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 مجلس حقوق اإلنسان 
 واألربعون  الثامنة الدورة

  2021تشرين األول/أكتوبر  1  -أيلول/سبتمبر  13
 من جدول األعمال 4البند  

 بها سالمجل اهتمام تتطلب التي اإلنسان حقوق  حاالت

 تقرير لجنةةة التيق ا الةةدوللةةة المسةةةةةةةةةتقلةةة المعنلةةة  ةةالجمهوريةةة العربي   
 **   * السورية 

 موجز  
ً  ققراه    ، تعرض لجنة التحقيق 46/22                                                         في هذا التقرير، المقد م إلى مجلس حقوق اإلنساا  عم

ل  إلييالدولية المساااااااااااتقلة المعنية قالجميوهية العربية               ا بناء  على                                     الساااااااااااوهية الساااااااااااتنتاجا  التي تو ااااااااااا 
في المنااا ق    2021حزيرا /يونياا     30إلى    2020تموز/يولياا     1الفترة من                             التحقيقااا  التي أ جريا  في

إدلب وغرب حلب؛ وشاااامال حلب وهأع العين؛ وشاااامال شاااارق الجميوهية و الحكومة؛   ةسااااي ر الخاضااااعة ل
 العربية السوهية.
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 الوالية والمنهجلة -     أوال   

في إعدادها     ا ، أسااسا   ( 1) الجميوهية العربية الساوهيةدولية المساتقلة المعنية ق اساتند  لجنة التحقيق ال -1
ً  قمنيجيتيا المسااااتقرة، التي تيتده فييا قالمماهسااااا  المتًعة عادة  في لجا  التحقيق وفي                                                                                                      ليذا التقرير، عم

.  ( 2) في المن قاة ومن جني      ا ،  حضااااااااااااااوهيا مقاابلاة أجريا     538التحقيقاا  المتعلقاة قحقوق اإلنساااااااااااااااا ، إلى  
ا ع الفيديو والصااااااااوه الساااااااااتلية من مصاااااااااده                                                         وج مع  وح لل  الوثائق والتقاهير والصااااااااوه الفوتوغرا ية ومق

كتااقاة وأثنااء الجتمااعاا ، معلوماا  عن الحوادد واألحاداد والت وها       ا ، . و لبا  اللجناة أ ضاااااااااااااا ( 3) متعاددة
ياه اإلثًا  مسااااااتوفى عندما تبر مع       . وي ع( 4) من الحكومة وأ راف النزاع والدول األعضاااااااء في األمم المتحدة

ماا وهد تادعو إلى العتقااد قاا  األحاداد المعنياة قاد وقعا  على نحو    ةمعقولا تكو  لاد  اللجناة أسااااااااااااااًااب  
                                                                              ، وحيثما أمكن، قا  ال رف المحاهب الذه ح دد  هويت  قد اهتكب النتياكا  المعنية.و ف 

البلد والشواغل المتعلقة قحما ة األشخاص    ول تزال تحقيقا  اللجنة مقيدة قسبب منع الو ول إلى -2
                                                                 مقابً . وفي جميع الحال ، ظل   اللجنة تسترشد قمبدأ "عدم اإلضراه". معيم ال تجر  الذين  

 .ودوتشكر اللجنة كل من قدم ليا معلوما ، ول سيما الضحا ا والشي -3

 التطورات السلاسلة والعسكرية -       ثانلا   

إلى انخفاااض كبير في األعمااال العاادائيااة في   2020آذاه/ماااهع    5أد  وقف إ ًق الناااه في   -4
. واسااااااااااتمر تدهوه الوضااااااااااع ( 5) الشاااااااااامال الغربي، ولكن الحالة في الجميوهية العربية السااااااااااوهية ظل  متقلًة

إلى تزايد الضاااغط على النظام الصاااحي الذه عصاااف  ق  الحرب   19-القتصااااده، كما أد  جائحة كوفيد
وقف إ ًق  من أجال  2020في آذاه/مااهع الموجا   مين العاام  األ        ناداء  غياة لق آذاناا  اااااااااااااااي في البلاد. ولم  

الجزاءا  من أجل ضااااااااااما   رفعلالعشاااااااااارين،  الناه على الصااااااااااعيد الو ني، و لً  إلى أعضاااااااااااء مجموعة  
 .19-جائحة كوفيدل للتصدهالحصول على الغذاء واإلمدادا  الصحية األساسية، قما في ذلك الدعم 

ًسااااابب نقق الوقود وجد الكثيرو  أنفسااااايم  ايدة أمام المدنيين.  ية تحد ا  متز وت رح الحياة اليوم -5
يناير أنيا ساتخف   /في حالة  اع عندما أعلن  وزاهة النفط والثروة المعدنية الساوهية في أوائل كانو  الثاني

 التوهيد، الذهقساابب التاخير في ساالساالة   - لًع  أنواع الوقودقالنسااًة      ا ،  الربع تقريً  قمعدل  -توزيع الوقود  
  ، خف  البنك المركزه مرة أخر  قيمة الليرة السوهية2021نيسا /أبريل    15. وفي  ( 6) عزت  إلى أثر الجزاءا  

  

 .    ل يغسيرجيو بينييرو )الرئيس( وكاهين كونينغ أبو زيد وهاني م ولوأعضاء اللجنة هم قا (1)

                                  (، أ جري  غالبية المقابً  عن قعد. 19-يروع كوهونا )كوفيدللقيود المفروضاااااااااة على السااااااااافر  يما يتصااااااااال جائحة مرض ف   ا  نظر  (2)
قازمة الساااااااايولة في الميزانية العاد ة لحمم المتحدة وما يتصاااااااال بيا من    ا  المشاااااااامولة قالتقرير، تاثر عمل اللجنة أ ضااااااااوخًل الفترة  

،  العاادد المتوقع من الموظفين   منفي المااائااة    40تخفيضاااااااااااااااا  في الميزانيااة، ممااا أجبر اللجنااة على العماال معظم الفترة قاااقاال من  
 حد بدهجة كبيرة من ن اق تحقيقاتيا. مما

توج  حكومة الجميوهية العربية الساااااوهية قشاااااكل دوهه هساااااائل مت اققة إلى األمين العام وهئيس مجلس األمن وغيرهما  يما يتعلق   (3)
  30إلى    2020تموز/يوليا   1لحكوماة في الفترة من قادمتياا ا  القبيالهسااااااااااااااالاة من هاذا   68قاالحاال  التي تثير القلق. وحللا  اللجناة  

 .2021حزيرا /يوني   

أ اه/مايو   31و  2020تشرين الثاني/نوفمبر   24تشرين األول/أكتوبر و  16حزيرا /يوني  و  30حزيرا /يوني  و  5ي هسائل مؤهخة ف (4)
  وهية قشاااا  مساااائل وحوادد )انظر المرفق الراقع(، حكومة الجميوهية العربية السااا  من اللجنة معلوما     التمسااا  ،  2021حزيرا /يوني     15و 

 لب معلوما  إلى أ راف النزاع األخر  والدول األعضااااء األخر     59ًل الفترة نفسااايا، وجي  اللجنة  ولكنيا لم تتلق أه هد. وخ
 .التي تل  ذلك والمراسً في األمم المتحدة، وهي ممتنة للردود 

 .بية السوهية، انظر المرفق األوللً ًع على خري ة للجميوهية العر  (5)

 .www.sana.sy/?p=1292868انظر  (6)
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ليرة ساااوهية/للدوله الواحد  2  500ليرة ساااوهية للدوله الواحد من دولها  الول ا  المتحدة إلى  1 250 من
 عاه السلع واألدوية. يادة أخر  في أس، مما أد  إلى ز ( 7) من دولها  الول ا  المتحدة

في الماائة من الساااااااااااااكاا (    60مليو  ساااااااااااااوهه )حوالي  12,4وخلق برنامج األغذ ة العاالمي إلى أ    - 6
في الماائاة   43في حين أفااد   – لى اإل ًق  تم اإلبًغ عنا  ع  هقم وهو أعلى   –  عاانو  من انعادام األمن الغاذائي  

الوق  نفسااا ،  . وفي ( 8) لغ عن  في العام الماضاااي وهو ضاااعف الرقم المب   ساااوء اساااتيًا الغذاء، قانيم  عانو  من  
تساااااااليم اللقاحا  في إ اه   أد  تاخر القدهة على إجراء اختًاها ، والنقق الحاد في إمدادا  األكساااااااجين، وبطء 

عرقة جيود التصااااااااااده   ، إلى 19- كوفاكس، هكيزة اللقاحا  في إ اه مًادهة تسااااااااااريع إتاحة أدوا  مكافحة كوفيد 
 .  ( 9) المحلية  على ن اق واسع في المجتمعا    19- عدو  جائحة كوفيد  تفشي جائحة وسط  لل 

      /آذاه فيإنسااااااااااااانية   ةمليو  سااااااااااااوهه  حتاجو  إلى مساااااااااااااعد  13,4ما  قده بنحو   أ اااااااااااالومن   -7
مًيين شاااااااااخق في شااااااااامال   4,9 قيم   -  2020في المائة عن عام  21بزيادة قدهها  أه  –  2021ماهع 

تموز/يوليا ،    9(، الاذه اعتماد قااإلجمااع في  2021)2585في قراه    ،جادد مجلس األمن قاد. و ( 10) غرب البلاد
ود، وإ  كا   فرض معبر قاب اليو  الحدوده كنق ة دخول وحيدة للساااااالع  آلية إ صااااااال المعونة عبر الحد

 اإلنسانية لحمم المتحدة.

القوا  الحكومية ظل     ، حيثمحتدمةوفي الوق  نفساا ، اسااتمر النزاع وظل  التوترا  العسااكرية  -8
 الجماعا  في عدادالجماعا  التي  اااااااااااااانفتيا األمم المتحدة ، و والجماعا  المساااااااااااااالحة غير التاقعة للدولة

ظل     الجبيةتعمل على مقربة من قعضااااااااايا الًع ، هغم أ  خ و     ( 11) ههابية وخمساااااااااة جيو  أجنبيةاإل
غاهة جوية   82اد الروساااااي ما ل  قل عن الفترة )انظر المرفق الثاني(. وشااااان  قوا  التح هذ   ثابتة خًل

، ققيادة الول ا  داعشد  دعما لحكومة الجميوهية العربية الساااااااااااوهية، في حين شااااااااااان التحالف الدولي ضااااااااااا 
ا   وأفاد  التقاهير ق .  ( 12) غاهة جوية في الجميوهية العربية الساااااااااااوهية  56المتحدة األمريكية، ما ل  قل عن  

قالقرب من  2020أغساااا س  آب/وية إضااااا ية على األقل، اثنتا  في الول ا  المتحدة شاااان  أهبع غاها  ج
ضاااد جماعا  مسااالحة غير   2021يوني  وحزيرا /  فبراير/القامشااالي، وغاهتا  جويتا  إضاااافيتا  في شاااًا 

حااادثااة من حوادد الغاااها     19. وتتًعاا  اللجنااة مااا ل  قاال عن  ( 13) حكوميااة قااالقرب من الحاادود العراقيااة
هية العربية السااااوهية، قما في ذلك تي شاااانتيا القوا  اإلساااارائيلية على أهاضااااي الجميو الجوية المبلغ عنيا وال

 . ( 14) كانو  الثاني/يناير ضد القوا  الموالية للحكومة 13حادثة مميتة قشكل خاص في 

  

(7) World Food Programme, “Syria Country Office Market Price Watch Bulletin”, issue 77, April 2021 . 
  https://news.un.org/en/story/2021/06/1094782  :انظر (8)

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021٪2004٪20WFP٪20Syria٪20External٪20Situationو 
٪20Report٪2004٪20٪20April٪202021.pdf . 

 /https://reliefweb .intو   www.emro.who.int/syria/news/update-on-covid-19-vaccination-in-syria.htmlانظر   (9)

sites/reliefweb.int/files/resources/Syrian%20Arab%20Republic%20-%20COVID-19%20Humanitarian%20 

Update%20 No.%2026%20As%20of%2010%20June%202021.pdf. 
 . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdfانظر:  (10)
 ئيل وتركيا وجميوهية إيرا  اإلسًمية والول ا  المتحدة األمريكية.التحاد الروسي وإسرا (11)

 .www.inherentresolve.mil/Releases/Strike-Releases   ا  بيانا  مسجلة لد  اللجنة. انظر أ ض  (12)
-www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2516530/us-conducts-defensive-airstrikesانااااااااااظاااااااااار   (13)

against-iranian-backed-militia-in-syria/   وwww.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672875/ 

statement-by-the-department-of-defense . 
الساوهية إلى األمين العام وهئيس الرساائل المت اققة التي وجيتيا حكومة الجميوهية العربية     ا  بيانا  مساجلة لد  اللجنة. انظر أ ضا (14)

لً ًع  و .  S/2021/46، ول سااايما 2021حزيرا /يوني     30إلى    2020تموز/يولي    1مجلس األمن وهساااائل أخر  في الفترة من 
 .27، الحاشية 19، الفقرة A/HRC/46/54ية للحكومة، انظر على تعري  القوا  الموال

http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672875/statement-by-the-department-of-defense
http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672875/statement-by-the-department-of-defense
http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672875/statement-by-the-department-of-defense
http://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672875/statement-by-the-department-of-defense
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بؤهة للعنف، قما في ذلك اليجما  على الدوهيا  تشاااااااكل وظل  إدلب والمحافظا  المحي ة بيا   -9
 ، 2021 ا  الجوية والبرية في أوائل عام تخفي  التوتر. واشاااتد  اليجم لمشاااتركة في من قة  الروساااية التركية ا 

 )انظر الفرع هاقعا أدنا (.              الام ح ي د ةمما أثر على المستشفيا  ومرافق الغاز 

حدثا شً   اليدوية الصنعوفي من قتي عفرين وهأع العين، أ ًح  التفجيرا  قاألجيزة المتفجرة  -10
ذا القبيل، أسافر  عن مقتل وتشاوي  ما ل  قل اللجنة ساًعة حوادد من ه  نساًة للمدنيين. ووثق أسابوعي قال

ً   243عن   ً               امرأة وهج  أدنا (.    ا  وأضر  قالبنيا  التحتية المدنية )انظر الفرع خامس       و ف

التي وفي الشااااااامال الشااااااارقي، أد  المصااااااااعب القتصااااااااد ة والوضاااااااع األمني اليش و"األنظمة"   -11
مظاهرا  واساااااعة الن اق في محافظتي   قيامإلى   ( 15) الذاتيةالتي وضاااااعتيا اإلداهة  و شاااااعبي  ظى قساااااند  حت  ل

أدنا (. وظل وجود فلول داعش  شاااكل تيديدا لحمن في المن قة، ومع     ا   الحساااكة وحلب )انظر الفرع ساااادسااا 
 تزايد هجما  داعش، زاد السخط العام. 

  26 يل، وأجري  فينيسا /أبر   18ية العربية السوهية في  وأعلن  النتخاقا  الرئاسية في الجميوه  -12
،  2000أ اه/مايو. وأعيد انتخاب الرئيس قشااااااااااه األساااااااااد، الذه  قود الجميوهية العربية الساااااااااوهية منذ عام  

في المائة من األ ااااوا . واقتصاااار التصااااوي  على المنا ق الخاضااااعة لسااااي رة الحكومة وفي   95 بنسااااًة
 . ( 16) ، التي لم تراقبيا األمم المتحدةوجر  التشكيك في مصداقية النتخاقا أجزاء من الشتا  في الخاهج، 

ألشااااخاص الذين أدينوا قجرائم من على ا   ا  الرئيس عفو   أ اااادهأ اه/مايو،   2وقبل النتخاقا ، في   -13
ء من السااااااجنا   ا  محدود   ا  قبيل التيريب وإساااااااءة اسااااااتعمال المخدها  وتجاهة العمً  األجنبية. وأفيد قا  عدد

 احيم  يما قعد. أ لق سر 

  خًل الفترة المشاااااااااااااامولاة قاالتقرير ثًد جول  من اجتمااعاا  اللجناة الادسااااااااااااااتوهياة التي وعقاد -14
(. وأبلغ المًعود الخاص لحمين العام 2015)2254يتماشاى مع قراه مجلس األمن     ا   جديد   ا  ساتصاوغ دساتوه 

ى قا  خًفا  جوهرية، قما في ذلك عل 2020إلى ساااوهيا، جير أو بيدهسااان، مجلس األمن في أواخر عام 
 المستو  العام، ل تزال قائمة، مما  حول دو  إحراز تقدم ملموع نحو التو ل إلى حل سياسي. 

آذاه/ماهع لمناقشاااااااااااة  11واجتمع وزهاء خاهجية ق ر والتحاد الروساااااااااااي وتركيا في الدوحة في  -15
لن وزير خاهجية تركيا أ  البلدا  الثًثة بدأ  الجميوهية العربية السااااااااااااوهية. وبعد الجتماع، أع موضااااااااااااوع

عملية تشااااااوه ثًثية جديدة للمسااااااهمة في إ جاد حل ساااااياساااااي دائم في الجميوهية العربية الساااااوهية، ولكن  
 أشاه إلى أ  العملية ل تيدف إلى تقوي  محادثا  أستانا.

العمل             قمحاي دةالمسااتو  المعني عام عن إنشاااء الفريق السااتشاااهه المسااتقل الر يع  وأعلن األمين ال -16
،  2021كانو  الثاني/يناير   21اإلنساااااني في الجميوهية العربية السااااوهية والمؤلف من ثًثة أشااااخاص في 
 .المحايدةوأني   ق  ميمة إسداء المشوهة إلى األمين العام قشا  كيفية تعزيز آلية 

لعربية الساوهية على هأع جدول أعمال الة اساتخدام األسالحة الكيميائية في الجميوهية اوظل  مسا  -17
،  نيسااااااا /أبريل   12كل من مجلس األمن ومنظمة حظر األساااااالحة الكيميائية خًل الفترة قيد السااااااتعراض. وفي  

إلى العتقاد معقولة تدعو      ا   نشاااااااااار فريق التحقيق وتحديد اليوية تقرير  الثاني، وخلق إلى أ  هناا أسااااااااااًاق 
ًاا /فبراير   4الجوياة السااااااااااااااوهياة ألقا  في  اائرة هليكوبتر تااقعاة للقوا   قاا  أساااااااااااااا واناة واحادة  2018شاااااااااااااا
نيسااااااااا /أبريل،  22. وفي ( 17) على األقل   ا  فرد 12األقل من الكلوه في من قة سااااااااراقب، مما أثر على  على

  

(15) A/HRC/45/31 12، الفقرة. 

 .www.un.org/press/en/2021/db210525.doc.htmو S/PV.8805ى سبيل المثال، انظر، عل (16)

 .55، الفقرة A/HRC/39/65انظر الوثيقة  (17)
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اساااااااااااتعمال األسااااااااااالحة الكيميائية مؤتمر الدول األ راف في اتفاقية حظر اساااااااااااتحداد وإنتاج وتخزين و  اتخذ
 . ( 18) التفاقية بتعليق قع  حقوق وامتيازا  الجميوهية العربية السوهية قموجب   ا  قراه وتدمير تلك األسلحة 

و يما يتعلق قالمساااااااءلة،  ااااااده أول حكم يتعلق قمماهسااااااة الدولة للتعذيب في الجميوهية العربية  -18
ميا تحميل انيا. وأعلن  هولندا، ثم كندا  يما قعد، عن اعتزاشااااااااًا /فبراير في كوبلنز، ألم 24السااااااااوهية في 

ولية عن النتياكا  الجسااااااااااااايمة لحقوق اإلنساااااااااااااا  والتعذيب حكومة الجميوهية العربية الساااااااااااااوهية المساااااااااااااؤ 
من اتفااقياة منااهضاااااااااااااااة التعاذياب وغير  من ضااااااااااااااروب المعااملاة أو العقوباة القااسااااااااااااااياة    30الماادة   قموجاب

 .( 19) الميينةالًإنسانية أو  أو

 المناطا الخاضعة لسلطرة اليكومة -       ثالثا   

 العدائلةعمال  األس ر   -ألف 

   ا  متزايد   ا  شاايد  المن قة الجنوبية من الجميوهية العربية السااوهية، ول ساايما محافظة دهعا، انعدام -19
والشاااااااااااتًاكا  بين األفراد  لحمن خًل الفترة المشااااااااااامولة قالتقرير، قما في ذلك عمليا  القتل المساااااااااااتيدف  

لب من القوا  الحكومية ق رد قع  األفراد  ًاكا  م اقع  الشاااات ب  المساااالحين وأجيزة أمن الدولة. وأعق
إلى المنا ق الخاضااااااعة لسااااااي رة الجماعا  المساااااالحة. واسااااااتخدم  تكتيكا  شاااااابيية قالحصاااااااه في عدة 

 مناسًا  لدفع المجتمع المحلي إلى اإلذعا .

     ترا  في كناكر، هي  دمشااااااااااااااق، بين القوا  الحكومية والسااااااااااااااكا   وال أيلول/ واسااااااااااااااتمر  التو  -20
أيلول/سااااااااابتمبر، ألقى مساااااااااؤولو  في نق ة تفتيش مخصاااااااااصاااااااااة تاقعة لمديرية  20. وفي  2020سااااااااابتمبر  

المخابرا  الجوية على جسااااااااار ال يًة، بين من قتي الكساااااااااوة والدنو ، القً  على ثًد نسااااااااااء وفتاة في  
أقاهب النسااااااااااء   مما أثاه احتجاجا  في البلدة في اليوم التالي. و الب  القوا  الحكومية الثالثة من العمر،

أيلول/سااااااابتمبر، وبينما كا  الناع يتجمعو  عند نق ة    22بتساااااااليم أنفسااااااايم مقابل إ ًق ساااااااراحين. وفي 
الذكوه. وألقي التفتيش نفسيا في انتظاه التسليم، اعتقل أفراد من قوا  األمن العسكره أحد أقاهب الضحا ا  

بين قع  المسااالحين وقوا  األمن الحكومية القً  على هجل آخر في األ ام التالية. وتحول  المواجيا  
من قوا    220مقتل شاااخق وإ ااااقة اثنين آخرين من مساااؤولي الفرع   إلى مواجيا  قاتلة، مما أسااافر عن

التنقل ودخول المواد الغذائية  األمن العساااااااااااااكره. وفي أعقاب ذلك،  وق  القوا  الحكومية كناكر، ومنع 
 من السكا . 30 000 على األقل، على حساب ما  قاهب    ا   ومي  12والوقود والمواد غير الغذائية لمدة 

، هاجم مساالحو  مجيولو  نق ة تفتيش 2020تشاارين الثاني/نوفمبر   8وبعد قضااعة أسااابيع، في   -21
تاقعة لمديرية المخابرا  الجوية في شاااارق الكرا في محافظة دهعا، مما أساااافر عن مقتل خمسااااة مسااااؤولين 

علييا القوا  الموالية للحكومة البلدة، وفرضااااااا     وق ي وق  لحق،  حكوميين وإ ااااااااقة اثنين آخرين. وف
شااااخق. وكا  الو ااااول إلى الخدما ، قما في ذلك  30  000 ومنع  حرية التنقل لما  قده بنحو    ا   حصاااااه 

للغا ة. و الب  القوا  الحكومية    ا  الرعا ة الصااااااااااااااحية، إضااااااااااااااافة إلى المواد الغذائية وغير الغذائية، محدود
الحكومة مع أسااااارهم وتساااااليم األسااااالحة،  ن الرجال ونقليم إلى منا ق غير خاضاااااعة لساااااي رة  بتساااااليم عدد م

ى أنيااا أخااذ  أثناااء المواجيااة في نق ااة التفتيش. وأفاااد الماادنيو  قااانيم في ذلااك األساااااااااااااالحااة التي ياادع قمااا
سااايما  دوله لجتياز نقا  التفتيش وأنيم  خشاااو  العتقال، ل  100اضااا روا لدفع هشااااو  تزيد قيمتيا عن  

  

-www.opcw.org/media-centre/news/2021/04/conference-states-parties-adopts-decisionانااااااااظاااااااار   (18)

suspend-certain-rights-and. 

 .99، الفقرة A/HRC/46/55نظر ا (19)

http://www.opcw.org/media-centre/news/2021/04/conference-states-parties-adopts-decision-suspend-certain-rights-and
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الم لوبين قحضااوه   بيو فتشاا  قوا  األمن الحكومية إذا كانوا على  االة قالم لوبين. وبعد خمسااة أ ام،  
ء الثامن المدعوم من القوا  الروسااااااية. وذكر أحد الذين أجري  معيم مقابً  قا  قوا  األمن الحكومية اللوا 

لقوا  الحكومية، ولكن ل لم أه من الم لوبين  تسا أثناء عمليا  التفتيش. ولم  سا   كان  لد     أخذ  هاتف  وكاميرا 
 مجيولين.   على أيده  2020 سمبر  كانو  األول/د   7بيت  في   أمام   ، مع  فل    ، قالر اص     ا   أحدهم قتل همي 

  ،2021مايو  أ اه/  1في   ، ، هاجم  عنا ااار مسااالحة مجيولة ، محافظة القني رة وفي قرية أم قا نة  - 22
على    ا  . وهد شخصين من سكا  القرية ة، في أعقاب توترا  حول احتجاز  نق ة تفتيش تاقعة لقوا  األمن العسكري 

نساااامة، و الب  بتسااااليم عدد   5  000ذلك، حا اااار  قوا  األمن الحكومية القرية التي يبلغ عدد سااااكانيا حوالي 
إلى شاااااامال الجميوهية العربية السااااااوهية. وبما أ  األفراد لم  سااااااتساااااالموا، شاااااان  القوا     إقعادهم من السااااااكا ، أو  

مس نسااااااااااااء وأ فالين عند نق ة تفتيش بينما  لقي القً  على خ                                             لحكومية هجما  ققذائف الياو  على البلدة. وأ  ا 
شااااااخق، من   100 حاولن الفراه. ولتجنب وقوع هجوم بره واسااااااع الن اق على أم قا نة، تم نقل ما  قاهب         ك ن  

 . 2021مايو  أ اه/   23ًاب في  ال بينيم نساء وأ فال، تح  الحراسة وو لوا إلى  

حي دهعا  الدخول إلىة للحكومة معظم سااااابل  حزيرا /يوني ، أغلق  القوا  الموالي  24وابتداء من  -23
لعدة أسااااااابيع. وأفاد    واألدويةلى الميا  والغذاء عالمدنيين    حصااااااول، مما أعاق والخروج من البلد الجنوبي  

تخلي عن األسااااالحة الشاااااخصاااااية الخفيفة،  التقاهير قا  القوا  الموالية للحكومة  الب  الفصاااااائل المحلية قال
 . ول تزال التحقيقا  جاهية.وهو م لب هفض  المتثال ل 

أو محاول  القتل المسااااااااتيدف في من قة دهعا؛   ،( 20) عمليا  القتل المسااااااااتيدف   ا  أ ضاااااااا ازداد  و  -24
لتحقيق انتقامية قام  بيا جيا  مساااااااالحة محلية. وسااااااااع  اللجنة إلى ا                               ويبدو أ  عدة حال  كان  أعمال  

، وتلق  2021شاًا /فبراير  و  2020بين تموز/يولي   وقع  في الفترة الفا الة  القبيلمن هذا    ا  حادث   18 في
 . األخر   تقاهير عن مئا  الحوادد

في ساااااااااااااايااق انعادام األمن   وفي حين أ  قع  عملياا  القتال هبماا كاانا  جرائم قتال عماد حادثا  -25
الجياا  الفااعلاة في النزاع قااسااااااااااااااتياداف أفراد محاددين.  ي قياامتمثال ف   ا  العاام، فا   حاال  أخر  اتًعا  نم ا 

قضاااااة    كما كا  من بينيمسااااياسااااية مختلفة،    وكا  من بين الضااااحا ا زعماء سااااياساااايو  محليو  من ميول
 مع الحكومة.    ا  ساقق ( 21)   في جماعا  مسلحة، قعضيم كا  قد "تصالح"و   وأعضاء ساققو    بي و وعامل

فايز الحشايش، من بلدة تل شاياب قمحافظة دهعا، حوالي منتصاف  ل أحمد ادد، قت وفي إحد  الحو  - 26
ً  فقد  .  2021نيساا /أبريل   22نياه  في                                                                  أ لق مسالحو   ساتقلو  دهاجا  ناهية الناه على الضاحية فاهدو  قتي

ة  المسلح   لجماعا  خًل الفترة التي كان  تسي ر فييا ا    ا  معروف    ا  ساقق     ا   ميداني    ا  سياهت  أمام أ فال . وكا  مسعف 
أخر ، قتل قاض سااااابق وعضااااو في لجنة    حالة "المصااااالحة". وفي   كا   ابى على دهعا. وأفاد  التقاهير قان  

 . بيت  أيلول/سبتمبر على أيده مسلحين مجيولين أمام   10قالر اص في      ا   المصالحة همي 

لزعبي، ا  ماااهيااا االتقاااهير قاا أفاااد   ،  2020تشاااااااااااااارين األول/أكتوبر    31وفي حوادد أخر ، في   -27
لحكومة، قمحافظة دهعا، تعرضاااااااا  إل ًق ناه على أيده مساااااااالحين  الموالية ل يًة البلدة مجلس   هئيسااااااااة

مجيولين  ساااااااااااتقلو  دهاجا  ناهية بينما كان  خاهج بيتيا، لكنيا لم تصاااااااااااب. وقبل ذلك قشااااااااااايرين، أفاد   
كاانو    7في مساااااااااااااااء  و   ا.بيتيا قيا  متفجرا  على  التقااهير أنياا نجا  من محااولاة أخر  لغتياالياا، عنادماا أل

، أ لق مساااااااالحو  مجيولو  الناه على هئيس بلد ة جاساااااااام قمحافظة دهعا، قالقرب من 2021  يناير/الثاني
 قجراح .   ا  قرية تبنة قحضوه أسرت . وتوفي هئيس البلد ة  يما قعد متاثر 

  

(20) A/HRC/45/31 17، الفقرة. 

 .16، الفقرة A/HRC/46/54انظر  (21)
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 االستنتاجات  

قالحصااااااااااه )انظر يية الشاااااااااب الواهد و ااااااااافيا و ب إ  اساااااااااتخدام القوا  الموالية للحكومة لحساااااااااالي  -28
الذين  عيشاااااااو  في تلك المنا ق، قما في ذلك حقيم في حرية  الناعأعً ( ينتيك حقوق   22-20 الفقرا 

أساًاب معقولة     ا   التنقل والغذاء والصاحة، وقد  شاكل جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي. وثمة أ ضا 
أخذ الرهائن، األمر الذه من شاااااااان  أ   شاااااااكل  ى إل   ا  حكومية لجا  أ ضااااااا تدعو إلى العتقاد قا  القوا  ال

 جريمة حرب.

أعً ، عنادماا تنفاذهاا أ راف النزاع، حظر    الواهد و اااااااااااااافيااوتنتياك عملياا  القتال المسااااااااااااااتيادف   -29
جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد. وليس هناا ما  شاير إلى وتشاكل اليجما  المًاشارة على المدنيين،  

 .( 22) يا  القتل هذ ق في عملأه تحقي  فتح الحكومة أ  

 االعتقال واالحتجازعمللات   - اء 

سااااانوا  من  10 غ ي    ا  ، قدم  اللجنة إلى مجلس حقوق اإلنساااااا  تقرير 2021وفي آذاه/ماهع   -30
. وتنضااااف النتياكا  التي تم تحديدها خًل الفترة ( 23) مماهساااا  الحتجاز في الجميوهية العربية الساااوهية

 لى األدلة الكثيرة التي تستند إلييا الستنتاجا  الواهدة في التقرير.  المشمولة قالتقرير إ

خًل الفترة المشااامولة قالتقرير      ا   تقرير  13واساااتمر توثيق حوادد الوفاة أثناء الحتجاز، حيث وهد  -31
  ً من جاسااااااااام كا                                                                            من دهعا وهي  دمشاااااااااق وحدهما. وفي أحد األمثلة، اعتقل  قوا  األمن العساااااااااكره هج

غ  األساااارة      بل       ، أ  2021. وفي أ اه/مايو 2018" قعد اسااااتعادة القوا  الحكومية للمن قة في عام الح"تصاااا  قد
 . ولم تسااااااالم أه2020   ي أثناء احتجاز  في تموز/يولي من خًل اتصاااااااال  حكومية غير هسااااااامية قان  توف

 شيادة وفاة. جثة أو 

لحكومي وسااااااااااااااجن  ااااااااااااااياادناا ااا  مئااا  الو يااا  في فروع األمن ا  قحاادودوأفااد محتجزو  نااجو    -32
عشاااارا  الو يا  في  اااافوف المحتجزين عقب نقليم إلى مسااااتشاااافى تشاااارين  كما أفادوا قحدودالعسااااكره، 

العساااااكره. وفي  ااااايدنا ا، أفادوا قاساااااتمراه الو يا  أثناء الحتجاز قسااااابب التعذيب والمعاملة الًإنساااااانية  
 . ( 24) والميينة للسجناء، مع انتشاه الجوع والسل على ن اق واسع

في     ا  بً  كي  ظل شاااااًح العتقال  التعسااااافية قائموأوضاااااح العديد من الذين أجري  معيم مقا -33
. وعلى سااااااابيل المثال، ( 25) مصاااااااالحة"، مما  عوق حريتيم في التنقلللكل مكا  على الرغم من أه وضاااااااع "

في   2019و اااااف شااااااب من حمق كي  عاد إلى الجميوهية العربية الساااااوهية في كانو  األول/د سااااامبر 
للعودة، وعندما عبر    ا  ا  قد قدم إلى جياز األمن السااااوهه  لً إ اه عملية "مصااااالحة" ترعاها الحكومة. وك

قادم إلى فرع ماديرياة األمن ت إلى البلاد، "تصااااااااااااااالح" مع الساااااااااااااال اا  على الحادود. و لاب منا  قعاد ذلاك أ  ي 
حتجز في أكثر من واعتقل واحتجز لمدة ثًثة أشااااااير ونصااااااف وا –السااااااياسااااااي في حمق. وذهب قمفرد   

هشاااااو . وو ااااف تعرضاااا  للتعذيب    أساااارت ل أ    لق سااااراح  قعد دفعاحتجاز مختلفة قب   افقخمسااااة مر 
من مديرية  235 وال فترة احتجاز  على أيده مساااااؤولين مختلفين، وكذلك من قبل ال اقم ال بي في الفرع 

 المخابرا  العسكرية في دمشق. 

  

 .بية السوهية ولكنيا لم تتلقيا لب  اللجنة هذ  المعلوما  من حكومة الجميوهية العر  (22)

(23) A/HRC/46/55. 

 .24، الفقرة A/HRC/46/55انظر  (24)

 .22-20، الفقرا  A/HRC/36/55           انظر أ ضا   (25)
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ق ، وا ال  ما سابق توثي تصاال والختفاء القساره منتشارة. وكوظل  حال  الحتجاز مع منع ال -34
القوا  الحكومية والمساااااااااااااؤولو  إخفاء مصاااااااااااااير المحتجزين وأماكن وجودهم، وابتزاز مًالغ كبيرة من المال  

 مقابل تقد م معلوما  لحسر.

في إ اه عفو هئاساااي، وإ    2020لتوضااايح، أ لق ساااراح أحد المحتجزين في عام  على سااابيل او  -35
خًل تساااااع سااااانوا  قضااااااها في فرعي مديرية المخابرا    وأفاد قان  احتجز يتم ذلك إل قعد دفع هشاااااوة. لم

في ظروف مزهية، وعذب في ساااجن  ااايدنا ا العساااكره. ولم  علم قالحكم الصااااده   248و  291العساااكرية 
 ضد  إل قبل أهبعة أشير من نقل  إلى سجن في محافظة السويداء. 

ة المخاابرا  الجوياة في  نق اة تفتيش تااقعاة لماديريا   تقال نااشااااااااااااااط إعًمي عنادوفي حاالاة أخر ، اع -36
، ونقل إلى ثًثة فروع أخر  للمخابرا  العسكرية )مكتب الفرقة الراقعة،  2019أيلول/سبتمبر   18حلب في  

مع منع  حتجاز  وضاااااااع  ههن القاسااااااام فرع فلسااااااا ين(، قبل    ا  ، المعروف أ ضااااااا 235، ثم الفرع 215الفرع و 
ساااجن  ااايدنا ا العساااكره. وقال إن  تعرض للتعذيب والعنف الجنساااي في كل مرفق من هذ  ي ف  التصاااال

قا ااارين تتراوح أعماههم مع    ا  وكا  محتجز قان  احتجز في فروع المخابرا  العساااكرية،     ا   المرافق. وأفاد أ ضااا 
 .2020 بركانو  األول/د سم 11                                          قما في ذلك في فرع فلس ين. وأ  لق سراح  في     ا ، عام 17و 12بين  

 االستنتاجات  

تنضااف حال  الحتجاز التعسافي المذكوهة أعً  إلى األدلة الكثيرة التي سابق و افيا في تقرير  -37
ًاة  2021في آذاه/مااهع   ( 26) اللجناة عن الحتجااز ، الاذه وثقا   يا  اللجناة اسااااااااااااااتمراه أنماا  الجرائم المرتك

مع منع األشااااخاص ههن الحتجاز التعساااافي  ضااااد اإلنسااااانية وجرائم الحرب. ول يزال عشاااارا  ا لف من
على أيده القوا  الحكومية. و يما يتعلق قحال  الوفاة المذكوهة أعً  أثناء     ا   أو اختفوا قساااااااااااااار  التصااااااااااااااال

 للجنة قالشروع في أه تحقيقا .الحتجاز، ل علم 

 حقوق السكن واألرض والملكلة -جلم 

المزادا  العلنية في المنا ق التي اساتعادتيا   يق عن  ر ما زال  مصاادهة الممتلكا  واألهاضاي   - 38
القوا  الحكومية في شااااااااااامال غرب الجميوهية العربية الساااااااااااوهية، ول سااااااااااايما في محافظا  حلب وحماة  

وشااااااامل  المنا ق المتضااااااارهة األهاضاااااااي الصاااااااالحة للزهاعة ذا      ا . وإدلب، تعوق عودة المشاااااااردين داخلي
مر قعد                           حرق قع  هذ  األهاضي أو د                        أشجاه الزيتو . وقد أ  و   المحا يل العالية القيمة، من قبيل الفستق 

لساال ا  وأفراد  حتى تجني منيا ا اسااتعادت ، في حين قام  القوا  الموالية للحكومة قحرد منا ق أخر  
      ا .  أهباح     و محدد 

، بدأ  السااال ا  المحلية في محافظا  حلب وحماة وإدلب في 2020وفي تشااارين األول/أكتوبر  -39
 جاه السااااااانوية قالمزاد العلني، بدعو  الساااااااماح لحفراد قالعمل في األهض بينما ظل المالكو  اإلمنح عقود 
ح الزهاعي في مشاااااردين تشااااارين الثاني/نوفمبر أ  اليدف من المزادا    24. وأعلن  وزاهة الزهاعة واإل ااااًا

ة القمح. غير أ  اعفي هاتين المحافظتين هو زهاعة جميع األهاضااي الزهاةية غير المزهوعة والصااالحة لزه 
الذين أجري  معيم مقابً  ادعوا أ  المزادا  كان  في كثير من األحيا  مجرد واجية إلضاااااااااااافاء ال اقع 
الرسااااااامي على اساااااااتيًء القوا  الموالية للحكومة واساااااااتغًليا القائمين قالفعل لمختلف لحهاضاااااااي المملوكة 

 بل المزادا  وبعدها.ق استخدام األهضعدم تغير  للمالكين المشردين، مشيرين إلى 

  

(26) A/HRC/46/55. 
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وفي محافظة حماة، تضاااامن  األوامر اإلداهية التي أ اااادهتيا اللجنة األمنية والعسااااكرية إعًنا   -40
قما في ذلك مزادا  لحهاضاااااااااااي الزهاةية، بين تشااااااااااارين األول/أكتوبر وتشااااااااااارين       ا ،  علني     ا   مزاد 19عن نحو  

من أهضااااااااااا  قد عرضااااااااااا  للبيع العلني، بينما   رة. وأفاد مزاهع من حماة قا  أجزاء كبي 2020الثاني/نوفمبر  
 .    ا  اقتلع  الميليشيا  المحلية األشجاه في أجزاء أخر  وباعتيا ح ً 

أ  المزادا  العلنية تجره لحهاضااي    كذلك في تشاارين األول/أكتوبر  ذكر إعً   ااده في إدلبو  -41
المتضاااارهين نفوا قاسااااتمراه  الزهاعي. غير أ  من أجري  معيم مقابً  من المصاااارفالتي  ملكيا مدينو   
و  لحسااب المصارف الزهاعي، وأعربوا عن خشايتيم من أ  تكو  المزادا  ذهيعة وخ وة  أ  تكو  علييم دي 
 ضي من أ حابيا. هالملكية األالدائم  للنزعأولى في محاولة 

    ً  وفي الوق  نفساااا ، توا اااال حكومة الجميوهية العربية السااااوهية مصااااادهة ممتلكا  المدنيين عم -42
وأفراد    -  أ اول أشاخاص   ا  أ ضا   وباإلضاافة إلى ذلك، جمد   .( 27) (19/2012 ققانو  مكافحة اإلههاب )هقم

من قانو  التجنيد  97لمادة ل  األخيرة إلى التعديً   ا  عقب قراها  اتخذتيا وزاهة المالية اساااااااااااتناد -أسااااااااااارهم 
 (. ول تزال التحقيقا  جاهية.2007/30العسكره )هقم 

 االستنتاجات  

   ا  إ  أعمال مصااااادهة الممتلكا  الخا ااااة المذكوهة أعً ، ول ساااايما تلك التي  حتمل أ  تده كسااااً  -43
يشااااااااااااكل  القانو  الدولي اإلنساااااااااااااني و قموجب      ا   قات     ا   وهو أمر محظوه حظر      ا ،  نيً   تشااااااااااااكلقد      ا ،  شااااااااااااخصااااااااااااي 

إلنساااااااااااااااني، كقااعادة عر ياة للقاانو  الادولي ا    ا   حرب. كماا أ  حقوق ملكياة المشااااااااااااااردين محمياة تحادياد جريماة
قموجب القانو  الدولي لحقوق اإلنساا ،     ا   أ  تحترميا جميع األ راف. والملكية الخا اة محمية أ ضا  ويجب

 .من ممتلكات    ا  إذ ل  جوز حرما  أه شخق تعسف

 إدلب وغرب حلب -       را عا   

إلى  2020آذاه/ماهع  5أد  انخفاض العنف في شاااامال غرب البلد منذ وقف إ ًق الناه في   -44
، 2021في أوائل عام ازداد   األعمال العدائية  غير أ   .  ( 28) من المدنيين المشردين في البدا ة  ة العديدعود

قماا في ذلاك اليجماا  الجوياة والبرياة. ودمر  اليجماا  المسااااااااااااااتمرة البنياا  التحتياة المادنياة، قماا في ذلاك 
د القتصااااده  و رق اإلمدا مرافق الغاز تضاااره  ققده أكبراألساااواق والمساااتشااافيا . وباإلضاااافة إلى ذلك، 

ن  في آذاه/ماهع، مما أد  إلى شااال المواهد الحيوية والو اااول  توفير  عمليا                                                           الحيوية قاليجما  التي شااا 
ساااااابق    ا  أدنا (. وتشااااااً  عدة هجما  من هذا القبيل أنما  63-59)انظر الفقرا    المعونةإلى أماكن توزيع  

  2019بين تشاااااااااااااارين الثاااني/نوفمبر   اااااااااااااالااة  رة الفااافي الفت توثيقيااا خًل اليجوم على إدلااب وغرب حلااب  
 .  ( 29) 2020وآذاه/ماهع 

 تشااااريد وم مدمر هكز على من قة جبل الزاوية قمحافظة إدلب عن وفي ا ونة األخيرة، أساااافر هج -45
 . ول تزال التحقيقا  جاهية.( 30) حزيرا /يوني  أواسط فيشخق  11 000أكثر من

  

(27) A/HRC/40/70  82-80، الفقرا. 

 ,https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf: انظر  (28)

p. 16 . 
 .A/HRC/44/61ة الوثيقة انظر قصوهة عام (29)

 .https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-mvam-bulletin-56-june-2021 :رانظ (30)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/syria_2021_humanitarian_needs_overview.pdf


A/HRC/48/70 

GE.21-11124 10 

لمدنيين في جميع ا  الحكومية، والتي ضااعف  من معاناة اوإلى جانب اليجما  التي نفذتيا القو  -46
المسااااااالحة هجماتيم البرية على المنا ق التي تساااااااي ر   أنحاء إدلب وغرب حلب، كثف أعضااااااااء الجماعا 

علييا الحكومة، مما أثر في المقام األول على المنا ق السااكنية وتساابب في خسااائر في  اافوف المدنيين. 
اساااتيداف الصاااحفيين والنشااا اء     ا  أ ضااا   ( 31) ، وا ااال أعضااااء هيئة تحرير الشااااموإلى جانب األعمال العدائية

أد  إلى الحد قشااااكل منيجي من حرية التعبير في المنا ق الخاضااااعة لسااااي رتيا. في محافظة إدلب، مما  
كما فرضااااااا  "حكومة اإلنقاذ" التاقعة للجماعة "أنظمة" تقيد قدهة العاملين في وساااااااائل اإلعًم على السااااااافر  

 .لميام الصحفية األساسيةوأداء ا

 القوات المواللة لليكومة -ألف 

 ميافظة إدلب  

القوا    خاضاااااااااا ،  2020وآذاه/ماهع  2019فا اااااااااالة بين تشاااااااااارين الثاني/نوفمبر  وفي الفترة ال -47
للسااااااااي رة على محافظة إدلب والمن قة الغربية من محافظة حلب،    معاها الحكومية وجماعا  المعاهضااااااااة

النشاااااااااااااا اة على الفراه   الجبياةالسااااااااااااااكاا  في مواقع اسااااااااااااااتراتيجياة قاالقرب من خ و  مماا أجبر العادياد من  
 بيوتيم. من

، اسااااااااتانف  القوا  الحكومية جيودها لتحقيق 2019د محاولة اسااااااااتعادة أهيحا في أواخر عام  وبع -48
    تموز/   14. وعلى سااااااااااااابيل المثال، شااااااااااااان  القوا  الموالية للحكومة، في 2020  يولي هذ  الغا ة في تموز/

، أهض - قما ل  قل عن ثمانية  واهيخ أهض   ا  من قعد الظير، هجوم 2، في حوالي الساعة  2020يولي  
أهيحا، شاااااااارق  قيل إنيا ان لق  من قرية كفر ق يخ، جنوب سااااااااراقب. وأ اااااااااب اليجوم من قة سااااااااكنية في 

لتوزيع ميا  الشااارب                                               مدنيين ومدهساااة ومح ة للميا ، قيل إنيا ت ساااتخدملقما ل  قل عن بيتين      ا   وألحق أضاااراه 
وأ ااايب خمساااة آخرو ،      ا ،  عام 12دة. وقتل هجل و ااابي يبلغ من العمر على أكثر من نصاااف ساااكا  البل

أشااااااااااااااعلاااا  أ ضاااااااااااااااااا  القااااذائف  قااااا   أ فااااال. وأفاااااد من أجرياااا  معيم مقااااابً   أهبعااااة  بينيم  حرائق      ا   من 
 المحا يل. دمر 

  القوا  الموالية للحكومة اساتخدم  وأظير   اوه الح ام ونق ة الهت ام التي حللتيا اللجنة أ -49
ةيا   حتمل أ  تكو  قد أ لق  من قاذفة  واهيخ متعددة األس وانا . وأعرب شيود واهيخ غراد، التي   

مركًة نفذ في    على هجوم قجياز متفجر يدوه الصااااانع محمول على   ا  عن اعتقادهم قا  اليجوم قد  كو  هد
 .M4ية تركية كان  تقوم بدوهية على ال ريق السريع وق  سابق من اليوم نفس ، وأ اب قافلة هوس

وتساااااهع  الجيود الرامية إلى اسااااتعادة أهيحا قراقة تشاااارين األول/أكتوبر وتشاااارين الثاني/نوفمبر.   -50
يل إنيا متمركزة في سااااراقب، البلدة تشاااارين األول/أكتوبر، قصااااف  القوا  الموالية للحكومة، التي ق  28في ف

وقتل  اليجما  هجلين و بيا على األقل، وجرح  ثمانية مدنيين      ا .  ظير  1والساعة     ا   ًاح 9بين الساعة  
بينيم  ااااااابي وفتاة وامرأة. وأ ااااااااب  خمس قذائف على األقل مدخل ساااااااوق اليول، مما ألحق  من آخرين،  
تل أحد الضاااااااااحا ا، وهو  ااااااااابي يبلغ من       . وق  لمجاوهةفي المن قة اقعدة متاجر ومدهساااااااااة ساااااااااادو      ا   أضاااااااااراه 
 بينما كا   عمل داخل وهشة ميكانيكية في السوق.     ا ،  عام 15 العمر

آخر على أهيحاا،     ا   بريا     ا   تشاااااااااااااارين الثااني/نوفمبر، شاااااااااااااانا  القوا  الموالياة للحكوماة هجوما  4وفي   -51
ً  فاساااااااااافر عن مقتل أهبعة مدنيين، من      ا ،  ااااااااااًاح 8و 7:30الساااااااااااعة   بين إغاثة وفتاة تبلغ من              بينيم عام

  

ثم إلى "هيئة تحرير   2016على الرغم من تغيير هذ  الجماعة لسااااميا من "جبية النصاااارة" إلى "جبية فتح الشااااام" في تموز/يولي   (31)
(، وليذ  2014)2170                                                                            ، ل تزال اللجنة تعتبرها كيانا  إههابيا  كما وهد تصاااانيفيا في قراه مجلس األمن2017في م لع عام    الشااااام"

 (.7، الفقرة A/HRC/46/54الجماعة  ً  بتنظيم القاعدة على الصعيد العالمي )انظر على سبيل المثال 
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امرأة. وو اااااااف من أجري  معيم المقابً  كي  ة آخرين، من بينيم  سااااااانوا ، وإ ااااااااقة خمسااااااا  10 العمر
قذ فة منا ق سكنية في األجزاء الشرقية والشمالية من المدينة، مما تسبب في حفر مختلفة في   35أ اب   

 ق أضراه ببيو  المدنيين ومركًة للعمل اإلنساني. الشاهع وفي ساحة مدهسة سادو، كما تسبب  في إلحا

دقيقة،  20من قعد الظير وعلى مد   3:45، حوالي الساااعة 2021آذاه/ماهع  6في    وبالمثل، -52
قذ فة أ ااااااااااب  مواقع متعددة في األحياء الشااااااااارقية من   12أ لق  القوا  الموالية للحكومة ما ل  قل عن  

قل ل    رح ما           تل هجل وج                                           سااااوق اليول والمنا ق السااااكنية المجاوهة. وق    -ة للمرة الثاني  -أهيحا، قما في ذلك 
عن خمساااااااة مدنيين آخرين، من بينيم ثًد فتيا  و ااااااابي. وأ ااااااااب  إحد  القذائف المن قة القريًة من 

 قع في مكاا  قرياب. ولم يًحف في أه من اليجماا     ينمادني   بيا مكااتاب هجاال اإلنقااذ المحليين ودمر   
 . ( 32) ضرهة  التي وثقتيا اللجنة وجود هدف عسكره قالقرب من المواقع المت المذكوهة أعً

نيسااا /أبريل، أ اايب  مركًة متحركة مًاشاارة في قرية نجية، في من قة جساار  8وبعد شااير، في  -53
الشااااغوه، الواقعة قالقرب من أهيحا، في من قة قريًة من خ و  الجبية النشاااا ة ونقا  المراقًة العسااااكرية. 

اليجوم الذه أساااافر عن مقتل اللجنة أن  من المرجح أ  تكو  قذ فة موجية قد اسااااتخدم  في هذا  وتًحف
 .قلثًثة أ فال على األهجلين وامرأتين وثًثة أ فال وإ اقة 

 غرب حلب  

وباالتوازه مع اليجماا  الماذكوهة أعً  على أهيحاا، جادد  القوا  الحكومياة جيودهاا لسااااااااااااااتعاادة  -54
في    ،األقل  أ لق  ساااااتة  اااااواهيخ على ،2021آذاه/ماهع   21في   األتاهب. وعلى سااااابيل التوضااااايح، بلدة

ي األتاهيب،                                          قاتجا  مسااتشاافى "م ح ي د" أقيم تح  األهض ف ، دقيقة   20على مد   و     ا ،  ااًاح 8:30حوالي الساااعة  
مرضى مدنيين، من بينيم امرأة و بيا ،    8. وقتل ما ل  قل عن  ( 33) ا اب  ثًثة  واهيخ منيا المرفق مًاشرة ف 

أخر  قاالمعادا     ا  اه ال بي. وألحق اليجوم أضاااااااااااااار من العااملين في المجاال   5بينيم   آخرو ، من  13وجرح 
 ةيادة تقويم العظام وغرف النتظاه تح  األهض.ال بية الحيوية ومولد كيرباء، وكاد أ  يدمر مدخل 

55-   ً كمسااتشاافى جراحي ومسااتشاافى لح فال في            سااتخدم،                                      وكا  المرفق، الذه أ ااًح قعد ذلك مع 
، وتفيد التقاهير قان  كا   قدم ما  قرب ( 34) ب للولدة واأل فالأعقاب األضااراه التي لحق  قمسااتشاافى األتاهي 

خدمة عامة وخدما  تقويم العظام    170وأكثر من       ا ،  خاهجيين شااااااايري خدمة  بية للمرضاااااااى ال 3 650من 
 . ( 35)                                                  والخدما  الجراحية وال اهئة وخدما  التوليد شيريا  

  تًعد حوالي كيلومترين   ، ي من قة هيفية وأشاااااااه من أجري  معيم المقابً  إلى أ  المسااااااتشاااااافى  قع ف  -56
  لمدنيين، وليس فييا أهداف عسااااااااكرية معروفة في مكا  قريب. وقد بني المرفق ل عن األتاهيب، قالقرب من بيو  

 حوالي سًعة أمتاه تح  األهض، ويتكو  من  اققين تح  األهض. قعمق

 قاد ة للعيا  ا ا و اااف شااايود ةيا  مشااااهدتيم لمرضاااى ممددين على األهض، مصاااابين قشاااظو  -57
أحاد الاذين أجريا  معيم مقاابً  كي  تسااااااااااااااباب   وحروق كبيرة، ومن بينيم أ فاال وموظفو   بيو . وهو  

النفجاه في قفل قاب المدخل، مما أجبر المرضااااى وال اقم ال بي على اسااااتخدام مخرج ال واه ،   عصااااف
ه مخاهج محتملة، تاهكة الضااحا ا  الذه أ اايب قصاااهور آخر قعد دقائق. وقد أعاق  النفجاها  المتتالية أ

 .           ي دم ر  ي  المرفق في الوق  الذه كا محا رين في الداخل 

  

 ن حكومة التحاد الروسي، ولكنيا لم تتلق أه هد.ربية السوهية وم لب  اللجنة هذ  المعلوما  من حكومة الجميوهية الع (32)

 .76 -75و 56و 45 - 43الفقرا   ,A/HRC/44/61   ا  انظر أ ض  (33)

(34) A/HRC/44/61 45، الفقرة. 

-https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/five-sams-medical-staff-injured-airstrikes-alانااااظاااار   (35)

atareb-surgical-hospital. 
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مع شاااااااايادا  الشاااااااايود، يتبين من أشاااااااار ة الفيديو والصااااااااوه الفوتوغرا ية للح ام الذه     ا   واتساااااااااق -58
لك، أبلغ من وعًوة على ذ    ا . مت وه    ا  موجي   ا  اللجنة أ  القوا  الموالية للحكومة اسااااااااتخدم   اااااااااهوخ حللت 

اليجوم، قيال إنياا من المناا ق الخااضااااااااااااااعاة  أجريا  معيم مقاابً  عن إ ًق قاذائف مادفعياة عااد اة أثنااء  
 .لسي رة الحكومة

 الهجمات التي تعطل النشاط االقتصادي في المناطا العازلة - اء 

ية للحكومة وفي خضااام النقق المزمن في الوقود واألزمة القتصااااد ة الحادة، شااان  القوا  الموال -59
حصاااااااااااااوليم على السااااااااااااالع على إمكانية و   عدة هجما  أثر  على تزويد فئا  كبيرة من الساااااااااااااكا  قالمواهد

 وإمدادا  الوقود.

  أهض،   - مساء، أ اب هجوم ققذائف أهض    7:30والساعة   7، بين الساعة  2021آذاه/ماهع    5وفي   -60
قمصافي النفط البدائية في من قة حمرا        ا  تتالف من ذخائر عنقود ة، من قة لوقوف السياها  وألحق أضراه 

الريفية، قالقرب من بلدة جرابلس قمحافظة حلب. وو ااااف من أجري  معيم مقابً  المن قة قانيا "من قة  
النفط الخام ونقل  من محافظتي الحسااااااااااااكة ودير الزوه إلى الجزء الشاااااااااااامالي من   شااااااااااااحنعازلة" حيث يتم  

    ا   شااخصاا  27رح           شااخاص وج  أهبعة أتل ما ل  قل عن           مرا . وق  ح  الجميوهية العربية السااوهية، عبر معبر في
 العديد من حاويا  النفط والشاحنا .   ا  آخر؛ ودمر تمام

وبينما كا  هجال اإلنقاذ ييرعو  لمساااااااعدة الضااااااحا ا، نفذ  القوا  الموالية      ا ،  وبعد ساااااااعة تقريً  -61
جرابلس.   قجواهة ترحين في الًاب، ري أ ااااااااااااب مصاااااااااااافي النفط البدائية قالقرب من ق    ا   ثاني     ا   للحكومة هجوم

    ا   واحد على األقل وإ اااقة أهبعة مدنيين آخرين، في حين ألحق أضااراه   هجل إنقاذوأساافر النفجاه عن مقتل 
شيادا  الشيود، تشير  وه الح ام واألضراه التي حللتيا مع    ا  اتساققالمنشآ  وخزانا  النفط المحي ة. و 
من  ااااواهيخ. وتلق  اللجنة تقاهير عن وقوع هجما  إضااااا ية      لقأة  اللجنة إلى اسااااتخدام ذخائر عنقود  

 آذاه/ماهع أو قراقة ذلك التاهيخ. وما زال  التحقيقا  جاهية في هذ  اليجما . 15في المن قة نفسيا في 

، قعد ساااااااااااعا  من قصااااااااااف المسااااااااااتشاااااااااافى في األتاهيب )انظر 2021ماهع/آذاه    21وفي  -62
والياة للحكوماة هجومين على محوه قااب اليو /ساااااااااااااارمادا. وفي قوا  المنفاذ  ال  أعً (،   58- 54 الفقرا  

شاااركة نفط قريًة من سااارمدا، مما تسااابب في أضاااراه  مقر ، أ ااااب هجوم  ااااهوخي 4:30حوالي السااااعة 
دقيقة، أ اااااااااب  غاها  جوية متكرهة منشاااااااااة للغاز ودمر   30ماد ة، وإ  لم تقع إ اااااااااقا . وبعد حوالي  

قذائف على األقل،        ثًد                                      من معبر قاب اليو . وأ ااااااااااااااب  المن قة  قالقرب    متوقفةمق وهة كان   18 نحو
شاااااحنة وألحق    15مما أساااافر عن مقتل هجل وإ اااااقة ثًثة آخرين. وأضاااارم عصااااف النفجاها  الناه في 

شااااحنة أخر  كان  متوقفة في من قة مجاوهة لموقف الساااياها ، إلى جانب ثًثة   30قما مجموع      ا   أضاااراه 
، مماا أجبر المنظماا  غير الحكومياة على تعليق في من قاة مجااوهةاإلنساااااااااااااااني  ة للعمال  ز لوجسااااااااااااااتيا مراك

، ف نيا تعد  ( 36) وإلى جانب كو  المن قة تضاااااام آخر معبر حدوده مفتوح إل صااااااال المعونة     ا .  عملياتيا مؤقت 
للوجساااااااااااتية  المرافق اؤوه العديد من  ي للعمل اإلنسااااااااااااني،     ا  إلمداد المن قة ومركز     ا   هئيساااااااااااي    ا  اقتصااااااااااااد     ا   ريق

تدفق  حركة للمنظما  غير الحكومية ومخيما  النازحين. وأد  اليجما  إلى مزيد من الضااااااااا راقا  في  
  ً  .                                                                                     السلع، وأسفر  عن زيادة أسعاه الوقود، مما أد  إلى تفاقم الحالة اإلنسانية المترد ة أ 

  

 https://cdn.logcluster.org/public/logistics_cluster_syria_cross-border_operations_2020.pdf:انظر (36)

 . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210326_sitrep_26_final.pdfو
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حركة ال يرا ، إلى وأشااااااااه  المعلوما  التي حصااااااال  علييا اللجنة، قما في ذلك تقاهير مراقبي   -63
في ال ريق إلى الموقع المتضااااااااااااره كانتا   ائرة هوسااااااااااااية ثابتة الجناحين و ائرة بدو   ياه على األقل   أ 
تشاااااااااير إلى وجود    في المن قة خًل األحداد المذكوهة أعً . ولم تتلق اللجنة أه معلوما   ا تحومكانتا  و 

 .مأه  ائرة سوهية قالقرب من المن قة المتضرهة وق  اليجو 

 االستنتاجات  

إلى الوقائع المذكوهة أعً ، لد  اللجنة أساااااًاب معقولة تدعو إلى العتقاد قا  القوا  الموالية      ا   اساااااتناد  -64
ية تلحق الضااره قالبنيا  التحتية  شاان هجما  عشااوائ ق للحكومة انتيك  مبدأ التمييز في القانو  الدولي اإلنساااني  

 من قبيل ق الو ااااااول إلى مواد ل غنى عنيا لًقاء السااااااكا ،  ي داهع، وتع المدنية، قما في ذلك المسااااااتشاااااافيا  والم 
الوقود واإلمااادادا  اإلنساااااااااااااااانياااة، قماااا في ذلاااك عن  ريق اساااااااااااااتخااادام الاااذخاااائر العنقود اااة. وعًوة على ذلاااك،  

 شااااااكل   هو عمل قد يجما  عشااااااوائية أساااااافر  عن مقتل مدنيين أو إ ااااااابتيم  ل و ااااااف أعً  من شاااااان   ما  ف   
ذلك، ف ن  في حالة اليجوم على المساااااااتشااااااافى المقام تح  األهض في األتاهيب   فة إلى باإلضاااااااا و حرب.  جرائم 
إلى عدم وجود هدف      ا   أعً (، لد  اللجنة أسااااًاب معقولة تدعو إلى العتقاد، اسااااتناد   58- 54   الفقرا  )انظر 

، قا  القوا  ( 37)                                                      ، واساتخدام القذائف الموجية واألنما  التي لوحظ  سااققا  معروف في المن قة المجاوهة عساكره  
 الموالية للحكومة هبما تكو  قد اهتكب  جريمة الحرب المتمثلة في توجي  هجوم ضد مرفق  بي. 

 ه ئة تيرير الشام وغ رها من الجماعات المسلية غ ر التا عة للدولة -جلم 

 س ر األعمال العدائلة  

ظاال الماادنيو  المقيمو  في    ،( 38) وقف إ ًق الناااهلتفاااق آذاه/ماااهع  المتكره لًنتياااا  ل    ا   نظر  -65
المنا ق الخاضاااااااااااااعة لساااااااااااااي رة الحكومة  عانو  من هجما  الجماعا  المسااااااااااااالحة. وأعربوا عن مخاوفيم  

متيم وعن مشااااعر القلق   على في أعقاب اليجما  التي وقع    هجوم تال. وعلى سااابيل المثال، لترقبسااًا
حوالي  مااعاا  المساااااااااااااالحاة فيأعً (، شاااااااااااااانا  الج 63-62و 58-54آذاه/مااهع )انظر الفقرا   21في  

على شارق حلب، وأ ااب  عدة أحياء ساكنية خاضاعة لساي رة الحكومة.      ا   بري    ا  ، هجومقعد الظير 3السااعة  
قسااوق ومقبرة     ا   ين، وألحق  أضااراه و ااف من أجري  معيم المقابً  كي  أ اااب  القذائف حي الصااالحو 

من قة األتاهيب، بي  مدنيين قالقرب من محلية. وبعد دقائق، أ ااااااااب  قذ فة أخر ، قيل إنيا  اااااااادهة من 
 نساء و فً . 3آخرين من بينيم  15مدنيا ، وجرح على األقل                      في حي الفردوع. فق تل    ا  سوق ومسجد

آخر على بلدة جوهين، الواقعة على    ا  مسااااااااااااالحة هجومحزيرا /يوني ، شااااااااااااان  جماعا     20وفي  -66
جري  معيم األهمية الساااااااااتراتيجية. وأخبر من أمن حماة، في من قة سااااااااايل الغاب ذا       ا   كيلومتر   90 قعد

  ثكنة عسكرية حكومية تقع في ضواحي جوهين. وذكر أحد الذين أجري  معيم مقابً  قامقابً  اللجنة  
أ فال  في الخاهج،   لنجدةير، بي  ابن عم ، وبينما كا  ابن عم  ييرع كي  أ اااااااااب  القذ فة، حوالي الظ
قجروح والدها   عامين قشااااااااظا ا في هأساااااااايا. وتوفي  الفتاة، بينما أ اااااااايبأ اااااااايب  ابنت  الًالغة من العمر 

سانوا . وتشاير المعلوما  الواهدة إلى أ  اليجما  على جوهين اساتمر  حتى  4وشاقيقيا الًالغ من العمر 
 زيرا /يوني . وما زال  التحقيقا  جاهية في اليجما  األخيرة.أواخر ح

  

(37) A/HRC/37/72  74-73، الفقرتا. 

النشااااااااارا  اإلعًمية المنتظمة الصاااااااااادهة خًل الفترة المشااااااااامولة قالتقرير عن وزاهة الدفاع في التحاد انظر، على سااااااااابيل المثال،   (38)
 الروسي قشا  حالة تنفيذ المذكرة المتعلقة ق نشاء منا ق تخفي  التوتر.
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  سلب اليرية  

  حرية التعبير، قما في ذلك األنشااااااااااا ة اإلعًمية، في إ اه  تقييدلشاااااااااااام وا ااااااااااال  هيئة تحرير ا -67
. ووثق  اللجنة ثماني حال  احتجاز لنشااااااااااا اء ( 39) لخنق المعاهضاااااااااااة الساااااااااااياساااااااااااية  سااااااااااابق توثيقيا جيود

 و حفيين.  إعًميين

وأفاد المحتجزو  قانيم وضااااااعوا ههن الحتجاز مع منع التصااااااال، ولم يبلغوا قاسااااااًاب اعتقاليم،   -68
ً   مول      ا . قانوني                                                       مثلوا قط أثناء احتجازهم أمام أه محكمة مشكلة تشكي

حرير وعلى سااااابيل المثال، ذكر أحد الصاااااحفيين كي  اساااااتدعا  "مكتب المدعي العام" في هيئة ت  -69
تشاااارين األول/أكتوبر للمثول بتيم التشاااايير قعد انتقاد  إجراءا  تسااااجيل الزواج عبر اإلنترن    2الشااااام في  
 لسااااااااجل المدني في مدينة إدلب. وعند و ااااااااول ، أجبر على وضااااااااع قصاااااااامة إبيام  على وثيقةفي مكتب ا

نقل إلى اعتراف، وعصاااااااب  عينا  ونقل إلى مرفق تح  األهض حيث أمضاااااااى الليل. و   تتضااااااامن محضااااااار
 السخط العام.  مشاعر مكا  ثالث في اليوم التالي، ثم أ لق سراح  قعد ثًثة أ ام في أعقاب تصاعد

والناشااااااااا ا  إليذاء مضااااااااااعف، ألساااااااااًاب منيا   اإلعًميا ، تعرضااااااااا   ( 40) ق توثيق وكما ساااااااااب  -70
األمثلة الرمزية،  حكم هيئة تحرير الشاااام. وفي أحد  المجاهرة قمعاهضاااةمماهساااتين لحرية التعبير، من قبيل 

وضع أعضاء هيئة تحرير الشام ناش ة ههن الحتجاز مع منع التصال لمدة ثًثة أشير على األقل حتى 
آذاه/ماهع، اقتحم أعضااااااااء هيئة   8. وفي حالة أخر ، في 2021يناير  /ق ساااااااراحيا في كانو  الثانيإ ً

نساااااااااااااء على هف  تعدد الزوجا .  تحرير الشااااااااااااام مقر منظمة تعليمية في إدلب عقب تجمع تم  ي  حث ال
 المكاتب.   و اده أعضاء هيئة تحرير الشام مفاتيح المبنى واشتًكوا في مشاجرا  مع الموظفين قبل إغًق

وفي الوقاا  نفسااااااااااااااا ، فرضااااااااااااااا  "حكومااة اإلنقاااذ" قواعااد جاادياادة، قمااا في ذلااك العتماااد اإللزامي   -71
األخيرة هبما كا  وساااايلة تسااااتخدميا هيئة للصااااحفيين. وو ااااف المتضاااارهو  للجنة كي  أ  فرض التدابير  

زيد من تعقيد قدهتيم تحرير الشااام لمنع العمل الصااحفي الحر. كما أشاااه الصااحفيو  إلى أ  هذ  األنظمة ت 
 على إعداد التقاهير، مشاااااايرين، على ساااااابيل المثال، إلى نقا  التفتيش في جميع أنحاء المحافظة. ويخشااااااى

    ا ، التسااااااجيل شااااااخصااااااي   يتولو  ، أل  أعضاااااااء هيئة تحرير الشااااااام آخرو  من التعرض للمضااااااا قة والترهيب
 ييئة.الأماكن تديرها   في

 االستنتاجات  

معقولة تدعو إلى العتقاد قا  أعضااااااء الجماعا  المسااااالحة      ا     هناا أساااااًاق تخلق اللجنة إلى أ -72
من غير الدول وا لوا انتياا مبدأ التمييز قشنيم هجما  عشوائية أ اب  منا ق ماهولة قالسكا  وخلف   

 ةعشاااوائي  ما في  ااافوف المدنيين. وقد  شاااكل ذلك جريمة الحرب المتمثلة في شااان هج    ا   وأضاااراه إ ااااقا  
 مدنيين.  أو إ اقة  وفاة إلى تفضي

حرما    ( 41) أساًاب معقولة تدعو إلى العتقاد قا  أعضااء هيئة تحرير الشاام وا الوا    ا   وهناا أ ضا  -73
                                                                                           المدنيين قشااكل غير قانوني وتعساافي من حريتيم، قمن فييم الصااحفيو  والناشاا ا ، حيث احت جزوا قساابب  

ر تقييد الحق في حرية التعبير  ائية. كما اساااتممماهساااتيم لحرياتيم األسااااساااية، دو  احترام الضااامانا  القضااا 
 .قسبب تدابير هيئة تحرير الشام التي ليا أثر على وسائل اإلعًم

  

(39) A/HRC/40/70  57-54، الفقرا. 

(40) A/HRC/44/61  104-103، الفقرتا. 

(41) A/HRC/46/55  وثامنا  ألف  -                 ، الفرعا  سادسا        . 
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 منطقتا شمال حلب ورأس الع ن -       خامسا   

مستويا  تزايد وخًل الفترة قيد الستعراض، عانى المدنيو  في من قتي عفرين وهأع العين من  -74
مدفعي الذه أسااافر عن مقتل وإ ااااقة عديد من الساااياها  المفخخة والقصاااف الالعنف، قما في ذلك تفجير ال

لوضع األمني هشاشة،  عشرا  الرجال والنساء واأل فال وإلحاق أضراه قالبنيا  التحتية المدنية. ومما زاد ا
يش  أ  المدنيين ظلوا  عانو  من انتياكا  حقوق اإلنساا  الدولية على أيده القوا  العاملة تح  مظلة الج

 .( 42) السوهه الحر المعاهض

 س ر األعمال العدائلة -ألف 

أجيزة حاادثاة، اسااااااااااااااتخادما  فيياا    59وخًل الفترة قياد السااااااااااااااتعراض، أفياد بوقوع ماا ل  قال عن   -75
  اللجنة وقوع سااااااااااااًعة. ووثق   ( 43) إ اااااااااااااقة، في عفرين وهأع العين  641، وتساااااااااااابب  في وقوع نحو رةمتفج

إ اقة في المنا ق التي  سي ر علييا    243  عما ل  قل عن  مكتظة أسفر في منا ق   القبيل انفجاها  من هذا  
متفجر يدوه    مسااااء، انفجر جياز  6:00، حوالي السااااعة 2020أيلول/سااابتمبر    14الجيش الساااوهه الحر. وفي  

ًااة قااالقرب من دواه كواع في ماادينااة عفرين، ممااا أسااااااااااااافر عن مقتاال   ماادنيين،    10الصااااااااااااانع محمول على مرك
أ فال. وو اااااااف أحد الذين أجري  معيم   7نسااااااااء و 3آخرين، من بينيم   31إ ااااااااقة بينيم  ااااااابي، و  من

 .جثث محترقة لمدنيين من سياهة أ ابيا التفجير 4المقابً  نقل 

آخرو ، من  60أ فال، وجرح   4من بينيم      ا ، شاااااااخصااااااا   21وبعد أسااااااابوعين، قتل ما ل  قل عن   -76
يدوه الصاانع حوالي    ا  متفجر     ا   نفجر  شاااحنة تحمل جياز من العاملين في المجال اإلنساااني، عندما ا 3بينيم  

األول/أكتوبر في بلدة الًاب قمحافظة حلب. وو اااااااف شااااااايود ةيا    تشااااااارين 6في     ا   السااااااااعة الواحدة ظير 
المن قاة قاانياا ذا   ااقع مادني، بياا العادياد من المحً  التجااهياة والم ااعم، قااإلضااااااااااااااافاة إلى دواه مزدحم 

تشااااااااارين الثاني/نوفمبر، وقع انفجاه آخر في من قة تجاهية على  24في ومح ة للحافً . وبعد شاااااااااير، 
 آخرين. 16مدنيين وإ اقة  5مما أسفر عن مقتل مشاهف بلدة الًاب، 

 3مادنيين، من بينيم   6، قتال ماا ل  قال عن  2021كاانو  الثااني/ينااير   30وفي وقا  لحق، في  -77
ا انفجر جياز متفجر يدوه الصنع محمول  ، عندمأ فال  8نساء و 3آخرو ، من بينيم    29 بيا ، وجرح  

ًاة في من قاة   كاانو  الثااني/ينااير،    31التجااهياة في عفرين. وفي اليوم التاالي، في    "الصاااااااااااااانااعاة"على مرك
مدنيين، من بينيم امرأة  6جر آخر من هذا القبيل في ساااااوق قاعزاز، مما أسااااافر عن مقتل فانفجر جياز مت 

 يا  وفتاة واحدة.    ب          ينيم    ، من ب آخرين 25وفتاتا ، وإ اقة 

اليجما  التي اساااااااااتخدم  فييا األجيزة المتفجرة اليدوية الصااااااااانع المحمولة على    ا               وو ث  ق  أ ضااااااااا  -78
 5:30، حوالي الساااااعة  2020أيلول/ساااابتمبر  26مركًا  في من قة هأع العين. وعلى ساااابيل المثال، في 
 7العين، مماا أساااااااااااااافر عن مقتال   في جنوب هأع  مساااااااااااااااء، انفجر جيااز من هاذا القبيال في من قاة تجااهياة

 4على األقال. وقتال ماا ل  قال عن     فال واحادآخرين، من بينيم    11 بينيم  فً  وإ اااااااااااااااقاةمادنيين، من  
آخرو  عندما انفجر جياز متفجر يدوه الصااانع محمول على   12وأ ااايب   فً ، آخرين، من بينيم  أشاااخاص  

   شًا /فبراير.   25مماثلة قالقرب من سوق في هأع العين في   مركًة وضع في شاحنة  غيرة في من قة تجاهية 

، ضاارب القصااف الصاااهوخي والمدفعي حزيرا /يوني  12وفي هجوم شاانيع قشااكل خاص وقع في  -79
آخرين،  20وإ اااااااااقة     ا   شااااااااخصاااااااا  16مواقع متعددة في مدينة عفرين، مما أساااااااافر عن مقتل ما ل  قل عن 

  

 .18، الفقرة A/HRC/46/54انظر  (42)

 .تقرير سره  (43)
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  6نقاذ. وو اااااااف شااااااايود كي  أ ااااااااب  القذائف، حوالي السااااااااعة  إ  فييم أ فال وموظفو   بيو  وموظفو  قمن
لمدنيين قالقرب من  بيو جنديرع وعدة  أهاض زهاةية قالقرب من ال ريق الرئيساااااااااااي المؤده إلى   مساااااااااااء، 

مساتشافى ابن ساينا. وبعد دقائق، أ لق  ثماني قذائف على األقل على من قة ساكنية في وساط عفرين، مما 
  7و  6:30لى األقل، من بينيم مقاتل من الجيش السااوهه الحر. وبين الساااعة  عن مقتل ثًثة أشااخاص ع أساافر  

     ا ،   ا إلى مساااااتشااااافى الشااااافاء القريب، على قعد كيلومترين تقريً كا  الساااااكا  ييرعو  قالضاااااحا  مسااااااء، وبينما 
أ ااب  ثماني قذائف أخر  الجانب الشارقي من المساتشافى مًاشارة، مما أد  إلى تدمير قسام ال واه  الذه 

إلي  الضاااااااااااحا ا للتو. كما لحق  أضاااااااااااراه بوحدة التوليد واأل فال. وفي أعقاب اليجما ، اتيم  تركيا نقل 
ة المساااااااالحة وحدا  حما ة الشااااااااعب الكرد ة وحزب العمال الكردسااااااااتاني قاسااااااااتيداف وجماعا  المعاهضاااااااا 
عب  في حين أدان  اليجوم قوا  ساااااااوهيا الد مقرا ية، التي تضااااااام وحدا  حما ة الشااااااا     ا ، المساااااااتشااااااافى عمد

 ل تزال التحقيقا  جاهية.و .  ( 44) الكرد ة

 لب اليريةس - اء 

 حرمو  قصااااااوهة غير قانونية من حريتيم  –من أ اااااال كرده قصااااااوهة هئيسااااااية  –ظل المدنيو    -80
)لواء حمزة(؛    22من الفرقاااة    ن فييم أفرادأفراد من مختلف ألوياااة الجيش السااااااااااااااوهه الحر، قمأياااده   على
ما يتم      ا   . وأثناء احتجازهم، غالً ( 45) )لواء محمد الفاتح(، وفيلق الشااااااااااام 13رقة ( والف141)اللواء    14 الفرقةو 
مؤقتة تديرها ألوية الجيش السااااااوهه الحر على مسااااااتو  المنا ق الفرةية.    منشااااااآ حضاااااااه الضااااااحا ا إلى إ

والسااااتيًء علييا إلى جانب احتجاز   ين، نيب ممتلكا  المدني ( 46) ووا اااال  نفس األلوية، كما ساااابق توثيق 
 قلية اليزيد ة. ألهاضي الزهاةية التي  ملكيا أفراد من األلستيًء على األفراد، قما في ذلك اا

وو اف معتقلو  سااققو  ما تعرضاوا ل  من ضارب وتعذيب على أيده أفراد الجيش الساوهه الحر،  - 81
غ     ل     ب                    قد تدينيم. ولم ي  قما في ذلك أثناء الساااااااااااااتجواقا  األولية، في محاولة لنتزاع اعترافا  أو معلوما  أخر  

حرموا قعد ذلك من التمثيل القانوني والتصااااااااال  األشااااااااخاص الذين أجري  معيم مقابً  قاسااااااااًاب اعتقاليم و 
من مراكز احتجاز      ا   أشااااخا اااا قاساااارهم. وبمجرد انتزاع العترافا  قاإلكرا ، نقل أفراد من الجيش السااااوهه الحر  

في عفرين. كما حدث     إلى سااااااااااجن الراه ثم سااااااااااجن المرل ة       ول  ما نقلوا أ     ا   مؤقتة إلى سااااااااااجو  مركزية، وغالً 
  حرسونيم.  عمليا  نقل من هذا القبيل عندما دفع المحتجزو  هشاو  ألفراد الجيش السوهه الحر الذين 

لم  سااااااااامح ليم قالتصاااااااااال قمحام أنيم وأشااااااااااه المحتجزو  المفرج عنيم إلى كيفية تساااااااااجيليم، و  -82
كتاقة هذا التقرير، لم  كن العديد منيم  نقليم إلى سااااجو  مركزية. وحتى وق     التصااااال قاقاهبيم إل قعد وأ

قد مثل أمام المحكمة. كما تم تقد م آخرين إلى المحاكم العساكرية في من قة عفرين. وذكرهم قعضايم كي  
  عن  ريق منيم حرموا من التصال قمحام، وكي  اعتبر  العترافا  وغيرها من المعلوما  التي انتزع 

 لرئيسي لحدلة في اإلجراءا  الجنائية الًحقة. التعذيب أو سوء المعاملة المصده ا

وبرز  الغاها  التي تشاااااانيا ألوية مختلفة على القر  كاتجا  خًل الفترة قيد السااااااتعراض. فعلى  -83
   ، داهم أعضاااااااااء من فيلق الشااااااااام قر 2020كانو  األول/د ساااااااامبر   7إلى  4ساااااااابيل المثال، في الفترة من  

 ناحيةالفرةية شاااااااراوا من  الناحيةين التي  ساااااااكنيا اليزيديو  في الضااااااااجع وبا اااااااوفا  وبرج حيده وكًاشااااااا 
إحد  الشااااااهدا  كي     على اغتيال قائد لواء كبير في الجيش الساااااوهه الحر. وو اااااف   ا  عفرين، وذلك هد

ً   10عة كانو  األول/د سااااامبر في الساااااا 5اقتحم خمساااااة من عنا ااااار الجيش الساااااوهه الحر بيتيا في   ،      لي

  

(44) A/HRC/46/54 12، الفقرة. 

 .56-52و 46 الفقرا ، A/HRC/45/31   ا  انظر أ ض  (45)

 .51–46المرجع نفس ، الفقرا   (46)
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وممتلكا  شاااخصاااية. وبينما كانوا  ضاااربونيا،  ااااح أعضااااء من     ا   جزو ، وسااارقوا نقودواعتقلوا شاااقيقيا واحت 
غير معروف من الرجاال ألقي القً  علييم، وأ لق      ا                وز عم أ  عادد  لمااذا ل تزالين هناا."."فيلق الشااااااااااااااام" "

ء فيلق  حمزة ثم لوا       لواء  فبراير  /شااااااًا   شااااااير وال      ا   أ ام. وداهم قرية قا ااااااوفا  مراه  10سااااااراحيم قعد نحو 
 الشام عندما آل  السي رة إلي . 

  ، 14 داهم أفراد الفرقة    ا   ااًاح   3:30و   3كانو  الثاني/يناير، بين الساااعة   27وفي الشااير التالي، في   -84
رين(.  عف ناحية)لواء سااااااااليما  شااااااااا ( عدة منازل في قرية الياهوه، قالقرب من بلدة المعً لي ) 142اللواء 

. وألقي القً  على المداهمةولتقييد حركة المدنيين،  وقوا المن قة المجاوهة وفرضااااااااااوا حظر التجول أثناء 
ً    18ما ل  قل عن  لواء   أعينيم، وأحضروا إلى مقر  القً  على  بي، وعصب  كما أفاد  التقاهير ق لقاء        هج

لذين أجري  معيم المقابً  مشااهدت  ا ساليما  شاا ، حيث تعرضاوا للضارب المبرح والتعذيب. وو اف أحد
 ساعة.  24 ثاه الضرب على قع  الضحا ا قعد إ ًق سراحيم قعد 

وفي تًااادل لاهاء مع اللجنااة، ذكر  قيااادة الجيش السااااااااااااااوهه الحر أنيااا ملتزمااة بت بيق القوانين  -85
مااكن الحتجااز،  أ  الادولياة والمحلياة المتعلقاة بتحسااااااااااااااين ظروف المحتجزين، واحترام حقوق اإلنساااااااااااااااا  في

عنا ر الجيش السوهه الحر   معضمانا  المحاكمة العادلة، وأ  نظاميا القضائي العسكره  حقق  وتوفير
 .( 47) المتوه ة في النتياكا ، بيدف محاسبتيم

 العنف الجنسي والجنساني -جلم 

.  (48)       كبيرا      ا  ي جنسااااااان     ا   أظير  مماهسااااااا  الحتجاز في الجميوهية العربية السااااااوهية قاسااااااتمراه قعد -68
وخًل الفترة المشاامولة قالتقرير، وا اال  اللجنة توثيق النتياكا  الجنسااانية، قما في ذلك النتياكا  ذا   

 .  ( 49) ال اقع الجنسي

وكماا هو األمر في حاالاة المحتجزين الاذكوه، تنقلا  المحتجزا   وال فترة احتجاازهن بين مرافق   -87
ش الساااااااوهه الحر على مساااااااتو  النواحي الفرةية في ناحية عفرين  الحتجاز التي تديرها مختلف ألوية الجي 

ز  ياا  أقاااهبين حتجز النسااااااااااااااااء والفتيااا  عااادة إمااا في نفس الوقاا  الااذه  حتج   ت  أعً (. و   81)انظر الفقرة  
 قاإلداهة الذاتية. يمالذكوه أو قعد احتجاز أزواجين، لًشتًا  في  لت 

الضاااااارب والتعذيب على أيده أفراد من قوا   وو ااااااف  محتجزا  ساااااااققا  تعرضااااااين لًغتصاااااااب و  - 88
  أخريا  للتيديد قالغتصااب أثناء     ين، وحرمن قانتظام من ال عام. وتعرضا ون حرسا     ن ي ذ الجيش الساوهه الحر ال 
ًعتداء والمضااا قة، قما في ذلك أثناء وضااعين قيد الحتجاز مع منع التصااال، مما زاد  ل جلسااا  السااتجواب و 
وفي قع  األحيا ، تعرضااااااااا  الضاااااااااحا ا للمضاااااااااا قة أمام المحتجزين، بينما أجبر  .  ( 50) من المخاوف والترهيب 

 لضرب أو العتداء.  األقاهب الذكوه على الستماع إلى  رخاتين عندما كان  النساء يتعرضن ل 

جز  النساااااااااااااااء على حادة في بيا  أحاد المادنيين في من قاة                                   وفي حاالتين، وثقا  اللجناة كي  احت   -89
عي                                                                      د كًاه قادة الجيش الساوهه الحر مقابل هدا ا تلقاها من  ااحب البي . واد  عفرين، حيث أحضارهن أح

 .اء احتجازهاأ  واحدة على األقل من النساء تعرض  لًغتصاب والعنف الجنسي أثن 

  

 تقرير سره. (47)

 متااااحاااة على الراقط التاااالي:وثيقاااة  السااااااااااااااوهياااة"  كرامتي‘: العنف الجنسااااااااااااااي والجنساااااااااااااااااني في الجميوهياااة العربياااة    انظر "’فقاااد  (48)

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx. 

(49) A/HRC/45/31  60-59، الفقرتا. 

(50) A/66/268  65-62، الفقرا. 
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 االستنتاجات  

،  أعً (  78- 75 ا   يما يتعلق قاساااتخدام جياز متفجر يدوه الصااانع محمول على مركًة )انظر الفقر  - 90
على أ  جميع اليجما  الساااااًعة تدل ن أه  رف مساااااؤوليت  عن اليجوم. بيد أ  هناا مؤشااااارا  هامة  لم  عل 

  من الجماعا  المساااالحة، وليس  و العين وفييما نفذتيا فصااااائل أو مقاتل   هأع التي شاااان  على من قة عفرين و 
ي اسااتخدم  فييا أجيزة  أسااًاب معقولة تدعو إلى العتقاد قا  اليجما  السااًعة، الت   وتوجد أفراد قوا  الدولة. 

الحرب  متفجرة يدوية الصانع ذا  آثاه واساعة الن اق في المنا ق المدنية الماهولة قالساكا ، قد تشاكل جريمة 
 ل تزال التحقيقا  جاهية. و المتمثلة في شن هجما  عشوائية تؤده إلى مو  أو إ اقة المدنيين.  

   اللجناااة لاااديياااا أسااااااااااااااًااااب معقولاااة تااادعو وهغم أ  التحقيقاااا  جااااهياااة لتحااادياااد هوياااة الجنااااة، فااا  -91
مدنيين   مو  أو إ اااااااقةتفضااااااي إلى العتقاد قا  جريمة الحرب المتمثلة في شاااااان هجما  عشااااااوائية  إلى
أعً ، قما في ذلك ما يتعلق  الواهد و افيا يما يتعلق ققصاف المنا ق المدنية    ا  تكو  قد اهتكب  أ ضا  هبما

حما ة خا ااااااة  تتمتع ق أعً (. فالمرافق ال بية   79الفقرة   قاليجوم الذه أ اااااااب مسااااااتشاااااافى الشاااااافاء )انظر
 قموجب القانو  الدولي اإلنساني في جميع الظروف.

إلى الحال  الواهد و ااافيا والمتعلقة قاعتقال واحتجاز أفراد األقليا  أثناء مداهما  قام       ا   واساااتناد  - 92
 (،141 اللواء )   14)لواء حمزة(، والفرقاة    22بياا ألوياة الجيش الساااااااااااااوهه الحر، قماا في ذلاك ألوياة من الفرقاة  

حرموا     ا   قولة تدعو إلى العتقاد قا  أفراد مع     ا   )لواء محمد الفاتح(، وفيلق الشااااااااام، ف   للجنة أسااااااااًاق   13والفرقة 
أساااًاب معقولة تدعو    ا  أ ضااا   وتوجد قصاااوهة غير قانونية وتعسااافية من حريتيم، ألساااًاب تمييزية على األهجح. 

  التعذيب والمعاملة القاسااااااااااية والعتداءا  على ب نا اااااااااار الجيش السااااااااااوهه الحر قد اهتك إلى العتقاد قا  ع 
 .  ( 51) الغتصاب وغير  من أشكال العنف الجنسي، التي تشكل جرائم حرب الكرامة الشخصية، قما في ذلك 

في المنا ق الخاضاااااااعة للساااااااي رة التركية، تتحمل تركيا قده اإلمكا  مساااااااؤولية ضاااااااما      ا ، وأخير  -93
مة العامة وتوفير حما ة خا اااااة للنسااااااء واأل فال. وتظل تركيا ملزمة قالتزاما  حقوق  النظ ام العام والسااااًا

 .( 52) اإلنسا  تجا  جميع األفراد الموجودين في تلك األهاضي

 شمال شرق الجمهورية العربلة السورية -       سادسا   

ا ق التي تسااااااااااي ر علييا وخًل الفترة قيد السااااااااااتعراض، تدهوه  الحالة األمنية في قع  المن  -94
وفي الوق  نفسااااااا ، ل تزال  قوا  ساااااااوهيا الد مقرا ية. وازداد  اليجما  العنيفة التي تشااااااانيا فلول داعش. 

ًاائيم ومكاا  قعاد أكثر  وجودهم  عاائً  المفقودين، الاذين اختفوا على ياد داعش، تنتظر معرفاة مصااااااااااااااير أح
 . ( 53) 2019من عامين من اليزيمة الميدانية لداعش في عام 

  اق ولساااااتعادة األمن، عجل  قوا  ساااااوهيا الد مقرا ية قحمً  العتقال وشااااان  عمليا  واساااااعة الن   -95
إلى جانب بلدا  أخر ،  في بلدتي الشاااااحيل والًصااااايرة، ( 54) 2020من  اااااي  عام     ا   "لردع اإلههاب" اعتًاه 

قرا ية ما ل  قل ، في بلدتي كساااااااااارا وكوبر. واعتقل  قوا  سااااااااااوهيا الد م2021في وق  لحق من عام   ثم
داعش.  مشااتبيا فييم من    ا  واحتجزتيم، كما احتجز  قعضاايم في مرافق تحتجز فييا أ ضاا     ا   شااخصاا   140 عن

هجل وامرأة و فل ألكثر   60  000  وفي الوق  نفساااااااااا ، ازداد العنف في مخيم اليول، حيث تم احتجاز ما  قاهب 
 أدنا (.  112- 110نظر الفقرا  الواجًة )ا                                 أ  ت خول ليم الضمانا  اإلجرائية من عامين، دو  

  

 .66 الفقرة ,A/HRC/45/31   ا  انظر أ ض  (51)

 .67المرجع نفس ، الفقرة  (52)

 .22-21  ات، الفقر A/HRC/AC/6/2اما  المتعلقة قالمفقودين، اللتز انظر قخصوص  (53)

 بدا ة المرحلة الثانية من عملية "هدع اإلههاب". (54)
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فساااااااااااااااد والنتيااكاا  المتصاااااااااااااالاة وعًوة على ذلاك، فا   النقق في الخادماا  وتفشااااااااااااااي الفقر وال -96
قالحتجاز التي ترتكبيا قوا  سااااوهيا الد مقرا ية قد أجج  السااااخط، ول ساااايما في  اااافوف السااااكا  العرب 

 .في منا ق معينة

 االحتجاجات والمظاهرات -ألف 

بين في الفترة الفا الة ة دير الزوه على سابيل المثال، ازداد  التوترا  قشاكل ملحو   في محافظ -97
، ل ساااااااااااايما في أعقاب مقتل زعماء ذوه نفوذ من قًائل قاهزة. فقد قتل  2020ولي  وآب/أغساااااااااااا س  تموز/ي 

،  2021وأ ااه/ماايو    2020تموز/يوليا   الفاا اااااااااااااالاة بين  من شاااااااااااااايور القًاائال في الفترة    10 قال عن   ل ماا
على أيده هجال ملثمين  ساااااااااتقلو  دهاجا    ما تتم عمليا  القتل    ا   فييم الشااااااااايخ م شااااااااار اليفل، وغالً  قمن

ناهية. وقد أد  هذ  األعمال وغيرها من عمليا  القتل، التي أعلن  داعش عن مساااااااؤوليتيا عن قعضااااااايا، 
 من.إلى اندلع احتجاجا  ت الب قوا  سوهيا الد مقرا ية واإلداهة الذاتية قاستعادة األ

ألنظمة" المتعلقة، على سااااااااااابيل المثال، قالتجنيد  وعًوة على ذلك، ف   اإلعً  عن العديد من "ا -98
على    ا  السااكا  في قع  المنا ق. وهد  في  اافوف، زاد من حدة السااتياء ( 55) العسااكره والضاارائب والتعليم

مع ندهة الوقود وتزايد   ذلك، نظم المدنيو  مظاهرا  بين تموز/يولي  وآب/أغسااااااااااا س، تزامن  إلى حد كبير
 ادعاءا  الفساد. 

أ اااه/مااايو، تجمع ماادنيو  في المنااا ق الريفيااة في جنوب محااافظاة    18ونااة األخيرة، في  وفي ا  -99
الحسااااااكة لًحتجاج على قراه أ اااااادهت  اإلداهة الذاتية  ضاااااااعف سااااااعر الوقود ثًد مرا . ومع تزايد عدد 

أساااااافر عن الناه، مما فا لقوا  سااااااوهيا الد مقرا ية تفريق الحشااااااد    حاول أفراد من قوا      ا ،  المتظاهرين تدهيجي 
 مقتل سًعة أشخاص على األقل. 

مظاهرا  في بلدة منًج، في شاااااااامال شاااااااارق محافظة    قام أ اه/مايو،    31وبعد أساااااااابوعين، في  -100
      ا . عام   21و   18 قضي بتجنيد الرجال الذين تتراوح أعماههم بين    ، أ اه/مايو   29مؤهر   ، على قراه    ا  حلب، احتجاج 

ساااااحا   الوانتشاااار  المظاهرا  قساااارعة في جميع أنحاء من قة منًج على ن اق أوسااااع لتشاااامل العديد من  
المدينة. وحاول أفراد من قوا  سااااااااااوهيا   وفي ضااااااااااواحيقالقرب من مسااااااااااتشاااااااااافى الحكمة،   ةالبلد في الكبر  

لحق، ومع  ألقل. وفي وق الد مقرا ية تفريق الحشاد ق  ًق الناه، مما أسافر عن مقتل هجل واحد على ا
ماادنيين    5مااا ل  قاال عن    فقتلواتجمع المزيااد من الناااع، أ لق أفراد من قوا  سااااااااااااااوهيااا الااد مقرا يااة الناااه  

إلى موا االة الحد من الحتجاجا  التي تنتشاار قساارعة في المن قة،     ا  آخرين. وسااعي  30وأ ااابوا أكثر من 
حزيرا /يوني ،    2 بلدة منًج، وفي   في المدنيين    تيش تقيد حركة فرض  اإلداهة الذاتية حظر التجول وأقام  نقا  تف 

 قراه التجنيد قعد مفاوضا  مع زعماء القًائل المحليين.  ألغ   

أ   عم   ز  ، وذكر  قوا  سااااااوهيا الد مقرا ية أن  خًل المظاهرا  التي نظم  في منًج والحسااااااكة -101
مواقع عساااكرية لقوا  ساااوهيا      ا  وهاجموا أ ضااا  اعمال عنف مسااالحقاموا ق قع  األفراد الموجودين في الموقع  

 .. وما زال  التحقيقا  جاهية في هذ  األحداد( 56) الد مقرا ية

  

الحصااااول على التعليم في المؤسااااسااااا   من     ا   مما  منع التًميذ فعلي    ا ، كرد    ا  دهاسااااي    ا   أعلن  اإلداهة الذاتية عن "أنظمة" تفرض منياج (55)
 تجاجا  دفع  بدوهها اإلداهة الذاتية إلى إلغاء هذ  القراها .الحكومية. وقد أثاه ذلك اح

 تقرير سره. (56)
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 سلب اليرية - اء 

خًل الفترة قيد الساااااتعراض، اعتقل أفراد قوا  ساااااوهيا الد مقرا ية مدنيين، قمن فييم إعًميو ،   -102
. وو ااااااف من أجري  2020في  ااااااي  عام  في سااااااياق عمليا  واسااااااعة الن اق لمكافحة اإلههاب بدأ 

ق ائرا   معيم المقابً  كي  قام  وحدا  مكافحة اإلههاب التاقعة لقوا  سااااااااااااوهيا الد مقرا ية، والمعززة 
حربية، قمداهما  ليلية على عدة بيو ، قما في ذلك بيو  النشاا اء. وذكر أحد الضااحا ا قان ، عقب نشاار 

، وقيد  يدا  وعصااب  عينا   بيت لقي القً  علي  في          ماعي، أ  منشااوه انتقاده على وسااائل التوا اال الجت 
مة  ااااًا  مع داعش. ولم  قدم في  ونقل إلى مرفق احتجاز مع ساااااتة من جيران . وأثناء احتجاز ، اتيم ق قا

    ا ، أه وق  من األوقا  إلى المحكمة أو تعرض علي  الساااااااااتعانة قمحام. وأ لق ساااااااااراح  قعد شاااااااااير تقريً 
 فترة أقصر.احتجز مرة أخر  ل ثم

ًاا ا ، بادعو   2020واعتقال هجال آخر في ماداهماة ممااثلاة في آب/أغساااااااااااااا س   -103 قخً اا داعش  اهت
رية للتحالف األمريكي في دير الزوه. وبعد أ  اسااااااااتجوب  أفراد من الول ا  النائمة، ونقل إلى قاعدة عسااااااااك
على األقل. وأثناء      ا   يوم 20لمدة   ووضاااع ههن الحتجاز مع منع التصاااالالمتحدة، نقل إلى ساااجن الكسااارا  

اسااتجواق  في الكساارا على أيده أفراد من األسااا ش، تعرض للضاارب قخر وم ميا  وحرم من العًج ال بي  
ح أ اايب بيا من جراء الضاارب. وذكر كذلك قان  ساامع معتقلين آخرين، قمن فييم أ فال، يتعرضااو   لجرو 

محتجزين في نفس المرفق. ولم  قدم إلى   ساانة 16و  14تتراوح أعماههم بين     ا   اابي  25للتعذيب، وهأ  نحو  
 المحكمة ولم تتح ل  إمكانية التصال قمحام.

ً    11آذاه/ماهع، حوالي الساعة    5وفي حادثة أخر ، وقع  في   -104 اقتحم  عنا ر من قوا  ،      لي
.  (57) ت   خً ا داعش النائمة شان قيل إفي دير الزوه عقب هجوم ساابق     ا   ساوهيا الد مقرا ية مساتشافى جراحي 

ً   30ودخل نحو  آخرو  نحو غرف العملياا  التي تجمع فيياا ال ااقم   7المبنى م لقين النااه، وتحرا         مقاات
ًااء. وأفااد شاااااااااااااايود ةياا   ال بي لًخ ا  مقااتلي قوا  سااااااااااااااوهياا الاد مقرا ياة هاددوهم، وو اااااااااااااافوهم قاانيم  قا ت

كما دمر أفراد من قوا        ا .  وا مريضا "إههابيو "، وضاربوا الموظفين قاعقاب البنادق واألنابيب المعدنية وهاجم
 12ل  قل عن لقي القً  على ما                   وأمتعة شااااااخصااااااية. وأ                                              سااااااوهيا الد مقرا ية معدا   بية وساااااارقوا أموال  

ر، الذه تدير     م     ع  الاحتجاز   مرفقلوا إلى    ق                من المبنى ون  وا  ب    ح     ساااااا  و من الموظفين ال بيين.  8من بينيم       ا ،  مدني 
. وهناا، أجبر المحتجزو  على خلع مًقسااااااااايم والجثوم قل العمر النف يحقوا  ساااااااااوهيا الد مقرا ية، في 

ساااال معدنية. وأ  بينما كا  أفراد من قوا  سااااوهيا الد مقرا ية  ضااااربون   لق سااااراح المحتجزين حوالي                      يم قساااًا
آذاه/ماهع،   17ي. وفي    ع            حسااًما اد    قعد تدخل كًاه قادة قوا  سااوهيا الد مقرا ية    ا ،  ااًاح 2:30الساااعة  

عن الحاادد، ثم جادد       ا   على موجاة أخر  من الحتجااجاا ، اعتاذه  قوا  سااااااااااااااوهياا الاد مقرا ياة علنا      ا  وهد
. وأشاااااه  قوا  سااااوهيا ( 58) المسااااتشاااافيا  والمرافق ال بية في المنا ق الخاضااااعة لسااااي رتياالتزاميا قحما ة 

قيا أفرادها. وأفيد عن األضاااااراه التي تسااااابب  فييا واألشاااااياء التي سااااار    ا  الد مقرا ية إلى أنيا قدم  تعويضااااا 
 . ( 59) قا  الذين شاهكوا في المداهمة خضعوا لتحقيق داخلي، وأحيلوا إلى محكمة عسكرية   ا  أ ض

اعتقال  بدعو  مكافحة الفساااااد، قعضاااايا يتعلق قموظفين ساااااققين في اإلداهة الذاتية      ا   أ ضاااا   جر  و  - 105
، من ت  إخو من تقال والد   وثًثة  في الحسااااااكة ومنًج. وو ااااااف أحد الذين أجري  معيم مقابً  كي  تم اع 

في الحساااكة، في إ اه حمً     2020بينيم  فل، في أعقاب اختفاء شاااقيق  )المتيم قالفسااااد( في أواخر عام 
. ولم تقاادم حتى ا   أ ااة معلومااا  عن مكااا  2021مكااافحااة الفسااااااااااااااااد التي نفااذ  في كااانو  الثاااني/يناااير  
 أسرت .  عن اختفاء     ا   قابلة للتيديد قعد أ  تحدد علن وجودهم، وقد تعرض الشخق الذه أجري  مع  الم 

  

 المرجع نفس . (57)

 .www.hawarnews.com/en/haber/sdf-releases-military-instructions-on-health-care-h23521.htmlانظر  (58)

 تقرير سره. (59)
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 19أخر  في ساااااااااياق فرص الحصاااااااااول على التعليم. فعلى سااااااااابيل المثال، في   ووثق  اعتقال -106
   ا  كانو  الثاني/يناير، احتجز  األساا ش ساتة مدهساين في دهباساية قمحافظة الحساكة، قسابب تقد ميم دهوسا 

ية لل ًب المسااااااجلين لًمتحانا  الجامعية. وفي اليوم التالي، الحكومالدهاسااااااية  خصااااااو ااااااية في المناهج  
مظااااهرة للم اااالًاااة قااااإلفراج عنيم. وتعرض قع    قياااام  الثااااني/ينااااير، أد  اعتقااااليم إلى  كاااانو   20 في

،  مدهسااين من ال                                                                                       المتظاهرين لعتداء بدني، بينما أ حضاار آخرو  إلى مرفق احتجاز في البلدة. واحتجز متظاهرا   
  التوقيع على تعيد قانيموأجبر المدهساااااو  على      ا .  عام   18و   13ثمانية  ًب تتراوح أعماههم بين  كما احتجز  
خًل األ ام     ا   جميعللمناهج الدهاسااااااية الحكومية؛ وقد أ لق سااااااراحيم     ا  بتدهيس ال ًب وفق  هالن  قوموا قعد

 شًا /فبراير.   6افظة الحسكة في  الثًثة التالية. واحتجز ثمانية مدهسين آخرين ألسًاب مماثلة في عامودا قمح 

عن أفراد، قمن فييم أعضاااااااااااء في الحزب الد مقرا ي الكردسااااااااااتاني،  ول تزال اللجنة تتلقى تقاهير   -107
في المنا ق التي تسي ر علييا قوا  سوهيا الد مقرا ية. ولم تتمكن   2018اعتقاليم واحتجازهم قبل عام  تم

                                                        هبيا، في حين أ بلغ  أسااااااااااارة أحد المحتجزين بوفات  في الربع  من تحديد مكا  وجود أقا                 معظم األسااااااااااار قعد  
 .2021عام   الثاني من

وإلى جانب هذ  العمليا ، وا ااااال  قوا  ساااااوهيا الد مقرا ية احتجاز أفراد ليم  ااااًا  مزعومة  -108
في مرافق السااجو  في شااتى أنحاء  –على األقل    2019شااخق منذ   10 000يتجاوز عددهم و  –بداعش 

  على و رافق سااااااجم 10احتجزوا في       ا ،   اااااابي  750. ومن بينيم نحو ( 60) ية العربية السااااااوهيةشاااااارق الجميوه 
  مكتظة ل تتوفر ليم سااو  فرص  و قاسااتمراه مع هجال في مرافق سااج حتجزو  الصاابيا     وما فتئاألقل.  

هيل محدودة للحصول على الغذاء والرعا ة ال بية. وباإلضافة إلى ذلك،  حتجز في مركز هوهه "إلعادة تا
ل تتجاوز ومنيم من م اليول،  ااااااااااابي نقلوا من مخي  100األحداد" في محافظة الحساااااااااااكة ما ل  قل عن 

 سنوا . 10هم أعماه 

  4  000  ، ل يزال نحو 2020سااااااااااوهيا للمحاكمة قحلول منتصااااااااااف عام   8  650 حوالي       ق دم وفي حين  -109
وني، حياث ل  حااكمو  بتيماة  اااااااااااااابي، في ماازق قاان  500من بينيم حوالي      ا ،  بلاد  50من أكثر من    أجنبي 

 . ( 61)   ، وبالتالي يواجيو  الحتجاز ألجل غير مسمىأو انيمالهتًا  بداعش، ول  عادو  إلى 

 مخلما الهول والروج -جلم 

  60 000ازداد انعادام األمن في مخيم اليول، حياث  حتجز في ظروف مزهياة قاالمخيم ماا  قااهب   -110
من   50 000حوالي    وثماة.  ( 62) 2019مناذ هجوم قااغوز عاام  امرأة و فال،   55  000  شااااااااااااااخق، من بينيم

، 19-ساااكا  المخيم من موا ني الجميوهية العربية الساااوهية أو العراق. ومع اساااتمراه انتشااااه جائحة كوفيد
ً  ساكا  تضااءل  فرص حصاول   على التعليم والرعا ة الصاحية، في ظل اساتمراه                          المخيما  المحدودة أ ا

 2020ففي آب/أغسااا س  .  ( 63) ل على األدوية، ول سااايما الدعم قاألكساااجينالتحد ا  التي تعترض الحصاااو 
ًااب الوفااة المضاااااااااااااااعفاا  قا وحاد ، أفااد  التقااهير   ا  ثماانياة أ فاال على األقال هلكوا؛ وكاانا  من بين أساااااااااااااا

. وتفيد التقاهير قا  عمل األ فال  ( 64) الصاااحية الناجمة عن ساااوء التغذ ة؛ وقصاااوه القلب؛ والنزي  الداخلي
لمصاااحوبين بذوييم، معرضاااين قشاااكل خاص  مما  جعل الصااابية الصاااغاه، ول سااايما غير ا    ا ، عأ اااًح شاااائ 

 لًستغًل وسوء المعاملة.
  

 المرجع نفس . (60)

(61) A/HRC/45/31 سره. ، وتقرير77، الفقرة 

 .  https://news.un.org/en/story/2021/02/1085982ر: انظ (62)

 .https://www.msf.org/covid-19-has-devastating-knock-effect-northeast-syriaنظر ا (63)
 .https://www.unicef.org/press-releases/eight-children-die-al-hol-camp-northeastern-syria-less-weekانظر  (64)

https://news.un.org/en/story/2021/02/1085982
https://www.unicef.org/press-releases/eight-children-die-al-hol-camp-northeastern-syria-less-week


A/HRC/48/70 

GE.21-11124 22 

من سااااااااااااااكااا  المخيم، من بينيم      ا   مقيماا   60نحو  أفاااد  التقاااهير قمقتاال  وحااد ،    2021وفي عااام   -111
عملية أمنية   –لد مقرا ية  قوا  األمن التاقعة لقوا  سوهيا ا -. وللتصده لذلك، نفذ  األسا ش ( 65)  بيا 
نيسااااااا /أبريل للقضاااااااء على نفوذ داعش داخل األقسااااااام الفرةية الرئيسااااااية للمخيم،  2وآذاه/ماهع   28بين  

. وو ااااااااااف من أجري  معيم المقابً  كي  دخل  قوا  األسااااااااااا ش ( 66) حيث  قيم السااااااااااوهيو  والعراقيو  
  الخيام أثناء قحثيا عن األساااااااالحة  آذاه/ماهع وداهم 28  فيصااااااااًاح الالمخيم في الساااااااااعا  األولى من 

األسااااااااا ش بياناتيم قوا                                                              المحمولة، ون قل السااااااااكا  إلى من قة تسااااااااجيل في المخيم، حيث جمع   واليواتف 
، قمن فييم قادة داعش، بل ألقي ( 67)       شاخصاا   150لقي القً  على ما ل  قل عن                           الشاخصاية والبيومترية. وأ  

 على نساء.    ا  القً  أ ض

نقل  فييا قوا  سوهيا   ترحيلإلى عمليا       ا   األمنية المتزايدة في مخيم اليول أ ضوأد  المخاوف   -112
   ا  أساااارة على األقل من مخيم اليول إلى مخيم الروج الموسااااع. ويقيم حالي  400الد مقرا ية قشااااكل فوضااااوه  

من    2  700نحو   أكثر  فييم  قمن  الروج،  مخيم  في  األجااااااانااااااب،  من  معظميم  .  ( 68)  فاااااال  1  500فرد، 
شاااااخق. ولئن كان  الظروف المعيشاااااية أفضااااال    400حوالي د الموا نين الساااااوهيين أو العراقيين عد ويبلغ

أ  فرص     ا  مماا كاانا  عليا  في مخيم اليول، فا   من أجريا  معيم مقاابً  في مخيم الروج ذكروا أ ضاااااااااااااا 
لعقلية. الساااااتعانة قالمحامين والحصاااااول على التعليم والرعا ة ال بية محدودة، قما في ذلك هعا ة الصاااااحة ا

أجري  معيا مقابً  كي  أ  زوجة ابنيا لم تتمكن من الحصااااااااااااول على   وتذكر  إحد  النساااااااااااااء اللواتي
 . كفي من هذاذ الربو، وكي  كا  أحفادها مرضى قاستمراه في المخيم ما

 عمللات اإلفراج واإلعادة إلى الوطن -دال 

إلى األساااااار السااااااوهية من مخيم اليول   ترحب اللجنة قالتقاهير التي تفيد قاسااااااتمراه إ ًق سااااااراح -113
المنا ق الخاضاعة لساي رة قوا  ساوهيا الد مقرا ية قموجب اتفاقا  أبرم  تح  إشاراف قبلي، وكا  آخرها  

، من 2019سااااااوهيا منذ منتصااااااف عام  8 548. وتفيد التقاهير قان  تم اإلفراج عن2021في حزيرا /يوني  
ً   4 677بينيم    . ( 69) سوهه في مخيم اليول 20 000 منغير أن  ل يزال أكثر .       ف

 ألول مرة)  2021إلى و نيم في الربع الثااني من عاام      ا   عراقيا     ا   موا نا   380وفي حين أعياد نحو   -114
  فل. 19 000 موا ن عراقي، من بينيم 30 000(، ل يزال في المخيما  ما يزيد على2018منذ عام 

 13امرأة من   56 فً و 322أعياد ماا ل  قال عن    و يماا يتعلق قحاال  اإلعاادة إلى دول أخر ، -115
، في حين أعاد  أهبعة 2021وحزيرا /يوني     2020إلى أو انيم في الفترة بين أيلول/ساااااابتمبر      ا   مختلف   ا  بلد

بلدا  أخر  األ فال اليتامى إلى أو انيم. غير أ  عشاااارا  الدول األخر  ظل  ترف  اسااااتعادة موا نييا 
اه الذين  ظلو  معرضااااااااااااين لخ ر انعدام الجنسااااااااااااية  ما في ذلك األ فال الصااااااااااااغ)انظر المرفق الثالث(، ق 

                           احت جز في المخيماا  ماا يزياد ،  2021أجال غير مساااااااااااااامى. وحتى حزيرا /يونيا   إلى    حتجاازلوالتجااه وا
 .غير الجميوهية العربية السوهية والعراق   ا  بلد 60 فل من نحو  7 800 على

  

 .https://www.unicef.org/press-releases/two-children-killed-al-hol-camp-syria :انظر (65)

 . https://asayish.org/?p=1915ظر ان (66)

 رير سره.تق (67)

 بيانا  األمم المتحدة وتقرير سره. (68)

 .                                     است مد  المعلوما  أ ضا  من تقرير سره و  .https://m-syria-d.com/en/?p=2795انظر  (69)

https://www.unicef.org/press-releases/two-children-killed-al-hol-camp-syria
https://asayish.org/?p=1915
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 االستنتاجات  

لى انتياا أقسااط حقوق اإلنسااا  الواجًة للمحا اارين ئدة في المخيما  ققوة إتشااير الظروف السااا -116
فييا، مثل الحق في الصاااااااااااحة والغذاء. وللجنة أساااااااااااًاب معقولة تدعو إلى العتقاد قا  الظروف في مخيم 

 .( 70) اليول على وج  الخصوص قد تشكل معاملة قاسية أو لإنسانية، وهي جريمة حرب

المائة منيم دو  ساان الخامسااة، في هذ  المخيما  لساانوا  في  33فل،     27 000وإ  احتجاز  -117
فحساب مع حظر السالب غير القانوني أو التعسافي لحرية هؤلء   ىل يتناف ةدو  أه وساائل انتصااف قانوني 

مع أقساااط     ا  من تدابير المًذ األخير، بل إن  يتنافى أ ضااا    ا  األ فال الذين  جب أل  كو  احتجازهم إل تدبير 
 ساسية التي  خوليا القانو  الدولي لح فال. ضمانا  األال

وخاهج ساياق المخيما ، قيد  قوا  ساوهيا الد مقرا ية حرية التعبير من خًل السالب التعسافي وغير   -118
  أعً (.   107)انظر الفقرة     ا  القانوني لحرية المعاهضاين، قما في ذلك األعمال التي  حتمل أ  تشاكل اختفاء قساري 

ًااب معقولة تدعو إلى العتقااد قا  معااملاة قوا  سااااااااااااااوهيا الد مقرا ية  افة إلى ذلا وباإلضاااااااااااااا  ك، للجناة أساااااااااااااا
 الحرية.  المسلوبيفي المعاملة القاسية وإساءة معاملة  المتمثلةحرب الللمحتجزين قد تشكل جريمة 

ضاااااااد ة المفر ة  ما إذا كا  أفراد قوا  ساااااااوهيا الد مقرا ية قد اساااااااتخدموا القو    ا  وتدهع اللجنة حالي  -119
أعً (، وبالتالي اهتكبوا عمليا  قتل غير قانونية، قد تشاااااااااكل جريمة   101-99المتظاهرين )انظر الفقرا   
 حرب في سياق النزاع الدائر.

  أعً (،   97القًائل الًاهزين )انظر الفقرة  لشيور وفي معرض اإلشاهة إلى عمليا  القتل المذكوهة أعً    -120
يا  القتل المساااتيدف، إذا اهتكبيا  رف في النزاع، تنتيك حظر اليجما   على أ  عملتكره اللجنة التاكيد  

 .المًاشرة ضد المدنيين وقد تشكل جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

 التوصلات -       سا عا   

الوارد  خالل العام الماضةةةةيا تتةةةةافرت األزمة االقتصةةةةادية المسةةةةتايلةا والجائية واالنتها ات   -121
من خالل القصةةةةف والتارات الجوية واألجهلة المتاجرة ال دوية الصةةةةن  والقتل   –هذا التقرير   في  وصةةةةاها

نسةةةةةان  فتااقمت  اعلها حالة حقوق اإل  –المسةةةةةتهدح واالحتجاز التعسةةةةةاي م  من  االتصةةةةةال والتعذ ب  
عودة   النسةةةةةةدة للعد د من السةةةةةةوري نج وال توفر الجمهورية العربلة السةةةةةةورية  عد ب ئة  منة ومسةةةةةةتقرة ل

 داخل البلدج مشردمال  ن  6,7الالجئ ن عودة مستدامة وكريمةا كما ال توفرها لما مجموعه 

المختا نا  وال  لال عشرات اآلالح من السوري ن  نتظرون  شدة ندأ أحدائهم الماقود ن أو  - 122
من  ح ن ال  لال عشةةةةةرات اآلالح من الرجال والنسةةةةةاء واألطاال ميروم ن  صةةةةةورة غ ر قانونلة   في 

حريتهم في الجمهورية العربلة السةةةةةةةوريةج وقد وضةةةةةةةعت اليكومة  عتةةةةةةةهم رهن االحتجاز م  من   
الذي    عقد من اللمنج ومصةة رهم  أ دي اليكومة واألطراح األخرف في هذا النلا   االتصةةال أل ثر من 

خ ر  سةةةةةةةاندهاا بتسةةةةةةةت األطراح الدوللة الااعلة التي ال طال أمدهج ولم تقم حتى اآلن تلك األطراحا و 
وقف إطالق النار الهش والجلئي لليادة احترام أ سةةةةو حقوق اإلنسةةةةان أو االنخراط  صةةةةورة مجدية 

 في جهود إنهاء النلا ج 

  

 .92، الفقرة A/HRC/40/70           انظر أ ضا   (70)



A/HRC/48/70 

GE.21-11124 24 

لهجمةات على المةدن  ن واألالةان  للا  اليكومةة واألطراح األخرف في الن  وقفطةال انتظةار قةد  و  -123
 :وقلامها  ما  ليالمدنلةا 

اإلنسةةةانلة ومنظمات اليماية وحقوق اإلنسةةةان  ضةةةمان وتسةةةه ل وصةةةول المنظمات   )أ( 
 أو االحتجاز؛ اليدس                                                             المستقل ة دون ق ود إلى كل جلء من أجلاء البلدا  ما ف ها أما ن 

ملة أو العقوبة القاسلة أو الالإنسانلة  الوقف الاوري للتعذ ب وغ ره من ضروب المعا )ب( 
الكف عن جمل  أشةةةةةةكال  و  ن االحتجاز؛  أو المه نةا  ما في ذلك العنف الجنسةةةةةةي والجنسةةةةةةانيا في أما

االحتجاز م  من  االتصةةال واإلفراج عن العجلة وذوي اإلعاقة وكدار السةةن والنسةةاء واألطاال والمعتقل ن  
(ا للدية  عن  2019)2474م  قرار مجلس األمن     ا   الممكنةةا تمةاشةةةةةةةةةلةاتخةاذ جمل  التةداب ر  و تعسةةةةةةةةةاةا؛ 

ص رهما ومواصلة إقامة قناة فعالة لالتصال  األسر  األشخاص الميتجلين و/أو المختا ن والكشف عن م
 لتمان تلبلة احتلاجاتها القانونلة واالقتصادية والناسلة على النيو المالئم؛

(ا إلى تيق ا وقف دائم إلطالق 2015)2254                              السةةةةةةةةةعيا وفقةةا  لقرار مجلس األمن   )ج( 
ا ويه ئ الظروح  19-ية كوف ديسةم  للسةوري ن  الترك ل على التصةدي لجائا النار على الصةع د الوطني

 االسةةتاادة من التراج  النسةةبي لمسةةتوف العنف في الجمهورية العربلة    -إلجراء ميادثات سةةالم مجدية 
 السورية منذ بداية الجائية؛

 على ذلكا توصي اللجنة الدول األعتاء في األمم المتيدة  ما  لي:وعالوة  -124

دوللة لتنسةةةة ا وتجمل  المطالدات المتعلقة  تلسةةةة ر إنشةةةةاء  للة مسةةةةتقلة ذات والية   )أ( 
 ؛ ( 71)  الماقود نا  من ف هم األشخاص الذ ن تعرضوا لالختااء القسري 

                                سورية الذ ن   لعم أنهم مرتدطون  في الجمهورية العربلة الالمقلم ن  استعادة رعاياها   )ب( 
ال الاتةلىا وكذلك في ضةوء                                                                    بتنظلم الدولة اإلسةالملةا وال سةلما األطاال م  أمهاتهما وفقا  لمصةال  الط

الظروح الملرية في المخلمات؛ ويندتي أال تتم عمللات اإلعادة إلى الوطن عندما يكون األفراد عرضةةةةةةةة  
  ما في ذلك عقوبة اإلعدام؛لخطر االحتجاز التعساي أو األذف البدنيا 

مواصةةةةةةلة السةةةةةةعي إلى المسةةةةةةاءلةا  ما في ذلك عن طريا ضةةةةةةمان فعاللة الهلا ل   )ج( 
والنلا ة العامة واالسةتثمار ف هاج وتككد اللجنة اسةتعدادها لمواصةلة    ءلتشةري  والتيق ا والقتةالاسةلة  األسة

مسةةةةةةةةةتقلة للمسةةةةةةةةةاعدة في التيق ا  دعم هذا المسةةةةةةةةةعىا  التعاون الوث ا م  اآلللة الدوللة الميا دة ال
نون الدولي  والمالحقة القتةةةةائلة لصشةةةةخاص المسةةةةكول ن عن الجرائم األشةةةةد خطورة وفا تصةةةةنلف القا

 ؛2011المرتكدة في الجمهورية العربلة السورية منذ  ذار/مارس 

إزالة   ا  19-في ضةوء األزمة االقتصةادية وانعدام األمن التذائي وجائية كوف دالقلاما   )د( 
ل  العقدات التي تعترض سةةب ل المعونة اإلنسةةانلةا  ما في ذلك العقدات التي تسةةببها عن غ ر قصةةد  جم

 ج تنطوي على إجراءات إعااء إنسانلة  التة التعق د العقوبات التي

  

 .A/HRC/46/55من الوثيقة  113في الفقرة    ا  ساقق ذلكتم  التو ية ب (71)
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  Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic1 
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 1 The representation of approximate areas of influence is limited to data relevant for the human rights 

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

Inquiry on the Syrian Arab Republic. 
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Annex II 

  Estimated areas of influence – July 20212 
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 1  This table does not reflect the repatriation of Iraqi nationals, who form the largest group of foreigners 

in North-eastern Syria.  

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

(1999). 
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Annex III  

  Table of repatriations of foreign children and women 

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

Syria (as of June 2021)1 

Countries and areas 

Repatriated 

Children 

(range)a Countries and areas 

Repatriated 

Women 

(range)a 

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

Russian Federationd 101-200 Kazakhstan, Uzbekistan 101-200 

Kosovo2 51-100 N/A 51-100 

France 26-50 N/A 26-50 

Germany  16-25 N/A 16-25 

Australia, Belgiumg, Bosnia and 

Herzegovina, Finlandd, Norway, Sudand, 

Sweden, United States of Americad, 

Ukraine 

6-15 Russian Federation 6-15 

Albania, Austria, Canada, Denmark, Italy, 

Netherlands, Nigeria, Trinidad and 

Tobago, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland 

1-5 Afghanistan, Albania, Finlandd, 

Germany, Netherlands, Norway, 

Sudan, United States of America, 

Ukraine 

1-5 

Indonesia, Moroccoe, Tajikistan  TBDb Moroccoe TBDb 

Afghanistan, Algeriaf, Azerbaijan, 

Bangladesh, China, Egypt, Estoniaf, 

Georgia, India, Iran, Kyrgyzstan, 

Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, 

North Macedoniag, Pakistan, Philippines, 

Poland, Portugal, Romaniaf, Saudi Arabiaf, 

Senegal, Serbia, Somalia, South Africa, 

Switzerland, Tunisia, Turkey, Viet Namf, 

Yemen, State of Palestine 

Nonec Algeriaf, Australia, Austria, 

Azerbaijan, Bangladesh, Belgiumg, 

Bosnia and Herzegovina, Canada, 

China, Denmark, Egypt, Estoniaf, 

France, Georgia, India, Indonesia, 

Iran, Italy, Kyrgyzstan, Lebanon, 

Libya, Malaysia, Maldives, Nigeria, 

North Macedoniag, Pakistan, 

Philippines, Poland, Portugal, 

Romaniaf, Saudi Arabiaf, Senegal, 

Serbia, Somalia, South Africa, 

Sweden, Switzerland, Tajikistan, 

Trinidad and Tobago, Tunisia, 

Turkey, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Viet 

Namf, Yemen, State of Palestine, 

Kosovo 

Nonec  

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

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

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

(until 30 June 2021). 

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

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

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

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

authorities have no indication as to the presence of citizens in Northeast Syria.  
g Media reports outside the reporting period indicated recent repatriations (July 2021) from this 

country that have not been taken into account in the chart and would change the related classification. 
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Annex IV  

  Correspondence with the Government of the Syrian Arab 
Republic 
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