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

 موجز  
 أدت املكاسب العسكرية الواسعة اليت حققتها القوات املوالية للحكومة خالل النصف 

االتفاق املربم بني تركيا واالحتاد الروسي إلنشاء منطقة  ابالقرتان مع، 2018األول من عام 
اخنفاض كبري يف الصراع املسلح يف اجلمهورية حدوث منزوعة السالح يف الشمال الغريب، إىل 

 .2019كانون الثاين/يناير   إىل أواسط 2018متوز/يوليه  أواسطمن املمتدة العربية السورية يف الفرتة 
اهلجمات اليت تشنها القوات كما أن يف أماكن أخرى ال تزال مستمرة.  األعمال العدائية  بيد أن

قةوات سةور  حلةب وتلةا الةيت تنفة  ا حمافظةة غةر   يفإدلةب و حمافظةة املواليةة للحكومةة يف 
من  تتسبب يف سقوط أعداد كبريةال تزال واالئتالف الدويل يف حمافظة دير الزور  الدميقراطية

 الضحا  املدنيني.
حالةةة مةن آرر  البلةةداملةةدنيون يف عيةع أ ةاء  يعةاينالقصةةف، عمليةات  يف أعقةا و  

على  وااعُتقل العديد من املدنيني بصورة تعسفية أو اخُتطفوقد غيا  عام لسيادة القانون. 
ر ةائن للحصةول علةى فديةة يف كأيدي أفراد عاعةات مسةلحة وعصةاابت إجراميةة واحُتجةزوا  

مع اختتام عملية "غصن فدلب ومشال حلب. وابملثل، يف إ   ه اجلماعات والعصاابت معاقل
 عمليات االعتقال واالحتجاز، أصبحت 2018آذار/مارس الزيتون" اليت قامت هبا تركيا يف 
 عفرين )حلب(. منطقةالتعسفية منتشرة يف عيع أ اء 

__________ 

مت التوصةةل إىل اتفةةةاق علةةةى نشةةةر  ةةة ا التقريةةر بعةةةد التةةةاريو املعتةةةاد للنشةةةر بسةةبب  ةةةروف خارجةةةة عةةةن سةةةيطرة  *
 املقد ِّمة. اجلهة
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يف املنةةاطق الةةيت اسةةتعادرا مةةقخرا  القةةوات املواليةةة للحكومةةة، ةةةا يف ذلةةا الغوطةةة و  
دون  اعتقال تعسفي واختفاء قسريالشرقية )ريف دمشق( وحمافظة درعا، ارتُكبت حاالت 

 امن املدنيني يف املناطق اليت استعادر أصبح كثريبعد سنوات من العيش حتت احلصار، و عقا . 
العديةةد مةةن العقبةةات اإلداريةةة والقانونيةةة للوصةةول إىل ، يواجهةةون لحكومةةةالقةةوات املواليةةة ل

 اخلدمات األساسية.
قاسيا   يشكالن واقعا  القانون  لسيادةالغيا  العام  ي و  الواردة أعالهاالنتهاكات  و  ه 

ماليني  6.2وعدد م  ن داخليا  و املشرداألشخاص يف ذلا  ن، ةالبلدملدنيني يف عيع أ اء أمام ا
 من الالجئني ال ين يسعون إىل العودة. وهل ه األسبا ،ماليني شخص  5.6شخص إىل جانب 

 أي خطط لعودة املشردين داخل اجلمهورية العربية السورية وخارجها جيب أن تتضمن هنجا  فإن 
م، ، أي قضية العودةدةقضية املعقَّ  ه العلى احلقوق. وللتصدي بفعالية هل قائما   اللجنة  تقد 

 عودة عيع النساء والرجال واألطفال السوريني املشردين.بشأن من التوصيات العملية سلسلة 
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 الوالية واملنهجية -أوالا  
م إىل جملس حقوق اإلنسان عمال  بقرار اجمللس  -1 م جلنة 34/26يف   ا التقرير، املقدَّ تقد ِّ  ،

 التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية استنتاجارا املتوصَّل إليها بناء على التحقيقات
. واستندت (1)2019كانون الثاين/يناير   10إىل  2018وز/يوليه مت 11اليت أُجريت يف الفرتة من 

 املنهجية اليت اتبعتها جلنة التحقيق إىل أفضل ممارسات جلان التحقيق وبعثات تقص ي احلقائق.
نطالقا   271وتستند املعلومات الواردة يف   ا التقرير إىل  -2 مقابلة أُجريت يف املنطقة وا

 ع واستعراض وحتليل صور مأخوذة ابلتوابع االصطناعية )السواتل(من جنيف. وقامت اللجنة جبم
 وصور فوتوغرافية وتسجيالت فيديو وسجالت طبية. وأُخ ت يف االعتبار يف التقرير رسائل وردت

 من حكومات ومنظمات غري حكومية وك لا تقارير صادرة عن األمم املتحدة.
به  قدرعندما تكون اللجنة قد حصلت على قد اسُتويف معيار اإلثبات  واعُترب -3 موثوق 

تةدعو إىل االعتقةةاد  ن  معقولةةإىل وجةود أسةبا  تكفةي ألن للةص معةه مةن املعلومةات الةيت 
  الة ي ُحةددت  ويتةه قةةد وأن الطةرف احملةارِّ  املشةةروحاحلةوادث املعنيةة قةد وقعةت علةى النحةو 

ية السوريةإمكانية وما زال رفض إاتحة . االنتهاكات املعنية ارتكب  الوصول إىل اجلمهورية العرب
 ُُترىألشخاص ال ين أوجه القلق املتعلقة ابحلماية فيما يتصل ابكما أن   يقي د حتقيقات اللجنة.

اللجنةة   ل ةتويف عيع احلةاالت،  .حتقيقات اللجنة  ي أمر يقث ر ك لا على مقابالت معهم
  ."الضرر التسب ب يفعدم "تسرتشد ةبدأ 

 حظات متهيديةمال -اثنياا  
أدت املكاسب العسكرية الواسعة اليت حققتها القوات املوالية للحكومة خالل النصف  -4

 إنشةاء منطقةة منزوعةة السةالح يف الشةمال الغةريباتفةاق  ابالقرتان مةع، 2018األول من عام 
العنف أثناء النصف األخري  يف ملحوظاخنفاض حدوث إىل  أدانه(، 15و 14)انظر الفقرتني 

عةددا  مةن اهلجمةات  قد شةن ت (2)القوات املوالية للحكومةمن الفرتة املشمولة ابلتقرير. غري أن 
على   ه املنطقة املنزوعة السالح يف تشرين الثاين/نوفمرب، ما أد ى إىل مقتل وإصابة العديد من 

يف الشمال الغريب حرجة أيضا  بسةبب املدنيني، من بينهم نساء وأطفال. و لت احلالة األمنية 
. وبينمةا ترح ةب اللجنةة (3)االقتتال بني اإلر ابيني التابعني هليئة حترير الشام وعاعةات مسةلحة

تواصلة  ابتفاق املنطقة املنزوعة السالح، فإهنا ال تزال تشعر ابلقلق إزاء أتثري األعمال العدائية امل
ال تزال قوات كل من  لا يف اجلزء الشرقي من البلد،ى، ةا يف ذعلى املدنيني. ويف أماكن أخر 

 تشن  جمات حُتدث آررا  مدم رة. (4)سور  الدميقراطية والتحالف الدويل
__________ 

 يد، و اين جمل ي.أعضاء اللجنة  م ابولو سريجيو بينهريو )الرئيس( وكارين كونينغ أبو ز  (1)
يف احلاالت اليت مل يكةن مةن الوا ةح فيهةا مةا إذا كانةت القةوات اجلويةة السةورية أم قةوات الةدفاع اجلةوي الفضةائي  (2)

 الروسية  ي املسقولة عن  جوم حمدد من اهلجمات، نُسبت املسقولية إىل القوات املوالية للحكومة.
 (2014)2170ي حةدده جملةس األمةن يف قةراره إر ابيةا ، علةى النحةو الة كياان    تعترب   ه اجلماعةاللجنة  ال زالت (3)

 الةةةةةةةةةةةةرابط تاحةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى امل) الصةةةةةةةةةةةةادرة عنةةةةةةةةةةةةهقةةةةةةةةةةةةوائم اجلةةةةةةةةةةةزاءات  يف ومةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةاله مةةةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةةةةاالت اإلدرا 
www.un.org/press/en/2018/sc13365.doc.htm .) جبهةةةةةةة فةةةةةةتح الشةةةةةةام حاليةةةةةةا  حتريةةةةةةر الشةةةةةةام   يئةةةةةةةتضةةةةةةم و

قورةةا العسةةةكرية وتُقةةدَّر . وعاعةةات أخةةرىالشةةام،  وأجنةةادابسةةم جبهةةة النصةةرة(، وأنصةةار الشةةام  أيضةةا   )املعروفةةة
 . مقاتل 12 000و 10 000 يرتاوح بني ةا

يف  بلةةدا  حملاربةة تنظةةيم الدولةة اإلسةةالمية 60أكثةةر مةن معةا  ، تشةةكيل حتةالف دويل يضةةم 2014منةة  عةام  ،جةرى (4)
  .الضرابت اجلوية مية( ةجموعة متنوعة من الوسائل، من بينهاالعراق والشام )تنظيم الدولة اإلسال

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.un.org/press/en/2018/sc13365.doc.htm
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عيع أطراف  ما صدر عن توث ِّق على دقيقأكثر من سبع سنوات، و لت اللجنة، طوال  -5
عن   ه الناُتة  اإلقليمية املكاسبعيع و . بشكل صارخلقوة العسكرية اإساءة استخدام من النزاع 

ا العيش، ةا يف ذل وسبل كسبمن حيث أرواح املدنيني  قد حتق قت بتكلفة اب ظةاالشتباكات 
 مئات اآلالفإىل ويف الوقت نفسه، ال يزال الو ع ابلنسبة  .(5)حر  احلصار غري القانونية بسبب

أعمال فيها  خفَّتحىت يف املناطق اليت  ،ابملخاطر ا  من النساء والرجال واألطفال السوريني حمفوف
 .القتال

 واملناطق يف كل من املنطقة املنزوعة السالح املدنيون يعاينالقصف، عمليات يف أعقا  و  -6
 املتج رة املرتتبة على حالة غيا  عاممن اآلرر  اليت استعادرا القوات املوالية للحكومة مقخرا  

أفةرزت قةد  (6)الةيت طةال أمةد ا أعمةال القتةالسةبع سةنوات مةن  فإنالواقع يف لسيادة القانون. و 
اإلفةالت مةن مةن من املنةاطق و  كثريما زاد من خطر استمرار العنف يف   ،فراغات أمنية عديدة

وث قةةت  ،العقةا  علةى االنتهاكةةات اجلسةيمة حلقةوق اإلنسةةان. وخةالل الفةرتة قيةةد االسةتعراض
أو اخةتطفهم أفةراد  بشةكل تعسةفيحتريةر الشةام   يئةملدنيني احتجزرم عديدة اللجنة حوادث 

وذلةا يف معاقةةل ر ةائن للحصةول علةى فديةة كجةزوا  عاعةات مسةلحة وعصةاابت إجراميةة واحتُ 
عةا  املةدنيون يف إدلةب مةن عةةدم  كة لايف إدلةب ومشةال حلةةب.    ة ه اجلماعةات والعصةاابت

  "احلكومةة املققتةةة" مهةامهيمنةني مني اوازيةة لنظةتوجةود نظةام مركةزي للحكةم يف  ةل اهلياكةةل امل
يي و حترير الشام.  التابعة هليئة" اإلنقاذللمعار ة و"حكومة التابعة  ب يف  ل احلكم القمعي إلر ا
  التعليم. إمكانية احلصول علىمنع الفتيات يف إدلب من  جرى ،حترير الشام يئة 

 ،2018 آذار/مةارستركيةا يف  من جانةبمع اختتام عملية "غصن الزيتون" ف ،وابملثل -7
عفرين  منطقةاالحتجاز والنهب منتشرة يف عيع أ اء عمليات أصبحت االعتقاالت التعسفية و 

 ابالقةرتان مةةع ،مركةزي عةدم وجةود قضةةاءى عةدم وجةةود آليةات فعالةة للشةةكاوى و أد  و )حلةب(. 
 ،السلطة على مستوى املناطق الفرعية اليت تتشاركوجود العشرات من اجلهات الفاعلة املسلحة 

ةا يف  ،املقسسة املسقولة عن معاجلة املظامل احملددة بشأن حتديداملدنيني  لدىحدوث ارتباك إىل 
بةني اجلماعةةات فيمةا  االقتتةالاملمتلكةات. وأدى  واالسةتيالء علةةىذلةا يف حةاالت االحتجةاز 

. أصال   املستقر غريالسيارات املفخخة إىل تفاقم الو ع األمين عمليات املسلحة وسلسلة من 
أعضةةاء عاعةةات مسةةلحة  علةةى أيةديف اختطةةا عمليةةات سةادت ،إدلةةب يف ةةي احلةةال  وكمةا

 حلصول على فدية.من أجل ا وعصاابت إجرامية
القةوات املواليةة للحكومةة مةن  عا  املدنيون يف املنةاطق الةيت اسةتعادرا مةقخرا   ،وابملثل -8

 يمشق( ودرعا. وكما  الغوطة الشرقية )ريف ديف ةا يف ذلا  ،غيا  عام لسيادة القانونحالة 
 تكبةةارتُ  ،حتريةةر الشةةام يئةة احلةال يف املنةةاطق اخلا ةةعة لسةيطرة اجلماعةةات املسةةلحة وإر ةةابيي 

استخدمت القوات احلكومية االعتقاالت  و دون عقا .  عمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري
 ية.اتعع املعلومات االستخبار ك لا بغية كشكل من أشكال االنتقام و 

__________ 

(5) “The siege and recapture of eastern Ghouta”, conference room paper (A/HRC/38/CRP.3), p aras. 7 5–77 
 75(، الفقرات A/HRC/38/CRP.3)"حصار الغوطة الشرقية وإعادة االستيالء عليها"، ورقة غرفة اجتماعات )الوثيقة 

www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternatio(. متاحة أيضا  على الرابط  77إىل  nal 

commission.aspx. 
ير  (6) فربا  2012قر رت اللجنة أوال  أنه يوجد نزاع مسلح غري دويل يف اجلمهورية العربية السورية ابتداء  من شهر شباط/

 (.A/HRC/21/50ى سبيل املثال، الوثيقة )انظر، عل

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternational%20commission.aspx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternational%20commission.aspx
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عاد أصبح كثريبعد سنوات من العيش حتت احلصار، و  -9  تمن املدنيني يف املناطق اليت است
العديد من العقبات اإلداريةة السيطرة عليها، يواجهون بشكل إ ايف  القوات املوالية للحكومة

من األشخاص  فأعداد ال حُتصى .الرئيسيةلوصول إىل اخلدمات من حيث إمكانية اوالقانونية 
تقثر و  ،غري معرتف هبا رمسيا  و ي  ،وى ورئق مدنية صادرة عن عاعات مسلحةسميتلكون  ال

يني  ت إمكانية حصولالتعليم والرعاية الطبية واملرياث. كما  لإمكانية حصوهلم على على  املدن
ية الالتدمري فعل ب ة  دئم واألرا ي وحقوق امللكية مقيَّ السكن املال على تحت بىن ال واسع النطاق لل

 يف إطار مكافحة اإلر ا  بشكل منهجيمصادرة املمتلكات  وأصبحت أمرا  معقدا  بفعل، واملنازل
 .من جانب الدولة

 آالف النساء والرجال اعتقال، استمر سور  الدميقراطيةويف املناطق اخلا عة لسيطرة قوات  -10
مزرية يف خميمات مققتة  أو اعواحُتجز بعضهم يف  ،واألطفال أو احتجاز م بصورة غري مشروعة

تنظةيم  قلةق مةن أن إر ةابيي يوجةد ،غري صاحلة لتلبية احتياجارم األساسية. وعالوة على ذلةا
زون ةعزل عن تج  ( واملنتسبني إليها يُ تنظيم الدولة اإلسالميةالدولة اإلسالمية يف العراق والشام )

ئيةالعامل اخلارجي من جانب قوات سور  الدميقراطية وقوات الو    ال ت املتحدة دون  ماانت قضا
تلي  ،زين. وال يزال آخرونتفضي إىل إساءة معاملة احملتج   أو اعو ي  ،كافية مثل زوجات مقا

هنم نظرا  إىل القانوين  التيق نحالة من عدم يعيشون  ،وأطفاهلم تنظيم الدولة اإلسالمية بلدا رفض 
 .إعادرم إىل أوطاهنماألصلية 

قاسيا   يشكالن واقعا  القانون  لسيادةالغيا  العام  ي و  الواردة أعالهاالنتهاكات  و  ه -11
ماليةةني  6.2وعةدد م  ن داخليةا  و املشةرداألشةخاص يف ذلةا  ن، ةةالبلةديف عيةع أ ةاء  يعيشةه

وتالحظ اللجنة  من الالجئني ال ين يسعون إىل العودة.ماليني شخص  5.6شخص إىل جانب 
م ن يعيشون على الكفاف يف رة للمشردين داخليا ، ة ن فيهم بقلق حالة عدم االستقرار املستم

وعالوة على  خميم الركبان وال ين ال يُزوَّدون ةستوى كاٍف من الطعام واملياه واألو اع املعيشية.
 ،االختفاء القسريو فإن نطاق وحجم عمليات االختطاف وحاالت االحتجاز التعسفي  ،ذلا

يةعدم وجود و  ،وعدم توفري خدمات فعالة ،احليويةإىل جانب تدمري البنية التحتية   ،ورئق مدن
الرتاجع العام لألعمال العدائية يف  رغم -تدل على أنه  ،الواسعة للممتلكات وعمليات املصادرة
مة ل توجدال تزال  -السورية اجلمهورية العربية  ألشخاص حتد ت عديدة تتعلق ابلعودة املستدا

 .ملشردين داخليا  والالجئنيا

 التطورات السياسية والعسكرية -اثلثاا  
سيطررا على مساحات شاسعة من اجلمهورية بسط القوات املوالية للحكومة  أعادت -12

اسةةةتمرت املفاو ةةةات  ،يف املقابةةةلو  ؛2018العربيةةة السةةةورية خةةةالل النصةةةف األول مةةةن عةةةام 
 ،الشةديدبعةد أسةابيع مةن القتةال فخالل النصف األخري من العام.  التعث رالسياسية الدولية يف 

مةةةع القةةةوات متوز/يوليةةةه توصةةلت اجلماعةةةات املسةةةلحة يف اجلنةةةو  الغةةةريب إىل اتفةةةاق يف أوائةةةل 
فقرة  ،A/HRC/39/65الوثيقة ن حمافظة درعا )ع واجلالء لوقف أعمال القتالاحلكومية  (. 12ال

نطةاق اهلجمةات  ووس ةعتأعةادت القةوات املواليةة للحكومةة ُتميةع صةفوفها  ،ويف وقةت الحةق
تامخة  ،املناطق الواقعة بني درعا والقنيطرة ليمتد إىل واستعادت السيطرة الكاملة على األرا ي امل

تفاق   يئةتوصلت  ،ملرتفعات اجلوالن. ويف الشمال الغريب حترير الشام والقوات احلكومية إىل ا
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)إدلب( الفوعة وكفر    بلديتيف  متبق نيمدين  7 000إلخالء ما يصل إىل متوز/يوليه  19 يف
 .(7)األغلبية الشيعية ذوايت
ويف اجلنو ، أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية املسقولية عن سلسلة من اهلجمات يف حمافظة  -13

أسةةفرت عةن مقتةةل وإصةابة املئةةات مةن املةةدنيني الةدروز. ونتيجةةة  ،يوليةه/متوز 25يف  السةويداء
 تنظيم الدولة اإلسالميةإر ابيي  لطرد من جديد جوما  شنت القوات املوالية للحكومة  ،ل لا

ية للحكومة إىل متكني ااملعارك وعمليات اإلجالء    هجناح  أد ىمن املنطقة. وقد  لقوات املوال
ابلقر   بدأت تعيد التجم ع إذ ،إىل الشمال الغريب اانتبا ه وتوجيهيف اجلنو   سيطرراتعزيز من 

 إدلب. و ومن آخر معقل للمعار ة 
 ، كثفت القوات املوالية للحكومة الضرابت اجلوية يف حمافظاتالتجم عيف أعقا  إعادة و  -14

وبعد ذلا بدأت تركيةا واالحتةاد الروسةي مفاو ةات لتجنةب  ،إدلب ومشال محاه وغر  حلب
 17 جوم عسكري واسع النطاق. ومت التوصل إىل اتفاق بني رئيسي االحتاد الروسي وتركيا يف 

أدى و . هشاء منطقة عازلة منزوعة السالح عرب إدلب وغر  حلب ومشال محاإلنأيلول/سبتمرب 
 ُتنب عملية عسكرية واسعة النطاق.إىل اخنفاض كبري يف التوترات و حدوث االتفاق إىل 

السالح على ثالث  املنزوعةإنشاء املنطقة  سيجريأعلنت تركيا واالحتاد الروسي أنه و  -15
نشاءألوىل حبلول منتصف املرحلة ا سيبدأ سر ن إذمراحل.   تشرين األول/أكتوبر وستقد ي إىل إ

نقلاملسلحة  اجلماعاتتقوم س ،رنيا  و  ا ؛كيلومرت   20إىل  15منطقة منزوعة السالح متتد من   ب
ستسةةتأنف املقسسةةات  ،ثةا  ورل ؛األسةلحة الثقيلةةة مةن املنطقةةة واالنسةحا  مةةن املنةاطق املدنيةةة

لةز دة عمليةات نشةر  ا  ، قدمت تركيا خططةلتنفي  الكامللضمان او احلكومية العمل يف إدلب. 
 ،يف البدايةةو الشةرطة العسةكرية الروسةية. مةع  جنبةا  إىل جنةبدور ت مشةرتكة  ولتسةيريالقةوات 

هنا لن  ،(8)حتت مظلة اجلبهة الوطنية للتحرير املنضويةةا فيها تلا  ،أعلنت اجلماعات املسلحة أ
يف ذلا  نة ،يف حني أن اجلماعات املتطرفة الرئيسية ،األرا ي أسلحتها ولن تتنازل عنتسلم 

 .فورا     ا االتفاقرفضت قد  ،حترير الشام إر ابيو  يئة
فةإن تركيةا سةهلت حبلةول أوائةل تشةرين  ،وعلى الرغم من تردد بعض اجلهات املسلحة -16

 املنزوعةلنت أن املنطقة التدرجيي لألسلحة الثقيلة من املنطقة املقرتحة وأع السْحبأكتوبر /األول
اندلعت أعمال قتال يف الشمال الغريب  ،على الرغم من إنشاء املنطقةو  .(9)نشئتالسالح قد أُ 

__________ 

بعد ذلا إىل املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة يف حلب مقابل إطةالق سةراح  لبلدتنياالسكان من  اتني  قلنُ  (7)
 انةبجسةبق أن وث قةت اللجنةة التهجةري القسةري للمةدنيني مةن و الدولةة.  جونسز يف حمتج  شخص  1 500 و 

(، 93، الفقةةةرة A/HRC/34/64الوثيقةةةة إجةةةالء" مماثلةةةة مةةن شةةةرق مدينةةةة حلةةةب )األطةةراف الةةةيت تنفةةة  "اتفاقةةةات 
(؛ انظةةر 35، الفقةةرة A/HRC/36/55الوثيقةةة قةةابون )شةةرق دمشةةق( )ال)ريةةف دمشةةق( وبةةرزة، وتشةةرين، و  مضةا و 

Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic أيضا ، بشكل عام، ,  

“Sieges as a weapon of war: encircle, starve, surrender, evacuate” (29 May 2018) (نةة التحقيةقجل 
التطويةةق والتجويةةةع   احلةةةر  جلمهوريةةة العربيةةةة السةةورية، "احلصةةةار كسةةالح مةةةن أسةةلحةاب ملعنيةةةةاالدوليةةة املسةةتقلة 

  .(2018 أ ر/مايو 29) واالستسالم واإلجالء"
طنيةةةة للتحريةةر اجلماعةةةات املسةةلحة التاليةةةة  أحةةرار الشةةام، ونةةةور الةةدين الزنكةةةي، وفيلةةق الشةةةام، تشةةمل اجلبهةةة الو  (8)

 40 000وجةةيش األحةةةرار، وعاعةةةات اتبعةةةة للجةةةيش السةةةوري احلةةر. وتُقةةةدَّر القةةةوة العسةةةكرية للجبهةةةة ةةةةا بةةةني 
 مقاتل. 45 000و

ةد االحتةاد الروسةي أنةه جةرى سةحب أكثةر مةن  (9) وحةدة  100لجماعةات املسةلحة و ةو مقاتةل اتبعةني ل 1 000أك 
  من املعدات العسكرية.
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تةد ور الو ةع يف و حتريةر الشةام".   يئةةبةني القةوات املواليةة للحكومةة و"كةانون الثاين/ينةاير يف  
جنحت قوات سور  الدميقراطية  ،الشديدبعد قرابة أسبوعني من القتال فالشرق بشكل متزامن  
 تشرين األول/أكتوبر 23الوال ت املتحدة يف االستيالء يف  ال ي تقودهاملدعومة من التحالف 

يف عةني و يف ديةر الةزور مةن تنظةيم الدولةة اإلسةالمية.   جةنيعلى مدينة سوسةة الواقعةة جنةو  
نتيجةةة و الكةردي.  وحةدات محايةة الشةعباتبعةة لقصةف اجلةيش الرتكةي مواقةةع  ،العةر  )حلةب(

علقت قوات سور  الدميقراطية بشكل مققت  جومها  د تنظيم الدولة اإلسالمية يف  ،ل لا
 .البلداجلزء الشرقي من 

 سور ، ستافان دي ميستورا، إىلاملبعوث اخلاص لألمني العام  فإنعلى اجلبهة السياسية، و  -17
تنحى عن منصبهتشرين ا 17يف أعلن بعد أن عمل ألكثر من أربع سنوات،   ألول/أكتوبر أنه سي

بعد ذلا سافر املبعوث اخلاص إىل دمشق ملناقشة إنشاء جلنة دستورية مع و ألسبا  شخصية. 
د على أن الدستور يبقى مسألة سيادية حبتة. ويف شدَّ قد وزير اخلارجية السوري  غري أناحلكومة. 

حضر زعمةاء تركيةا  ،ات العسكريةإلحياء عملية السالم ولفيف التوتر  د فعة دبلوماسية أخرى
وفرنسا وأملانيا واالحتاد الروسةي مةقمتر قمةة يف اسةطنبول ملناقشةة التطةورات يف املنطقةة الشةمالية 

أعلةن األمةني  ،. وابلتةوازي مةع ذلةاوإنشاء اللجنة الدستورية ،السالح املنزوعةالغربية واملنطقة 
 سور . يف منصب مبعوثه اخلاص إىلن ري بيدرسِّ غالعام تعيني 

فةي خطةةوة فمةن التطةورات القانونيةة. كبةرية شةهدت الفةرتة املشةمولة ابلتقريةر جمموعةة  و  -18
أكتوبر قانوان  جديدا  /أصدرت احلكومة يف تشرين األول ،ربت حماولة لتشجيع عودة الالجئنياعتُ 

وجيةه دون سةبب بةمةن التجنيةد  رر بةواالة ين  واألشةخاصمينح العفو العام للفارين مةن اجلةيش 
د املةدة ال ي ميد   42ةوجب القانون احمللي. كما أصدرت احلكومة ةرسوم رائسي القانون رقم 

إىل عام  يوما   30من  مصادرتهإلثبات ملكية العقار املقرر  10القانون رقم املنصوص عليها يف 
أصةدرت فرنسةا مة كرات توقيةف  ،ودعمةا  للمسةاءلة .(01)ابإل ةافة إىل تعةديالت أخةرى ،واحةد

بتهمة ارتكا  جرائم وذلا  واحلكومةيف االستخبارات يعملون كبار سوريني  حبق ثالثة مسقولني 
 .(11)حر  وجرائم  د اإلنسانية

قر  هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير. وحبلةول أوائةل   أعمال القتالاستقنفت  ،يف إدلبو  -19
أرض  - إطةةةالق صةةةةواريو أرضيف بةةةدأت القةةةوات املواليةةةة للحكومةةةة  ،ديسةةةمرب/كةةةانون األول

يف نفس الوقت ال ي   ،حترير الشام يف ريف إدلب اجلنويب  يئةوق ائف مدفعية  د دفاعات 
يف املنطقة  اجلبهة الوطنية للتحريراشتباكات عنيفة مع قوات  لوضحترير الشام  كانت فيه  يئة

أن تركيا  ،ب أردوغانرجب طي ،اجلمهورية الرتكيةأكد رئيس  ،املنزوعة السالح. ويف موازاة ذلا
 شرقي هنر الفرات.الكردي الواقعة مواقع وحدات محاية الشعب  تستهدفمحلة جديدة  ستشن

__________ 

  مةةةنح أصةةةحا  املطالبةةات مزيةةةدا  مةةةن الوقةةةت للطعةةةن يف 42مةةن بةةةني التعةةةديالت األخةةةرى علةةى القةةةانون رقةةةم  (10)
األحكةةام القضةةائية الصةةةادرة والسةةماح هلةةةم  ن يفعلةةوا ذلةةا عةةةن طريةةق احملةةةاكم ولةةيس عةةن طريةةةق جلنةةة قضةةةائية 

ت العقاريةةةة فلةةةم يعةةةودوا  خمصصةةة هلةةة ا الغةةةرض. ةةةا أصةةحا  املطالبةةةات املسةةةج لة عقةةةارارم ابلفعةةل يف السةةةجال  أم 
 ملكيتهم.مطالبني إبثبات 

كان أحد املسقولني، و و رئيس املخابرات اجلويةة السةورية، مشةموال  فعةال  ةة كرة توقيةف دوليةة صةادرة مةن أملانيةا  (11)
 .2018يف حزيران/يونيه 
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  جنياستولت قوات سور  الدميقراطية على  ،وبعد محلة عسكرية دامت ثالثة أشهر -20
 يالءآخر معقل للجماعة اإلر ابية. ويف أعقا  عملية االستو ي  ،تنظيم الدولة اإلسالميةمن 
ناء وأمر  قد ُ زم   ا التنظيمأن  ،دوانلد ترامب ،رئيس الوال ت املتحدة األمريكية أعلن ،  ه ب

بسةحب قةةوات الةوال ت املتحةدة مةن اجلمهوريةةة العربيةة السةورية. ورحبةت احلكومةةة  علةى ذلةا
أهنةا إهنا ستقجل ملدة شهر واحد عمليتها الوشيكة شرقي هنر الفةرات و  قائلة   الرتكية هب ا القرار

أعلن الرئيس و تنسق مع الوال ت املتحدة بشأن انسحا  قوات الوال ت املتحدة من املنطقة. س
 بطئ وترية انسحا  القوات.ترامب يف وقت الحق أن الوال ت املتحدة ستُ 

رى غر  منةب  )حلةب( بعةد مناقشةات انتشر اجليش السوري يف ق ،يف غضون ذلاو  -21
لقةةوات كامةةل النسةةحا  االبةني دمشةةق وقةةوات سةةور  الدميقراطيةة ملنةةع  جةةوم تركةةي يف حالةة 

اشتدت حدة االقتتال الداخلي يف إدلب وغةر  حلةب  ،يف الشمال الغريبو لوال ت املتحدة. ا
قةر  هنايةةة الفةةرتة و حتريةر الشةةام.   يئةةةبعةد أن دعةةت اجلبهةة الوطنيةةة للتحريةر إىل التعبئةةة  ةد 

حتريةر   يئةة"و قوات اجلبهةة الوطنيةة للتحريةراشتدت حدة االشتباكات بني  ،املشمولة ابلتقرير
تلوح يف األفق إمكانية القيام  ،يف الشمالو يف املنطقة.  اهليئة من سيطررا تعحيث وس   ،الشام"

 بعملية عسكرية شرق الفرات.
السةةيطرة نطةاق خةار  ال تةزال منةاطق واسةعة ثةةالث  كانةت  ،وقةت كتابةة  ة ا التقريةرو  -22

منطقةة و  ؛  حمافظة إدلب واملناطق املتامخة هلا يف ريف حلةب الغةريب ومشةال محةاة،  ياحلكومية
واألجزاء الشمالية والشرقية من  ؛كبانالر ابلقر  من خميم  ،)اتفاق عدم التصادم( يف محص التنف

 حتت سيطرة قوات سور  الدميقراطية. البلد الواقعة

 محاية املدنيني -رابعاا  
املدنية يف حمافظات إدلب وحلب ودير الزور  واألعياناستمر توثيق اهلجمات على املدنيني  -23

وأدت  والسويداء، اليت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من النساء والرجال واألطفال السوريني.
 املشايفةا يف ذلا  ،املدنية الرئيسية التحتية ىل إحلاق أ رار كبرية ابلبىناهلجمات اجلوية والربية إ

 وأفرادالقوات املوالية للحكومة  جانبتنفي  اهلجمات الرمزية امل كورة أدانه من  وجرىواملدارس. 
 .وإر ابيي تنظيم الدولة اإلسالميةاجلماعات املسلحة 

 دلبإحمافظة   
يف اجلنو ،  الكاسحة العمليات اهلجوميةبعد أن استفادت القوات املوالية للحكومة من  -24
 و و لمعار ةمتبٍق لإىل آخر معقل  يف اُتاه الشمال الغريبلت يف آ /أغسطس تركيز ا حوَّ فإهنا 

العشةرات مةن الغةارات  ة ه القةوات، يف شةهري آ /أغسةطس وأيلول/سةبتمرب ت نفَّ و إدلب. 
ةةا يف  ،خاصةةبصةورة حمميةة  وأعيةانيف عيةع أ ةاء احملافظةة منةاطق سةكنية  دم ةرتالةيت  ،اجلويةة

 .(21)ذلا املستشفيات

__________ 

بتوثيةةق كيةف تسةتهدف القةوات املواليةة للحكومةةة اسةتهدافا  منهجيةا  البةىن التحتيةةة  2013عةام تقةوم اللجنةة منة   (12)
للرعايةةة الصةةحية يف املنةةاطق الةةةيت تسةةيطر عليهةةا املعار ةةة مةةةن أجةةل حرمةةان املةةدنيني واحملةةةاربني علةةى السةةواء مةةةن 

 الرعاية الطبية.
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 يف أ ةةاء مةن اجلةو منشةورات إسةةقاط، بةدأت القةوات احلكوميةة آ /أغسةطس 9يف و  -25
 جمات  بيد أن ن احلر  قد انتهت.  وتبل غهمإدلب حتث املدنيني على التصاحل مع احلكومة 

الةةاذ  دون ،اسةةتمرت يف املنةاطق ذات الكثافةةة السةةكانية العاليةةةقةةد القةوات املواليةةة للحكومةةة 
، شنت آ /أغسطس 12 حى يوم يف و ابملدنيني.  الضررب إحلاق االحتياطات الالزمة لتجن  

الواقعة حتت سيطرة  ،حتتا القوات املوالية للحكومة سلسلة من اهلجمات الصاروخية على قرية 
ت. بلدة حيشمن تقريبا  على بعد أربعة كيلومرتات  واليت تقع ،أحرار الشام إىل اهلجمات  وأد 

عة  ،سبعة مدنيني آخرين وإىل إصابةعاما   16وفتاة تبلغ من العمر  ةامرأقتل  من بينهم امرأة وأرب
 .حتتا وجود أ داف عسكرية يف  بشأنتلقت اللجنة تقارير متضاربة و أطفال. 

 7و 4بني يف الفرتة ما على األقل   جوما  جو    13القوات املوالية للحكومة  شن تمث  -26
يش، وجسر الشغور يف جنو  إدلب، ما تسبب حيف حاس، وخان شيخون، والتح، و أيلول/سبتمرب 

ثال، أيلول/سبتمرب 4في فاملدنيني. اإلصاابت يف صفوف عشرات من ال وقوعيف  يل امل ، على سب
جوية على األقل يف بلةدة جسةر   رابت عشر أن ُشن ت من بعد الظهريف وقت مبكر حدث 
بساتني من جسر الشغور عن   داجلوية  الضرابتأسفرت و الشغور.  املناطق السكنية يف حي ال
أدت اهلجمات إىل و آخرين.  20مدنيا ، من بينهم امرأة حامل وستة أطفال، وجرح  12مقتل 

 10 يف أخةرىغةري قابةل للسةكن. ويف اليةوم نفسةه ومةرة زئي ملبىن سةكين، مةا جعلةه اجلهنيار اال
 العنقودية ال خائر أهنا نثرت التقارير تفيد جوية غارات للحكومة املوالية القوات شنت، أيلول/سبتمرب

 بينهم أربع نساء وطفل.من ، ما أدى إىل إصابة تسعة مدنيني، حيش بلدة يف سكنية منطقة يف
 ،سبتمرب/للحكومة العديد من املرافق الطبية يف أوائل أيلولكما  اعت القوات املوالية  -27

 ،علةةى سةبيل املثةةال ،سةبتمرب/أيلول 8اس. ويف حةخةان شةةيخون و  بلةديتيف مرافةةق ةةا يف ذلةا 
مشةفى نةبض غةارة جويةة علةى  بشةن 30/14السةاعة   ةوالقوات املواليةة للحكومةة يف قامت 
ما أحلق أ رارا  ةدخله وجناح  ،اسحين من الواقع على بعد كيلومرت  (31)الكهف" مشفى"احلياة 

قا   ،صيب زائران وفين لدير ذكرالطوارئ واملولدات واملعدات الطبية احليوية. وأُ   و ل املشفى مغل
  ،عام من أ م على األقل بعد ذلا. ويف أعقا  األ رار الكبرية اليت حلقت ابملنشأة  عشرةملدة 
احلياة ال يزال يقدم خدمات الطوارئ واجلراحة وغري ا من اخلدمات الطبيةة  نبض مشفىكان 
 من سكان جسر الشغور. 7 000 و إىل 
، يف من بينهم نساء وأطفالورغم إنشاء املنطقة املنزوعة السالح، ُقتل العديد من املدنيني،  -28

ثاين/نوفمربتشر  2يف و نت داخل املنطقة، ةا يف ذلا بلدة جرجناز. غارات جوية شُ  وقت ، ين ال
 20 000، بدأت القوات املوالية للحكومة  جوما  بر   يف جرجناز حيث يقيم ما بني الظهر تقريبا  

مالنازحني داخليا . األشخاص اآلالف من  من بينهممدين،  30 000و لعشرات وصفا  لشهود ال وقدَّ
ق سو  تطريق رئيسي وشارع على  ووقعت اهلجماتدقيقة.  15 خاللطلقت من الصواريو اليت أُ 

، وإصابة مثانية مدنيني آخرين عاما   12عمره جماور، ما أسفر عن مقتل مثانية مدنيني من بينهم صيب 
بصاروخ، بينما  أُصيبتيف صيدلية  أثناء وجود مجبروح. وُقتل ثالثة من الضحا ، ةن فيهم الصيب، 

أقر  نقطة تفتيش  تلقي أربعة رجال حتفهم بعد اهنيار مبىن على سياررم. وذكر الشهود كيف كان
 كيلومرتات من جرجناز.  عشرة  وعلى بعد تقع املسلحة اتبعة للجماعات 

__________ 

بيةةة يف عيةةع أ ةاء اجلمهوريةةة العربيةة السةةورية تعمةةل ،  ةةل العديةةد مةن املشةةايف واملرافةق الط2016ابتةداء مةةن عةام  (13)
 من الطابق السفلي )حتت األرض( أو من كهوف حمفورة يف اجلبال، هبدف تعزيز محايتها من التعرض للهجمات.
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شنت القوات املوالية للحكومة  ،نوفمرب/تشرين الثاين 24 يوم ويف أوائل فرتة الظهرية من -29
 250 اون ابلقر  من مدرسة اخلنساء االبتدائية يف جرجناز. وكان  واهل ق ائفابستخدام  ما   جو 

 50  وعلى بعد  مستعان فيها بصاروخطفال  يلعبون يف فناء املدرسة عندما انفجرت ق يفة  اون 
م وعشرة ما أسفر عن مقتل أربعة أوالد على األقل ترتاوح أعمار م بني  ،مرتا   ممثانية أعوا  ،أعوا

تلت  11وأعوام  عشرة عمرمهاوفتاتني   مدرسةعاما . وأصيب العديد من األطفال اآلخرين. كما ُق
ناء  الولدبينما فقد  ،أربعة أعوام عمره وولدالفرار مع زوجها  أثناء حماولتهاحامل  ث أحد أطرافه أ

مقطعة فال أهنم رأوا جثث األط أجرينا معهم مقابالتال ين األشخاص أحد  ويت ك رالقصف. 
يف أرجاء فناء املدرسة. واستمر  متناثرة الظهر اخلاصة هبم أح يتهم وحقائب كما رأوا  ،األوصال

 .بنت عمر ا ثالثة أعوام وُقتلت يف وقت الحق من ذلا املساء ،القصف طوال اليوم
رةةةا  معقولةةة لالعتقةةاد  ن القةةوات املواليةةة للحكومةةة أنةةه توجةةد أسةةبا وتةرى اللجنةةة  -30
 26 ات ةدف عسةكري حمةدد )انظةر الفقةةر  إىل جمارةةا  بتوجيةه ،يف ثةالث مناسةبات تقةم، مل
أو إصابتهم  و فعل يرقى مدنيني  قتل تُسفِّر عنإن شن  جمات عشوائية و أعاله(.  29-28و

ارتكبةت القةوات املواليةة للحكومةة جرميةة احلةر   ،أيلول/سةبتمربجرميةة حةر . ويف  إىل مسةتوى
 (.27)انظر الفقرة  حممية العمدي ألعيان ستهدافاالاملتمثلة يف 

 حمافظة حلب  

 ريف حلب الغريب  
غةر  يف  معقلهةمحتريةر الشةام علةى   يئةة اجلماعات املسةلحة وإر ةابيوأيضا  حافظت  -31

 10فةي فطةوال الفةرتة قيةد االسةتعراض.  املتقطعةةحيث استمرت أعمال القتال  حمافظة حلب،
ت القوات املوالية للحكومة سلسلة من الغارات اجلوية يف نفَّ  ،على سبيل املثال ،أغسطسآ /

يا  من بينهم مدنيون انزحون  ،شخص 35 000  واليت يسكنها  ،بلدة أورم الكربى من  داخل
شن ثالث غارات جوية  جرىر الشهود كيف ت ك  ي. و شرق مدينة حلبالغوطة الشرقية ومحص و 

 ن من أربع قنابل.تتكو  كل غارة  ،دقيقة 15 خالل فرتةمتتالية 
 12نساء و 9على األقل، من بينهم  مدنيا   37أسفرت الغارات اجلوية الثالث عن مقتل و  -32
. ولدا   12و بنات 6نساء و 9آخرين، من بينهم شخصا   56أوالد، وجرح ما ال يقل عن  7و بنتا  

رمرتا ،  250 فوق مساحة تزيد عنالدمار الناجم عن اهلجوم  وانتشر كيف أدت الشهود   إذ يت ك 
ية مبىن آخر 30مبىن سكنيا  وإصابة  و  40إىل تدمري ما يصل إىل الغارة  بعد و .   رار جزئ

 األمر أكثر من أسبوعني من عمال اإلنقاذ إلزالة األنقاض واحلطام. تطلباهلجوم، 
نةةور الةةدين الزنكةي يف حمةةيط دارة عةةزة يف عاعةة حتريةةر الشةةام و  ووقةع صةةدام بةةني  يئةة -33

من بلدة أورم الكربى. غري أن اللجنة مل تتمكن من أتكيد  كيلومرتا    30أيلول/سبتمرب، على بعد  و 
أن وتشري إىل  حتديدا  يف املناطق املتأثرة  أ داف عسكرية مشروعة أخرى وجود عناصر مسلحة أو

 ر .شن  جمات عشوائية تُسفِّر عن وقوع قتلى أو إصاابت  و فعل يرقى إىل مستوى جرمية احل

 عفرين واملناطق اجملاورة  
اجلماعات  من بينها ،مسلحة عاعة 50إىل أن أكثر من  هبا أشارت تقديرات موثوق -34

و ةي توجةد بصةفة  ،ال تةزال موجةودة يف عيةع أ ةاء مشةال حلةب ،التابعة للجيش السوري احلر
مشلةت  ةة ه  ،االسةتعراض. وخةالل الفةرتة قيةد إعةزاز اجملةةاورة منطقةةعفةرين ويف  منطقةةيف  غالبةة
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 ،وجةيش الشةرقية ،وجةيش النخبةة ،وفيلةق الشةام ،ولواء أجماد اإلسةالم ،اجلماعات أحرار الشام
 .إىل جانب عاعات أخرى ،ونور الدين الزنكي ،وجبهة الشامية

يف فةورا  شةهد املةدنيون  ،2018مارس /آذار 18الزيتون يف غصن ومع اختتام عملية  -35
 ل  إذ ،كانت قصرية األجل  اهلدوءأن فرتة  غريعسكرية واسعة النطاق. عفرين هناية لعمليات 

بدرجة كبرية القتال ازداد وقد األمن العام على األرض غري مستقر طوال الفرتة املشمولة ابلتقرير. 
م من الفصائل املسلحة للسيطرة على جيو  بني  اإلقليم. ومشلت االشتباكات املتكررة استخدا

يف املراكز ذات الكثافة السكانية العالية يف  وخاصة ،والعبوات الناسفة املرُتلةالسيارات املفخخة 
نساء  و و ما أسفرعزاز، إمدينيت عفرين و  يهم ال يني، ةن ف عن مقتل وإصابة العشرات من املدن

، على سبيل املثال، انفجرت سيارة مفخخة يف سوق كانون األول/ديسمرب  16في فواألطفال. 
ناطق  12لخضار يف مدينة عفرين، ما أسفر عن مقتل لاهلال  مدنيا  وإصابة العشرات جبروح. ويف امل

واملتفجرات من  الربيةالريفية يف عفرين، ةا يف ذلا الشمال، تسبب تلوث األرا ي الزراعية ابأللغام 
 يف مزيد من اإلصاابت يف صفوف املدنيني، ةا يف ذلا بني األطفال. خملفات احلر 

 فظة السويداءحما  
ية  ،حترير الشام يئة و إىل جانب اجلماعات املسلحة  -36 ئ اليت وثَّقت اللجنة األعمال العدا

 تنظيم الدولة اإلسالمية معاقلبني شهري متوز/يوليه وكانون األول/ديسمرب  د ما تبقى من وقعت 
 الدولة اإلسالمية تنظيم إر ابيي وجود تقل صيف حمافظيت السويداء ودير الزور. وعلى الرغم من 

  ه شن  جمات  د املدنيني يف  على رمقدر  استمرت فقد ،بدرجة كبرية البلد أ اء عيع يف
 خالل الفرتة قيد االستعراض. املناطق
دخلت  ،2018مايو /دمشق يف أواخر أ ر  واحي جنويب إعادة السيطرة علىفور و  -37

 ،A/HRC/39/65الوثيقةةة ) دولةةة اإلسةةالميةتنظةةيم الالقةوات احلكوميةةة املنطقةةة إلجةةالء مقةةاتلي 
الة ين  تنظيم الدولة اإلسالمية يعشرات من إر ابيال(. وأفادت التقارير أن 44و 43 الفقراتن
حوض الريموك اجملاور قةد تراجعةوا فيمةا بعةد إىل ك لا من األسود و  احلجرإجالؤ م من  جرى

 معقلهم يف صحراء البادية ابلقر  من حمافظة السويداء.
 تنظيم الدولة اإلسالميةشن إر ابيو  ،يوليه/متوز 25فجر األوىل من يوم الويف ساعات  -38

اليت  ي إحدى  طائفة الدرزيةالموطن أجداد و ي  ،على عدة قرى يف السويداء منسقا  ا   جوم
ف ةوا ابرتةدائهم  ، الة ينتنظيم الدولةة اإلسةالميةمقاتلو ف. األقليات  ،املالبةس الدرزيةة التقليديةةل 

نازل، موجودونقناصة  وساند مغطاء الرأس األبيض،  ، و ييف ذلا الشاشية ةا  على أسطح امل
 بعضهمال ين كان النار على النساء والرجال واألطفال املدنيني،  مطلقني قد ذ بوا من اب  إىل اب 

مرأة، كان، كثريا  ما  شخصا  من كل أسرة على قيد احلياةاملسلحون  وأ بقى  قالءما زالوا انئمني.   ا
يت ك ر ، شخصا   68تل فيه ما ال يقل عن أثناء ز رة قرية الشبكي يف أعقا   جوم قُ و لريوي القصة. 

 جثث أطفاهلا الثالثة. جث تها ممددة إىل جانب أم ا  م بوحة،لريى  أحد الرجال أنه دخل منزال  
 00/5والساعة  30/4بني الساعة  فيما ،مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية ةذخري  وعند نفاد -39

يف املفخخة إىل مدينة السويداء وفجروا سرتارم  قالء املسل حني سافر العديد من  ،تقريبا   صباحا  
يقل  ،خضار مزدمحةةا يف ذلا قر  سوق  ، جمات انتحارية مدمرة ما أسفر عن مقتل ما ال 

ابلقبض على اثنني من  دروز مدنيونآخرين على األقل. وقد قام  170مدين وإصابة  200عن 
قام املدنيون  مث ،سرتتيهمااملدينة قبل أن يتمكنا من تفجري  مشايفرين احملتملني ابلقر  من املفج ِّ 

  يف   ه العاصمة اإلقليمية بشنقهما.
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امةرأة  32اختطف مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية ما ال يقةل عةن  ،وخالل اهلجمات -40
قاموا بعد ذلا بقطع رأسه  عاما   19طالب درزي يبلغ من العمر  إىل جانب ،من الدروزوطفل 

قادة سراح مطالب  ن تُطلِّق ةا يف ذلا  ،بعد رفض احلكومة االمتثال لطلبات تبادل السجناء
النساء واألطفال  جرى إجباراللجنة كيف  معهماإلر ابية. ووصف أفراد حتدثت  كبار من اجلماعة

ساعة يف احلر الشديد يف الصحراء قبل احتجاز م يف خميم مققت.  12 على املشي ملدة نياملختطف
 ،كهفيف   و عهمالر ائن مرات عديدة أثناء احتجاز م، ةا يف ذلا  نُقلذكر الناجون كيف و 
تقريبةا   ا  كيلةومرت   470علةى بعةد  ،محةص(ةحافظةة تةدمر ) منطقةإىل  نُقلوا يف خامتة املطاف مث

 األصلية. القبض عليهمنقطة  يمشال شرق
األوالد صل وفُ  ،أغطية الرأسرتداء اب فإهن ن كن مطالبات ،وأثناء احتجاز النساء والبنات -41

 .(41)مأمهار أحياان  فصلهم عنةا يف ذلا  ،سنوات عن اإلانث 10ال ين تزيد أعمار م على 
 اء واألطفالبعض النس بدت علىال إنسانية أثناء وجود م يف األسر  فقد  أو اعا  الر ائن  وعاش

 . وابإل افةعدم وجود مساعدة طبيةامرأة بسبب  وماتت، إذ أهنم ُ ربوا إلسكارمالصدمة  الماتع
مةن  اتصةوير إعةدامه جةرىامةرأة  مةن بينهمةا ،ُقتلةت ر ينتةان أخةر ن ،عامةا   19 رجل عمرهإىل 

يتم الوفةاء  ملعندما وحدث القتل  ،اإلنرتنت على ومحُ ِّل املقطع تنظيم الدولة اإلسالمية جانب
يف ريف   جوما  عسكر   شنت القوات احلكومية  ،لألحداث ةالسجناء. واستجاب تبادلةطالب 

 .آ /أغسطس 6يف سويداء ال
من قرية خمتطفني تبادل ست نساء وأطفال دروز  جرىتشرين األول/أكتوبر،  20يف و  -42

مع مقاتلي تنظيم الدولة  أُسرية، كثري منهم لديهم عالقات لدى احلكومةمعتقال   17مقابل الشبكي 
مرأة 21 الدروز املخطوفني و مإنقاذ ما تبقى من  تشرين الثاين/نوفمرب 8يف  وجرىاإلسالمية.   ا

بعد احتجاز م وذلا تدمر،  منطقةمحيمة يف بلدة خالل عملية شنتها القوات احلكومية يف  وطفال  
ما   13وأعوام  8على األقل عمرمها  غالمان ُقتلتبادل إطالق النار يف رغم أنه أ م،  107ملدة    عا

اهلجوم يف  لقوات احلكوميةأمكن لمن أسبوع، قليال  كثر ذلا  بعد و . كاان حمتج زين  من الر ائن
نجاح يف  تطهريبعد  ،إر ابيي تنظيم الدولة اإلسالمية من السويداء لطردال ي شنته  ب  ضبة الصفا 

 .تشرين الثاين/نوفمرب 19يف  رمسيا   أن تُتم   ه العمليةة الشرقية، صحراء البادي
 ،يوليه/متوز 25املسقولية عن اهلجمات اليت وقعت يف  تنظيم الدولة اإلسالميةأعلن و  -43

اجلماعة اإلر ابية العنف الطائفي بشكل    ه اليت ترتكب هبا الكيفيةوقد وثَّقت اللجنة ابنتظام 
من  أفرادةا يف ذلا  د  ،منهجي  د األقليات الدينية يف عيع أ اء اجلمهورية العربية السورية

 .(51)(45و 44فقرتني ، ال/36/55A/HRC الوثيقة )انظر مثال ، الشيعة واملسيحيني واأليزيديني والدروز
يني ة بقيامهم ،أسبا  معقولة لالعتقاد  ن مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية وتوجد هاعة املدن
يني الاذارتكبوا جرائم حر  تتمثل يف قد  ،واختطافهمالدروز   ،السكان املدنيني أو األفراد املدن
__________ 

فْصل اإلانث عن ال كور عند اقرتاهبم من سن البلوغ أو عندما يُعتقد أهنم يف   ه السن  ةو أمةر يتطةابق بشةكل  (14)
 التفسري املتشد د للمبادئ اإلسالمية من جانب تنظيم الدولة اإلسالمية. عام مع

They came to destroy’: ISIS crimes against the Yazidis”, conference roo“، انظر أيضا  بصورة عامة (15) m  

paper (A/HRC/32/CRP.2) "(‘جةةرائم تنظةيم الدولةة اإلسةةالمية يف العةراق والشةام )تنظةةيم ‘  لقةةد جةاؤوا للتةدمري
(. متاحةةة علةةى الةةرابط  A/HRC/32/CRP.2ديني"، ورقةةة غرفةةة اجتماعةةات )الوثيقةة يةيز الدولةة اإلسةةالمية(  ةةد األ

www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session32/ pages/listreports.aspx. 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session32/%20pages/listreports.aspx
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  .(71)كر ةائنو خة  م   (61)جمةارم ةدفا  هل ،أعمال القتةاليف  بشكل مباشرال يشاركون ال ين 
ارتكبوا  قد  ،األسرى وإبعدامهمغري إنسانية  أو اعالنساء واألطفال يف  م حتجاز اب كما أهنم،

نه، وتقكد   ه اهلجمات  .(81)يف املعاملة القاسية والقتل تتمث لك لا جرائم حر   أيضا  على أ
يف  سةةور  الدميقراطيةةةقةةوات لمسةةاحات شاسةةعة مةةن األرا ةي للقةةوات احلكوميةةة و  تةةركهم رغةم
من جانب  منخفضة املستوى ألمد طويلد متر  حالة املتمثل يف استمرار  اخلطرفإن  ،2018 عام
 .ال يزال قائما  ، اجلماعة اإلر ابية يف اجلمهورية العربية السورية، ةا يف ذلا يف حمافظة دير الزور  ه 

 حمافظة دير الزور  
نظيم الدولة  اليت تستهدف بقا الفرتة املشمولة ابلتقرير العمليات أيضا  أثناء استمرت  -44 ت

تامخة  األرا ي مساحات واسعة منيف  وخاصة، شرق سور اإلسالمية يف  ئية امل نا ال وية  الصحرا
وقامت قوات سةور  الدميقراطيةة، بةدعم مةن التحةالف الة ي تقةوده الةوال ت املتحةدة،  للعراق.

 - يف  جني عمليات منسَّقةفقد ُشنت  .(91)2018أيلول/سبتمرب  11بتجديد  جومها عليهم يف 
متداد هنر الفرات  و ي شريط األرا ي اليت يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية والواقع على ا

نظيم  شخص من 5 000شخص، من بينهم ما يصل إىل  15 000 وال ي يقطنه  و مقاتلي ت
أربع جبهات منفصلة، تقدمت قوات سور  الدميقراطية من أُس ر م. وقد الدولة اإلسالمية وأفراد 

سور  قوات  كانتأيلول/سبتمرب،   13شعفة والقرى اجملاورة. وحبلول اليف ذلا  جني وسوسة و  ةا
خميم مققت يف  وا عة إ  م يفمدين فروا من االشتباكات  1 400 الدميقراطية قد احتجزت  و

 ، على بعد بضعة كيلومرتات من خط املواجهة. جني
أكتوبر وحتت غطاء عاصفة /تشرين األول 12األوىل من صباح يوم وخالل الساعات  -45
يني ،ترابية  ، اجم مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية خميم الالجئني املققت واختطفوا عشرات املدن

يف فني قد ُأعدموا ال سيما من النساء واألطفال. وتلقت اللجنة تقارير تفيد  ن بعض املختط  و 
قارير أن ،وقبل اهلجوم .(02)نظيم الدولة اإلسالميةتلرتكهم منطقة  وقت الحق قوات  أفادت الت

الدولة بتنظيم  من النساء واألطفال ال ين كانوا مرتبطني سابقا   قد نقلت عددا   سور  الدميقراطية
بصرية  ،احتجاز خمتلفة يف دير الزور مرافقجني إىل عدة  من خميم  اإلسالمية ةا يف ذلا يف ال
مرأة  80الدولة اإلسالمية و و  يمتنظ أتباعطفال  من  140  وور. ويقال إن صوالكسرة وال ا

معيشية بدائية  يعانون من أو اعحيث  ،يف منطقة الكسرة  م حمتج زونتنظيم المرتبطني ةقاتلي 
قاريرعلى املساعدة الطبية. أي إمكانية للحصول فعليا   إذ ال توجد لديهم ت حاالت  وذكرت ال

 من سوء التغ ية. أطفال يعانون
__________ 

 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarianانظةر   (16)

Law: Volume I – Rules (Geneva, International Committee of the Red Cross (ICRC); Cambridge, 

United Kingdom, Cambridge University Press, 2005), rule 156. 
 Customary؛ انظةةر أيضةةا   1949آ /أغسةةةطس  12املشةةةرتكة بةةني اتفاقيةةات جنيةةةف املقرخةةة  3انظةةر املةةادة  (17)

International Humanitarian Law, rule 156. 
(18) Customary International Humanitarian Law, rule 156. 
ن عمليةة عاصةفة اجلزيةرة  ةد بقةا  تنظةيم ، أعلنت يف البداية قةوات سةور  الدميقراطيةة عةن شة2018يف أ ر/مايو  (19)

 الدولة اإلسالمية، ال ين كانوا قد أعادوا ُتميع أنفسهم على امتداد احلدود العراقية.
     إىل دار اإلسةةالممةن وجهةةة نظةر فقهيةةة، ي عتةرب تنظةةيم الدولةة اإلسةةالمية مةن يةةاولون تةرك أرا ةةيه مرتةد ين بةةرتكهم  (20)

 .دار احلر 
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تنظةةيم  حتةةدث لقةوات سةةور  الدميقراطيةة مةةن جانةبوللتغلةب علةى االنتكاسةةات الةيت  -46
تسبب ي و و أمر ،للتحالف الدويلبشدة على القوة اجلوية  تعتمد   ه القوات ،الدولة اإلسالمية

األسلحة استخدام الصلة بني  ويربزز دة ملحو ة يف اإلصاابت يف صفوف املدنيني حدوث يف 
قارير . وتلق  وإحلاق الضرر ابملدنيني يةاملتفجرة يف املناطق ذات الكثافة السكانية العال ت اللجنة ت

مسجدي  قد أصابت تشرين األول/أكتوبر 19و 18ف ت يومي نُ اليت وية اجلغارات التفيد  ن 
نظر ،بن عفان يف سوسةعثمان عمار بن  سر و  قة  ما تسبب يف مقتل وإصابة مدنيني )ا ي وث ال

A/73/454-S/2018/941  معلومةات عةن غةارة جويةة مقابلةة اللجنةة  أجةرت معةهم شةخص (. وقةد
عاة قتل مخسة ذُكر أهنا تسببت يف م تشرين األول/أكتوبر 27قرية سوسة )دير الزور( يف  يف مدَّ

 وصيب. وبنتانمن بينهم امرأاتن  ،أُسرة واحدةأفراد من 
 15كمال يف قوات التحالف يف حي البوبدران يف البو شنتها غارة جوية  أد ت ،وابملثل -47

طفال . كما تلقت اللجنة  14ونساء  ثالثبينهم من  ،مدنيا   18مقتل  إىل نوفمرب/تشرين الثاين
عاةعةن غةةارة جويةةة  روا ت الريمةةوك  مشةةفىأصةةابت و نوفمرب /تشةةرين الثةةاين 29يف ُشةةنت  مةةدَّ

 اة مدنيني.يف وف متسب بة   ،ةفالشع بلدةلنساء يف ل
فإن العديد من  ،املتقدمة مزيدا  من التثب تتتطلب املعلومات املتعلقة ابحلوادث  وبينما -48

 اهلجماتةا يف ذلا  ،اهلجمات اليت يشنها التحالف الدويل تقدي إىل موت أو إصابة مدنيني
خماوف خطرية تثري  ،مثل املستشفيات واملمتلكات الثقافية ،تصيب أعياان  حممية بوجه خاصاليت 

 .جرائم حر  وانتهاكات أخرى للقانون الدويل تارتُكبقد من أنه رةا تكون 
 تنظيم الدولة اإلسالميةاستولت على  جني من قد أن قوات سور  الدميقراطية  ورغم -49

إىل ابلنسبة  مرتفعة إىل أبعد حداملعارك كانت تكلفة  فإن ،كانون األول/ديسمربحبلول منتصف  
لتحةالف الةدويل يف الفةرتة الةيت شةنها اوتواصل اللجنة التحقيةق يف الغةارات اجلويةة  .(12)ملدنينيا
أسفرت عن سقوط أفادت التقارير أهنا واليت  تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرببني  ما

االشةةتباكات  ال تةزال ،هلجةنييف املنةاطق اجملةاورة و املةةدنيني.  اإلصةاابت يف صةفوفالعديةد مةن 
 تنظيم الدولة اإلسالميةمن انحية و بني قوات سور  الدميقراطية وقوات التحالف الدويل  مستمرة

 .من الناحية األخرى

 احلياة وراء اخلطوط األمامية -خامساا  
اجلاريةةة أن اآلالف مةةن أفةةراد  أعمةةال القتةةالمةةن معةةاانة املةةدنيني الناعةةة عةن  مةا يزيةةد -50

ناطق اليت  لإجالؤ م إىل الشمال والشمال الغريب  جرىاجلماعات املسلحة وأسر م قد  لبلد من امل
ى . 2018القوات املوالية للحكومة طوال النصف األول من عام  حتاصر اكانت   وصولوقد أد 

عةام الغيا  حالة الادة و احلقتصادية االجتماعية و االشقة امل  قالء األفراد وأُسر م، ابالقرتان مع
 .على السواء حالة عدم االستقرار القائمة يف حمافظيت إدلب وحلبتفاقم إىل لسيادة القانون، 

__________ 

 .S/2018/1009؛ انظر أيضا  الوثيقة S/2018/1129انظر، على سبيل املثال، الوثيقة  (21)
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 دلبإحمافظة   
  ، مهالتقريراب املشمولةعلى إدلب خالل الفرتة يهيمنان رئيسيان جامعان ائتالفان   ل -51

كةان   ،وقت كتابة   ا التقريةرو اإلر ابية.  ‘التحرير الشام  يئة‘وعاعة  اجلبهة الوطنية للتحرير
حترير  يئة " مقاتل من املقاتلني التابعني للجماعات املسلحة ولة 55 000 إدلب  ويسكن يف 
يني وابلنظر إىل تنافس اجلماعات املسلحة لالشام".  لسيطرة على املوارد احملدودة والسكان املدن
يديولوجيات ألوا اال تماماتاجلماعات ذات   ه بني فيما ال يزال االقتتال الداخلي  ،احملاصرين

مةن عمليةات  واسةع االنتشةار. وقةد  هةر  ةط حيةاة املةدنينيعلةى  سةلبا  تطرفةة املتنافسةة يةقثر امل
العصةةاابت مةن اجلماعةةات املسةلحة و مةن أفةراد  ،علةى سةبيل املثةةال ،يقةوم يف إطةةاره االختطةاف

يف اجملةةال  وأشةخاص عةةاملونأطبةةاء  مةةن بيةنهم ،أغنيةاءمةةدنيني ابختطةاف اإلجراميةة يف إدلةةب 
الضةحا   يُقخ ما  وكثريا  لتمويل أنشطتهم.  من أجل احلصول على فديةويتجزوهنم  ،اإلنساين

منواف  مظللة إىل أماكن غري معروفة.  ذاتيف شاحنات صغرية  ويُقتادونمن أماكن عملهم   وقدَّ
نما  ،ما يكون احلبس فيها انفراد    كثريا    ،طوابق سفليةيف وصفا  الحتجاز م فني بعض املختط   ي ب

ال يزال العديد من  ،حترير الشام يئة يف املناطق اخلا عة لسيطرة و آخرون إىل مناطق ريفية.  أُخ 
 .إعراهبم عن االنشقاق سياسيا  بشكل تعسفي بسبب  حمتج زيناملدنيني 

 (22)االحتجاز واالختطاف والتع يبعمليات   
غسةطس أ/مةن مكتبةه يف آ  كةان قةد اختُطةفوصف أحد العةاملني يف جمةال الصةحة   -52

 نةه تعةةرض للتعةة يب مةا حةةدث جمموعةة رجةةال مسةلحني وملثمةةني جمهةويل اهلويةةة  علةى أيةةدي
 فدية. أُسرتهسراح الضحية عندما دفعت  وقد أُطلِّقوالتهديد ابإلعدام. 

 150 000 فةةةون دفةةع فديةةةة تصةةةل إىلوث قةةت اللجنةةةة عةةددا  مةةةن احلةةاالت الةةةيت طلةةةب فيهةةا املختطِّ و  -53
عالقة بني اخنفاض  أنه توجدإطالق سراح الر ائن يف هناية املطاف. ويبدو  ما أسفر عن ،دوالر

م مةةن املةةا ني الةدوليني خةةالل الفةةرتة قيةةد االسةتعراض والةةنمط الواسةةع لعمليةةات التمويةل املقةةدَّ 
اجلماعةات املسةلحة للحصةةول علةى فديةة مةةن أجةل حتقيةةق  مةةن االختطةاف الةيت يقةةوم هبةا أفةراد 

 .كْسب مايل
املدنيني بصورة تعسفية يف حماولة منهجية  إىل احتجازحترير الشام  ضا   يئةأي وجلأت -54

 كان قد  ،النشطاء فإن انشطا  من ،السياسي. فعلى سبيل املثالعلى االنشقاق لتضييق اخلناق 
حتريةر   يئةةبسةبب مشةاركته يف مظةا رات عامةة  ةد " أيلول/سةبتمربمةع رجةل آخةر يف  احُتجةز
م ،الشام" بعصا أثناء احتجازه يف السجن.  وُ ر يف إطار سيارة حدث  نه ُو ع  وصفا  ملا قدَّ

 .حمتج زا  لكن صديقه ما زال و  ،الناشط بعد يومني  ا أُطلق سراح و 
ها ت" اليت نصباإلنقاذمكتوبني من "حكومة  تنبيهنْي أيضا ، تلقى رجل  أيلول/سبتمربويف  -55

سةبب  . ومل ية كر التنبيهةانمركةز شةرطة معةني يُطلةب منةه فيهمةا التوج ةه إىل ، يئةة حتريةر الشةام
 عةن طريةقت إجةراءات  ةده نفَّ   يئة حترير الشامأن   و الحقا  لم ع   وإن كان قد ،استدعائه

 ابملوا يع الةيت نشةر ا يتصلفيما  ،"اإلنقاذالعام" يف "حكومة  النائب"مكتب و"وزارة العدل" 
يات على اإلنرتنت وانتقد فيها الو ع يف إدلب فيما يتع لق بتوفري اخلدمات واألمن وموجة عمل

 .املسقولية عنهاتتحمل   يئة حترير الشامعتقد أن يُ  وقضا  أخرىاالختطاف األخرية 
__________ 

متنةع أوجةه القلةق املتعلقةة ابحلمايةة اللجنةة مةن اإلفصةةاح عةن معلومةات معينةة يف  ة ا الفةرع، مثةل أمسةاء األمةةاكن،  (22)
تةزال اللجنةة تسرتشةد ةبةدأ "عةدم  اليت ُيتم ل أن تُسةتخدم لتحديةد  ويةة املصةادر الفرديةة. ويف عيةع احلةاالت، ال

 التسب ب يف الضرر".
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 وتعتقةل ،يةديولوجيتها، ابلدميقراطيةة والعلمانيةةعمةال    ،رمسيةا    يئة حترير الشامتندد و  -56
ه اللجنةة منة  وثَّقتةلةنمط  واسةتمرارا  كمهةا اهلةش. حل جيهةرون ةعار ةتهموحتتجةز املةدنيني الة ين 

نشطاء وتعسفي بشكل روتيين  جيري ،(32)2014 تشرين األول/أكتوبر احتجاز الصحفيني وال
للقةانون اإلسةالمي   ا الصةارمتفسةري يُنظ ر إليهم على أهنم ينتهكون ال ين  وغري م من املدنيني

 مرافةقلسةيئة أثنةاء وجةود م يف تع يبهم وإخضاعهم للمعاملةة اكما جيري   اإلسالمية(لشريعة )ا
ةةجن العقةةا "ةةةا يف ذلةةا  ،الةةيت مةةن املعةةروف أن  ةة ه اجلماعةةة تةدير ااالحتجةاز  ةةجن  "سِّ وسِّ

وية   يئة حترير الشام. كما تلقت اللجنة معلومات تفيد  ن أمري احلرمي ال ي يرأس فرع جبل الزا
وجود يشري إىل  ر ال ياألم ،من سجن العقا  كان مسقوال  عن اعتقال النشطاء يف كفر نبل

 .يف   ا الصدد سياسة تنظيمية
يرتكبه و  -57 تالحظ اللجنة أن االحتجاز التعسفي اجلماعي للمعار ني السياسيني ال ي 

هةا   ةدمنهجيةا   اعتداء  حترير الشام يشكل   يئة إر ابيو أسةبا   وتوجةدسةكان مةدنيني.  موجَّ
تتمثل يف اال طهاد تقوم ابرتكا  جرمية  د اإلنسانية   يئة حترير الشاممعقولة لالعتقاد  ن 

را    ه اهليئة، إبقامتها أساس سياسي. كما تالحظ اللجنة أن على ءا حماكم مققتة ال ترقى إجرا
نونية  اتباع اإلجراءاتبشكل روتيين مبادئ  إ ا تنتهاإىل معايري احملاكمة العادلة،   (42)الواجبةالقا

 لدولية حلقوق اإلنسان.بشدة املعايري ا ولالف

 واالطفال التعليم  
من النساء والرجال واألطفال يف حمافظة سوري ماليني  ثالثةما يصل إىل  يوجدزال ي ال -58

وتعةةاين  ،حتريةر الشةةام هليئةةةإدلةب يعيشةةون حتةةت سةيطرة اجلماعةةات املسةةلحة واملظلةة اإلر ابيةةة 
يومية األكثر  عدم وجود أغلبيتهم العظمى من نظام حكم مركزي قادر على تلبية احتياجارم ال

األسر املعيشية  وخاصة ،ُترب األسر كثريا  ما  االقتصادية املشاقفإن  ،وعالوة على ذلا إحلاحا .
 يتضررونال يزال األطفال يف إدلب و . وتزوجيهنبنارا من املدرسة  إخرا على  ،اليت ترأسها امرأة

 ك لا بسبب نقص اخلدمات.تضر رون  وي ،بشكل غري متناسب
اجملةةةالس احملليةةةة و ياكةةةل  ال تةةةزال ،ويف املنةةاطق اخلا ةةةعة لسةةةيطرة اجلماعةةةات املسةةلحة -59

علةى الةرغم مةن التحةةد ت  تةقد ي مهامهةةا ،ةةةا يف ذلةا املةدارس ،"احلكومةة املققتةة" للمعار ةة
تقوم إبدارة  ،عيع أ اء إدلبمعلم يعملون يف املدارس يف  24 000  ويوجد حاليا  و العديدة. 
مةن احلكومةة تقريبا  مرتبارم نصفهم  ويتلق ى ،لحكومة املققتةالتابعة ل" تعليم"مديرية ال شقوهنم

إىل الة  ا  إىل مديريةةة الرتبيةةة  ،ممرتبةةارمةةن أجةةل احلصةول علةةى  ،يضةةطر املعلمةونو الوطنيةة. 
 ة ه خةالل  از م بشةكل تعسةفيواحتجةالعشةرات  جةرى اعتقةالوالتعليم يف حمافظة محاة. وقد 

احلكومة يف  اخلا عة لسيطرة شنقاط التفتي ما حدث من   ا القبيل عندةا يف ذلا  ،العملية
 هور )إدلب(.ظقلعة املضيق )محاه( وأبو ال

م مةنكمةا كةان لالخنفا ةات املقسةفة يف  -60 اجلهةات املا ةة الدوليةة خةالل  التمويةل املقةدَّ
يف  حتديةدا  يتمثل  ،غري متناسب على املدارس يف عيع أ اء إدلب أتثريالفرتة قيد االستعراض 

__________ 

كانت  يئة حترير الشام، يف شكلها السةابق و ةو "جبهةة النصةرة"، قةد ارتكبةت نةوع االحتجةازات التعسةفية نفسةه  (23)
 .2014ال ي يرجع اترخيه إىل عام 

(24) Customary International Humanitarian Law, rule 100. 
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شراء املعدات من و  بفعل أعمال القتالالتحتية اليت تضررت  البىنإمكانية إصالح  التقليل من
 2011مدرسة يف إدلب أبواهبا من  عام  375 غلقتأو احليوية والكتب والقرطاسية. واألجهزة 
اليت تعاين من االكتظاظ بسبب  ،ما زاد من الضغط على املدارس املتبقية ،أعمال القتالبسبب 

م  نزحواتدفق عشرات اآلالف من األطفال ال ين   2018إىل إدلب قسرا  يف النصف األول من عا
 الطال  عدددر متوسط الفرتة قيد االستعراض، قُ  وخالل(. 86، الفقرة A/HRC/39/65)الوثيقة 

بل 25 مقابل، طالبا   70و 50 بني ةا تُسيطر عليها عاعات مسلحة اليت املناطق يف فصل لكل  ق
 .2017 عام يف النازحني الطال  تدفق
"حكومةة اإلنقةاذ" التابعةة هلةا  تضةطلع ،حترير الشام يئة ويف املناطق اخلا عة لسيطرة  -61

ةةا يف ذلةا التعلةيم.  ،تةوفري اخلةدماتعمليةة  أن تتوىل   يعلى  و متزايد  نشطة ردف إىل 
يف  ،2017آ /أغسةطس منة   ،اللجنةة كيةف بةدأ أعضةاء  يئةة حتريةر الشةام وثَّقتسبق أن و 

مطةالبني  ن ترتةدي النسةاء  ،تعميم املراسيم يف عيع املدارس يف املنةاطق الةيت يسةيطرون عليهةا
مغامررن ابخلرو  عند  اللون جلبااب  واسعا  فضفا ا  أسود أو داكنسنوات  9فوق سن  والبنات

. وقةد ُمنعةت رؤوسةهنتغطيةة  وعلةيهن ألةوان زا يةةذات  مالبةسارتداء  وال ميكنهن. من املنزل
قد تعر ن  أُفيد أن أخر تبينما  ،يتبعن قواعد اللباس من حضور الدروس ملالطالبات اللوايت 

 ة ه  وتُةرب ن حتريةر الشةام(. التابعة هليئة شرطة األخالقيةال)داعيات نساء  من جانبللضر  
للمعةايري الدوليةة  ةةا يشةكل خرقةا   ،اجلةنس نةوع معاملةة متييزيةة علةى أسةاسعلى وجةود املراسيم 

 .(52)حلقوق اإلنسان
ةا يف ذلا  -اإلر ابية ُتنيد األطفال واستخدامهم  اجلماعة، تواصل أماكن أخرىويف  -62

مثل تشغيل نقاط التفتيش،  من أجل -ماليا   إعالتهمغري القادرة على  ُتنيد م من كثري من اأُلسر
عليمية يف عيع و ة النعمان وسراقب. يف اب  اهلوى ومعر  تلا املوجودة  ت عدم قدرة املقسسات ال

املقسسات من جانب  هل هاالستهداف املتكرر إىل جانب تعليم جيد،  تقدميأ اء إدلب على 
تقدمها اجلماعات الدولة ابلشهادا اعرتاف، وعدم (62)القوات املوالية للحكومة ت التعليمية اليت 
يدإىل ز دة  ي أمور أد ت عيعا  التالمي   أُسراملسلحة واخنفاض دخل  ية ُتن األطفال  زخم عمل

 ة ه  يئة حترير الشام يف عيع أ اء احملافظةة. وللةص اللجنةة إىل أن واستخدامهم من جانب 
طفال تقل أعمار م اإللزامي أو التطوعي ألتجنيد التواصل ارتكا  جرمية احلر  املتمثلة يف  يئةاهل

 .(72)أعمال القتالللمشاركة بنشاط يف  ماملسلحة، واستخدامهأو عاعارا يف قوارا  عاما   15عن 

 حمافظة حلب  
م دائمةا   ،احلال يف إدلةب يكما   -63  ةحافظةةاملقيمةون يف عيةع أ ةاء منطقةة عفةرين  قةدَّ

رة األطةراف املسةيطِّ  عةدم اسةتعدادمع  ،القانون الغيا  العام لسيادةوصفا  للحالة قوامه حلب 
اببتزاز األشخاص  قيامها ،يف بعض احلاالت ،حىت أوأو عدم قدررا على ذلا توفري جرب فعال ل

__________ 

 I lost my dignity’: Sexual and gender-based violence in the Syrian Arab Republic”, conference‘“انظر (25)

room paper (A/HRC/37/CRP.3), footnote 6 ‘"(قائم على ‘  لقد فقدت كراميت ل عنف ا العنف اجلنسي أو ال
 (.6(، احلاشية A/HRC/37/CRP.3)الوثيقة  نوع اجلنس يف اجلمهورية العربية السورية"، ورقة غرفة اجتماعات

 Human rights abuses and international humanitarian law violations in the“انظر، على سةبيل املثةال،  (26)

Syrian Arab Republic, 21 July 2016–28 February 2017”, conference room paper (A/HRC/34/CRP.3), 

paras. 20–31 ("21، ان وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف اجلمهورية العربية السوريةخروقات حقوق اإلنس 
 (.31إىل  20(، الفقرات A/HRC/34/CRP.3"، ورقة غرفة اجتماعات )2017شباط/فرباير  28-2016متوز/يوليه 

(27) Customary International Humanitarian Law, rule 156. 
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يف  على الرغم من التغيريات يف اهلياكل اإلدارية والقضائية والتنفي يةو . لكي تفعل ذلاالرشاوى لدفع 
كيف أن اجلماعات املسلحة أيضا  إىل  السكان  أشار ،أدانه( 70و 69 تنيفقر عفرين )انظر ال

طما  كثريا  اليت متارس السيطرة الفعلية على املناطق الفرعية تفتقر إىل االنضباط و  تور  أعمال يف  ت
اللجنة من حتديد ما إذا كانت السلطات  مكنمل تتو النهب واالحتجاز التعسفي واالختطاف. 

 على السيطرة على   ا السلوك.الرتكية قادرة 

 واالختطاف والتع يب االحتجازعمليات   
فةإن  ،القانون سيادةغيا  ما يالزم ذلا من جهاز أمين فعال و عدم وجود إىل  نظرا   -64

 من جانبيف عفرين تنطوي على عمليات اختطاف متكررة  شيوعا  املرتك بةأكثر االنتهاكات 
العديةد مةن األطبةاء فةإن  ،احلال يف إدلةب ياجلماعات املسلحة والعصاابت اإلجرامية. وكما  

اختطاف أو  جيري اختطافهم أغنياءأهنم  علىنظر إليهم يُ ال ين والصيادلة وغري م من املدنيني 
بعةد إطةالق سةراحهم.  أُعيد اختطاف أفةراد ،يف بعض احلاالتو فدية.  للحصول على أوالد م
يشةريون بدال  من ذلا  ما كان الضحا  غري قادرين على حتديد  وية خاطفيهم، وكانوا وكثريا  

 العصاابت اإلجرامية. وعموما  إىل اجلماعات املسلحة أو اجلماعات التابعة للجيش السوري احلر أ
 دوالر أو أكثر. 000 100تراوحت طلبات الفدية من بضع مئات من الدوالرات إىل و 

لعمليةات االنتشةار الةنمط الواسةع تكتنةف للنظةر  مماثلةة بشةكل الفةتوتوجةد  ةروف  -65
 االختطاف من أجل الفدية من جانب اجلماعات املسلحة والعصاابت اإلجرامية يف إدلب وعفرين

أعاله(.  53ما قد يدل على وجود دوافع كامنة مماثلة )انظر الفقرة  ،اللجنة واليت تثبت ت منها
عن مثل   ه احلاالت إىل الشرطة العسكرية والشرطة املدنيةة  ينر وأبلغ الضحا  وأسر م يف عف

 أي أتثري.أو بدون  كر يُ أتثري دون بوالسلطات الرتكية 
مةن  ويوجد العديد من احلاالت اليت تنطوي علةى عمليةات اعتقةال واحتجةاز تعسةفية -66

 رتكا  عملياتأيضا  ادعاءات موثوقة ابمشلت  ، و ي حاالتجانب أعضاء اجلماعات املسلحة
نشطاء  من بينهم ،استهدفت يف كثري من األحيان أفرادا  من أصل كردي ،تع يب وإساءة معاملة

، إليهم على   ا النحو. ويف بعض احلاالت ظريُن وأشخاصينتقدون علنا  اجلماعات املسلحة 
فإن  ،ملثلةا يف ذلا املركبات واملاشية. واب ،عمليات االعتقال مصادرة ممتلكات الضحية أعقب
قد  الكردي همني بدعم حز  االحتاد الدميقراطي الكردستاين أو وحدات محاية الشعبمتَّأفرادا  

من جانب أفراد استجوهبم جرى مث  ،جمهولة اهلوية مسلحةعلى أيدي أفراد من عاعات اعُتقلوا 
 .على السواء اجلماعات املسلحة والضباط األتراك

 واالبتزاز النهب  
اجلماعات ال ي تقوم به نهب العن روا ت عيع أ اء عفرين ابنتظام  منم سكان قدَّ  -67

مصةدرا  رئيسةيا  للةدخل تشةكل زراعةة أشةجار الزيتةون  وال تةزالاملسةلحة والعصةاابت اإلجراميةة. 
الزيتون على أيدي أفراد اجلماعات  حلصادكما أن النهب اجلماعي   ،آلالف املزارعني يف املنطقة

من سبل معيشتهم. ويف حماولة لتجنب حاالت  الكثريينال روة قد حرم  مموس املسلحة خالل
 اجلماعات املسلحة. يفر ها عليهم أفراد" ريبة" دفع ، وافق  حا  آخرون على االستيالء   ه

 اجلماعات أفرادلنساء، من جانب مضايقات لكما تلقت اللجنة تقارير عن مضايقات، ةا يف ذلا 
 يف اجتياز نقاط التفتيش. األفراد الراغبنيمن  بة برشاوىوعن املطالاملسلحة 
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أن القوات الرتكية قد انسحبت خالل الفرتة قيد مفاد ا وبينما تلقت اللجنة روا ت  -68
 ،عزازإاستمرار وجود القوات العسكرية الرتكية يف عفرين و إىل بعض السكان  أشار ،االستعراض
القوات الرتكية  و لت ألغراض عسكرية يف مدينة عفرين.ملدارس ا اد عاء استخدامهاةا يف ذلا 

على الرغم  ،الزيتونغصن يف أعقا  عملية  الكبرية وحوهلايف املدن  التفتيشتسليح نقاط تقوم ب
على ما يبةدو يف األشةهر األخةرية من   ه القوات قد استعيض عنها العظمى  األغلبيةمن أن 
 اليت تعمل مع اجليش السوري احلر. جلماعاتمن بينها ا ،اجلماعات املسلحة  فراد من

الوثيقةةةةةة الت )سلسةةةةلة مةةةةن التحةةةةو  اجتيةةةةاز اإلدارة العامةةةةة يف عفةةةةرين أيضةةةةا  واصةةةةلت و  -69
A/HRC/39/65،  تقوموردت تقارير تفيد  ن السلطات الرتكية  ،على سبيل املثالو (. 25الفقرة 

تركيا أنباء مفاد ا ومتويلها. وورد  مور اأ تنسيقباهلياكل اإلدارية والقضائية والتنفي ية و  ةراقبة أن 
مت جملالس احمللية و ا التمويل إىلمت قدَّ  يف  ،إصدار ورئق اهلوية احليويةمن أجل التقين  الدعمقدَّ

ةةل أن  ة ه الورئةق مطلوبةةة مةن السةلطات الرتكيةةة كشةرط مسةبق  أيضةةا  حةني ذكةر السةكان  لتنقُّ
 اجملاورة.ملدنيني حبرية داخل عفرين وإىل املناطق ا

وزارة العدل من نون كما أشار السكان إىل أن القضاة واحملامني السوريني ال يزالون يعيَّ  -70
على مستوى احملاكم )املرجع نفسه(. وذكر آخرون أن احملاكم احمللية و  هاالرتكية أو ابلتنسيق مع

أن ت التقةةارير وأفةةاد. 2011قبةةل انتفا ةةة عةةام  املعتمةةدةالقةةوانني السةةورية تطب ِّةةق املقاطعةةات 
. ومةع رغم أهنم مواطنةون سةوريونالشرطة املدنية  تقوم ابختيار وتدريب أفرادالسلطات الرتكية 

م ،ذلةا هلياكةل اإلداريةة وصةفا  عامةا  مفةاده أن ااألشةخاص الة ين أجريةت معهةم مقةابالت  قةدَّ
 املشروعابلسلوك غري والتنفي ية غري فعالة إىل حد كبري وغري قادرة على معاجلة املظامل فيما يتعلق 

 اجلماعات املسلحة. للعشرات من
اجلماعات املسلحة  أفرادالعتقاد  ن تدعو إىل امعقولة ه توجد أسبا  وترى اللجنة أن -71

 ،أعةاله( 65و 64 تنيارتكبوا جرائم احلر  املتمثلة يف أخ  الر ائن )انظةر الفقةر قد يف عفرين 
 .(82)أعةةاله( 67أعةةاله( والنهةب )انظةةر الفقةةرة  66ة واملعاملةة القاسةةية والتعةة يب )انظةر الفقةةر 

عفةرين  يف حةدودهاملدى ال ي كانت  أن تقك د على وجه الدقةتزال اللجنة غري قادرة على  وال
إذا  ما وال  ،و واحيها حتت سيطرة القوات الرتكية أو اجلماعات املسلحة وقت كتابة   ا التقرير

 .(92)كومية يف عفريناحلهام ملالسلطة الفعلية والقيام ابكانت القوات الرتكية قادرة على ممارسة 
ال يزال من غري الوا ح ابملثل مةا إذا كانةت القةوات  ،لسيادة القانون الصارخوبسبب الغيا  

 .(03)مسلحة موجودة يف املنطقة عاعاتالشاملة على أي  السيطرةالرتكية قادرة على ممارسة 

 ةيسيطرة احلكومال يف ظلاحلياة   
القوات  خا تهاجناح املعارك الشرسة اليت أد ى  ،الشمال والشمال الغريبمناطق خار   -72

يف حلب ودمشق وريف دمشق ودرعا  2018يوليه /يناير ومتوز/بني كانون الثاينفيما احلكومية 
__________ 

(28) Customary International Humanitarian Law, rule 156. 
(29) Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v .  

Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, para. 173 غو لكون . )القضية املتعلقة ابألنشطة املسلَّحة يف أرا ي ا
 . (173، الفقرة 2005، احلكم، حمكمة العدل الدولية، التقارير الدميقراطية  د أوغنداعهورية الكونغو )

(30) International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v. Duško Tadić, Appeals 

judgment, IT -94-1-A, 15 July 1999, para. 131  ،املدعي العام )احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
 (.131، الفقرة 1999متوز/يوليه  IT-94-1-A ،15، احلكم الصادر يف االستئناف، دوشكو اتديتش د 
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ديناميات النزاع  إىل التأثري على( 63-13(، الفقرات A/HRC/39/65الوثيقة ومحاة ومشال محص )
أعمال بعد وقف و . لسلطتها توطيد الدولة يف اُتاهالت الرئيسية التحو   وإىل تيسريري بشكل كب

، استعادت القوات احلكومية السيطرة امل كورة هلدانت حملية يف املناطقوما تبعه من تنفي   القتال
ف مئات اآلالفإن ، وبناء على ذلامن  بداية النزاع.  تديرهمما كانت  قدٍر من األرا ي أكربعلى 

 اجلماعات وسيطرةحتت توجيه عاشوا فيها بعد مرور سنوات  ،من النساء والرجال واألطفال السوريني
 من العام. الثاينإىل واقع قامت جديد خالل النصف  قد انتقلوا، املختلفة املسلحة

 ةالتعسفي واالحتجاز االعتقالعمليات   
درعا ومشال و على دوما )ريف دمشق(  سيطررا بعد إحكام ،تسببت القوات احلكومية -73

يف و  .(13)عمليات احتجاز تعسفيةمحلة اعتقاالت و  عن طريقيف خلق جو من اخلوف  ،محص
يف عيع يف ارتكا  عمليات احتجاز تعسفية عيع األطراف على األرض  فبينما استمرتالواقع 

أكثةر مةا تكةون  2011منة  عةام قةد  لةت فإن   ه الظةا رة  ،أ اء اجلمهورية العربية السورية
 األشخاص ا التقرير، كان هب املشمولةخالل الفرتة و احلكومة.  لسيطرةيف املناطق اخلا عة  انتشارا  

 والفةارين مةن التجنيةدالةدفاع املةدين  يومتطةوع  ةم النشةطاءالتعسةفي  لالحتجازاألكثر عر ة 
قلت و أهنم من أنصار املعار ة.  عموما  علىوغري م ممن يُنظر إليهم  مقخرا   نيوالعائد ابملثل اعُت

عع معلومات  وذلا لغرض ابلفارين من اجليشةقاتلي املعار ة أو  أُسريةنساء تربطهن صالت 
 االنتقام.لغرض ية أو اتاستخبار 

عةروف أهنةم علةةى اتصةال  قةارهبم أو أصةةدقائهم مةةن امل فةرادأعلةى  أيضةةا  وأُلقةي القةبض  -74
م س  عمال  بق  و ةا يف ذلا يف الغوطة الشرقية.  ،خا عة لسيطرة املعار ة ال ين يعيشون يف مناطق

ُمنع املدنيون يف عيع أ اء الغوطة الشرقية  ،(23)احلكومة يف إطار "املصاحلة" تشرتطهالوالء ال ي 
أفةراد  ، ة ةن يف ذلةااملوجةودين يف منةاطق تسةيطر عليهةا املعار ةة مةع األشةخاصالتحدث  نم

 ،A/HRC/36/55 الوثيقة"اتفاقات اإلخالء" ) ةوجبقسرا  إىل الشمال الغريب  نُقلواال ين  أُس ر م
 (.35الفقرة 
 الةةةةيت ةواالحتجةةةاز التعسةةةفي االعتقةةةالعمليةةةةات وتشةةةري اللجنةةةة إىل أن نطةةةاق وحجةةةم  -75

يف  تسةةةتخدمها القةةةوات احلكوميةةةةة كةةةأداة للقمةةةع قةةةةد أدت إىل وفةةةاة آالف املةةةدنيني السةةةةوريني
زودت كيةاانت الدولةة  ،خةالل الفةرتة قيةد االسةتعراض ،ويف تطور مل يسةبق لةه مثيةل .(33)احلْبس

تفيد  ن اآلالف إىل عشرات اآلالف من األفراد  علوماتة (43)املدين احلكومية كاتب السجلم
__________ 

قةوات األمةن أو القةوات املسةلحة التابعةة  امةت وفقةا  لةهق ابقا  وجود  ط واسع االنتشةار ومنهجةيسوثَّقت اللجنة  (31)
، امةا  ع 15 نعةالرجةال الة ين تزيةد أعمةار م ، ابعتقةال واحتجةاز عنهةا لنيابةةابأو املليشيات اليت تعمل للحكومة، 

  عنةةةد نقةةةاط التفتةةةيش أو أثنةةاء تفتةةةيش املنةةةازل. انظةةر، علةةةى سةةةبيل املثةةةالو أثنةةةاء االعتقةةةاالت اجلماعيةةة،  ذلةةاو 
“Death notifications in the Syrian Arab Republic”, 27 November 2018 ( إخطةارات الوفةةاة يف"

 :Out of sight, out of mind“ (؛ انظةر أيضةا  2018 تشةرين الثةاين/نوفمرب 27اجلمهوريةة العربيةة السةورية"، 

deaths in detention in the Syrian Arab Republic”, conference room paper (A/HRC/31/CRP.1) 
الة  ن  حةاالت وفةةاة أثنةاء االحتجةةاز يف اجلمهوريةة العربيةة السةةورية"، ورقةة غرفةةة  لبعيةد عةن األنظةةار بعيةد عةةنا")

  (.A/HRC/31/CRP.1الوثيقة اجتماعات )
  .22إىل  20، الفقرات A/HRC/36/55م الوالء واملصاحلة بوجه عام، انظر الوثيقة فيما يتعلق بق س (32)
  .A/HRC/31/CRP.1انظر، بصورة عامة، الوثيقة  (33)
   ي  يئات إدارية تعمل حتت سلطة وزارة الداخلية السورية وتوجد يف كل حمافظة على نطاق البلد  سره. (34)
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ية واحلسكةو  .(53)احملتجزين سابقا  قد توفوا  قامت مكاتب السجل املدين يف حمافظات محاه والالذق
 تعكس الوفيات.كي ل لا ل تبعا  ودمشق بتحديث سجالت األحوال املدنية 

 جريت معهم املقابالت أن السجالت اليت تلقو ا يف مكاتب السجلوأو ح معظم من أُ  -76
مثةل  ،هم أو أزواجهةم تشةري إىل أسةبا  طبيعيةة للوفةاةئاملدين بشأن آابئهةم أو أبنةائهم أو أشةقا

مشرتكة تواريو  وتو  ع أمام أمساء معتقلني آخرين لقوا حتفهمالدماغية".  "النوبة القلبية" أو "السكتة
مل تتمكن األسر اليت مل حتصل على شهادة و إىل عمليات إعدام عاعية.  و و ما يشري رةالوفاة، ل

 .(63)يف املسائل القانونية ذات الصلة، ةا يف ذلا املرياث قدما  الوفاة من املضي 
يقةع العةبء ابلدرجةة األوىل  ،الدولةة من املعةروف أنةه حمتج ةز لةدىوكلما تويف شخص  -77

ب التحقيق بشةكل إليها. وجي فعل أو تقاعس يُعز ىعلى الدولة إلثبات أن وفاته مل تنجم عن 
 الوثيقةةالتحقيةق )عةن نتةائ   وجيةب اإلبةالغ علنةا   ،حتدث أثناء االحتجاز مستقل يف كل وفاة

68/261A/،  ويف سياق إخطارات الوفاة اليت تتضمن أمساء  ،وعالوة على ذلا .(73)(52الفقرة
ون خمتفةنيأشخاص   يشةكل تةرى اللجنةة أن االختفةاء القسةري  ،كانوا لوال   ا اإلخطار سةُيعدُّ

 .(83)سر ال تعرف مكان وجود الضحيةاألُ  ما دامت يظل مستمرا  انتهاكا  للقانون الدويل 

 يةاخلدمات األساسإمكانية احلصول على   
احليةاة يف املنةةاطق الةةيت  اتسةةمت ،إىل جانةب عمليةةات االعتقةةال واالحتجةاز التعسةةفية -78

تةقث ر  ،القةوات احلكوميةة علةى املةدنيني بعقبةات شةىت فر ةتها عليهةا مةقخرا   استعيدت السيطرة
يف  غري متاحة مةع ذلةا خدمات أساسيةا طروا إىل السفر للحصول على  ال ينعلى  خاصة

علةةى سةةبيل  ،يف الغوطةةة الشةرقية أُجريةةت معهةم مقةةابالتاألشةخاص الةة ين فأمةاكن إقةةامتهم. 
خيضعون يف كثري من  ،يف سن التجنيدال ين  م ةن فيهم الرجال  ،أشاروا إىل أن املقيمني ،املثال

منهم ا طروا إىل دفع رشاوى لعبور نقاط التفتةيش  إذ أُفيد أن كثريا   ،أمنية لتدقيقاتاألحيان 
فحةةةىت يف  ،عةةالوة علةةةى ذلةةةاو لحصةةةول علةةةى اخلةةةدمات. كةة لا لحلكومةةةة  ا اخلا ةةعة لسةةةيطرة

يم والصحة ،بعض اخلدمات بشكل تدرجيي استعادة احلاالت اليت جرى فيها  ،ةا يف ذلا التعل
حيث  ،مزر    ل الو ع يف أجزاء من درعا ودوما  ،درعا ودوما )الغوطة الشرقية(احلال يف مثل 

 السفلية من املباين املدمرة أو يف مالجئ مققتة. من املدنيني يف الطوابق كثرييعيش  
 السلطات السورية ال تعرتف ابلورئق أن اخلدمات األساسية، االفتقار إىل ومما فاقم حالة -79

مثةل  ،ةةا يف ذلةا الورئةق املرتبطةة ابألحةداث احليويةة ،املدنية اليت تصدر ا اجلماعات املسةلحة
نهإىل األفراد  أشار ،على سبيل املثال ،في دوماقالوفيات أو املعامالت العقارية. أو الوالدات   ،أ

ا ةطروا إىل املخةةاطرة ابلسةفر إىل دمشةةق مةن أجةةل قةد  ،مةةن االعتقةال أو التجنيةةد و ةم خيةافون
 ،ألعراف الثقافيةإىل ااحلصول على شهادات تتعلق ابلتعليم أو الرعاية الطبية أو التو يف. ونظرا  

يةيواجهن  ،أقل لعقارات ابمسهنتسجيل ااحتماالت  تكوناللوايت  ،النساء فإن  ،حتد ت إ اف
 ملرياث.اب هن املتعلقةةا يف ذلا  مان حقوق

__________ 

  .2014و 2011يُعتق د أن سلطات الدولة كانت قد اعتقلت األغلبية الكاسحة من  قالء األفراد فيما بني عامي  (35)
 .”Death notifications in the Syrian Arab Republic“انظر   (36)
 ( بشأن احلق يف احلياة.2018)36، التعليق العام رقم انظر أيضا ، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان (37)
"يعتةرب كةل عمةل  أنحبمايةة عيةع األشةخاص مةن االختفةاء القسةري علةى  املتعلةق( من اإلعالن 1)17تنص املادة  (38)

مصةري  ةحية االختفةاء ومكةةان مةن أعمةال االختفةاء القسةري جرميةة مسةتمرة ابسةةتمرار مرتكبيهةا يف التكةتم علةي 
 .ضاف(م" )التأكيد إخفائه
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 واملمتلكات واألرا يالسكن   
عددا  من احلوادث اليت صادرت الدولة فيها ممتلكات يف حمافظات أيضا  قت اللجنة وثَّ  -80

الصةادر مكافحة اإلر ا   عمال  بقانونسويداء الوريف دمشق و حلب ودمشق ومحص ومحاة 
جيوز ُتميد أو مصادرة  ،19. وةوجب القانون رقم 19/2012رقم  (قانونابملرسوم الرائسي )ال

 11األموال املنقولة وغري املنقولة لألفراد ال ين يُعتقد أهنةم شةاركوا يف أنشةطة إر ابيةة )املةاداتن 
ية  من جانبألف سوري يواجهون قرارات ُتميد األصول  70  ون   وأُفيد(. 12و وزارة املال

جريت معهم تقكد الورئق الداعمة اليت تلقا ا األشخاص ال ين أُ و خالل العامني املا يني فقط. 
 .(93)املمتلكات بصورة نشطة تصادراملقابالت أن وزارة املالية  ي اجلهة اليت 

 (04)تعةديل القةرارات الةيت الة را حمكمةة مكافحةة اإلر ةا  جرى ،ويف بعض احلاالت -81
و ةو  ،ال كور املةدانني ابرتكةا  أعمةال إر ابيةة وأوالدتشمل زوجات كي املمتلكات ل ةصادرة

أيضةا   مةدانني  ةم. وال يزال من غري الوا ح مةا إذا كةان أفةراد األسةرة يشمل األوالد القصَّر ما
رةأي مطالبة بشأن املمتلكات  تقدميببساطة من  نوعونأهنم ممابرتكا  جرائم إر ابية أو   .املصاد 

لة تضمني  جرى أيضا   ،يف حاالت أخرى  أصدقاء الشخص املدان.القرارات املعدَّ
دةيبدو أن نطاق األفعال احملظورة و  -82  و أوسع  19يف قانون مكافحة اإلر ا  رقم  املعدَّ

مل تمن املدنيني السوريني. وتشآخرين ويتوي على أحكام شاملة قد تقثر على آالف  مما ينبغي
 اإل افية املتعلقة ابإلجراءات القانونية الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة ألولئا ال ين أوجه القلق
احةرتام الضةماانت مسةألة اإلر ةا  و  قضةاء مكافحةة علةى مسةألة اسةتقالليةممتلكارم  صودرت
يف  لالجئني واملشردين داخليةا  اإجراءات اإلخطار وحق مسأليت عن  فضال   ،األساسية القضائية

لةةون أو ةاعا  حيةث  ،االسةتعانة ةحةةامٍ  ملةةأوى مةن حيةةث اسةةيئة  ال يةةزال  ةقالء األخةةريون يتحم 
 . (14)والصحة والسالمة والتغ ية يف عيع أ اء البلد الصحية والنظافة

 لياا والالجئوناألشخاص املشرَّدون داخ -سادساا  
فاعلة  2018عام  طوالأدت املعارك اليت شنتها  -83 القوات املوالية للحكومة واجلهات ال

يون  1.5األخرى التابعة للدولة واجلماعات املسلحة والكياانت اإلر ابية إىل  رو  أكثر من  مل
رجةةريا  رجةري اآلالف مةن املةدنيني اآلخةرين جةرى و  واليةةأس. لةدواعي اخلةوفمةدين مةن د ر ةم 

ر اآلن التفاوض عليها بني األطراف املتحاربة. وتقث  جرى  ةوجب "اتفاقات اإلخالء" اليت قسر   
ماليني  6.2الجئ فروا من البلد وأكثر من  ماليني 5.6دين على أكثر من املشرَّ األشخاص حمنة 

 ية السورية.داخل اجلمهورية العرب من املشردين داخليا  

 الركبان خمّيم  
علةى الةةرغم مةةن املناقشةةات الةةيت دارت بةةني األردن واالحتةةاد الروسةةي يف أوائةةل تشةةرين  -84
من النساء والرجال واألطفال سوري  000 41  وال يزال  ،خمي م الركباننوفمرب إلغالق /الثاين

ماملقيمني يف املدنيني  ةأغلبيو حمصورين يف الصحراء اجلنوبية ابلقر  من احلدود مع األردن.   املخي 
__________ 

، وفيمةا خيةص اجلةرائم املتصةلة ابإلر ةا  املعةدَّدة يف القةانون 63/2012مةن املرسةوم الرائسةي رقةم  1ةوجةب املةادة  (39)
 ".الاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة على األموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للمتهمسلطة " ُلوَّل وزارة املالية، 19 رقم

 املتعلق إبنشاء حمكمة ملكافحة اإلر ا . 22/2012انظر املرسوم الرائسي رقم  (40)
 .19و 18) ( واملبدأين 3، الفقرة ‘لقة ابلتشر د الداخلياملبادئ التوجيهية املتع‘انظر  (41)
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 ةئيلة  علةى اخلةدمات األساسةية فإمكانيةة حصةوهلم ،صعبة بشكل اسةتثنائي أو اعا  يعيشون 
ي، ةا يف ذلا الرعاية الطبية والتعليم منعدمة أو إىل األساسية. ونظرا   وخدمات الصرف الصح 

واجلماعات املسلحة املشرفة على املخيم،  اجملتمعات القبليةغيا  الضماانت األمنية من زعماء 
 ،إيصال املساعداتفضال  عن الرفض التعسفي الروتيين من جانب السلطات السورية للموافقة على 

 القوافل اإلنسانية. جرى على  و متكرر إيقاف
طرق اإلمداد من على األقل واحدة غالق إبالقوات املوالية للحكومة قيام ويف أعقا   -85

األحوال بدرجة كبرية تد ورت  ،رريب املواد الغ ائية واألدوية احليويةيف مسية املستخدمة غري الر 
عةا   ،ارتفةاع تكلفةة األغ يةة يف املقابةل ونظةرا  إىلسةبتمرب. /يف هنايةة أيلول الركباناملعيشية يف 

ما   20عمر ا ماتت على األقل شابة واحدة وقد املدنيون من كارثة إنسانية واسعة النطاق.   عا
 بسبب سوء التغ ية الناجم عن الصعوابت االقتصادية.

قةدمت األمةةم املتحةدة واهلةالل األمحةةر  ،2018ينةاير /وللمةرة األوىل منة  كةةانون الثاين -86
غةري عمليةة تال ةا  ،نوفمرب/تشةرين الثةاين 3يف  يف املخةي م العريب السوري املسةاعدة إىل املقيمةني

ديسمرب. وابإل افة إىل /كانون األول  9من األردن يف  استثنائيةاملساعدة بصورة  لتقدمي ةمتكرر 
فاقم  خمي م الركبانفإن حمنة املدنيني يف  ،الوصول إىل اخلدمات األساسيةإمكانية الصعوابت يف  ت ت

 التام إلنفاذ القانون وعدم وجود آليات داخل املخيم لتقدمي الشكاوى. االنعدامبسبب 
ي بشكل غري متناسب من  ات يف خمي م الركبانوالفتيتضررت النساء وقد  -87 العنف تفش 

وزوا  األطفال واستغالهلم يف املخيم.  والعنف القائم على نوع اجلنس )العنف اجلنساين(اجلنسي 
القريبات من األمهات  أُجربتوقد  ،أيضا  مضاعفات احلمل شائعة  فإن ،لنساءوفيما يتعلق اب

 لوصول إىل أقر  مرفق طيب.من أجل ادود لساعات عند احل االنتظار على الوالدة
طفةةل   10 000 البةةالغ عةةدد م فمةةن بةةني أطفةةال املخةةي م   هنةةا ابلغةةة الشةةدةتتسةم حالةةة األطفةةال و  -88

 ،بةدون جنسةيةأشةخاص فعليةا   والة ين  ةمال ين يفتقر الكثري منهم إىل الورئق املدنيةة  ،تقريبا  
 وتفيد التقارير أن الكثرييناحلصول على التعليم األساسي إمكانية يفتقر نصفهم على األقل إىل 

من حمافظة محص على انتشار سوء التغ ية لدى األطفال ما أدى  وأك د رجل انزحمنهم أميون. 
تغ ية أطفاهلم  إىل يُضط ر اآلابء واألمهات اليائسون واصفا  كيف ،إىل وفيات ميكن الوقاية منها

 من األطفال املعاننيويف ما ال يقل عن أربعة وتُ بدال  من احلليب. خبليط من املاء والسكر الر  ع 
يف الفةرتة بةني  ، وحدثت حاالت الوفةاةمن سوء التغ ية غري القادرين على تلقي العال  الطيب

الوصةةول إىل املعونةةة إمكانيةة . وإىل جانةةب عةةدم تشةرين األول/أكتةةوبر وكةةانون األول/ديسةمرب
اجلماعةات املسةلحة  مةن جانةبث ُتنيةد األطفةال واسةتخدامهم فإن حةواد ،املستمرةاإلنسانية 

 األطفال قد ولدت انتهاكات إ افية حلقوق اإلنسان. وعمل
 حمافظة حلب  

القتةال واالعتقةال التعسةفي وقمةع املعار ةة السياسةية مةن جانةب أعمال أ اط  دفعت -89
ناطق اخلا عة لسيطرة  اُتاهيف اجلماعات املسلحة يف منطقة عفرين )حلب( إىل نزوح املدنيني  امل

احلكومة واملناطق اخلا عة للسيطرة الكردية يف الشرق. ويف الوقت نفسه، عاد عشرات اآلالف من 
. ويف حاالت قد هنِّبتمنهم منازهلم  ونيجد الكثري لاملدنيني إىل عفرين خالل الفرتة قيد االستعراض، 

، A/HRC/39/65  الوثيقة)انظر أيضا   وأُسر م تلونقد استوىل عليها مقاأخرى، وجد العائدون منازهلم 
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من  ال ين كانوا قد نزحوا ن أولئا  وتقوم اللجنة حاليا  ابستعراض االدعاءات القائلة(. 30الفقرة 
 التحقيقات جارية.و استعادة ممتلكارم. من أجل كمة أمام احملإجراءات  ببدءعفرين مطالبون 

 حمافظة دير الزور  
أعاله(،  49إىل  44جني وما حوهلا )انظر الفقرات  حدة األعمال القتالية يف مع اشتداد  -90
بصرية و ياملدنيون احملاصرون يف املدينة واملناطق الفرعية اجملاورة  ي كر  وسوسةوذيبان  الصور وال
نساين كارثياهلجمات اجلوية والربية   أن . كانت شديدة وقدموا وصفا  حلالة تكشف عن و ع إ

 1 400 أيلول/سبتمرب، وبعد أ م فقط من بدء اهلجوم على  جني، فر ما يصل إىل 13وحبلول 
يف خميم مققت يف  وو عهم وقامت قوات سور  الدميقراطية ابلقبض عليهمشخص من القصف 

فعلي من  حلظة القبض 44جني )انظر الفقرة    أعاله(، و و ما يرقى إىل مستوى االحتجاز ال
قانون اإلنساين املخيم  وقد أُنشئ. عليهم على بعد كيلومرتين فقط من منطقة القتال، يف انتهاك لل
بسبب تقليصا  شديدا  وصول املساعدات اإلنسانية إىل املخيم تقليص ويف الواقع، جرى  .(24)الدويل

زين األفراد أغلبية فإن، ل لا ونتيجة. املستقر غريوالو ع األمين  أعمال القتال يهم ةن، احملتج   ف
أسر أفراد تنظيم الدولة اإلسالمية، يفتقرون إىل إمكانية احلصول  وال ين يشملونواألطفال،  النساء
 وجرىاحلد األد  من الرعاية الطبية.  واملاء الصاحل للشر ، وال يتلقون إالما يكفي من الطعام على 
الوقاية منها.  ميكن األو اع، من وفاة ثالثة أطفال على األقل وفاة  كانبسبب   ه ما حدث، توثيق 

ية معرتف هبا ذلا، فإن معظم املقيمني يف املخيم ال ميتلكون أي  وفضال  عن أوراق ثبوتية مدن
 (، أشخاص عدميو اجلنسية.88و م، شأهنم يف ذلا شأن املوجودين يف خمي م الركبان )الفقرة 

قةةوات جةني إىل منةةاطق خا ةعة لسةيطرة  مةةدين مةن  7000نةزح  أيلول/سةبتمرب،ويف  -91
بو خشب وقرية  غراني حيث مكثوا يف خميمات مققتة ابلقر  من بلديت  ،سور  الدميقراطية وأ

قةوات اإلنسةانية مةن  اتمةن املسةاعد وابحلد األد  فقطالبحرة دون خدمات للرعاية الصحية 
يف  تةةا يف ذلةا األمطةار الغزيةرة الةيت تسةبب ،اجلوية أدى التعرض للعواملو . سور  الدميقراطية

حبر يةة لسةكان املخةيم السةماح  قةوات سةور  الدميقراطيةةإىل تفاقم و ةعهم. ورفضةت  ،انتفيضا
 دوالر. 1 200دوالر و 700ما مل يدفعوا رشاوى ترتاوح قيمتها بني  ،التنق ل
 لألشخاصفإنه يق يف عيع األوقات  ،قانونية احتجاز ممدى وعلى الرغم من مسألة  -92

احتجةاز حتةةرتم   أن يعيشةوا أو ةاع قةوات سةور  الدميقراطيةةزين يف املخيمةات الةيت تةدير ا احملتج ة
تمتع ةستوى املشردين احملتج  األشخاص يق جلميع  ،ذلا وفضال  عن. األصيلةكرامتهم  زين ال

 .(34)فضال  عن احلق يف الصحة ،واملاء احلصول على الطعامةا يف ذلا احلق يف  ،معيشي الئق
__________ 

(42) Customary International Humanitarian Law, rule 121, noting that “persons deprived of their 

liberty must be held in premises which are removed from the combat zone and which safeguard 

their health and hygiene”.  نون اإلنسةاين الةدويل، الةةيت تشةري إىل أنةه "ينبغةي احتجةةاز مةن القةا 121)املةةادة
 األشخاص ال ين ُسلبت حريتهم يف أماكن بعيدة عن مناطق القتال وبشكل يصون صحتهم ونظافتهم الصحية"(.

. 26إىل  24، القواعةةد قواعةةد األمةةم املتحةةدة النموذجيةة الةةدنيا ملعاملةةة السةةجناء )قواعةد نيلسةةون مانةةديال(انظةر   (43)
نطبةةةق بصةةةرف النظةةةر عةةةن احلالةةةة االقتصةةةةادية يلةةةى األقةةةل، فةةةإن احلةةةد األد  األساسةةةي مةةةن  ةةة ه االلتزامةةةات عو 
نقةةل لقةةوات سةةور  الدميقراطيةةة أن تال ميكةةن  ولة لا، القائمةةة ابالحتجةةازلدولةةة لاالعتبةارات املتعلقةةة ابمليزانيةةة  أو

م نسةانيةعلةى املنظمةات اإلنفسةها كليةا  لُتلقيهةا علةى عةاتق  ة ه االلتزامةات  . انظةر علةى سةبيل املثةال  الةبالغ املقةدَّ
 Inter-American؛ وكة لا  3-9(، الفقةرة CCPR/C/51/D/458/1991)الوثيقةةة  موكونةغ  ةد الكةامريونمةن 

Commission on Human Rights, Leroy Lamey et al. v. Jamaica  (case Nos. 11.826, 11.843, 1 1 .8 4 6 

and 11.847), decision of 4 April 2001, para. 203. 
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املعيشةية  واألو ةاعواملةاء  القةدر الةوايف مةن الطعةام  ةاعةدم توفري ت سةور  الدميقراطيةة، بوإن قةوا
انتهاك   ه  إ ا تواصل ،رةحوأبو خشب والب غراني يف خميمات  املو وعنيألشخاص املناسبة ل

تهاكا   يف املخيَّماتاحلقوق. ويشكل عدم توفري الرعاية الطبية أو املساعدة املناسبة للمقيمني  ن  ا
 احلق يف الصحة.انتهاك فضال  عن  ،(44)حلظر املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

نساء والرجال سوري  10 000 ل ما يصل إىل  ،أكتوبر/وحبلول تشرين األول -93 من ال
احلصول على إمكانية ويعيشون حتت قصف شبه مستمر دون   جني،رين يف واألطفال حماص  

قوات إىل مناطق خا عة لسيطرة   جنيممر إنساين قادم من  ُفتحطعام أو دواء كافيني. وعندما 
فرار 1 300متكن ما يصل إىل  ،ديسمرب/كانون األول  5يف  سور  الدميقراطية  ،شخص من ال

 .واملسن نيمعظمهم من النساء واألطفال 

 ائيالتحقيقات اجلارية يف اهلجوم الكيمي -سابعاا  
عىتلقةةةت اللجنةةةة معلومةةةات بشةةةأن  جةةةةوم كيمةةةاوي  -94   ةةةةويف حلةةةب يف ارتكابةةةه  مةةةدَّ

ي إن املناطق املتضررة مشلت وقيل تشرين الثاين/نوفمرب. 24من مساء يوم  50/21 الساعة  حي 
صةيبوا جبةروح. وأفةاد أُ قةد مةدين  100أفادت األنبةاء أن مةا يصةل إىل و . ععية الز راء واخلالدية

 التحقيقات جارية.و استنشاقه. بسبب العال   واحتا  إىلأنه شم رائحة كلور  أحد األشخاص

 توصيات -اثمناا  
تكرر اللجنة التوصيات اليت قدمتها يف التقارير السابقة، مع التأكيد بوجه خاص  -95

 على محاية املدنيني يف املناطق اليت جتري فيها أعمال قتالية.
نيةاحلالة الراهنة يف مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية  وتؤّدي -96 إمكا  إىل تقويض 

ي خطو  إلعوادة املشورديد أب وفيموا يتعلوق. إىل دايرهوم والالجئوني عوودة املشورديد داخليواا 
أمواكد إىل األصولية أو  أمواكنهمداخل اجلمهورية العربيوة السوورية وخارجهوا إىل املوجوديد 

األخذ نهج قائم على احلقوق يضمد ل بغي أن توَضع هذه اخلط  وفقاا ، ينإقامتهم املعتادة
 .حبلول مستدامة

يساعد أن أن يعاجل األسباب اجلذرية للصراع بل ليس فق  هذا النهج يف نبغي وي -97
 على إهناء دورة االنتهاكات اليت تدمي احلالة الراهنة على أرض الواقع. أيضاا 
 :ما يلي اللجنة على ضرورة تؤّكد، معاجلة فعالةملعاجلة مسألة العودة املعقدة و  -98

 ؛خفضاا كبرياا ودائماا  األعمال العدائية خفض )أ( 
وبدون دون عوائق بو  بسرعة وأماندنيني احملتاجني ضمان إمكانية وصول امل ) ( 
 ماية املعونة والعاملنيحب ضماانتتقدمي و  ،مستدام إىل اإلغاثة اإلنسانية والطبيةبشكل و  شروط

 ؛يف جمايل املعونة والصحة
__________ 

European Court of Human Rights, Keenan v. the United Kingdom انظر (44)  (application No. 27229/95), 

judgment of 3 April 2001, para. 111; Inter-American Court of Human Rights, Tibi v. Ecuador, 

judgment of 7 September 2004, para. 157; African Commission on Human and Peoples’ Rights, 

Huri-Laws v. Nigeria (communication No. 225/1998), decision of 6 November 2000, para. 41. 
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ضووماانت حقيقيووة موود مجيووع األطووراد أبن العائووديد لوود يواجهوووا تقوودمي  ) ( 
 إساءةاالضطهاد أو التمييز أو االحتجاز التعسفي أو التعذيب أو أي شكل آخر مد أشكال 

 ؛ومحايتها حقوقهم اإلنسانيةه سيجري احرتام املعاملة، وأن
واملفقووديد،  واملختفونيالفوري عد مصري األشخاص احملتجوزيد  الكشف )د( 
اللذيد دعوا (، 2015)2258( و2015)2254تنفيذ قراري جملس األمد  عدفضالا 
 وخاصة، أشخاص حمتَجزيد بشكل تعسفياجمللس أطراد النزاع إىل اإلفراج عد أي  فيهما

 النساء واألطفال؛
احلصول علوى اخلودمات استعادة إمكانية ة و احليوي البىن التحتيةاستعادة  ) ة( 
 األساسية؛
 النازحات والبناتالنساء ليت هتم احلماية واملساعدة اتوفري أسباب ضمان  )و( 

 والعائدات، مبا يف ذلك حصوهلد على اخلدمات واحلقوق األساسية، بطريقة فعالة ومستدامة؛
معقولة ملعاجلة قضااي اإلسكان  ذات تكلفةآليات فعالة وسهلة املنال و إجياد  )ز( 

 واألراضي واملمتلكات، مبا يف ذلك ما يتعلق حبقوق املرياث للمرأة؛
ال ُيمنع لكيطة للتسجيل املدين لألحداث احليوية، تنفيذ إجراءات إدارية مبسَّ  )ح( 

 األساسية؛ حقوقهماألفراد، مبد فيهم األطفال، مد ممارسة 
ة  التسجيالتملعاجلة  ونية وإداريةاستحداث تشريعات وآليات قان )ط(  املدني

على ُيكد الوصول إليها و لقانون الدويل حلقوق اإلنسان تكون ممتثلة لوتسجيل املمتلكات 
النسواء، بغوض النظور عود  وخاصوة، هلوممعقولوة  وبتكلفوة قدم املساواة بني مجيع السوريني

 مكان إقامتهم؛
عملية مجيع جوانب على املشاركة بفعالية يف قادريد العائدون أن يكون  )ي( 

 العودة وإعادة اإلدماج.
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 املرفق 

 خريطة اجلمهورية العربية السورية  

 

___________ 


