ  -97

فذة راو و في نا لدول ال فإن ا ية  مرحلة مبكرة،  ية إلى إخماد النزات في الجمهورية العرب لا الرام جهود

السووريةا وفي حين قيد بعضوها ضورورة إيجاد ح  سوياسوي، كمف في الوقو نفسوه  دخله العسوكري، األمر 

ر م  -الذي ساد من  دوي  النزات وإ داق األموال على األطراف المتحاربة وإمدادلم بالمقا لين واألسووولحة 

ن  سوووهي  ار كا  ا نتهاكاسا وخلص المبعوو ال اص الم وووترك السوووابق لألمم المتحدة ما قدم إليه ذلق م

وجامعة الدول العربية إلى سوووووريا، األخضوووور اإلبراليمي، إلى قن: "ك  شوووو ص كانو له قجند ه، وكانو 

عتداا وكان ا  ا(103)مرووالح ال ووعب السوووري    ي في المر بة المانية قو المالمة قو    ُراعى على اإلطاق"

 على المدنيين السوريين قيضاً اعتداًا على القواعد األساسية لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيا 

وا  اذ قرار مجلس  2012وقد ُوضوووول إطار كاف للمفاوضوووواس منذ إوووودور بيان جنيف في عان  -98

يقوه اآلن على ويجوب  عزيز لوذا اإلطوار و حوديموه، ويجوب قن يعكس موا يمكن  حق ا(2015)2254األمن 

 مني واقعياسالفور إلعادة بناا المقة في الزخم من قج   حقيق سان قالم على التفاوا استناداً إلى جدول 

لم سنواس، ظلو الجرالم وا نتهاكاس والتجاوساس الواسعة النطاق دون عقا ، و 10وعلى مدم  -99

من،  حققو مكاسوووووووب في مجال يُحاسوووووووب مر كبولا؛ ومل ذلق، وعلى الر م من التقاعس في مجلس األ

دان الو ية الماحقة الجنالية من خال إن وووووواا اآللية الدولية المحايدة المسووووووتقلة، وعملياً من خال اسووووووت 

لجمهورية االقضوووالية العالمية و يرلا من قشوووكال الو ية القضوووالية لمحاكمة مر كبي الجرالم المر كبة في 

س في  خر كميراً ا  اذ مبادراس مبتكرة مما لة لسوووووود المغراالعربية السووووووورية على إووووووعيد عالميا وقد  

ب  منها  حديد لوية المفقودين والم تفين، والعم  على إطاق سوووورا ح عمون مجا س العدالة األخرم، بسووووُ

ن، و  سيما المحتجزين  عسفاً، ودعم قسر الضحايا والناجين، و قديم التعويضاس للضحايا، و سريح المقا لي

 جميل وفير الدعم النفسوووي ا جتماعي ال وووام ، و  سووويما لألطفال وضوووحايا العنف الجنسوووي، واألطفال، و 

ل لذه وحفظ و و يق سجاس الو الق المدنية وسجاس السكن واألراضي والممتلكاسا وينبغي قن  قود جمي

 االعملياس مجموعاسا  مميلية من السوريين، مل  قديم المجتمل الدولي الدعم التقني المطلو 

ب  لتحفيز كام  نطاق إإووواحاس قطات األمن والحوكمة، بما في ذلق التدقي -100 ق، وينبغي  حري سوووُ

 واست دان آلية الحقيقة والمرالحة، وينبغي وضل األسس الاسمة  عتمادلاا

، مااس التوإوووووياس إلى قطراف النزات والمجتمل الدولي 33 وقدمو اللجنة، في  قاريرلا الـووووووووووو -101

الدوليةا وفي لذا التقرير، الذي يقدن عرضووووواً عاماً لا جالاس والجهود الرليسوووووية لدعم العدالة والمنظماس 

__________ 

(103) Christopher Phillips, The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East (New 

Haven and London, Yale University Press, 2016), p. 232ققوال األخضوور اإلبراليمي منقولة عن مقابلة قجرالا ، 

 ا2015آ /ق سطس  31معه المؤلف في باريس في 
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والمسوواالة،  كرر اللجنة  لق التوإووياس كاملةً و قدن  وإووية شوواملة واحدة: إعان وقف دالم إلطاق النار 

سية التي  دعم الحك ومة والجماعاس المسلحةا على الفور، يؤيده مجلس األمن و طبقه الدول األعضاا الرلي

ويجب قن يكون وقف إطاق النار لذا حقيقياً، وينبغي وضوووول ضووووماناس لضوووومان عدن اسووووت دامه وسوووويلةً 

لإلعداد لهجماس جديدة، ب  إلفسوووواح المجال لمفاوضوووواس يقودلا السوووووريون و سووووتعادة حقوق اإلنسووووان 

 األساسية التي ُحرموا منها فترة طويلةا
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Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 

 1 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official 

endorsement or acceptance by the United Nations. 
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Annex II 

  Estimated area of influence maps, 2013–20201 

 A. October 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 

 1 The representation of approximate areas of influence is limited to data relevant for the human rights 

situation in the Syrian Arab Republic and in relation to the mandate and findings of the Commission of 

Inquiry on the Syrian Arab Republic. 
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