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 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 *تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية  

 موجز  
قامت األطراف املتحاربة، يف تطور مل يسبق له  ميلهخ لهال ال هملش املةهمولة يلت ريهر،  

، إ لهههصوريهههم  مةهههق، ودهههاو    رعههها و خبهههوع مكهههارب يف مشلهههص، ودهههال  ههه ، و مةهههق، 
أسهه رع عههن تةههريد كههاعن ألليههر مههن مللههول سههور ، مههن رجههال ويسهها  وأط ههال  ويف  البلههة 
احلاالع ال  وث تها جلنة التح لق، جنم التةريد إما بصورش مباشرش يتلجهة لكهدا اذهاأل األطهراف 

ال هههايول الهههدوب، أو بسهههبص املتحاربهههة كلههها التهههدابة االمشملاةيهههة املمانهههة علههه   هههو مههها ي ت هههل  
ايتههههاأل األطهههراف سهههلولاع  هههة مةهههروا بةهههن مجمهههاع عةهههواالة ومتكمهههدش،  ول إيههها  مشلهههاش 

 املديلني الاية من االعتبار  
وقههههد أ ع املكههههارب الههههه  لاملههههتها ال هههههواع املواللههههة للحاومهههههة واجلماعههههاع املسهههههلحة  

منهههاةيفم يف مشالهههة مهههن ا هههوف واإلرمابلهههة و ةمههها مهههن اجلههههاع ال اعلهههة إن وهههرار املهههديلني مهههن 
واللأس  وُشر  آالف املهديلني اخلهرين قسهراع عمهاع بهه قات اقهاع إجها ق جهرض الت هاوع عللهها 

أليهر  -بكهد سهبا سهنواع مهن احلهر   -بني األطراف املتحاربة  ويكاين اخل مهن دنهة التةهر  
مايهني ويصهم  6من مايني ويصم املللول من الاجئني الذين وروا من البلد، وألير  5من 

 املللول من املديلني املةر ين  الللاع، الذين يكلةول  الخ اجلمهورية الكربلة السورية  
ولألسهههبا  املهههذلورش آي هههاع ت هههدا اللجنهههة اموعهههة مهههن التوعهههلاع الربا ماتلهههة إن كلههها  

تلجهههة األطهههراف املتحاربهههة، ايفهههدف منهههها مكاجلهههة آالف ال  هههاش الههه   ههه  املهههديلني املةهههر ين ي
 للنزاا، مبا يف أللك ملمال مش وقهم يف السان واألرع وامللالة 
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 الوالية واملنهجية -أوالا  
، يف مههههذا (1)تكهههرع جلنهههة التح لهههق الدوللههههة املسهههت لة املكنلهههة يجلمهوريههههة الكربلهههة السهههورية -1

، مها للصهت إلله  مهن يتهااء بنها ع 34/26الت ريهر امل هدا إن اله  مش هوق اإليسهال عمهاع ب هرار  
  2018 وة/يوللههه   10ر إن لههايول الياين/ينهههاي  16علهه  التح ل هههاع الهه  أجرفههها يف ال ههملش مهههن 

 وتستند املنهجلة ال  اتبكتها اللجنة إن أو خ ممارساع جلال التح لق وبكياع ت صن احل ااق  
م ابلههة أجريههت يف املنط ههة وايطاقههاع  402وتسههتند املكلومههاع الههوار ش يف مههذا الت ريههر إن  -2

تو راولهة وتسهجلاع ولهديو من جنلم  وقامت اللجنة جبما واستكراع وحتللهخ عهور سهاتللة ووو 
وسهههجاع طبلهههة  واطلكهههت علههه  رسهههااخ ور ع مهههن مشاومهههاع ومن مهههاع  هههة مشاوملهههة وعلههه  

 ت ارير عا رش عن األمم املتحدش 
ويُكتهههرب مكلهههار اإلثبهههاع مسهههتو  عنهههدما تاهههول لهههدض اللجنهههة أسهههبا  وجلههههة تهههدعو إن  -3

مشليمههها أماهههن، ال الطهههرف االعت ههها  ال األمشهههداي املكنلهههة قهههد وقكهههت علههه  النحهههو املوعهههوف، و 
احملههار  الههذ  مُشههد ع مويتهه  قههد ارتاههص االيتهالههاع املكنلههة  ومهها ةال روهه  إ مشههة الوعههول إن 

 اجلمهورية الكربلة السورية يكرقخ حت ل اع اللجنة  

 التطورات السياسية والعسكرية -اثنياا  
 ة واة ش  النةها  الكسهار ، لزع ال ملش املةمولة يلت رير يسهتمرار تاهاثر األطهراف املتحاربه -4

وسامم مذال األمرال مكاع يف عمللاع تةريد  اللن بلغت مستوشع مل يسبق يفا ميلخ  وأعلنت 
لههايول الياين/ينهاير إطههاق عمللهة  صههن الزيتهول، وةههرعت ال هواع املسههلحة الملللههة،   20ترللها يف 

و   ههو ع ههرين )مشلههص(، يف إن جايههص أوههرا  اجلههلر السههور  احلههر، يف ال لههاا بكمللههاع عههرب احلههد
دههال  ههر  اجلمهوريههة الكربلههة السههورية  وأعلنههت احلاومههة الملللههة أل مههدوها مههو داربههة اإلرمهها  

(، S/2018/53 مههن مليههاق األمههم املتحههدش )اي ههر الوثل ههة 51وملههمال أمههن مشههدو ما، عمههاع يملهها ش 
أ ايهههت مشاومهههة اجلمهوريهههة الكربلهههة السهههورية الكمللهههة ووعههه تها ا ههها  ،لهههايول الياين/ينهههاير  21ويف 

عدوال واعتدا  عارخ عل  السامة اإلقللملة للجمهورية الكربلة السورية وايتههاب ألمشاهاا املليهاق 
 ( S/2018/82)اي ر الوثل ة 

لههههايول   30وعلهههه  اجلبهههههة السلاسههههلة، التههههتم مههههر ر احلههههوار الههههوط  السههههور   ورتهههه  يف  -5
اين/ينههاير يعتمهها  بلههال لتههامن يريههد املبهها ل االثهه  عةههر الهه  وملههكتها األمههم املتحههدش وإيةهها  الي

جلنة  ستورية  إال أل مشاومة اجلمهورية الكربلة السهورية رو هت إماايلهة املهطاا األمهم املتحهدش 
 ا   ور وأعلنت وجو  متابكة الكمللة الدستورية  ول تدلخ لارجن  

بهدأ اجلهلر الكهر  عنهدما شهبا /ورباير، التصكلد الكسهار  لغايهة  استمر ،ولارأل ع رين -6
 شههبا /ورباير، لي ههت 3ويف   (إ لههصالسههور  عمللههة عسههارية واسههكة النطههاق يف ا)هها  سههراقص )

 25-إثههر إسهه ا  م اتلههة مههن طههراة سههولو  إ لههصاجلويههة يف الغههاراع ال ههواع اجلويههة لاحتهها  الروسههن 
 (2)االشهههتبالاع بهههني جبههههة حتريهههر سهههورش املنةهههأش مشهههديياع  يل هههر  مهههن مكصهههرال  واسهههتمرع أي هههاع 

 
__________ 

 ارين لوينغ أبو ةيد وماين الن  سرجلو بنهةو )الرال ( ولأع ا  اللجنة مم يولو  (1)

  ت م كاع  أمشرار الةاا ويور الدين الزيان  (2)
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  ويف الغوطههة الةههرقلة، بلغههت عمللههاع إ لههصيف دههاو   مشلههص و  (3)حتريههر الةههاا اإلرمابلههة وملئههة
(  A/HRC/38/CRP.3)اي ر الوثل هة  2018ال صم اجلو  والرب  ألروش جديدش يف شبا /ورباير 

وأماا مذا التصكلد، سك  ال  األمن إن حت لهق وقهم لألعمهال ال تاللهة، إال أل جههو  ل ه  
التابكول يفا السور  احلر وأورا  اجللر التصكلد ي ع يل ةخ  واستولت ال واع املسلحة الملللة 

للة أعلنت احلاومة المل عند أللك، ، و أ ان ( 31-14 رين )اي ر ال  راع يف مذ  األثنا  عل  ع
 أل تخ روكت ومنبء )مشلص( ستاوانل ايفدف ال ا ا  

أ ان (،  91)اي هههر ال  هههرش  10و لهههز شههههر يلسهههال/أبريخ يعتمههها  املرسهههوا الر سهههن رقهههم  -7
الهههذ  أاثر فهههاوف ولمههها بهههني الاجئهههني واألشهههًام املةهههر ين  الللهههاع مهههن أل مهههذا ال هههايول قهههد 

أل ةش ش التهوتراع الدوللهة بكهد ال هملش أي هاع يةرعن مصها رش الدولهة ملمتلاهاع الغهاابني  وشههدع 
قامههت الههوالشع املتحههدش األمريالههة واململاههة املتحههدش لربيطايلهها الك مهه  وآيرلنههدا الةههماللة ووريسهها 

يلسههال/أبريخ إثههر االشههتبا  يف وقههوا مجههوا   13بةههن مجمههاع يف اجلمهوريههة الكربلههة السههورية يف 
يلسههههههال/أبريخ، قامههههههت ال ههههههواع  19ان (  ويف أ  93-92للملههههههاان يف  ومهههههها )اي ههههههر ال  ههههههرتني 

احلاوملههة، بكههد ال ةههخ يف تمههني قات ههاق إجهها ق، بتصههكلد احلمههاع الكسههارية ملههد ال ههوامشن 
يلسهال/أبريخ، بهدأ اجلهلر السهور  عمللهة إلعها ش االسهتلا  عله   30 مةق  ويف ملدينة اجلنوبلة 

هههبكهههد أل ا هههارع قبهههخ أللهههك اسهههبوا م اوملهههاع ريهههم  ههه  الةهههماب  رما االحتههها  الروسهههن  يس 
وتوعهههلت احلاومهههة يف مهههذ  األثنههها  إن ات هههاق مههها ال صهههااخ املسهههلحة ي  هههن  جههها  قهههرض يلهههدا 

  ال وامشن اجلنوبلة ملدينة  مةق  وبلت سحم يفوببلا
يألثهههر السهههل  أشر/مهههايو، ُ عهههن امل هههرر ا هههام املكههه   17و 13بهههني املمتهههدش ويف ال هههملش  -8

لههزشرش  مةههق  وللهه   را يههة يف التمتهها   ههوق اإليسههال، إ ريهه  اجلزااههر ، للتههدابة ال سههرية االي
مكههاانش املهديلني السهوريني مبها يفهها مهن تثهة سههل  ت هاقم امل هرر ا هام بكهد الههزشرش إن أل الك هويع 

  (4)عل  مش وق اإليسال وعل  الوعول إن املساعدش اإليسايلة، ومو ت للم تريد  اللجنة  اماع 
عاعهه ة اجلزيههرش ملههد ب ههاش  مللههةأعلنههت قههواع سههورش الدة راطلههة ع ،ر/مههايو أي ههاع ويف أش -9

الهه  )مكههت مشههول  (قههواع تن ههلم الدولههة اإلسههاملة يف الكههراق والةههاا )تن ههلم الدولههة اإلسههاملة
احلدو  ال اعلة بني اجلمهورية الكربلة السهورية والكهراق  وعله  الصهكلد الدبلوماسهن، اجتمها مميلهو 

أشر/مهايو لك هد جولهة جديهدش  14إيهرال اإلسهاملة واالحتها  الروسهن وترللها يف أسهتاان يف كهورية 
ق اجلهو  لمن احملا اثع لبحث التطوراع يف قمناطق ل   التصكلدق وال  اش اإليسايلة، ولتنس

علهه  سههلطرش لاملههة  ال ههواع احلاوملههةسههلطرع أشر/مههايو،  15مههن أجههخ إحهها  مشههخ للنههزاا  ويف 
 أ ان (   34-32مكارملة يف داو ة    )اي ر ال  راع آلر جلص لل

 
__________ 

، 2016علههه  الهههر م مهههن أل مهههذ  اجلماعهههة  هههةع أةهههها مهههن قجبههههة النصهههرشق إن قجبههههة وهههت  الةهههااق يف  وة/يوللههه   (3)
وبكههههد  ( 2014)2170إرمابلههههاع علهههه  النحههههو املوعههههوف يف قههههرار الهههه  األمههههن ال تههههزال تكتربمهههها للههههاانع اللجنههههة  وهههه ل

إن  2017لههههايول الياين/ينههههاير   28األون مههههن دهههها اثع أسههههتاان، اي ههههمت اجلماعههههة اإلرمابلههههة يف  اجلولههههة
مههن ال صههااخ املتطروههة، منههها أيصههار الةههاا وأجنهها  الةههاا، لتةههالخ ااههتاف جههاما يسههم ملئههة حتريههر  عههد 

 الةاا  

م ومللة األمم املتحدش الساملة حل وق اإليسال، لبة األمم املتحدش: قاإلجرا اع ال سرية األمشا ية ت اقم األةمهة  (4)
   2018أشر/مايو  17اإليسايلة يف سورشق، يةرش عح لة، 
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أشر/مايو، بكهد شههر مهن ال تهال الةهديد، أ ها  21وأعلنت ال واع املواللة للحاومة يف  -10
  (5)علهه  فههلم الةمههوب )الواقهها يف منط ههة اسههملاتلجلة يل ههر  مههن مدينههة  مةههق(اسههتولت اههد اع 

 28يف ، أعلنهت الهدول ال هامنة، إ لهصويف   املتامخة له   ومناطق ال دا والت امن واحلجر األسو 
لتجملهها   ويف داولههة إ لههصي طههة مراقبههة لرعههد منط ههة ل هه  التصههكلد يف  29أشر/مههايو إيةهها  
ااهتاف جهاما يسهم يف وصلاع من وصااخ اجلهلر السهور  احلهر مكهاع  11ايدمء ال وض من جديد، 

 لرب اجلماعاع املسلحة يف اجلمهورية الكربلة السورية ومن وامشدش من أ ،(6)اجلبهة الوطنلة للتحرير
ة طريهق ملنهبء )مشلههص( ع املتحهدش األمريالهة وترللها لارطهمشزيرال/يويله ، ي هذع الهوالش 4ويف  -11

مههن املنط ههة  وأللههر املسههرولول األتههراب  (YPG)ترلههز علهه  ايسههحا  ومشههداع  ايههة الةههكص الاههر   
 18 ال  ههاش موملهها ا هههاف بههني أي ههرش وواشهههنطن  ويفواألمريالههول أل لارطههة الطريههق سهههتكا  

عمللهههة اسهههتغرقت اوال    ملسهههتورا ، بهههدأ املبكهههوي ا هههام لألمهههني الكهههاا إن سهههورش سهههتمشزيرال/يويلههه 
ستاان وال ريق الصغة الهذ  ت هو   الهوالشع أال جوش ال اامة بني الدول ال امنة لكمللة جلسر أسبوعني 

ووريسهها واململاههة الكربلههة السههكو ية واململاههة املتحههدش والههوالشع املتحههدش(   املتحهدش )ي ههم األر ل وأملايلهها
وترلههزع املناقةههاع علهه  االمشتمههاالع املرت بههة إلمشههراة ت ههدا علهه  املسههار املرسسههن، ومواعههلة اجلهههو  

 الدبلوماسلة  عماع للتوعخ إن تسوية سلاسلة  
 14لهههه  الغوطههههة الةههههرقلة يف للحاومههههة االسههههتلا  عواللههههة وبكههههد أل أعهههها ع ال ههههواع امل -12

أشر/مههايو، وجههت امتمامههها عهو  اجلنههو ،  15 ه  يف  مههنيلسهال/أبريخ واملنط ههة الةهماللة 
  علهه  داو ههة  رعهها، مهها أسهه ر عههن تةههريد مشزيرال/يويلهه  مجومههاع إلعهها ش االسههتلا 19وةههنت يف 
 ملههمنت الهه وعلهه  الههر م مههن جهههو  الوسههاطة الهه  بههذلتها الههدول   مههدين 270 000أليههر مههن 

إطههاق النههار يف اجلنههو  )االحتهها  الروسههن واألر ل والههوالشع املتحههدش(، اسههتمرع الكمللههة وقههم 
للتوقههم عهه  ة  وة/يولله  إن  6عهاع املسههلحة يف االكسهارية ملههدش أسهبوعني قبههخ أل تتوعههخ اجلم

 عن األعمال ال تاللة  

 محاية املدنيني -اثلثاا  
النةا  الكسهار   منأ ض تااثر األطراف املتحاربة وتنا لال ال ملش املةمولة يلت رير، -13

عله  وحسهص أثر عل  أرشف الكديد من احملاو اع  ومذ  املكارب مل ت اقم عل   و إن تصاعد 
بهخ أ ع أي هاع إن تةهريد لغاراع جوية وبريهة، يتكرملول  اةالو ما  و لطة  اية املديلني، الذين 

يف مشالههة ملههكم ويف ، بصههورش متزايههدش، ع الكديههد مههن مههرال أليههر مههن مللههول مههدين  الللههاع، وبهها
مباشههرش عههن عههدا تةههريد ظههروف مكلةههلة قاسههلة للغايههة  ويف مك ههم األمشلههال، جنمههت عمللههاع ال

اذههاأل األطههراف املتحاربههة كلهها التههدابة االمشملاةيههة املمانههة، علهه   ههو مهها ي ت ههل  ال ههايول الههدوب 
اع  ههة مةهروا  قهدامها علهه  شهن مجمهاع عةههواالة اإليسهاين، أو بسهبص ايتهههاأل األطهراف سهلول

 ومتكمدش، وعدا إيااها مشلاش املديلني الاية من االعتبار  
 

__________ 

قبهههخ النهههزاا   ولهههال يسهههان  1957لهههم مهههن مرلهههز  مةهههق، يف عهههاا   8أٌيةهههي فهههلم الةمهههوب، الواقههها علههه  مسهههاوة  (5)
وههر ، ومههو رقههم ةيههخ ألههرب عههد  مههن الاجئههني ال لسههطلنلني يف اجلمهوريههة الكربلههة السههورية  ويف   160 000 ةمهها 

الجههي علهه  مغهها رش  140 000، أ ض يةههو  األعمههال ال تاللههة إن إر ههاا  ههو 2012لههايول األول/ يسههمرب 
ن تن ههلم الدولههة اإلسههاملة علهه  ثليههن املًههلم، ، اسههتون اإلرمههابلول املنتمههول إ2015املًههلم  ويف يلسههال/أبريخ 

 وشر وا آالواع آلرين إن بلداع يلدا وببلا وبلت سحم ومشن الت امن  

احلهر، وال هرقتني السهامشللتني األون واليايلهة، وورقهة املةهاش األون،  إ لهصت م وللق الةاا، وجلر النصر، وجهلر  (6)
   23واجللر الياين، وجلر النًبة، وشهدا  اإلساا يف  ارش، ولوا  احلرية، وال رقة اله 
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 حمافظة حلب  
شنت ال واع املسلحة الملللة ومشل اؤمها مهن أوهرا  اجلهلر السهور  احلهر عمللهة  صهن الزيتهول  -14
منط ههههة لههههايول الياين/ينههههاير  واسههههتمرع الكمللههههاع اجلويههههة والربيههههة شهههههرين وجههههرض مك مههههها يف   20يف 

إن ال ههواع املسههلحة الملللههة واجلماعههاع املسههلحة التابكههة يفهها وإيل  لههول ع ههرين، بكلههداع عههن املدينههة  
عهن السهلطرش عله  املدينهة، يف قهد ذلهت ال هواع الار يهة لايت مدينة ع رين يف منتصم آألار/مارس،  

اهو  لتجنص مشر  املدل وعدا تكهري  السهاال املهديلني للًطهر  ولهذلك، ترلهزع  البلهة ايفجمهاع 
أمولهههة جهههداع امل، بكلههداع عهههن املنههاطق للمنط هههةايفا وههة إن االسهههتلا  علهه  ع هههرين علهه  ال هههوامشن الري لههة 

 يلساال املديلني 
، اسهههتًداا طهههااراع متطهههورش وأللهههاار ل هههواع اجلويهههة الملللهههة، لهههدض شهههن الغهههاراعومشاولهههت ا -15

 قل ة  ولال ال سم األلرب من ال واع الربيهة يتهألم مهن كاعهاع مسهلحة منتسهبة إن اجلهلر السهور  
ت ههم أمشههرار الةههاا، مههذ  اجلماعههاع احلههر مههن منههاطق اههاورش  الههخ اجلمهوريههة الكربلههة السههورية، ولايههت 
يههور الههدين الزياههن  ولايههت وكاعههة  ووللههق الةههاا، وجههلر النًبههة، وجههلر الةههرقلة، واجلبهههة الةههاملة،

ال واع الربية اهزش ومسلحة ل واع مةاش ل ل ة  وعله  الكاه  مهن أللهك، لايهت الومشهداع الملللهة 
 جنو  ل ل ة وعدش أيواا من املدوكلة ت وا بنةر  ييع وانقاع لايت مسلحة تسللحاع ث لاع، و 

اله  لايهت مسهلحة يف مك مهها  ،ومشداع  اية الةهكص الاهر  قواع ولايت م ابلها  -16
اسلحة مةاش ل ل ة  ولال شهبا /ورباير، مشاولهت أعهدا  أعهغر مهن ال هواع املواللهة للحاومهة 

مهن املدوكلهة الملللهة   دلول إن ع رين  عماع لل واع الار ية، ولانهها أُوق هت بكمللهاع قصهمال
 آألار/مارس، أعلنت ال واع الملللة االستلا  رةلاع عل  مدينة ع رين   18ويف 
ومشصههلت اللجنههة علهه  مكلومههاع أوللههة مههن السههلطاع الملللههة بةههأل عههدش أمشههداي أشههة  -17

مههههذا الت ريههههر مل ياههههن قههههد ور  ر  علهههه  الطلههههص الههههذ  قدمتهههه  اللجنههههة لتابههههة   إللههههها أ ان   ووقههههت
ورو  مهذلرش عامهة )املروهق يسهتينا  ل عله  املزيهد مهن اإلي هامشاع بةهأل أمشهداي دهد ش، للحصو 

ال ههرر يألعلههال املديلههة واألعلههال بكهه  الغههاراع اجلويههة وايفجمههاع الربيههة اليالههث(  وقههد أحل ههت 
 مايههة لاعههة يف داو ههة مشلههص، مبهها يف أللههك املراوههق الطبلههة، وأمشههد األسههواق، ومنههاةل  املةههمولة 
  18قامهههت ال هههواع الار يهههة املتمرلههزش يف جنهههو   هههر  املنط هههة، يف لهههة  صهههن الزيتههول، وقبههخ عمل

مستةههه   لألمهههراع لهههايول الياين/ينهههاير، مشهههواب السهههاعة احلا يهههة عةهههرش والنصهههم لهههلاع، ب صهههم 
لههارأل سههلطرش احلاومههة الومشلههد الههذ  يكمههخ الن سههلة يف إعههزاة، ومههو مستةهه   األمههراع الن سههلة 

وأ ض ال صم إن إحلاق ال هرر ب سهم النسها   ل ملاع طويلة املرمل   من 157والذ  يكا  ول  
 وتوولت امرأش وامشدش يف وقت المشق  امرأش جبروح  11يف املستة    وأعلبت 

أل الوطهههأش الك مههه  لألعمهههال ال تاللهههة الههه  جهههرع يف دهههال  هههر  اجلمهوريهههة الكربلهههة إال  -18
ع ههرين وقههت ال لههاا منط ههة ن لههايوا يسههانول يف السههورية قههد حتملههها يلدرجههة األون املههديلول الههذي

لهههايول   21ويف شهههً    320 000لهههال يزيهههد عهههد مم علههه  بكمللهههة  صهههن الزيتهههول، والهههذين  
ال هواع اجلويهة  اراع جوية ي هذفا أعابت عدش  ،الياين/يناير، مشواب الساعة الوامشدش بكد ال هر
عمهال مهنهم أربكهة مهديلاع،  11قُتخ جهرا  الغهاراع الملللة مزرعة  واجن ت ا بني جلبول ومرةني  و 

سههبكة  قبههخ أللههك بكههدش أسههابلا، وجههرح إ لههصمههن ُشههر وا لههايوا قههد ،مههزارا، وامههرأش وأط ايفهها السههتة 
لنهها ق علهه  طههول اجلايههص عمهها بههدا مههن وجههو  أشههًام آلههرين  واستكرملههت اللجنههة مكلومههاع 

  راع عسارية الةماب من املزرعة، مما يدل عل  إماايلة استًدامها أل
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يبكد أقخ مهن  ، الذ  ، تكرع موقا تخ عني  ارا األثر أي اع  لايول الياين/يناير  21ويف  -19
  وأحلهق ايفجهوا لكمللهاع قصهم لللومملاع عهن مدينهة ع هرين  10لللومملين عن قرية عني  ارا و
يساو(، مبا يف أللهك من مة األمم املتحدش للملبلة والكلم والي اوة )اللو ملرراع يملوقا ا املا حلماية 

احلاومههة الملللههة أياههرع مسههروللتها عههن أل وعلهه  الههر م مههن البهههو الرالسههن ولهه   مههدلخ املوقهها و 
  وحهص احلهرم بةهاخ لهام (7)ايفجوا، و ل وةارش الي اوة السورية  لتهها مسهروللة تهدمة املوقها

 ية عل  )نص إحلاق ملرر يملكامل التارخيلة، ما مل تان مستًدمة لأمداف عسار 
شبا /ورباير، مشواب السهاعة اليامنهة والنصهم مسها ع،  22وقامت ال واع اجلوية الملللة يف  -20

خ املئهههاع مهههن بةهههن مجمهههاع علههه  قاولهههة مهههن احلهههاواع الابهههةش والصهههغةش والسهههلاراع لايهههت ت ههه
أمهالن من صهلة، صه ت ال اولهة يف ثاثهة قُ يسهوطة  و يل ر  مهن قريهة املت امرين عرب جبخ األمشاا 

شًصههاع آلههرين  وةعمههت ال ههواع الملللههة يف بلههال  12مهها أسهه ر عههن ووههاش سههااق علهه  األقههخ وجههرح 
 شهههو  إرمههابلني وأسههلحة وأللههاار  وبههنَي تن ههخ قصههم قاولههة جههرض  شههبا /ورباير أيهه  23أعههدرت  يف 

جلههص األ ذيههة واللههواةا الطبلههة إن ع ههرين  ولههدض وحهه  تبغههن يلت صههلخ للههم أل ال اولههة لايههت 
وأمشهد األطبها ، اللجنهة أل ال اولهة لايهت ت هم انشهطني وممرملهني  تامشه األ لهة ايفامهة، اموعة من 

طلهار يةهرفا بها يسا  وأط ال  وعل  الر م من وح  عورش ملت طهة بطهاارش و و اع عن مت امرين 
 أسلحة أو أللةش   ، مل يان يإلماال التح ق من وجو  م اتلني أو(8)وةارش الدواا الملللة

تةديد عمللاع ال صم اجلو  والرب  عله  مدينهة   ضوقُبلخ ايتها  احلملة الكسارية، أ -21
آألار/مههارس، مشههواب السههاعة اليامنههة مسهها ع، لايههت  15ع ههرين إن وههرار اخلههم مههن املههديلني  ويف 

يل هواع اجلويهة الملللهة ت صهم ي طهة وإأل الكةراع من السهلاراع مصهط ة ملغها رش مدينهة ع هرين، 
، مهنهم امهرأش شهًامي هخ عهن مخسهة أأو ض ال صهم  لهاش مها ال وهقريبة من قرية توريهدش، ت تلر 

 وع   يف أواسط الياثني من الكمر، ُمسنة، ورجخ 
آألار/مارس، واعلت ال واع اجلوية الملللة وومشداع اجلهلر  16وطوال اللوا التاب، يف  -22

يف وروض شههو  أ هم المش هوا ة ع هرين  السور  احلر التابكة يفا تصكلد عمللاع ال صهم وهوق مدينه
وأل الطههااراع مشههواب السههاعة الكاشههرش والنصههم عههبامشاع، طههااراع م اتلههة حتههوا وههوق مشههن احملمو يههة، 

م ابهههخ سههههوق للماشهههلة مشلههههث لهههال الكةههههراع مهههن املههههديلني مصهههط ني يف سههههلاراع شهههنت مجومههههاع 
مهديلاع، مهنهم يسها  وأط هال  20ة  وأس رع ال هربة عهن م تهخ مها ال ي هخ عهن ينينت رول مغا رش املد

آلهرين  وقهاا الةههو  بهدون بكه  ال هحاش يف اللهوا  30وأشًام مسنول، وجرح ما ال ي خ عهن 
علهه  األقههخ  إال أ ههم ألههدوا أ ههم مل يتمانههوا، بسههبص عههغة يسهها  وط ههخ سههبا التههاب، ولههال بلههنهم 

 إقامة مراسم الدون ال ومل  ال  تلت أللك، من 
املستةه   تكهرع ، يف مشواب الساعة اليايلة والنصهم بكهد ال ههر، أي اع  آألار/مارس 16ويف  -23

تسههكة   وأسهه رع عمللتهها ال صههم عههن م تههخ (9)مههرتني علهه  األقههخلل صههم الرالسههن يف مههدين ع ههرين 
ملله  ال صهم  قبهخ عحتهذيراع آلرين  ومل تصدر  20يسا ، وجرح  مديلني عل  األقخ، بلنهم ثاي

  الخ املستة   أو يل ر  من   ووو اع لةهو ، مل تان مناب منةآع عسارية 
 __________ 

  28ا  )سهاان(،  ر قم تخ املزيد من املديلني بسبص الكهدوال المللهن عله  ع هرينق، الولالهة الكربلهة السهورية لأليبهاي (7)
   2018لايول الياين/يناير 

  www.youtube.com/watch?v=yr1ym_gdS3Mمتامشة عل  املوقا  (8)

اي ر الصورش الساتللة لل رر الذ  حلق يملستة   عل  موقا جلنة التح لق  (9)
www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx  
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احلر  املتميلة وقبخ إطاق عمللة  صن الزيتول مباشرش، ارتابت ال واع الار ية جرةة  -24
ايتهالهاع حلهق الةهً  ارتاها  لهايول الياين/ينهاير، إملهاوة إن   18يف شن مجوا عةواان يف 

ورمبهها مل تتًههذ ال ههواع اجلويههة الملللههة، لهههدض أعههها (   17واحلريههة واألمههن )اي ههر ال  ههرش يف احللههاش 
لايول الياين/يناير، كلا التدابة االمشملاةية املمانة قبهخ شهن   20ابتدا ع من ال لاا ب ريع جوية 

 مجماع مكلنة، يف ايتهاب لل ايول الدوب اإليساين  
مامة ع رين، ل كت اإل ارش الكامة لتغلةاع منط ة ستلا  عل  االومشال اإلعال عن  -25

وأشهاروا  احللهاش يف ظهخ السهلطاع اجلديهدشامل لمول وال رية عل  السوا   ووعم املنط ة عل  عكلد  
ال واع الملللة واجلماعهاع املسهلحة التابكهة يفها  يةها  وإن قلاا إن إيةا  ملالخ مشام جديدش، 

 أي هاع ق هاش جهد ال والمشه  شههو  أل ني  رش الذاتلهة احملللهة  وُعهاال  دللة جديدش حتهخ دهخ اإل ا
 لهههخ جههههاة شهههرطة ال  ههاش يتل هههول رواتهههص يللهههةش الملللهههة تهههدوكها ترللهها  ويف أوالهههر أشر/مهههايو، أُ 

يسههتمرار أوهها  امل لمههول مديلههة يتههألم بصههورش رالسههلة مههن أع هها  سههاب ني يف كاعههاع مسههلحة  و 
وجهو  اجلماعهاع وال من لال املسرول عهن األمهن والن هاا الكهاا  م مل ياويوا يكروول يل بط ا

 املسلحة أ ض إن الكديد من االيتهالاع  
وأوا  امل لمول  دوي أمنا  من االعت االع وعمللاع ال ر  وااللتطاف ال  قامهت  -26

له  ها عد اع من اسهتلااأعبحت، بال  هبا اجلماعاع املسلحة املنتسبة إن اجللر السور  احلر و 
بكمللههاع االعت ههال واالمشتجههاة التكسهه ن  وأللههر الههبك  أي ههاع أل يل لههاا منههاطق مكلنههة، مةهههورش 

وصااخ اجلهلر السهور  احلهر أل هت ال هب  علهلهم وأب هتهم يف احلهب  االي هرا   مهد اع مطولهة مهن 
 29الههزمن، وةعههم آلههرول أي ههاع أل ملههباطاع أترالههاع اسههتجوبومم  وتل ههت اللجنههة رواشع ت لههد ال 

آألار/مههارس   22والت ههوا علهه  يههد أوهرا  اجلماعههاع املسههلحة يف شهايع يف قههري  ملههدايو وسههوتلو اعت لهوا 
سههتهدف هبهها مريههدو ومشههداع  ايههة الةههكص وأشههار الكديههد مههن األوههرا  أي ههاع إن الطري ههة الهه  لههال يُ 

واألشهههًام  ا الاهههر   واألع ههها  السهههاب ول يف اإل ارش املديلهههة وأوهههرا  أسهههرمم، والصهههح لول والنةهههط
 حلاومة اجلمهورية الكربلة السورية ريدين الذين يكتربول م

مطل هههاع األشهههًام الهههذين ومل تاهههن اجلماعهههاع املنتسهههبة إن اجلهههلر السهههور  احلهههر ذهههرب  -27
ومل ياههن يسههتطاعة احملتجههزين، يف ليهههة مههن األمشلههال، التكهههرف حتتجههزمم يملاههال احملتجههزين ولههه ، 

ملههاا االمشتجههاة  ههة اإليسههايلة، مبهها يف أللههك الت هها  الزيههزاانع   ووعههم آلههرول أو آسههريهمعله  
احلد األ ىن مهن األ ذيهة  وحت هق اللجنهة يف ت هارير تتحهدي عهن ووهاش أشهًام  وعدا توور سوض 

 لايوا رمن االمشتجاة لدض كاعة الكمةاع املسلحة  
نهة ع هرين يف وأوا  الكديد مهن امل لمهني ال أوهرا  اجلماعهاع املسهلحة، عنهدما  للهوا مدي -28

علههه  منهههاةل املهههديلني  ووعهههم ويالسهههتلا  آألار/مهههارس، قهههاموا بكمللهههاع  هههص واسهههكة النطهههاق 
بت البلوع إن  رجة أ ا قجر ع من األاثي واألجهزش الاهريالهة ولهخ أ واع ال حاش للم  ُ 

  لايهت الزينةق  وأللر شهو  أل ال واع الملللة لايت أمشلاانع موجو ش عل  م ربهة مهن األمانهة اله
حتهههدي ولهههها عمللهههاع النههههص، ولانهههها مل ت كهههخ شهههلئاع ملنكهههها  وور ع ت هههارير ألهههرض عهههن  هههص 

وولمهها يتكلههق هبههذا األلههة، تل ههت اللجنههة أي ههاع ت ههارير عههن لنههاا  وملههري  يزيههد   مستةهه لاع و 
 بدع ألاع عبغة طاا لة يف اعتدا اع تدمة مواقا  ينلة يزيدية ألرض 

 2 000ارافم واملهههطروا إن شهههرااها اثيلهههة مببلهههغ يهههملاوح بهههني لص أي هههاع م لمهههول سهههلوُسههه -29
  والر  وأوا  بك  الةهو  ال عمللاع النههص مل ي هم هبها مشصهرشع أوهرا  اجلماعهاع املسهلحة، 5 000و
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ولاعة بكد س و  ع رين مباشرش، مما يدل عل  أيه  مل تاهن منهاب أيهة جههة وإمنا أي اع املواطنول، 
واعلة تر ص يف ورع الن اا الكاا أو ت در عل  أللك  وأبلغ ال حاش ق هاش النههص إن قشهرطة 
عساريةق أُيةئت مشديياع وتتألم بصورش رالسلة من م اتلني سهاب ني يف اجلهلر السهور  احلهر، أو 

 وكللاع بر  األشلا  املنهوبة  عاع املسلحة، ولان مل ت م ال مذ  وال تلك إن جلال أيةأفا اجلما
 ت اللجنة أمناطاع من االستلا  عل  املناةل، ولاعة من وثَ ، وعاوش عل  ق اش النهص -30

 اسههمل ا مالالههها األلههرا  الههذين وههروا )نبههاع لاشههتبالاع  ومنهها أوههرا  اجلماعههاع املسههلحة الكااههدين مههن 
م وألههربومم ايهه  ال مههق يفههم أل يكلةههوا يف املنط ههة بسههبص  عمهههم احل ل ههن أو امل ههملع ممتلاههاف

 لومشداع  اية الةكص الار    وعنداذ، استًدمت اجلماعهاع املسهلحة املنهاةل أل هراع عسهارية،
الذين وعلوا من الغوطة  ل وأورا  أسرممو أو لأمالن سان مل اتللها وأورا  أسرمم  واستون امل اتل

علهه  أمههالن إقامههة  (70-68، ال  ههراع A/HRC/38/CRP.3بكههد إجااهههم ) إ لههصرقلة عههرب الةهه
األشهًام األلههرا  الههذين وهروا  ويبههدو أل أوههرا  اجلماعهاع املسههلحة قههاموا بصهورش منهجلههة بوملهها 

 ملصا رش  اي وش عل  املناةل 
  مهدض لايهت مذا الت رير، مل تاهن اللجنهة قها رش عله  أل ترلهد بدقهة إن ألتابة ووقت   -31

ع ههههرين أو ملههههوامشلها لاملههههكة لسههههلطرش ال ههههواع الملللههههة أو اجلماعههههاع املسههههلحة  وقههههد ارتاههههص أوههههرا  
 جرةههة احلههر  املتميلههة يف النهههص يف ع ههرين، ومههذا يةههاخ ايتهالههاع  ،مههراراع  ،اجلماعههاع املسههلحة املًتل ههة

 أل أ  أوههرا  جلماعههة مسههلحة لهههايوا   وإألا تبههنَي (10)لطههةاع للحههق يف التمتهها يملمتلاههاع وامللالهههة
نسهص يتصروول حتت ال لا ش والرقابة ال كللهة لل هواع الملللهة، وه ل االيتهالهاع املرتباهة ةاهن أل تُ 

  (11)عل  علم بتلك االيتهالاع ،ينبغن أل ياويوالال إن ال ا ش الكساريني األتراب الذين لايوا، أو  

 مشال حمافظة محص  
 ههه  يف املنط هههة الواقكهههة دهههال اللهههة للحاومهههة، يف البدايهههة، بتطويهههق قامهههت ال هههواع املو  -32

، واملهطر املهديلول بكهد أللهك إن تمهني سهبخ الهرةق يالعتمها  عله  األ ذيهة 2012شهبا /ورباير 
املنتجههة دللهههاع وامل ههدار احملهههدو  مهههن السههلا املن ولهههة عههرب ي ههها  ت تهههلر لاملههكة لسهههلطرش احلاومهههة  

ا  لول املوا  الغذاالة احللوية واأل وية من وقت خلر طهوال ال هملش وواعلت ال واع احلاوملة من
 املةمولة يلت رير، األمر الذ  جكهخ مهن الصهكص عله  اجلههاع الكاملهة يف انهال اإليسهاين الوعهول

ال واع املواللة للحاومة النصر احلاسم عل  الغوطة وبكلد إعال دال     املنط ة الواقكة إن 
جهو مهها السههتكا ش السههلطرش علهه  مههذ  ال ههواع ، ملههاع ت يلسههال/أبريخ مباشههرش 14لةههرقلة يف ا

 اجلويهةبتايلهم الغهاراع أ ان (  46-41دال    وعل  فلم الةمهوب وملهوامشل  )اي هر ال  هراع 
يلسههال/أبريخ  وع ههص عههدش جههوالع مههن احملهها اثع جههرع برعايههة االحتهها  الروسههن،  15والربيههة يف 

اومههة ومميلههو اجلماعههاع املسههلحة، يف مش ههور أع هها  انلهه  احمللههن، توعههلت ال ههواع املواللههة للح
يلسههال/أبريخ بغلههة تسهههلخ املزيههد مههن امل اوملههاع  إال  أل  18إن وقههم مرقههت إلطههاق النههار يف 

يلسههههال/أبريخ، وأثههههرع يلدرجههههة األون علهههه  املههههديلني يف  30و 29االشههههتبالاع اشههههتدع يههههومن 
 مدين  الرسنت وتلبلس  

 
__________ 

 The Prosecutor v. Germain Katanga, International Criminal Court, ICC-01/04-01/07, 7اي هراع مهياع  (10)

March 2014, paras. 925-957 17ال واي ر أي اع اإلعال الكاملن حل وق اإليسال، املا ش  
، انلهههد األول: ال واعهههد، جلنهههة سهههاين الكهههريفال هههايول الهههدوب اإليبهههك،  -مهههار  مناهههرت  ولهههويز  وةوالهههد  -جهههال  (11)

  153، ال اعدش 2005الصللص األ ر الدوللة، 
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مجومهاع بهرشع مشهواب  ةوة يلسال/أبريخ، شن  أورا  امللللةهلا املواللهة للحاومهة يف مةه 8ويف  -33
السههاعة ا امسههة بكههد ال هههر علهه  طريههق ي هها يل ههر  مههن قريههة مارملههة، وُ تههخ مههن جههرا  ايفجههوا 

، وُجهرح ثاثهة إلهوش آلهرين له ، يبلهغ عمهر أعهغرمم مخه  عهغة أربكة من أورا  أسرش، منهم ط هخ
يلسههال/أبريخ، ب صههم  23قههاا أوههرا  امللللةههلا املواللههة للحاومههة، يف  ههو مماثههخ، وعلهه  سههنواع  

 الواقههها علههه  مسهههاوة أربكهههة لللهههومملاع مهههنو  شهههًام املةهههر ين  الللهههاع الذمبلهههة ا هههام يألموقههها 
وط هخ، وُجهرح رجهال  ووو هاع لل هحاش والةههو ، مل  و تخ شا  يف اليامنهة عةهرش مهن الكمهرالزع راية، 

 نةآع عسارية يف تلك املناطق تان مناب م
 29 و لههزع األسههابلا الهه  سههب ت امل اوملههاع يف أشر/مههايو ية ش  الكنههم، وال سههلما يههومن -34
 يلسههال/أبريخ  ويههذلر املههديلول أل ال صههم لههال شههديداع إن  رجههة املههطرفم للبحههث عههن مههاأل 30و

 29  علهه  األقههداا  ويفحتههت سههط  األرع، بلنمهها وههر  آلههرول علهه  الههدراجاع ايفواالههة أو سههةاع 
عبامشاع، شنت ال هواع املواللهة للحاومهة ملهريع جويهة  25/10يلسال/أبريخ، يف مشواب الساعة 

الذ  يدعم  احتا  من ماع الرعاية الطبلهة واإل اثهة  وبكهد الزع راية، عل  املستة   اجلرامشن يف 
لل ههرر بسههبص مجههوا عههبامشاع، تكههرع قسههم الرعايههة الصههحلة األوللههة  30/10 قههااق، يف السههاعة 

جويهههة علههه  مروهههق طههه  يف  هههاراع يلسهههال/أبريخ، شهههنت ال هههواع املواللهههة للحاومهههة  30اثل  ويف 
ومل تصدر حتذيراع قبخ ايفجماع  وأعلنت ال هواع احلاوملهة إعها ش وتوقم عن الكمخال الرسنت، 

 أشر/مايو   15االستلا  عل  املنط ة يف 
 23و 8أوهههرا  امللللةهههلا املواللهههة للحاومهههة يهههومن وتهههرض اللجنهههة أل ايفجمهههاع الههه  شهههنها  -35

يلسههال/أبريخ واملوعههووة أعهها  تةههاخ جرةههة احلههر  املتميلههة يف شههن مجمههاع عةههواالة، وتنتهههك 
مشق الةهً  يف احللهاش واحلريهة واألمهن  وتةهاخ ايفجمهاع اله  شهنتها ال هواع املواللهة للحاومهة 

احلههر  املتميلههة يف تكمههد مهاكههة األعلههال يلسههال/أبريخ واملوعههووة أعهها  جرةههة  30و 29يههومن 
 املديلة 

 حمافظتا دمشق وريف دمشق  
وفهلم  (12)مشصهار عله  لهخ مهن الغوطهة الةهرقلةملهر  واعلت ال واع املواللة للحاومة  -36

املههوقكني سلسههلة مهههن ايفجمههاع  هههة  ش املةههمولة يلت ريههر  وشهههنت علهه  لهههاالةمههوب لههال ال هههمل 
د الكمللاع ايفجوملة اجلوية والربية الستكا ش املنط تني  وبغلهة اسهتكا ش املةروعة ال   لزع بتصكل

السههلطرش علهه  الغوطههة الةهههرقلة يف يلسههال/أبريخ، شههنت ال ههواع احلاوملهههة الكديههد مههن ايفجمهههاع 
عله  اسهتًداا ايفجمهاع   واشتملت مذ  (13)الكةواالة يف مناطق مأمولة جداع يلساال املديلني

يههههت ايفجمههههاع الهههه  تةههههنها ال ههههواع املواللههههة للحاومههههة علهههه  الغوطههههة   ولا(14)أسههههلحة للملاالههههة
عله   ههو متاهرر بكمهخ ايت ههامن عنلهم ترتابه  اجلماعههاع املسهلحة احملاعهرش )اي ههر ت ابهخ  الةهرقلة

  (15)املروق الياين(
 

__________ 

   A/HRC/38/CRP.3اي ر الوثل ة  (12)

   43-38املرجا ي س ، ال  راع  (13)

   91-90و 40-37املرجا ي س ، ال  راع  (14)

   57-53املرجا ي س ، ال  راع  (15)
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وشهههنت ال هههواع احلاوملهههة و/أو امللللةهههلاع التابكهههة يفههها سلسهههلة مهههن ايفجمهههاع الربيهههة يف  -37
اله  ماكتهها األمهالن شهبا /ورباير  ولايهت  1لهايول الياين/ينهاير و  22يف لةهرقلة، يلغوطة ا وما، 

ووعههم مههملاع مههن مشرسههتا   150علهه  مسههاوة  ،ت هها يف لههرا الرعههام، قههر  ملكههص  ومهها الرشملههن
مههمل عههن أقههر   800مشههن سهها  ي طنهه  مههديلول ويبكههد  ههو ايهه  ال ههحاش والةهههو  لههرا الرعههام 
  ايفجمهههاع بهههني السهههاعة ا امسهههة والسهههاعة السا سهههة والنصهههم لهههط جبههههة  ووقكهههت للتههها سلسهههل

لههايول الياين/ينههاير عههن جههرح سههتة أط ههال، وسههبا   22عههبامشاع  وأسهه ر ايفجههوا األول الههذ  وقهها يف 
 شبا /ورباير عن جرح ثاي يسا   1يسا  ومثايلة رجال، بلنما أس ر الياين الذ  وقا يف 

ال اامول اش والةهو ، مبن ولهم املوظ ول الطبلول ال حار إن أل ةيويف لا احلا ثني،  -38
وحتهر ق متماثلهة تةهمخ ملهلق التهن  ، والسهكال،  اع بةهاخ الوهت للن هر، أعراملهيلكاأل، وعه وا، 

إن رااحهههة الالهههور  ،يسهههتمرار ،  وأشهههار الةههههو و هههة أللهههكالكلنهههني، وفهههلء احلنجهههرش، والغيلهههال، 
رااحهة شهبلهة برااحهة  عهنبكه  الةههو  حتدي اململزش يف املواقا املتأثرش وعل  ماب  ال حاش  و 

 لير مشدش منها لانها أموا  التبلل  واملن  اع املنزللة، و 
بطههن  امل كههول  وأللههر أمشههد الةهههو  للههم أيهه ، مشههال عههن عنصههر هو  أي ههاع حتههدي شههو  -39

مههن الوقههت إلي هها  األشههًام الههذين لههايوا مهها يا ههن مل يُههت  لهه  إال  تكروهه  علهه  رااحههة الالههور، 
املنهاطق املتهأثرش  ويف لهها وإلها  قطها مههن ال مهاش السهتًدامها لأقنكهة مرقتههة،  قهريبني منه ، وبهخ  

ملوا  املوسكة للةهكص الراويهة )ميهخ ياحلا ثني، قاا املسك ول وكللاع مبكاجلة األعراع يأللسجني و 
 ومو إجرا  متبا عل   و شااا ملكاجلة التكرع للالور لبو مول(، االس
دمت يههومن  -40 شههبا /ورباير علهه   1ول الياين/ينههاير ولههاي  22وولمهها يتكلههق يلههذلاار الهه  اسههتًُ

مهها إجههرا  حتللههخ بلههاانع وعهه لة، ومشههد ع قذي ههة بلن ههة ما يههة وقلمتههها، مشصههلت اللجنههة علهه  السههوا ، 
ق(  وعل  الر م من اسهتًداا أللهاار مهن مهذا النهوا IRAMأرع )ق -عاروللة مر)لة من يوا أرع 

مهههن جايهههص اموعهههة مهههن اجلههههاع ال اعلهههة يف أ ههها  اجلمهوريهههة الكربلهههة السهههورية، وههه ل التصهههملم ا هههام 
مهههن جايهههص إال ل علههه  يهههوا مهههن املكهههروف أيههه  مل ُيسهههتًدا  للهههذلاار الههه  عوينهههت لهههال ايفجهههومني 

يهههص امللللةهههلاع التابكهههة يفههها  وعلههه  وجههه  التحديهههد، وههه ل ال هههواع احلاوملهههة أو، بصهههورش ان رش، مهههن جا
الههذلاار املوث  ههة بُنلههت مشههول قههذاام مدوكلههة إيرايلههة ُمنتجههة عههناعلاع مههن املكههروف أ هها ُور  ع إن قههواع 
لاملههكة ل لهها ش مشاومههة اجلمهوريههة الكربلههة السههورية  وايفجمههاع اخي ههة الههذلر تتبهها منطههاع سههبق أل وث  تهه  

سهتًداا األسهلحة الالملاالهة مهن جايهص ال هواع احلاوملهة ولهومش  يسهتمرار منهذ اللجنة ولما يتكلق ي
  وذلههههه  اللجنهههههة إن أل ال هههههواع احلاوملهههههة و/أو امللللةهههههلاع التابكهههههة يفههههها (16)2014يلسهههههال/أبريخ 

ارتابههت، يف مههاتني املناسههبتني، جههرة  احلههر  املتميلتههني يف اسههتًداا أسههلحة د ههورش وشههن مجمههاع 
 اطق مأمولة يلساال املديلني يف الغوطة الةرقلة عةواالة عل  من

، 2013ال ههواع احلاوملههة يف البدايههة مشصههاراع علهه  فههلم الةمههوب يف  وة/يوللهه  وملههربت  -41
مههدين ومنكههت  لههول املكويههة اإليسههايلة  وبههدأع عمللههة إعهها ش االسههتلا   18 000وطو قههت  ههو 

منط ة احلجر األسهو  انهاورش  وقهاا يلكمللهاع يلسال/أبريخ بةن  لة عل   19عل  املنط ة يف 
ملللةههلاع ولسههطلنلة وقههواع لللةههلاع التابكههة لهه ، مبهها يف أللههك اجلويههة والربيههة اجلههلر السههور  وامل

الدواا الهوط ، وال هواع اجلويهة الروسهلة  وطهوال احلملهة، لهال ال هرر الهذ  حلهق يملبهاين السهانلة 
 ض إن مكاانش الكديد من األسر من ظروف علر قاسلة ويلبنلة التحتلة املديلة جسلماع، وأ 

 
__________ 

، اي ههر 2018لههايول الياين/ينههاير   15يتكلههق هبجمههاع األسههلحة الالملاالههة الهه  وث  تههها جلنههة التح لههق يف ولمهها  (16)
www.ohchr.org/SiteCollectionImages/Bodies/HRCouncil/IICISyria/COISyria_ChemicalWeapons.jpg   
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ولههههال ال ههههملش املةههههمولة يلت ريههههر، لايههههت توجههههد يف فههههلم الةمههههوب عههههدش كاعههههاع مسههههلحة  -42
ومن ماع إرمابلة فتل ة، ولاعة تن لم الدولة اإلساملة، ولايت تسلطر عله  أليهر مهن ثليهن املًهلم 

أعهها (  وطههوال احلملههة،   10 احلجههر األسههو  )اي ههر ال  ههرش وعلهه  املنههاطق انههاورش، مبهها يف أللههك منط ههة
تن هلم الدولهة اإلسهاملة ي صه ول بصهورش عةهواالة املواقها ا املهكة لسهلطرش الدولهة والواقكهة لال م اتلو 

يف ملوامشن املًلم  ولال م اتلو ملئة حترير الةاا يسلطرول عل  منهاطق يف شهرق فهلم الةمهوب، بلنمها  
لسور  احلر أي اع مش ور يف املًلم  ولايت اموعهاع مهن اجلهلر السهور  احلهر لال مل اتلن اجللر ا

 وبلت سحم   ا وببلاتسلطر أي اع عل  املناطق الواقكة شرق املًلم، مبا يف أللك يلد
يلسههال/أبريخ، لي ههت ال ههواع املواللههة للحاومههة عمللههاع ال صههم  24و 19ويف ال ههملش بههني  -43

انهههاورش   امهههدين إن يلهههد 5 000تةهههريد مههها ال ي هههخ عهههن ن علههه  فهههلم الةمهههوب، وأسههه ر أللهههك عههه
يلسههال/أبريخ، وعههم متحههدي يسههم ولالههة األمههم املتحههدش لتةههغلخ و ههوي الاجئههني يف  26 ويف

الةرق األوسط )األويروا( احلالة آيذاب ا ا ققاسلة بةاخ ال ةان تصور  عل  املهديلنيق  وبكهد 
 شواع املواللههة للحاومههة السههلطرش علهه  املاةيلهه  واجلههور يلسههال/أبريخ، اسههتكا ع ال هه 28يههومني، يف 

أشر/مههايو، لايههت تسههلطر علهه  ثليههن فههلم  5والكسههاب وال ههدا يف جنههو  ريههم  مةههقال و لههول 
أشر/مايو، لايت ال واع احلاوملة قد استكا ع  اماع احلجر األسو ال وبكد  20الةموب  و لول 

 عر إلجا  م اتلن تن لم الدولة اإلساملة  أللك مباشرش،  للت مشاواع إن اجللص احملا
أشر/مايو أ ا  انت بنجاح من إعا ش السهلطرش عله   21وأعلنت ال واع احلاوملة يف  -44

وبههذلك ألملههت احلاومههة سههلطرفا الااملههة علهه  داو ههة الكاعههمة بكههد  ،فههلم الةمههوب وملههوامشل 
د أثهههرع املكرلهههة األلهههةش علههه  أليهههر مهههن مخههه  سهههنواع مهههن احلصهههار واالشهههتبالاع املت طكهههة  وقههه

 مدين يكلةول يف فلم الةموب  10 000ي خ عن  ال ما
وعل  الر م من  ان األويهروا مهن تهووة األ ذيهة واملهوا  الصهحلة وا هدماع الطبلهة األساسهلة  -45

، وهههه ل عمللافهههها لايههههت مت طكههههة ولايههههت مههههذ  2014 الههههخ فههههلم الةمههههوب منههههذ لههههايول الياين/ينههههاير 
تتأثر إن مشد لبة يألعمال ال تاللة  وقهد اة ا ع االشهتبالاع وعمللهاع ال صهم شهدش يف الكمللاع 

عنههههدما اسههههتون اامههههدو تن ههههلم الدولههههة اإلسههههاملة علهههه  ثليههههن  2015فههههلم الةمههههوب يف يلسههههال/أبريخ 
 املًلم، مما أعاق عل   و لطة الوعول إن األويروا وجكخ املديلني يف مشالة يلغة من ال كم 

ال هههههواع احلاوملهههههة مشصهههههاراع علههههه  فهههههلم الةمهههههوب، ملهههههربت ، 2013ويف يلسهههههال/أبريخ  -46
و اقمت مكاانش املديلني ومنكت بكد أللك بصهورش منهجلهة تسهللم املكويهة اإليسهايلة  ويف احلهاالع 
الهه  لهههال خُي ههم ولهههها احلصههار بصهههورش مرقتهههة، ظههخ مهههن الصههكص للغايهههة علهه  الكهههاملني يف انهههال 

آالف الهذين ب هوا داعهرين  الهخ املًهلم  10 املًلم  أما  البلة املديلني اله اإليساين الوعول إن
 أشر/مايو، و د ُشر  وا قسراع عماع به قات اق إجا ق  21مشىت إعا ش االستلا  علل  يف 

 حمافظة درعا  
 35-32بكد أل أَمنت ال هواع املواللهة للحاومهة اجللهص الواقها دهال  ه  )اي هر ال  هراع  -47

 -أعا (، وَجهت امتمامهها  هو املنط هة اجلنوبلهة  46-41أعا ( وفلم الةموب )اي ر ال  راع 
الغربلههة، وت ههدمت يط ههرا  يف داو ههة  رعهها طههوال شهههر مشزيرال/يويلهه  واسههتولت علهه  منههاطق ت هها 

  ولايهههت لهههدرعا، مههههد االيت املهههة السهههورية، قلمهههة رمزيهههة لبهههةش يف ي هههر 5-شهههرق الطريهههق الكهههاا ا
بصههرض احلريههر واحلههراب، تههدمةاع لبههةاع لههال منههها عههدش مههدل، وُ مههرع  ههواع املواللههة للحاومههة  ال
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قصم جو  ومدوكن يف عمللاع جرع يستًداا أللهاار ت للديهة قلللهة الدقهة ومنتجهة عهناعلاع، 
وعههواريذ ألاع  ولههة مههزو ش بههذلاار عههغةش ألاع قههوش ت جةيههة ومشارقههة لبههةش، وأللههاار مشراريههة ورا لههة 

 وقذاام مدوكلة، ومداوا ماول  ووق علارية،  ش املدض، ومناألأل مر)لة ما رؤوس مشربلةقصة 
مههها املهههديلني ايسهههحص الايهههة منهههها  املسهههلحة م اومهههة ل ل هههة، بلنمههها وأبهههدع اجلماعهههاع -48

الهذين وهروا إن اجلنهو   وأعهب  أثهر عمللهاع ال صهم الةهديد جللهاع  لهول أوالهر مشزيرال/يويلهه ، 
إأل وجههدع اجلماعههاع املسههلحة واملههديلول أي سهههم قههد مُشةههروا أمههاا احلههدو  مهها األر ل، مههن  ول 

 أ ان ( ومكرملني يفجماع مبا تة   85-84مكوية إيسايلة )اي ر ال  رتني 
بدايهة اوملاع أوللة لوقم إطاق النار بتنسلق من جايص االحتها  الروسهن يف وجرع م  -49

، وأع بهههها قصهههم مايهههم مبسهههتوشع ت هههوق املسهههتوشع تكطلهههت وة/يوللههه ، إال أ ههها سهههرعال مههها 
 ةهههر ين،السههاب ة  وعنهههدما اشههملطت اجلماعهههاع املسههلحة، لتسهههللم أسههلحتها الي للهههة، عههو ش املهههديلني امل

إن  لة للحاومة قصم املدل ومل تتوقم إال عندما توعهلت اجلماعهاع املسهلحةاستأي ت ال واع املوال
عل   سلطرفا وة/يولل   ومشال بسط ال واع املواللة للحاومة  6مدية دللة وقات اق إجا ق يف 

 وة/يولله ، بههدأع يف اللههوا ي سهه  ال لههاا بكمللههاع  15مك هم  رعهها وإجهها  امل ههاتلني واملههديلني يف 
 ماعاع املسلحة يل ر  من م بة اجلوالل  ملد مواقا اجل

وبلنمههها ب لهههت أجهههزا  مهههن داو هههة  رعههها حتهههت سهههلطرش اجلماعهههاع املسهههلحة لهههال ال هههملش  -50
املةمولة يلت رير، لايت ال واع احلاوملة تسلطر عل  أجزا  ألرض من مدينة  رعا انز أش، ولال 

إلسههاملة، بلنمهها لايههت ال ههواع التابكههة ريههم  رعهها الغههر  حتههت سههلطرش التههابكني لتن ههلم الدولههة ا
 للجلر السور  احلر تسلطر عل  اجلايص الةرقن  

 إدلبحمافظة   
، ومههن آلههر مك هههخ رالسههن خي هها لسهههلطرش اجلماعههاع املسهههلحة إ لهههصشهههدع داو ههة  -51

واملن مهههههاع اإلرمابلهههههة، يةهههههو  أعمهههههال عنهههههم طهههههوال ال هههههملش املةهههههمولة يلت ريهههههر  و هههههن أوالهههههر 
واملنهههاطق  إ لهههصاجلويهههة علههه  لهههخ مهههن ال هههواع املواللهههة للحاومهههة الغهههاراع شهههد ع ، 2017 عهههاا

يف آلر لايول الياين/يناير وألر آألار/مارس وبداية مشزيرال/يويل   جماع اناورش يفا، وجد ع ايف
وقد سامهت عمللاع اإلجا  املن مة ألورا  اجلماعاع املسلحة واملن ماع اإلرمابلة عل  يطاق 

تثهة هم جكخ الوملا، ايفر أعاع، ألير سو اع، إأل ظخ لل تهال الهداار ولمها بلهن يف إ لصالبلد إن 
ألاع بههرامء عمههخ متناوسههة  البههاع علهه  احللههاش املديلههة  والكديههد مههن مههذ  اجلماعههاع، الهه  تاههول 

 وإيديولوجلاع متطروة، تتناو  للسلطرش عل  موار  ددو ش وحتاعر الساال املديلني  
شهبا /ورباير لتةهالخ  18أمشهرار الةهاا ويهور الهدين الزياهن مكهاع يف اعتها كوبكد أل ايدات  -52

أعهها (، اة ا  الت اتههخ بههني جبهههة حتريههر سههورية وملئههة حتريههر الةههاا  6جبهههة حتريههر سههورية )اي ههر ال  ههرش 
 16جبهههة حتريههر سههورية ي تلههال أمشههد قهها ش ملئههة حتريههر الةههاا يف مههن   وعنههدما قههاا أوههرا  مذملههةبصههورش 

، وأثهرع عله  احللهاش إ لهصشبا /ورباير، توس كت االشتبالاع بني اجلماعتني  هو  هر  مشلهص ودهال 
ما  و لهههول  ايهههة ارش النكمهههال، وأرمههها، وتهههر مدينهههة وبلهههدش، مبههها يف أللهههك مكههه 20مهههن املديلهههة يف أليهههر 

حتريههر الةههاا قههد و ههدع مك ههم املنههاطق يف مشلههص، ممهها املههطر مههذ  اجلماعههة شههبا /ورباير، لايههت ملئههة 
  ويف بدايهههة آألار/مهههارس، بهههدأع ملئهههة حتريهههر الةهههاا إ لهههصاإلرمابلهههة إن االيسهههحا  إن دهههال  هههر  

ايفجمهاع اله  لايهت ظلهت عل  املناطق  ويف مهذ  األثنها ، لاستلا  اد اع  إ لصمجوماع م ا اع يف 
 عل  املديلني يف كلا أ ا  احملاو ة  ترثر واللة للحاومة ت وا هبا ال واع امل
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عله  الغهاراع اجلويهة وابتدا ع من آلر لايول الياين/يناير، ةا ع ال واع املواللة للحاومة  -53
لهة  ماية لاعة، مبا يف أللك املراوق الطباملةمولة ، مستهدوة املديلني واألعلال إ لصدال  ر  

 لههايول الياين/ينههاير،  29منههاطق مأمولههة جههداع يلسههاال املههديلني  ويف اع عههن واألسههواق واملههدارس، و هه
 بغهارش جويهة أعهابت سهوق البطاطهاعهبامشاع  30/7قامت ال واع املواللة للحاومهة، يف مشهواب السهاعة 

وجهرح سهتة رجهال آلهرين  ومبها أل وعه ، رجاع  12 تخ ما ال ي خ عن ميف سراقص، وأ ع إن 
أللك السوق مم من الرجال، و ل مك م ال هحاش لهايوا مهن التجهار والكمهال أ لص من يمل   إن 

 الواودين من املناطق اناورش  
عههبامشاع، شههن ت ال ههواع املواللههة للحاومههة  30/10ويف وقههت المشههق، يف مشههواب السههاعة  -54

اسهههتًدمت ولهههها أللهههاار اثقبهههة لألةنهههت أعهههابت اجلهههز  الةهههرقن مهههن و ملهههربة جويهههة يف سهههراقص، 
عههد  )املكههروف أي ههاع مبستةهه   اإلمشسههال( الههذ  لههال ملههحاش االعتههدا  علهه  سههوق مستةهه   

جبروح، وتوقم املستةه    ،يكاجلول ول   وُأعلص ستة رجال، منهم ثاثة موظ ني طبلني االبطاط
عههن الكمههخ  ووو ههاع لل ههحاش واملههوظ ني الطبلههني، مل تاههن منههاب منةههآع عسههارية موجههو ش  الههخ 

   (17)ن ، ومل تصدر أية حتذيراع قبخ ايفجوامستة   عد  أو يل ر  م
أسهه ط شههبا /ورباير، عنههدما  3ووث ِّ ههت وههملاع ألههرض مههن اة ش  األعمههال ال تاللههة بكههد  -55

مصهههممة لر ههارش علههه  أمهههداف أرملهههلة  25-ملئهههة حتريههر الةهههاا مهههن طههراة سهههولو  م ههاتلول مهههن
م عهن قتهخ الطلهار  ويف اللهوا أعها (، وأعلنهوا مسهروللته 6مكصرال )اي ر ال  رش  يف ولايت تكمخ

 4  و هههههن إ لهههههصيف دهههههال  هههههر  جلويهههههة كمللهههههاع االالتهههههاب، لي هههههت ال هههههواع املواللهههههة للحاومهههههة 
عبامشاع،  سه ا  مها ال ي هخ  9مشاوملة، يف مشواب الساعة مرومشلة  شبا /ورباير، قامت طااراع

سراقص  ووعهم ال هحاش عن برمللني متوشل عل   والع مرثرش من الالور يف منط ة الطللخ يف 
أعراملههاع تت هههق مههها اسههتًداا الالهههور، وتةهههتمخ علهه  ملهههلق التهههن  ، ومشههرق يف احلنجهههرش، والسهههكال، 
و ههد  بربههر الكههني، وأمل يف الصههدر، وأشههاروا أي ههاع إن رااحههة شههبلهة برااحههة املن  ههاع املنزللههة  وأ ض 

ع األ لهة املسهتندية واملا يهة رجاع، مهنهم ثاثهة مسهك ني  وألهد 11ايفجوا إن جرح ما ال ي خ عن 
   (18)ال  مشللتها اللجنة وجو  طااراع مرومشلة يف املنط ة واستًداا اسطواي   اة أع ر

بكههد  50/04ال ههواع املواللههة للحاومههة، يف مشههواب السههاعة شههنت شههبا /ورباير،  5ويف  -56
ل  بنك للهدا، وعتاسلملا ألرض يف سراقص، أعابت مبىن متو  عل  مرلز  ارش جوية ال هر، 

وجنهو  مشلههص ودهال  هاش  وأسه ر ال صهم عهن جههرح  إ لهصومهذا البنهك خيهدا مستةه لاع يف 
رجخ وتهدمة مكهداع مشلويهة، وحهرا املئهاع مهن املرمله  مهن األ ويهة املن هذش للحلهاش ومهن عمللهاع 

 ي خ الدا  ومل تصدر أية حتذيراع قبخ ايفجوا  
 21روش يف أوالهههر آألار/مهههارس  و هههن وُوث ِّ هههت أعمهههال عنهههم ألهههرض بلغهههت مسهههتوشع أل -57

 عههبامشاع، بكههدش عمللههاع قصههم 10اب السههاعة و آألار/مههارس، قامههت ال ههواع املواللههة للحاومههة، يف مشهه
مهمل عهن  300جو  لبلدش ل ر بطلذ  وأعابت عمللة ال صم األون منط هة م تومشهة تبكهد  هو 

لههه  إلههها  املدرسهههة وهههوراع  مدرسهههة ابتداالهههة للبنهههاع، ممههها أر هههم املكلمهههني الهههذين أعهههلبوا يلرعهههص ع
 

__________ 

حاومهة، بصهورش منهجلهة، يسهتهداف البنلهة التحتلهة ال واع املواللة للت وا  ، للم2013توثق اللجنة، منذ عاا  (17)
 للرعاية الصحلة من أجخ مشرمال املديلني واملتحاربني عل  السوا  من الكاأل الط   

 2018أشر/مهههايو  15التابكهههة ملن مهههة مش هههر األسهههلحة الالملاالهههة الصههها ر يف اي هههر ت ريهههر جلنهههة ت صهههن احل هههااق  (18)
 www.opcw.org/fileadminاملوقهههها ، املتههههاح علهههه  2018شههههبا /ورباير  4بةههههأل مشهههها ي مزعههههوا وقهههها يف سههههراقص يف 

/OPCW/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf   

http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf
http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1626-2018_e_.pdf


A/HRC/39/65 

15 GE.18-13266 

مملاع عهن املدرسهة ولهال قهد    30 قااق ت ريباع، أعا  قصم جو  آلر منط ة تبكد  10 وبكد
 52تلملذش إن مأوض ااور ما رجخ يبلغ من الكمر  12إجا  التاملذ والكاملني منها  وجلأع 

مللجههأ، و تههخ كلهها قصههم اثلههث ا مههن ثههاي بنههاع وأربكههة أمش هها   وأعهها عامههاع وأسههرت  املرل ههة 
ام 20الههه املههديلني   املوجههو ين ولهه   وروض املن ههذول الههذين لههايوا يسههتكلدول اجليههث أل مك ههم األشههًه

 الذين قتلوا مم تلملذاع مدارس لن  ال يزلن مملن مش اابهن املدرسلة  
 10/04آألار/مهههارس، شهههنت ال هههواع احلاوملهههة، مشهههواب السهههاعة  22ويف اللهههوا التهههاب، يف  -58
علهه  سههوق شههك  يف منط ههة سههانلة يف مدينههة  (19)التوقلههتق بكههد ال هههر، مجومههاع قمههز وأل 20/04و

 آلهرين  70ط هاع، وُجهرح مها ال ي هخ عهن  18شًصهاع، مهنهم  50مشارا  وُ تهخ يف ايفجهومني أليهر مهن 
 ومشدي ايفجومال يف  اية اللوا الدراسن، األمر الذ  ي سر جزالاع لرب عد  اإلعايع  

ويف ال هههههملش بهههههني يلسهههههال/أبريخ وأشر/مهههههايو، رلهههههزع ال هههههواع املواللهههههة للحاومهههههة عمللافههههها  -59
 46-41الكسههارية، يلدرجههة األون علهه  اسههتكا ش االسههتلا  علهه  فههلم الةمههوب )اي ههر ال  ههراع 

مشزيرال/يويلههههه ، مهههههياع، مشهههههواب  7يف أوااهههههخ مشزيرال/يويلههههه   ويف  إ لهههههصأعههههها (، قبهههههخ الكهههههو ش إن 
الكةههها ، ب صهههم جهههو  ال هههواع املواللهههة للحاومهههة، أثنههها  عهههاش ، قامهههت مسههها ع  10/9 السهههاعة

 قل هة، شهنت تلهك  30نط ة سانلة يل ر  من مسجد سكد بن مكاأل يف ةر يهة  وبكهد مشهواب مل
مسك ني  وأس ر ايفجومال وجرمشت ق يف املنط ة ي سها، و تلت توقلتال واع مجوماع قمز وأل ال

مهههديلاع  ولههههال تثههههة األسههههلحة  80 وجههههرح مههها ال ي ههههخ عههههن رجههههاع وامهههرأش وط ههههاع  48عهههن م تههههخ 
أمتههههار  10املسههههتًدمة مههههن ال ههههوش  لههههث  مههههر أبنلههههة الملههههها وأمشههههدي مش ههههراع يصههههخ عم ههههها إن 

 مملاع   15أمتار و 10وعرملها إن ما بني 
، تتدلخ يف احللاش إ لصوظلت اجلماعاع املسلحة واملن ماع اإلرمابلة، يف كلا أ ا   -60
ة يف انالني الكاا وا ام عل  السوا ، ولايت أ لبلة االيتهالاع تنسهص إن إرمهابلن ملئهة املديل

حتريهههر الةهههاا  ولايهههت قمشاومهههة اإلي هههاألق املزي هههة الههه  أيةهههأفا مهههذ  اجلماعهههة يف املنهههاطق ا املهههكة 
لخ لسلطرفا تكمخ بوع ها السلطة شهبة املديلة/اإل اريهة اله  ت هدا ا هدماع، مبها يف أللهك التسهج

املههدين والتكلههلم والرعايههة الصههحلة، و ههارس الرقابههة علهه  املههديلني مههن لههال جلههال أيةههأفا يفههدف 
 مكلن مو مااوحة الرأليلة وملمال السلوب قاأللاقنق  

ويف املنههاطق ا املههكة لسههلطرش اجلماعههاع املسههلحة، مهها ةالههت انههال  احملللههة وملالههخ احلاههم  -61
وتل هت  سبلخ امليال، ي ا م ر مديرية الصهحة يف مكهرش النكمهال( املرقت لتلك اجلماعاع تكمخ )عل  

اللجنههة الكديههد مههن اال عهها اع عههن قلههاا اجلماعههاع املسههلحة يعت ههال املههديلني تكسهه اع والتطههاف 
املدرسهني والكهاملني يف اهال الرعايهة الصههحلة  وحهر  التح لهق يف مهذ  اال عها اع  وروض شهههو  

ملئههة حتريههر الةههاا مههن كاعههاع مسههلحة ألههرض عايههت أوملههاعاع أل املنههاطق الهه  اسههتولت عللههها 
تثهة  لهال يفها  اله  تصهدرما مهذ  اجلماعهة اإلرمابلهةاملراسهلم  مهن أل  قبهخ، وألليةاع مكلةلة أسوأ  

   (20)مت اوع عل  النسا  وال تلاع
 

__________ 

بكهد وقهت قصهة مهن ايفجهوا األول،  عله  ايفدف/املنط هةق مهو مجهوا يك به  مجهوا اثل  ايفجوا قاملز وأل التوقلت (19)
 بغرع قتخ وجرح األشًام الذين أيتول لت دمي املكوية أو إلقامة عزا  أو إلةالة جيث ملحاش ايفجوا األول  

عل  حتللخ عن الال لة ال  ت سر هبا ملئة حترير الةاا ت سةاع عهارماع ع ااهد الةهريكة عله   هو ينطهو  لاطاا  (20)
   6، احلاشلة A/HRC/37/CRP.3   للز منهجن ملد النسا  وال تلاع، اي ر الوثل ة عل
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و أبههت ملئههة حتريههر الةههاا علهه  إعههدار مراسههلم تطالههص، علهه  سههبلخ امليههال، ال ترتههد   -62
ومهن  ،سنواع جابلة سو ا  أو ألاع لول به   هامق 9ا  وال تلاع اللوايت يزيد عمرمن عن النس

لباس طويخ وو  اع، عندما يتجرأل عل  ا روأل من املنزل  وال حهوة يفهن ارتهدا  املابه  ألاع 
األلههوال الزاملهههة، وحهههص أل يغطهههني شهههكرمن، وال يسههم  يفهههن يسهههتًداا مستح هههراع التجملهههخ  

، ترلههد ولههها أل إ لههصريههر الةههاا أي ههاع علهه  إعههدار مراسههلم مماثلههة يف املههدارس يف و أبههت ملئههة حت
 الطالباع اللوايت ال يت لدل بن اا اللباس سلمنكن من مش ور الدروس 

وترض اللجنة أل ال واع املواللة للحاومة ارتابت جرةة احلر  املتميلة يف تكمد مهاكهة  -63
أعها ( وجرةهة احلههر   56و 54األعلهال احململهة وتكمهد مهاكهة الكهاملني الطبلههني )اي هر ال  هرتني 

يف  ( وأل ال هواع املواللهة للحاومهة، مل ت هم،55املتميلة يف استًداا أسلحة د ورش )اي هر ال  هرش 
أربا مناسباع، بتوجله  مجمهاع مباشهرش عهو  مهدف عسهار  دهد ، ومهذا يرقه  إن جرةهة احلهر  

 أعا (   59-57و 53املتميلة يف شن مجماع عةواالة يف املناطق املديلة )اي ر ال  راع 

 املشردون -رابعاا  
 أ ع املكارب الةرسة ال  جرع يف مشلص ودال    و مةق وريم  مةق ودهاو   -64

إن تةريد كاعن أللير من مللول سور  من الرجال والنسا  واألط ال لال ستة  إ لص رعا و 
أشهههر  ويف  البلههة احلههاالع الهه  وث تههها اللجنههة، جنههم التةههريد مباشههرش عههن السههلوب  ههة املةههروا 
الههذ  ايتهجتهه  األطههراف املتحاربههة  ودههخ مههذا السههلوب، مههن انمشلههة، شههن مجمههاع  ههة مةههروعة 

ديلني عله  ال هرار مهن منهاةيفم يف مشالههة مهن ا هوف واللهأس، ومهن انمشلهة ألهرض، عمللههاع تهر م امله
تةهريد سههر  عمههاع بههه قات اقهاع إجهها ق جههرض الت ههاوع بةهأ ا بههني األطههراف املتحاربههة والتوعههخ 

  وولمها تواعهخ اللجنهة توثلهق ايفجمهاع اجلويهة والربيهة اله  (21)إللها بوع ها جهز اع مهن مهدل دللهة
تةو  عةراع املهديلني يف كلها أ ها  البلهد، و  ها تامشه ، بكهد سهبا سهنواع مهن احلهر ، ت تخ و 

أل ألير من مخسة مايني ويصم املللول من الاجئني قد وروا من البلهد وأليهر مهن سهتة مايهني 
 ويصم املللول من املديلني يكلةول مةر ين  الخ اجلمهورية الكربلة السورية  

إن منط ة تسبص ولها السلوب  هة املةهروا الهذ  ايتهجه  املتحهاربول يف وا وف من الكو ش  -65
ومهو  ،ورار الناس من بلوفم سوف ياول ل  أثر مدمر أي اع عل   ةغراولها انتمها السهور  يف املسهت بخ

اتمههها ممهههزق علههه   هههو لطهههة اخل  وقهههد تل هههت اللجنهههة يف مشهههاالع ليهههةش رواشع مهههن أوهههرا  خيةهههول 
طق اسهتولت عللهها ال هواع احلاوملهة مهن جديهد مهرلراع، مبها يف أللهك يف الغوطهة الةههرقلة الكهو ش إن منها

)ريههم  مةههق( وريههم  هه  الةههماب وفههلم الةمههوب ) مةههق(  ويف مشههاالع ألههرض، مبهها يف أللههك يف 
ع رين )مشلص(، قاا أورا  اجلماعاع املسلحة بكمللاع  ص واسكة ملنهاةل املهديلني، ومل يُب هوا للمهديلني 

أعهها (   28ن وههروا لت هها   االشههتبالاع الةههن  الايههة الههذ  مملهههم علهه  الكههو ش )اي ههر ال  ههرش الههذي
ويف مشهههههاالع ألهههههرض أي هههههاع، وجهههههد النهههههاةمشول أل منهههههاةيفم قهههههد امشتلهههههها م هههههاتلول وأوهههههرا  أسهههههرمم أو أل 

أعههها (   30اجلماعهههاع املسهههلحة قهههد اسهههتولت عللهههها لتسهههتًدمها أل هههراع عسهههارية )اي هههر ال  هههرش 
مشههاالع ألههرض، مبهها يف أللههك يف دههاو   الرقههة و يههر  كهه  األمشههداي ألاع عههبغة طاا لههة  ويفوتبههدو ب

الههزور، يكتههرب التههدمة الواسهها الههذ  تكرملههت لهه  منههاةل املههديلني والبنلههة التحتلههة، ووجههو  مههوا  مشربلههة  ههة 
 من جرش من احلواجز ال  حتول  ول الكو ش  

 
__________ 

ق املتهاح عله  املوقها Sieges as a weapon of war: encircle, starve, surrender, evacuateاي هر ت ريهر اللجنهة ق (21)
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/PolicyPaperSieges_29May2018.pdf  
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كهاعن، وعله  تةهريد املكهارب اله  أ ع إن تسلط اللجنة ال و  عله   ،ويف مذا الت رير -66
احلههههاالع إن مشهههد لبهههة  ومل حتههههاول األطهههراف املتحاربهههة قههههط، يف أ  مهههن املتههههأثرين دنهههة املهههديلني 

أ   مهأوض يله  أبسهط املكهاية األساسهلة، لمها مل )هرِّ املوث ة، أل توور للناةمشني ما يسهتح وي  مهن 
أو التغذيههة أو الصههحة أو الن اوههةال بههخ علهه  السههامة مشلههث يف ظههروف مرملههلة مههن ترمشلههخ عمللههة 

الكا  من أللهك، وجهد الايهة مهن املهديلني النهاةمشني أي سههم يف منهاطق تسهلطر عللهها كاعهاع 
يف فلمهاع  إالمسلحة يف اجلز  الةماب من اجلمهورية الكربلة السهورية، وال سهبلخ لهديهم للكهلر 

الف مهههن اخاسهههلة  ويف اجلنهههو ، منهههاب مهجهههورش ال تتهههوور ولهههها ا هههدماع األس ل  مات هههة أو مبههها
أ ان (  85-84املههديلني الههذين يزمشههوا لههال االشههتبالاع الهه  مشههدثت يف  رعهها )اي ههر ال  ههرتني 

يكلةول يف سلارافم أو يف الكرا  حتت د  الصحرا  احلارقة، وماولول الب ا  عل  قلد احللاش يف 
 وللههة دههدو ش للغايههة وم ننههة  ويف إطههار  أوملههاا ال ةاههن تصههورما، يالعتمهها  علهه  مكويههة إيسههايلة

قات اقاع اإلجا ق، ت ا مسروللة تووة األ ذية واملها  واألوملهاا املكلةهلة املناسهبة للمهديلني عله  
عاتق األطراف ال  ت وا يلملمشلخ، مبا يف أللك ال واع املواللة للحاومة واجلماعاع املسلحة ال  

اال إال أل مهههذ  األطهههراف اسهههتً ت بتلهههك املسهههروللة  ت اوملهههت علههه  االت اقهههاع ووقكتهههها وي هههذف
 الللهاع اخلهرين ي اسهول مهن املواقها الةهديدش املةهر ين ف مهن األشهًام يزال عةراع اخال وال

االلت هها  و/أو  ههة املًدمههة بةههاخ مناسههص يف ريههم  مةههق، مشلههث تكت ههخ ال ههواع احلاوملههة 
  (22)الايةين بةاخ  ة قايوين

والمش ت اللجنة أل املن ماع اإليسايلة احملللة والدوللة ما ةالت تر    وراع مسهاعداع يف  -67
ام   ال ههواع احلاوملههةاملةههر ول  الللههاع، مشههىت وإل لايههت التً لههم مههن األةمههة الهه  يواجهههها األشهًه

واجلماعههاع املسههلحة واملن مههاع اإلرمابلههة تتكمههد يف الايههة مههن األمشلههال منهها وعههويفا إن مههرال  
حتهد مهن مهذا الوعهول  ويف األمهالن اله  تسهتطلا ريهة األعمال ال تاللة اجلالايت ألشًام، أو  ا

أل تكمخ ولها، ساعد مش ورما واملساعدش ال  ت هدمها عله  التً لهم مهن ال هرر الهذ  يتكهرع 
ام ا  لتلبلههة االمشتلاجههاع اإليسههايلة وامشتلاجههاعملةههر ول  الللههاع، لاههن أللههك مل ياههن لاولههاع لهه  األشهًه

يف للًطهر يزالهول عرملهة   الللهاع الهذين الاملةر ين ماية املتزايدش ملئاع اخالف من األشًام احل
ماتلههة إن كلههها ا كلهها أرجههها  البلههد  ويفهههذ  األسههبا ، ت هههدا اللجنههة اموعهههة مههن التوعهههلاع الرب 

ا يف األطههراف املتحاربههة، ملكاجلههة آالف ال  ههاش الهه   هه  املههديلني الههذ  شههر وا يتلجههة للنههزاا، مبهه
 أ ان (   91-90أللك ملمال مش وقهم يف السان واألرع وامللالة )اي ر ال  رتني 

 حمافظة حلب  
موجة أون من النزوح لال األشا األون من عمللة  صن الزيتول، عندما بدأع ث  ت و  -68

  22ال ههواع الملللههة واجلماعههاع التابكههة يفهها ب صههم منههاطق واقكههة لههارأل مدينههة ع ههرين  و لههول 
إال بههخ وشههناخ  لشههً  قههد وههروا مههن منههاطق أ منلههن وب 5 000ول الياين/ينههاير، لههال قرابههة لههاي

إألل مههن سههلطاع مشههز   ع ههرين أل حتصههخ علهه منط ههة األسههر الهه  تريههد مغهها رش أيهه  اشههمُل  علهه  
ألل مناوههذ ا هههروأل قههد أ ل هههت مههن جايهههص ومشههداع  ايهههة الةههكص الاهههر     راطناالحتهها  الهههدة

املديلهههة الار يهههة  وأوههها  بكههه  املهههديلني النهههاةمشني، قبهههخ ايتهههها  الكمللهههة واألسهههاير، ومهههم الةهههرطة 
ح امشتمههال وقههوا ع ههرين إن أل المنط ههة الكسههارية، أل السههلطاع الار يههة منكههتهم مههن مغهها رش 

 
__________ 

  67-63، ال  راع A/HRC/38/CRP.3اي ر الوثل ة  (22)
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  بصهههورش اسهههتيناالة خبهههروأل احلهههاالع الطبلهههة الكاجلهههة(  و لهههول مجهههوا وشهههلك )وإل لهههال قهههد ُةههه
مدين ينةدول السامة قهد يزمشهوا  الهخ املنط هة  15 000ن منتصم شبا /ورباير، لال ألير م

 ع رين واملناطق اناورش   ينةإن مد
أوملاا االلت ا  وللهم أل يستمرار، عن املديلول الذين شر وا  الخ ع رين، حتدي و  -69
ب هها  ههرف، بلنمهها أقامههت بكهه  ال توجههد ولههها سههوض  ع األوههرا   يههوا عههن مههاأل يف مبههال  عةههرا

واجههههة مل  ولهههال النهههاةمشول حههههدول ال هههارساألسهههر يف مواقههها بنههها  يف الكهههرا ، مكرملهههة لهههرب  الةهههتا  
ا دماع األساسلة، مبا يف أللك املا  والاههري ، مشصويفم بةاخ ددو  عل  املصاعص ي راع إن 

بداية آألار/مارس ا هط الهذ   وارت اا أسكار السلا األساسلة  وت اقمت مكاانفم عندما قطا يف
ةدمم يمللا  من دطة ال ذ الرالسلة للملا  يف قريهة ماتلنها، وحرمهوا مهن املها  املنهزب ملهدش أسهابلا  
 ،ويذلر املديلول املناوبول للم أ هم اعتمهدوا شاسهني عله  اخير لاسهتهاب والصهرف الصهحن

أل ذية، لمها يسهتدل عله  أللهك مهن ايف  عل  السوا   وأ ض االلت ا  إن مشاالع ي   شديد
ل أ م املطروا، مها اقهملا  الكمللهاع اجلويهة و الطوابة الطويلة للناةمشني أماا املًابز  ويذلر املديل

ملههدش أشا،  ول الوعههول إن مههرامشل ، ومهها   بلههةلالتبهها  يف األق ،والربيههة أليههر مههن مدينههة ع ههرين
 أ ذية لملاع ددو ش من املا  ) ة الصاحل للةر ( و ول 

و لهههول منتصهههم آألار/مهههارس، عنهههدما بلغهههت عمللهههاع ال صهههم اجلهههو  والهههرب  مدينهههة  -70
املههديلول اللااسههول إن منههاطق لاملههكة لسههلطرش احلاومههة، ونجمههت عههن أللههك موجههة  رع ههرين، وهه

ة  ينههض مههرال  النههاةمشول للههم وههر آالف الرجههال والنسهها  واألط ههال مههن املدو اثيلههة مههن النههزوح  ور 
جخ يف بلهداع ع هرين، ُسهمنط هة عن االستلا  عله   مارس، عندما أعلن رةلاع آألار/ 18و لول 

انةح مهههن  320 000مهههن أعهههخ أليهههر مهههن  ،شهههً  98 000والزمهههرا  قرابهههة ويب هههخ تهههخ روكهههت 
 الرجال والنسا  واألط ال  

خ انةح ال يزالهول يف تهخ روكهت ويب ه 138 000ووقت لتابة مذا الت رير، لال ألير مهن  -71
ويف اتمكاع دلطة هبا  ومما يزيد من ت اقم احلالة اإليسايلة الكامة ال اسهلة اله  يكايلهها والزمرا ، 

السهههاال املهههديلول مشاللهههاع أل ولهههاالع املكويهههة حتتهههاأل إن أألل مهههن مشهههالم مههها   يف ترللههها لتًهههدا 
مههذ  املنههاطق، وههه ل يف منههاطق مكلنههة  وعلهه  الههر م مههن وجههو  مش هههور ألههرب للةههرلا  اإليسههايلني 

اعداع وا هههدماع  هههة لاولهههة، ولاعهههة ألولئهههك الهههذين يزمشهههوا إن املنهههاطق الري لهههة  ووعهههم املسههه
ال اامههة يف مواقهها النههاةمشني ا هها  ول املسههتوض املطلههو  و ههة اهههزش علهه  النحههو راوههق املههديلول امل

املناسص مبا ي من لرامة النسا  واألط هال وسهامتهم  وأعهر  بكه  النهاةمشني عهن لةهلتهم مهن 
 ال واع احلاوملة بتجنلدمم قسراع  أل ت وا 

ومهها ةال األشههًام الههذين شههر وا  الللههاع مههن ع ههرين خي ههكول ل لههو  لبههةش علهه  مشريههة  -72
تههن لهم  وأللههر قرويههول بصههورش لاعههة أل أوههرا  اجلماعههاع املسههلحة يرو ههول السههماح يفههم يلكههو ش 

 والراع  وأعهر  عهد   75و 50إن قرامم عن طريق ي ا  الت تلر، ما مل يدوكوا رشوش تملاوح بني 
ع هههرين عهههن عهههدا ر بهههتهم يف الكهههو ش للكهههلر يف ظهههخ سهههلطافا  منط هههة مهههن امل لمهههني الواوهههدين مهههن

 اجلديدش، ويف الواقا، عن لةلتهم من مذ  الكو ش 
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 محصمشال حمافظة   
أشر/مايو، توعلت ال واع املواللة للحاومهة واجلماعهاع املسهلحة إن مديهة دللهة  1يف  -73
قات اق إجا ق لن خ امل اتلني وأسرمم و ةمم من املهديلني مهن مهدل الرسهنت وتلبلسهة واحلولهة وإن 

اجلماعههاع املسههلحة  واملنط ههة الةههماللة مههن مشلههص، الههواقكتني حتههت سههلطرش  إ لههصوالزع رايههة إن 
 أشر/مهايو، مهدش 5امل هرر أل )هر  يف اجلولة األون من عمللاع اإلجا ، ال  لهال مهن وأُرجئت 

 (  81-79 مةق )ال  راع جنو  يومني لتسهلخ إجا  املديلني من 
وعمههههاع ييفديههههة احملللههههة، وبكههههد إيةهههها  ي هههها  )مهههها يف الرسههههنت وتلبلسههههة، أُبلههههغ املههههديلول  -74

أشر/مهايو  إال أل مك هم  1وجهرابل ، مشلهص، يف  إ لهصجلول إن املوجو ول يف املنط ة ا م سلُ 
ابل ، ي راع إن األعمال ال تاللة وال هروف املكلةهلة السهلئة السهمكة مرال  التاروا الذما  إن جر 

 آلههرين ألمبههوا إن ع ههرين، بلنمهها ب ههنولههد ال أُ أ ان (  و  89-86)اي ههر ال  ههراع  إ لههصللنههاةمشني يف 
 يف املنط ة   217 000ال ي خ عن  ما

أشر/مههايو،  15علهه  املنط ههة يف أ هها اسههتولت اههد اع وبكههد أل أعلنههت ال ههواع احلاوملههة  -75
 أ م قرروا املغها رش بسهبص لهووهم مهن الب ها  ومهن وهرع ا دمهةيستمرار للم روض املديلول الناةمشول 

سههنة  وأللهر أمشههد الرجههال أل  42و 18الكسهارية علهه  كلهها الرجهال الههذين تههملاوح أعمهارمم بههني 
ص ممتلاافا أو تدمةما، أل ها لايهت أسرت  بااملها  ا رع منزيفا يف الزع راية ر م لووها من  

 امشتمال ورع التجنلد اإللزامن أثرية، ال بخ ذة  ألير أي اع من ذة  وقوا أعمال عنم 
رجهههخ وامهههرأش وط هههخ، حتهههت  35 000أشر/مهههايو، ي هههخ قرابهههة  16إن  7ويف ال هههملش مهههن  -76

الواقكة دال  ه   إشراف الةرطة الكسارية الروسلة، يف مشاواع ومرلباع مشاوملة من ال رض
 وجههرابل ، مشلههص، أساسههاع  إال أل عههدا التنسههلق بههني أطههراف االت ههاق واجلماعههاع املسههلحة إ لههصإن 

املسلطرش عل  مناطق يل ر  من جرابل  أ ض إن مشهاالع تلهة مطولهة للمهديلني النهاةمشني مهن 
 للكبههور إن جههرابل ، ل سههاعاع عنههد ي طههة ت تههلر يف البهها أشر/مههايو، ايت ههر املههديلو  9  ويف سههنتالر 

جلههوا ال امههرأش وامشههدش مههن  ول تل ههن أيههة مسههاعدش أساسههلة أو أ ذيههة  وأوهها  األشههًام الههذين أُ 
 ساعة   25عل  األقخ القت مشت ها لال عمللة الن خ ال   امت 

قات هاق اإلجها ق، ميهخ أوا  املديلول يستمرار ا م مل يُبلغوا ببك  الةهرو  الهوار ش يف و  -77
والطهههرق البديلهههة املمانهههة  وأشهههار أمشهههد الرجهههال إن أل إمشهههدض  ،إن املواقهههالسهههة يل هههبط وجههههة ا

أشر/مههايو  ههو منههاطق لاملههكة لسههلطرش ال ههواع املواللههة للحاومههة وأل  16احلههاواع ايكط ههت يف 
ذ إلطههاق انر مههن جايههص أشههًام اهههوب ايفويههة  وحلههق ملههرر يحلاولههة، ئههاملههديلني تكرملههوا مشلن

 وأعلبت امرأش جبروح  
ويبهههههدو أل عمللهههههة اإلجههههها  مهههههن دهههههال  ههههه  لايهههههت مماثلهههههة ألمنههههها  سهههههبق أل وث تهههههها  -78

البههالغ عههد مم مههن الرجههال والنسهها  واألط ههال ال ههرار ال املههن  جهها  أ  أمشههد   وإل (23)اللجنههة
ر  احلهإن جرةهة يرقه  ال ي در أل خيتار املاال الهذ  سهلتوج  إلله  شً   35 000ألير من 
 التةريد ال سر   املتميلة يف 

 
__________ 

 ( 21ق )اي ر احلاشلة Sieges as a weapon of warقاي ر  (23)



A/HRC/39/65 

GE.18-13266 20 

 حمافظتا دمشق وريف دمشق  
يلسههال/أبريخ، توعههلت ال ههواع احلاوملههة واجلماعههاع املسههلحة التابكههة للجههلر  29يف  -79

واملههديلني علهه  السههوا   ويف  مل ههاتلنياجهها  إلالسههور  احلههر املتموملهها يف فههلم الةمههوب إن ات ههاق 
اللوا التاب،   التوعخ أي اع إن ات اق ما ملئة حترير الةاا إلجا  امل اتلني واملديلني من املًلم 

أشر/مههايو  وعلهه  الههر م ااههخ وبههدأع عمللههاع اإلجهها  بكههد أللههك بوقههت قصههة واسههتاملت يف أو 
ق علهه  عمللههاع م اي ههة سههاايلة  ههمههن عههدا إطههاا املههديلني النههاةمشني علهه  شههرو  االت ههاق، اتُ 

  واإلوههراأل، (24)، اللتههني تسههانهما  البلههة مههن الةههلكةإ لههصيف ول ههرش يتكلههق ببلههديت ال وعههة ولمهها 
يف جسهههر اشهههتربق مهههديلاع التط هههتهم اجلماعهههاع املسهههلحة يف قريهههة  40علههه  مهههرمشلتني، عهههن  هههو 

  إ لصالةغور، 
مههدين، أ لبلههتهم مههن الاجئههني  7 000يلسههال/أبريخ، ظهههرع ت ههارير ت لههد ال  ههو  20ويف  -80

جنهههو   مةهههق  دا وببهههلا وبلهههت سهههحم يفلهههيلسهههال/أبريخ إن بلهههداع ي 13ر وا منهههذ ، ُشهههال لسهههطلنلني
 مهدين، مك مههم مهن النسها  واألط هال، 1 300ال وأجلهن ولمها بكهد أليهر مهن (25)أعا ( 7)اي ر ال  رش 

 مهدين مهن جنهو   مةهق 10 000 عهنمن تلك املناطق إن ريهم مشلهص الةهماب  وأجلهن مها ال ي هخ 
 أشر/مايو  4منذ 
جلههوا مههن فههلم الةمههوب وملههوامشل  يف ال ههملش املمتههدش بههني أوالههر ووعههم املههديلول الههذين أُ  -81

إللها  عل  سهبلخ  وايلسال/أبريخ وأوااخ أشر/مايو األوملاا املكلةلة املزرية يف املًلماع ال  أرسل
 ،أمتهار X 4 4ص للمة باسهتلالة وامشهدش و هط ب لهاس وورع لاخ أسرش أجللت إن مشل ،امليال

ومل تهههوور األطهههراف املتحاربهههة    رجهههة مئويههة 50يف مشههني أل  رجهههاع احلهههرارش يف ا ههارأل تصهههخ إن 
عهههحاح مل تسههههخ يفهههم الوعهههول إن مراوهههق اإل الللهههاع الغهههذا  أو املههها ، لمههها لألشهههًام املةهههر ين 

 األساسلة  
األمههر  ،الةمههوب ل هرر جسههلم مههن جههرا  األعمههال ال تاللههةوتكهرع اجلههز  األلههرب مههن فههلم  -82

إلل  مستحللة مرقتاع  وعاوش عله  أللهك، ي ت هر آالف ةر ين الذ  جكخ إماايلة عو ش أولئك امل
مههن فهههلم الةمههوب واملنهههاطق انههاورش إن مرلهههز قههايوين، األمهههر الههذ  يسهههامم ةهههر ين ال لسههطلنلني امل

اجلمهوريهههة الكربلهههة السهههورية  الهههخ  لهههذ  ياتنهههم مسهههت بلهمعهههدا الل هههني ابدرجهههة ألهههرب أي هههاع يف 
 عل  السوا  ولارجها 

شههً  مههن األشههًام الههذين شههر وا  16 000ويف ريههم  مةههق، ال يههزال أليههر مههن  -83
الههذين اعت لههت ال ههواع احلاوملههة الايههة و لههال مكرلههة إعهها ش االسههتلا  علهه  الغوطههة الةههرقلة، 

يف سههبكة مواقها مات ههة للغايههة و/أو  هة مههزو ش مبهها يا ههن ، يكلةههول (26)مهنهم بصههورش  ههة قايويلهة
 أعا (  66من ا دماع )اي ر ال  رش 

 
__________ 

 إ لههصاع مسههلحة تنتمههن أساسههاع إن تةههالخ جههلر ال ههت  علهه  مدينههة ، اسههتولت كاعهه2015يف آألار/مههارس  (24)
   وملربت مشصاراع عل  لخ من ال وعة ول رش

-www.un.org/unispal/document/military-operations-in-syrias-yarmouk-camp-displace-7000اي ههههههههههههههر  (25)

mostly-palestinian-refugees-daily-press-briefing-by-secgen-spokesman-excerpts   
   67-63، ال  راع A/HRC/38/CRP.3الوثل ة اي ر  (26)

http://www.un.org/unispal/document/military-operations-in-syrias-yarmouk-camp-displace-7000-mostly-palestinian-refugees-daily-press-briefing-by-secgen-spokesman-excerpts
http://www.un.org/unispal/document/military-operations-in-syrias-yarmouk-camp-displace-7000-mostly-palestinian-refugees-daily-press-briefing-by-secgen-spokesman-excerpts
http://www.un.org/unispal/document/military-operations-in-syrias-yarmouk-camp-displace-7000-mostly-palestinian-refugees-daily-press-briefing-by-secgen-spokesman-excerpts
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 حمافظة درعا  
يف أوالر مشزيرال/يويل ، بدأ عةراع املديلني ي رول من مناةيفم يف املنهاطق السهالنة، مبها  -84

ل ألير من ألم أسهرش ولها بصرض احلرير،  و مناطق ألير أمناع يف داو ة  رعا  وأوا  مديلول ا
 يت يف أللك الوقت عن ماأل يف املدارس املهجورش أو يف مباين انل  احمللن أو منهاةل آلهرين، 

   اولايت كلكها مات ة وت ت ر إن مراوق لاولة لتلبلة امشتلاجاف
ويكههلر مهها ال ي ههخ بسههبص االشههتبالاع، شهًه   270 000 ويإلكههال، وههر عههد  ي ههدر ب -85
 أعهها (  وأللههر أمشههد الرجههال 12ً  مشاللههاع يف ظههروف قاسههلة للغايههة )اي هر ال  ههرش شهه 60 000عهن 

 29 يفأط ههههال وههههارقوا احللههههاش  و  قيتكههههذر وعهههه  ق، وروض للههههم أل مخسههههةأل الوملهههها علهههه  احلههههد
الت ريههر، لايههت  بسههبص ملههربة دهه  أو بسههبص لسههكاع الك ههار   ووقههت لتابههة مههذا مشزيرال/يويلهه ، إمهها

إملههايف  شهًه  164 000راالخ قههد أب ههت احلههدو  مغل ههة  ويههزح  ههو مشاومههة لههخ مههن األر ل واإلسهه
أمشههههد الةهههههو  أل ألههههد مهههن املةههههر ين  الللههههاع، مههههن جديههههد، إن فلمههههاع يف داو ههههة ال نلطههههرش  و 

احلاومههة لووههاع مههن التجنلههد تسههلطر عللههها اخالف مههن املههديلني تكمههدوا )نههص اللجههو  إن منههاطق 
 اإللزامن أو االمشتجاة  

 إدلبحمافظة   
مللههول  2.5البههالغ عههد مم منههذ بدايههة النههزاا،  إ لههصر  أليههر مههن يصههم امل لمههني يف ُشهه -86

 500 000ولال ال ملش املةمولة يلت رير ومشدما، ُشهر  أليهر مهن شً ، و الباع عدش مراع  
الكديههد مههن الرجههال  إ لههص، ُرمشههخ قسههراع إن و اللههها  وابتههدا  مههن يلسههال/أبريخ إ لههصمههدين إن 
الههههههذين لههههههايوا ي لمههههههول بصههههههورش رالسههههههلة يف الغوطههههههة  80 000 ألط ههههههال السههههههوريني الوالنسهههههها  وا

أعههها ( وفهههلم الةمهههوب يف  مةهههق  76-73وريهههم  ههه  الةهههماب )اي هههر ال  هههراع  (27)الةهههرقلة
ا  التههدوق اجلديههد للمهجههرين مههن سههو  األوملههاا ة ( ع ههص إبههراا قات اقههاع إجهها ق  و 79)ال  ههرش 

ممهها املههطر املهجههرين يف ليههة مههن األمشلههال إن إعالههة أي سهههم  ،للغايههةاملكلةههلة يف املنههاطق املات ههة 
 اي سهم،  ول أل تتوور يفم ال روراع البسلطة الاةمة للب ا  عل  قلد احللاش 

ههولههال األشههًام الهههذين مُ  -87 علههه   إ لههصروا إن فلمهههاع مرقتههة يف املنهههاطق الري لههة مهههن ج 
زيههههرش وول ههههاانع يف بدايههههة السههههنة مههههن دنههههة مشالههههة يلغههههة مههههن ال ههههكم  وةا  التكههههرع ألمطههههار  

اجلماعاع املتأثرش، وأُر م مك مها عل  الكهلر مهن  ول مها  عهاحل للةهر  و هة  مهن ال هروراع 
األساسلة، ميخ الوقو  والبطايلاع  ولال تووة ا دماع الطبلة ددو اع ولال بك  األطبا  الذين 

مهري  يوملهاع  وال تتهوور  200ال ي هخ عهن  مهايكملول ومشدمم و ول لواةا طبلة أساسهلة يكهاجلول 
 ورم تكللم لألط ال يف املًلماع  

و ههد ، الهه  ارباتههها ملههًامة عههد  األشههًام املةههر ين، إ لههصمن مههاع املكويههة يف أمهها  -88
ا هههها تواجهههه  عههههكويع ماالههههة يف ال لههههاا بكمللافهههها  وتههههزامن ألههههرب عههههد  مههههن األشههههًام أوهههها ع 

 هه  يف التمويههخ الههدوب، ممهها جكههخ مههن املتكههذر علهه  وههرق املكويههة املةههر ين منههذ بدايههة النههزاا مهها ي
تههههووة املكويههههة األساسههههلة املن ههههذش للحلههههاش، يلههههر م مههههن وعههههويفا بةههههاخ لامههههخ إن منههههاطق مكلنههههة  

كاعهههاع األشهههًام املةهههر ين  الللهههاع جكلهههت عمللهههاع علههه  وايفجمهههاع الكةهههواالة الههه  شهههنت 
 املكوية ألير عكوبة أي اع  

 
__________ 

   70-68املرجا ي س ، ال  راع  (27)
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مههياع، موكههت اموعههة فلمههاع أطمههة ا اعههة يألشههًام املةههر ين  إ لههصو ههن دههال  -89
عههههبامشاع، أعههههابت قذي ههههة مههههاول فههههلم  00/10يف مشههههواب السههههاعة و شههههبا /ورباير   9 الللههههاع يف 

، 2017ن الرقة يف عاا لرشل فلم اجلزيرش  وقتلت وتاش ُمج رع مالبلال، بلنما أعابت قذي تال أ
سهنة، وعهه   17ووتهاش ألهرض عمرمها  ،أ  ال تهاشاألقهخ، مههنهم  سهبكة انةمشهني آلهرين عله وجهرح 
جهها  مههن منط ههة  يههر  وأشههار عههدش شهههو  إن أل ال صههم ووتههاش عمرمهها سههنتال  ،سههنواع 6عمههر  
الهه  لايههت آيههذاب حتههت سههلطرش ومشههداع  ايههة الةههكص الاههر  ، وبههذلك ارتابههت مههذ   ،بلههو 

شههن مجمههاع عةههواالة علهه  فلمههن البلههال واجلزيههرش وااليتهههاب املتميلههة يف ر  احلههاأللههةش جرةههة 
 حللاش واحلرية واألمن  يف اا طة حلق الةً  

 حقوق السكن واألرض وامللكية -خامساا  
علهه  الههر م مههن أل التحههدشع املتكل ههة  مايههة مش ههوق السههان واألرع وامللالههة لألوههرا   -90

الكربلههههة السههههورية قههههد ت اقمههههت لههههال ال ههههملش قلههههد وانتمكههههاع احملللههههة يف كلهههها أ هههها  اجلمهوريههههة 
االستكراع ب كخ املكارب ال  ور  أللرما يف مواملا ألرض مهن مهذا الت ريهر، وه ل مهذ  التحهدشع  

تةههمخ عههدا وجههو  سههجاع  قل ههة ملكههاماع مههن لايههت يف الواقهها قاامههة قبههخ النههزاا الههرامن  و 
 هم ال سا  يف يُ و اإلساال  ة الرةن،  اإلري وامللالة يف السجخ الك ار ، وتباين  رجاع قبول

جلبتهه  سههبا سههنواع مههن النههزاا مههن تههدمة وتةههريد ومههوع علهه  يطههاق واسهها قههد إل مهها احلاههم  و 
أوجهههد املزيهههد مهههن احلهههواجز أمهههاا األوهههرا  الهههذين يسهههكول إن  ايهههة مش هههوقهم، وال سهههلما الاجئهههني، 

يتأثر األشًام املةهر ول تثهراع مرأش  و واألشًام املةر ين  الللاع، واألسر املكلةلة ال  تكللها ا
بسههبص مشصههويفم بةههاخ دههدو  علهه  املكلومههاع األساسههلة ولههو م أليههر ملههك اع مههن  ههةمم  يلغههاع 

ولهههل  مهههن مشهههق احلاومهههاع وحسهههص، بهههخ أي هههاع مهههن واجبهههها أل ت ههها إطهههاراع إلعههها ش اإلعمهههار 
وين السهور  الهداللن، منهذ والتنملة، و اية مش وق امللالة  ويف مذا السلاق، خي ا اإلطهار ال هاي

 عل  األقخ، لتغةاع لبةش ولما يتكلق   وق امللالة   2013عاا 
 الر سههنولههال ال ههملش املةههمولة يلت ريههر، أوب الايههة مههن االمتمههاا للمرسههوا )أو قال ههايولق(  -91
 ،  وقهههد ل تهههت اللجنهههة االيتبههها ويكدلههه  66/2012املرسهههوا الر سهههن رقهههم ، الهههذ  يوسههها 10رقهههم 

إن إعدار قوايني ومراسلم قد تبدو داوالع مةروعة إلعاح ال وايني الك ارية وتسهريا  ،ييت اا
، مهياع، 10 إعا ش اإلعمار ولانها ال تلذ يف احلسبال مشالة األشًام املةر ين  وال ايول رقم

هها امهرأش، ال يبدو أي  أيلذ يف احلسبال مسألة األشًام امل  هو ين، أو األسهر املكلةهلة اله  تكلل
احلهواجز أمهاا  ايههة  أو الصه  اع اله  )ههرض  سهن يلهة يف اههاالع ال ذ ها لرقابهة احلاومههة، أو

  وإملهاوة (28)مش وق امللالهة عهن بكهد، أو عهدا وجهو  واثاهق سهجخ مهدين جلهز  لبهة مهن النهاةمشني
مبااوحهة  املتكلق 19/2012 إن أللك، يُبني استكراع اللجنة للتةريا ال اام أل املرسوا الر سن

اإلرما  حلز للدولة أل تصا ر ممتلااع األشًام الذين يهدايول مبجموعهة واسهكة مهن اجلهراام  
 و)رض اخل حت ل اع بةأل مذ  التطوراع ال ايويلة  

 
__________ 

ةهمل ، قبهخ االعهملاف هبهم، فم اللجنهة إن أيه  يُ بةاخ لام، أشار الكديد من احملامني السهوريني الهذين استةهار  (28)
 أل تواوق أورا املًابراع عل  سند التوللخ 
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 التحقيقات اجلارية -سادساا  
يلسال/أبريخ، ُشَنت  اراع جوية عديدش يف  وما، أعابت منهاطق سهانلة  7طوال يوا  -92

لبهههةش مهههن األ لهههة الههه  ككتهههها اللجنهههة إن أل مرومشلهههة قامهههت يف مشهههواب اموعهههة  وتةهههة فتل هههة  
مهن الالهور عله  مبهىن شه ق مهرثرش مسا ع  ل ا  أسطواية  اة حتتو  عل   ولة  30/07الساعة 

مهمل منهها وتل هت اللجنهة  100عله  مسهاوة  ،سانلة متكد  الطوابق ي ا جنو   ر  سامشة الةهدا 
  لرين آشًصاع  650شًصاع، وجرح عد  يصخ إن  49وواش ما ال ي خ عن عن مكلوماع 

وعلههه  الهههر م مهههن أل اللجنهههة ال تسهههتطلا مشهههىت اخل إبهههدا  أيهههة اسهههتنتاجاع ولمههها يتكلهههق  -93
يألسههبا  احل ل لههة للووههاش، ولاعههة مهها إألا لههال قههد اسههُتًدا إملههاوة إن الالههور عامههخ آلههر رمبهها 

 ايع، و  هها تههذلر ال اسههتًداا الالههور لسههاح أ/ر د ههورتسههبص أو سههامم يف تسههبص وولههاع وإعهه
مبوجهههههص ال هههههايول الهههههدوب اإليسهههههاين الكهههههريف ومبوجهههههص ات اقلهههههة مش هههههر اسهههههتحداي وإيتهههههاأل وذهههههزين 
واسهههتًداا األسهههلحة الالملاالهههة وتهههدمة تلهههك األسهههلحة، الههه  عهههدقت عللهههها اجلمهوريهههة الكربلهههة 

   2013السورية يف عاا 
 دولههة اإلسههاملة يف دههاو   الرقههة و يههر الههزور يف تةههرين األول/ألتههوبروبكههد سهه و  تن ههلم ال -94

علههه  التهههواب، ال يهههزال منهههاب عهههد  مهههن ال  هههاش الههه  حتهههول  ول  2017ولهههايول األول/ يسهههمرب 
إماايلة عو ش املهديلني  ومهن مهذ  ال  هاش التهدمة الواسها النطهاق ملنهاةل املهديلني والبنلهة التحتلهة، 

 لاع واملههدارس و ةمهها مههن األعلهال احململههة، ولطههو  الاهههري  وامللهها ، وعههدا مبها يف أللههك املستةهه
إعا ش اإلعمار، والتلوي يملوا   ة املن جرش اله  لل  هها التحهالم الهذ  ت هو   الهوالشع املتحهدش 

 أعهها (، وعههدا إةالههة األلغههاا واألشههراب 65األمريالههة وقههواع سههورش الدة راطلههة يف الرقههة )اي ههر ال  ههرش 
ا داعلههة والنبهههااط املت جهههرش املر)لهههة الههه  لل  هههها تن ههلم الدولهههة اإلسهههاملة، لجهههز  مهههن اسهههملاتلجلة 
 ايسههحاب  مههن للتهها احملههاو تني  وييههة عههدا وجههو  لههدماع أساسههلة ع بههاع لبههةش  وكلهه  سههبلخ امليههال،

ةهر  مباشهرش تل ت اللجنهة مكلومهاع ت لهد ال بكه  املهديلني يف  يهر الهزور يةهربول مها   هة عهاحل لل
 مهههن  هههر ال هههراع  وتل هههت أي هههاع ا عههها اع تتكلههههق بكمللهههاع اعت هههال تكسههه لة ت هههوا هبههها قهههواع سههههورش
الدة راطلة ال اامة عل  ي ا  الت تلر يف لخ مهن الرقهة وأجهزا  مهن  يهر الهزور  وال تهزال الةهوا خ 

لههه  يهههد قهههواع سهههورش املتكل هههة يحلمايهههة، واالعت هههاالع  هههة ال ايويلهههة للمهههديلني املةهههر ين  الللهههاع ع
 (،18-1، املروهههق اليالهههث، ال  هههراع A/HRC/37/72الدة راطلهههة يف دهههال اجلمهوريهههة الكربلهههة السهههورية )

 واالوت ار إن لطو  ماتم وإيمليت، حتد من إماايلة الوعول إن ال حاش والةهو  
م الدولههههة وتواعههههخ اللجنههههة أي ههههاع التح لههههق يف الغههههاراع اجلويههههة الهههه  شههههنت علهههه  مواقهههها تن ههههل -95

، واله   مهرع ال سهم األلهرب 2017اإلساملة يف مدينة الرقة بني مشزيرال/يويله  وتةهرين األول/ألتهوبر 
مهن املدينههة وشههر ع لههخ السههاال ت ريبههاع  وتةههكر اللجنههة يل لههق ألل الههدمار الواسهها النطههاق الههذ  حلههق 

لمة لل ههههايول الههههدوب مبدينههههة الرقههههة جنههههم أي ههههاع عههههن مجمههههاع عةههههواالة و ةمهههها مههههن االيتهالههههاع اجلسهههه
اإليسههاين  ومهها برمشههت تنةههأ حتههدشع لبههةش، مبهها يف أللههك مهها يتكلههق يلطري ههة الهه  منهها هبهها تن ههلم الدولههة 
اإلسهاملة املهديلني مهن توثلهق ايفجمهاع، لمسهألة سلاسهة عامهة، وللهم أل ال ومله  جكلهت ال هحاش 

جوا مكني قهد ي هذ بكمللهاع جويهة والةهو  يف لية من األمشلال  ة قا رين عل  حتديد ما إألا لال م
أو بريههة، وللههم تغلغههخ إرمههابلو تن ههلم الههدول اإلسههاملة مههم ومنةههآفم الكسههارية يف الكديههد مههن البههىن 

  التحتلة املديلة، مبا ولها املستة لاع، ما أ ض إن تك لد التح ل اع إن مشد لبة 
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 28وتامشههه  اللجنهههة لهههذلك أل التحهههالم الهههذ  ت هههو   الهههوالشع املتحهههدش اعهههملف يف  -96
مديلاع لال الغارش اجلوية اله  شهنها عله  مدرسهة البا يهة يف املنصهورش،  40مشزيرال/يويل  اي  قتخ 

، ةاعمههاع أل ققههرار ال لههاا يل ههربة ةتيههخ قههايول النههزاا 2017آألار/مههارس  21إن  20يلرقههة، لللههة 
شًصههاع مههن  150 ق  إال أل اللجنههة تكلههد تللههد االسههتنتاأل الههذ  توعههلت إللهه ، ومههو أل املسههل

   (29)انةح لايوا م لمني يف املبىن قد قتلوا 200أعخ ألير من 
ويستمر، يف فتلم أ ا  اجلهز  الةهماب الةهرقن مهن اجلمهوريهة الكربلهة السهورية، مشرمهال  -97

ش تكسهه لة مههن احلريههة ومنكههها مههن مشريههة التن ههخ لههارأل أسههر م ههاتلن تن ههلم الدولههة اإلسههاملة بصههور 
املًلماع ال  تديرما قهواع سهورش الدة راطلهة  وملها لايهت بلهدا ا األا تهرو  إعا فها إن وطنهها 

من النسا  األجنبلهاع واألط هال  2 000للتح لق مكها و/أو دالمتها، و د أولد ال ألير من 
 تجزول يف وملا قايوين ياتن   الغموع   ايويلة الواجبة ومم اإلجرا اع الاألجايص ال تُتبا   ه

وإملاوة إن أللك، تةكر اللجنة يل لق إةا  ت ارير ت لد ال الهوالشع املتحهدش األمريالهة  -98
تن هههر يف إعههها ش مهههواطن أمرياهههن لهههال ي اتهههخ يف عههه وف تن هههلم الدولهههة اإلسهههاملة إن اجلمهوريهههة 

قواعد للوالشع املتحدش يف الكهراق السهتجواب   ومبوجهص ال هايول  الكربلة السورية بكد أل ي لت  إن
الههههدوب، حههههص اذههههاأل تههههدابة ل ههههمال سههههامة األشههههًام الههههذين قُلههههدع مشههههريتهم قبههههخ أل يطلههههق 
سرامشهم  لما أل احل ر املطلق للتكذيص و ة  من أشاال إسها ش املكاملهة مبوجهص قهايول مش هوق 

  وعهاوش عله  أللهك يكهملف مببهدأ (30)مليخ مذ  املكاملةاإليسال ةنا ي خ دتجز ةان أل يتكرع 
 عدا اإلبكا  يف عد  من الصاوب ال ايويلة املطب ة  

وتل ههت اللجنههة ت ههارير مزعجههة ت لههد ال  وااههر السههجخ املههدين يف عههد  مههن احملاو ههاع،  -99
يف أللهههك  مةهههق، وريهههم  مةهههق، و هههاش، و ههه  واحلسهههاة، والاألقلهههة، تصهههدر قهههواام اةههها   مبههها
 - البههاع تكسهه لاع  -وريني متههووني  ومههرال  األشههًام، الههذين ت لههد ا ههم متووههول، قههد اعُت لههوا سهه

وامشُتجزوا من جايص ال واع الكسارية واألمنلة املواللة للحاومة، وأل ن الاية منهم قسرشع منهذ 
 أللك الوقت  و)رض اخل حت ل اع يف كلا اال عا اع والتطوراع اخي ة الذلر 

 توصياتال -سابعاا  
إن األطرررر األساسرررية ملعاجلرررة ايالا القسررران الررريت  رررس املررردنيني الررر ين  رررردوا داخليررراا  -100

والقسان املتعلقة حبقوق السكن واألرض وامللكية مبينة يف وثيقتني رئيسيتني مها: مبادئ توجيهيرة 
بررررد املسرررا ن ، املرفرررقو، واملبرررادئ املتعلقرررة E/CN.4/1998/53/Add.2بشررران التشرررريد الرررداخل   

، املرفررقوو وتعيررد هرراثن الوثيقترران  E/CN.4/Sub.2/2005/17واملمتلكررات إا الالج ررني واملشررردين  
 لتامهررا ي يررد دواعررد ومعررايح دررانون حقرروق اإلنسرران والقررانون اإلنسرراو املقبولررة دوليرراا، وتسررتند 

و وأن (31)طرة علر  املكرانإليهاو وينبغ  أن تتقيد هب ه املبادئ مجيع أطراا النزاع اليت  رار  سري
 تعتمدها حكومة اجلمهورية العربية السورية بصورة  املة يف تشريعاهتا الوطنيةو 

 __________ 

 the Monthly Civilian Casualty Report of the Combined Joint Task Force-Operation Inherentاي هر (29)

Resolve, 28 June 2018, available at www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-

View/Article/1562215/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report واي هههر أي هههاع الوثل هههة ،A/HRC/37/72 ،
 ( 11-7املروق الرابا، ال  راع 

  Out of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic” (A/HRC/31/CRP.1)“اي ر  (30)
ةهههر ين  الللهههاع يف ولمههها يتكلهههق يجلماعهههاع املسهههلحة، اي هههر ات اقلهههة االحتههها  األوري هههن بةهههأل  ايهههة األشهههًام امل (31)

  7أوري لا ومساعدفم، املا ش 

http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1562215/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report
http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases/News-Article-View/Article/1562215/cjtf-oir-monthly-civilian-casualty-report
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وفيما يتعلق ابنطباق ه ه املبادئ عل  االنتها ات النامجرة عرن التشرريد  القسرر و  -101
 ة: يف اجلمهورية العربية السورية، توجه اللجنة االنتباه بشكل خاص إا املبادئ التالي

  عندما تكون إحرد  اجلماعرات معر رة  طرر التشرريد القسرر ، ينبغر  للسرلطات
املعنية احلرص عل  اخترا  مجيرع التردابح للدرالل إا أدصر  حرد مرن التشرريد ومرن 
اياثره السرررارةو وعلررر  السرررلطات الررريت تقررروم بررر لأب التشرررريد أن  ررررص،  دصررر  

سررب لخ ررااص املشررردين تسررتطيع مررن الناحيررة العمليررة، علر  إثحررة مرراو  منا مرا
وعلرر  أن يررتري هتجررحهري يف رررروا مر ررية مررن حيررذ السررالمة والتغ يررة والصررحة 

، E/CN.4/1998/53/Add.2وعرررردم تشررررتيا أفررررراد األسرررررة الواحرررردة  انظررررر الوثيقررررة 
 و؛7املرفق، املبدأ 

  ال جيوز حبس األ ااص املشردين داخلياا يف خميري أو حجزهري فيه ويف حال وجود
 رورة دصو  هل ا احلبس، ال جيوز أن تطول مدته عمرا تقتسريه الظرروا  الوثيقرة 

E/CN.4/1998/53/Add.2 و؛12، املرفق، املادة 

  ،علر  تقع مسؤولية تقرد  املسراعدة اإلنسرانية للمشرردين داخليراا، يف املقرام األول
عررراتق السرررلطات الوطنيرررة، وارررق للمنظمرررات اإلنسرررانية الدوليرررة عررررض خررردماهتا 

تنع اعتباطاا عن املوافقرة علر  هر ا العررض، و اصرة إ ا ملساعدهتري؛ وجيب أن ال يُ 
مل يكن بوسع السرلطات املعنيرة تقرد  املسراعدة اإلنسرانية املطلوبرة، أو  انرا  رح 

 و؛25، املرفق، املبدأ E/CN.4/1998/53/Add.2را بة يف  لأب  الوثيقة 

   حرمرروا  و/أو ممتلكررات اررق للمشررردين داخليرراا أن يسررتعيدوا أ  مسررا ن أو أراض
عرن أ  مسرا ن اصرلوا علر  تعروي  أن منها بصورة تعسفية أو  رح دانونيرة، أو 

حسبما ختلص إليه حمكمة  أو أراض  و/أو ممتلكات يتع ر عملياا إعادهتا إليهري،
وو 1-2، املرفرررررق، املبررررردأ E/CN.4/Sub.2/2005/17لوثيقرررررة امسرررررتقلة حمايررررردة  

وإ افة إا  لأب، ينبغ  للدول إيالء أولوية للحق يف االسرتداد ابعتباره سبيل 
 و؛2-2فسل  املرجع نفسه، املبدأ االنتصاا امل

 أمرررا ن ري أو أرا ررريهري أو اررق لخ رررااص املشرررردين أن يعرررودوا طوعررراا إا مسرررا نه
إدامتهري املعتادة السابقة  مان و رامة، وجيب أن تسرتند هر ه العرودة إا خيرار حرر 

 و؛10، املرفق، املبدأ E/CN.4/Sub.2/2005/17ومستنح وفرد   الوثيقة 

 رم تعسررفاا أو بصررورة  ررح مشررروعة مررن مسرركنه أو ينبغرر  أن تتررال لكررل  رراص ُحرر
سررررتداد و/أو التعررروي  إا هي رررة أر ررره و/أو ممتلكاتررره إمكانيرررة تقرررد  مطالبرررة ابال

با يف مطالبتره ويُبلرب بر لأبو وينبغر  للردول أال تفررض أ  مستقلة وحمايدة، وأن يُ 
، E/CN.4/Sub.2/2005/17 رررررروق مسررررربقة لتقرررررد  مطالبرررررات االسررررررتداد  الوثيقرررررة 

 و؛1-13املرفق، املبدأ 

 ،مبررا  ينبغرر  للرردول أن تسررمن أن تكررون مجيررع جوانررب عمليررة مطالبررات االسرررتداد
فيهرا إجرراءات الرتظلري، عادلرة ويف حينهرا وميسررة وجمانيرة ومراعيرة للعمرر وللفرروق 
بني اجلنسنيو وينبغ  للدول أيساا أن تعتمد تدابح إجيابيرة لسرمان  كرني املررأة مرن 

، E/CN.4/Sub.2/2005/17الوثيقرررة املشرررار ة علررر  دررردم املسررراواة يف هررر ه العمليرررة  
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  للدول   لأب أن تسمن  كني األطفال املنفصلني وو وينبغ2-13املرفق، املبدأ 
عرررن  ويهرررري أو  رررح املصرررحوبني مرررن املشرررار ة ومرررن  ثررريلهري  ثررريالا ثمررراا يف عمليرررة 

 و؛3-13 املرجع نفسه، املبدأ  مطالبات االسرتداد

  ،ينبغرر  للرردول أال تعرررتا بصررحة أ  معاملررة ختررص مسررا ن أو أرا رر  و/أو ممتلكررات
 يتها،  ا ابإل راه أو     كل من أ كال القسرر أو اإلر رام،يف  لأب أ  نقل مللك مبا

سرواء بشرركل مبا رر أو  ررح مبا ررر، أو  را علرر  عرو  يتنرراد مررع املعرايح الدوليررة حلقرروق 
 وو8-15 ، املرفق، املبدأE/CN.4/Sub.2/2005/17الوثيقة اإلنسان  
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Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic 
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Annex II 

  Attacks on Damascus city and Rif Damascus by armed and 
terrorist groups 

1. On 22 January, at approximately 1:30 p.m., members of Faylaq al-Rahman and/or 

Haya’t Tahrir al-Sham (HTS) based in Jobar (eastern Ghouta) launched improvised mortar 

shells towards the Bab Toma borough of the Old City of Damascus. The attacks struck the 

Old Gate Square, where buses were gathered to await children from al-Riay’ah al-Khasa’ 

school in nearby Bab Sharqi. One shell landed in the main Bab Toma roundabout, killing at 

least nine civilians, including women and girls, and wounding 29 others. Victims, the 

majority of them students, were taken to the nearby Saint Louis “French” Hospital. 

Hundreds of students began exhibiting signs of trauma after the attacks, whereafter schools 

in Bab Toma were closed for at least three weeks. 

2. Members of Ahrar al-Sham, on 1 February, at approximately 4:30 p.m. in Harasta 

(eastern Ghouta) launched mortars on the impoverished, predominantly Alawite populated 

Esh al-Warwar neighbourhood of Damascus city, situated approximately three kilometres 

from Harasta. Beginning in the late afternoon, witnesses recalled hearing a series of 

explosions, and described an average of one shell exploding “every five to ten minutes.” 

Most shells struck the Hay al-Deiriyah (Deir al-Zour Quarter), a few hundred metres from 

Tishreen Military Hospital. The attacks killed at least seven civilians, and injured 13 others. 

3. Later that week, on 6 February, members of Faylaq al-Rahman and/or HTS in Ayn 

Tarma (eastern Ghouta) launched mortars on al-Homsi neighbourhood in Jaramana (Rif 

Damascus). The attacks killed two boys aged 6 and 9, both of whom were students in Badi’ 

Radwan school. Adjacent to Jaramana, Ayn Tarma served as the closest armed group held 

position to Damascus at the time. The boys’ father recalled finding his children bloodied 

and covered in shrapnel wounds, and recounted the trauma suffered by his wife who often 

woke at night, hallucinating and calling out for her sons.  

4. Through the use of unguided mortars, the abovementioned attacks carried out by 

Faylaq ar-Rahman and/or Hay’at Tahrir al-Sham and Ahrar al-Sham killed and maimed 

hundreds of civilians, amounting in each documented instance to the war crime of 

launching indiscriminate attacks. The attacks seriously contravened the most basic human 

rights of persons, including the right to life, liberty and security of person. Numerous 

similar attacks were documented during the period under review (A/HRC/38/CRP.3, paras. 

53–57). The repeated, indiscriminate shelling of Damascus city and Rif Damascus by these 

groups further amounted to the war crime of intending to spread terror among civilians 

residing in Government-held areas.1 Moreover, even if carried out with the purpose of 

inducing Government forces to cease their unlawful attacks, armed and terrorist groups did 

not have the right to resort to countermeasures against persons not taking a direct part in 

hostilities. 

 __________ 

 1 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Stanislov Galić, 

Appeals Judgment, IT-98-29-A, 30 November 2006, at paras. 99-109. 
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Annex III 

  Information note submitted by Turkey on Operation Olive 
Branch 

The Commission made to member states requests for information regarding its 

investigations during the period under review. In that regard, the Commission received the 

following response from the Government of the Republic of Turkey regarding its 

operations in Afrin (Aleppo Governorate).1 That response appears verbatim below. 

1. As the conflict in Syria continues unabated in its eighth year, the spill-over effects of 

war have exceeded the borders of Syria and its immediate vicinity. The terrorist 

organizations that found fertile ground due to conflict conditions have been a serious threat 

for the regional and international security, as well as the territorial integrity of Syria. 

2. Turkey’s national security has been under the direct threat of Syria-based terrorist 

organisations, among which DEASH and PKK/KCK’s Syria affiliate PYD/YPG come at 

the forefront. 

3. In countering the threat of terrorism, our response has always been proportionate, 

measured and responsible in line with the right of self-defense as outlined in Article 51 of 

the UN Charter. As such, Turkey has successfully concluded the Operation Euphrates 

Shield (OES) in 2017, through which 2015 km² of land was cleared from DEASH and a 

safe haven free of terror could be established, enabling displaced Syrians to return. More 

than 182.000 Syrians have already returned from Turkey. 

4. However, the terrorism threat from Syria targeting our borders was far from over. 

The threat posed by the PYD/YPG terrorist elements deployed in the bordering Afrin 

region, to the lives and property of the brotherly people of the region as well as our citizens 

living close to the border area was heightened due to the increase in the number of 

harassment fires and attacks. 

5. From the beginning of 2017 to January 2018, Hatay and Kilis provinces of Turkey 

as well as the Turkish military posts and bases in the region and the military observation 

posts in Idlib were targeted from Afrin with almost 700 harassment fires and attacks, as of 

the beginning of 2018. 

6. There was also the risk of DEASH elements, which had come from other parts of 

Syria and nested in the Afrin region, to attack our country and our border regions, and to 

transit to Europe through our country. 

7. Against this backdrop, the Turkish Armed Forces launched “Operation Olive 

Branch” (OOB) on 20 January 2018 against these terrorist elements. The objective of this 

operation was defined as to ensure our border security, neutralize terrorists in Afrin and 

thus save the brotherly Syrians from the oppression and cruelty of these terrorists. 

8. The operation has been carried out on the basis of the international law, in 

accordance with our right to self-defense as outlined in Article 51 of the UN Charter and 

the relevant UN Security Council resolutions 1373(2001), 1624(2005), 2170(2014) and 

2178(2014) as well as in full respect to Syria’s territorial integrity. 

9. During the planning and execution phases of the operation, only the mentioned 

terrorist elements and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and 

equipment were targeted. Civilian structures, buildings in which civilians were detected or 

religious, cultural and historic sites were never targeted. Globally accepted targeting 

methods were applied during the conduct of the operation. Targets were determined 

through reconnaissance works of unmanned aerial vehicles (UAVs) and 

instantaneous/dynamic intelligence. 

 
__________ 

 1 The Commission considered the above information provided by the Republic of Turkey directly 

relevant to its report. Such requests for information may be appended to the Commission’s public 

reports at its discretion and with the consent of the concerned state.. 



A/HRC/39/65 

GE.18-13266 30 

10. All precautions were taken to avoid collateral damage to the civilian population. The 

campaign has been exemplary in that regard. To minimize collateral damage, maximum 

precision in targeting was applied, even to the extent of often slowing down the operation. 

11. However, PYD/YPG launched a disinformation campaign with visual material shot 

at different times and locations, claiming that civilians or civilian infrastructure were 

targeted, which does not reflect the truth. On the contrary, following the start of the 

operation, PYD/YPG perpetrated more than 90 rocket attacks to our Kilis and Hatay 

provinces, killing and injuring many of our citizens. 

12. The military phase of OOB was concluded on the 58th day of the campaign, 

following the liberation of Afrin city on 18 March. 

13. OOB has shown to the entire world how a counter-terrorism operation can be 

conducted without harming civilians and civilian infrastructure. 

14. The next phase of the operation, which is now underway, is focused on ensuring 

security and stability (de-mining, establishing order, local governance and security, return 

of IDPs and refugees originally from Afrin). It is guided by the success of the OES model. 

15. “Local ownership” is the overarching principle for bringing back stability to 

liberated areas. Since the beginning of OOB, our motto has been “Afrin belongs to the 

people of Afrin”. During this second phase, our efforts are aimed at translating this motto 

into reality. 

16. In line with this principle, the formation of local security and governance structures 

have been supported. 

17. Seven Local Councils composed of representatives of the local people are now in 

place. As an example, the Local Council in Afrin city, presided by a Kurdish representative, 

is composed of eleven Kurds, eight Arabs and one Turkmen, demonstrating the 

demographic nature of the region. 

18. Restoring security and establishing local governance facilitates the return of the 

people of Afrin back to their homes as has been the case in the OES area. 

19. Despite Turkey’s efforts, many others who had left Afrin and taken shelter in 

surrounding areas cannot go back to their homes as they are blocked by PYD/YPG and the 

regime. 

20. To bring life back to normal, de-mining continues to be the most important issue. 

Search operations for mines and improvised explosive devices (IEDs) in and around Afrin 

city center are underway. 

21. We have provided, through our national agencies, continuous humanitarian aid and 

fundamental health services to the region in order to prevent civilian suffering. We have 

also facilitated the cross-border delivery of UN humanitarian assistance. 

22. Relevant Turkish agencies are working hand in hand with the local population to 

restore public services and to improve the infrastructure. Maintenance and repair works for 

water-well drilling and sewage systems are underway. Excavation and road repair works 

continue simultaneously with mine clearance activities. Reconstruction of houses 

demolished due to PYD/YPG-planted IED explosions has also started. Work is underway 

for providing electricity from Turkey to Afrin, where no grid power has been available for 

the last six years. 

23. In close cooperation and coordination with the true owners of Afrin, Turkey will 

continue to support and encourage the implementation of a wide range of stabilization 

projects in Afrin. 

24. Operation Olive Branch demonstrates that Turkey will not tolerate any terrorist 

organization finding safe haven in this region of vital importance for her national security. 

Turkey will not consent to the pursuit of unilateral agendas that are against the will of the 

Syrian people. Turkey’s efforts will contribute to the preservation of the territorial integrity 

and political unity of Syria by rolling back the territorial expansion of a terrorist entity 

which pursues a separatist agenda. 
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25. The eradication of terror generating from Syria will be made possible by the 

elimination of the conditions that have led to the emergence of terrorist organizations. This 

could be achieved through a negotiated, credible and lasting political solution. 

26. Turkey remains staunchly committed to finding a political solution to the conflict in 

Syria through a genuine political transition as outlined in the Geneva Communique and the 

UNSC Resolution 2254, and will continue its dauntless efforts to make this a reality as soon 

as possible. 

    

 


