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 جملس حقوق اإلنسان
 األربعونالثانية و الدورة 

 2019أيلول/سبتمرب  9-27
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 ** *حقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السوريةتقرير جلنة الت  

 موجز  
دخل الصراع اآلن يف اجلمهورية العربية السورية عامه الثامن، يف الوقت الذي ال يزال  

فيه املدنيون على نطاق البلد أبسره يتحّملون وطأة أعماال التتاال املساتمرةا فالنساال والرجاال 
 راارقل البلااد، علااى ساابيل املثااال، قااد رااهدوا عمليااا  واسااعة النطاااق واألطفااال السااوريون يف

رنها التحالف الادو  الاذي وتاوده الاوالمل  املتحادة األمريوياة ااو وقاوا  ساورمل الد تراطياة 
أد  إىل التادم  راابه الواماال للبلاادا  والتاارا يف اواا) والبااارو  مدياار الاازور  ومااا  و ماااا 

املناطق، اقتيد فيهاا عرارا  اآلالم مان املادني) الفاارين ووبعت ذلك موجا  نزوح من اذه 
إىل مساااتوطنا  مةقتاااة، مااان بينهاااا  ااايإ ا اااول، ماااا أدا إىل إجهااااد ماااوارد ا را اااة ا نساااانية 

 الواقعة ابلفعل حتت ضغط رديدا
ويف الوقت نفسه، فإن ا وما  اجلوية واألرضية للتوا  املوالية للحوومة، اليت بدأ   

ير والراميااة إىل طااارد ا راااابي) التاااابع)  يشااة حترياار الراااا  وا موعااا  املسااالحة يف رااباف/فربا
املروبطة هبا من إدِلب وريف محاة الرما  والالذقية وريف  لب الغريب، قد وصاعد  برول 
رة البنية التحتية اليت ال بد منها لبتال السوان املادني)، ااا يف ذلاك املسترافيا   خط ، مدمِّ

 ق واملنرآ  التعليمية واملوارد الزراعية، ما أجرب مشا  اآلالم على الفراراواألسوا

ويف املنااااطق الااايت وسااايطر عليهاااا اشووماااة، جااارا براااول وعسااافل اعتتاااال وا تواااا   
املاادني)، ا ااان فااايهإ العاثااادون  ااديثاذا وعاااالوة علاااى ذلاااك، ال ياازال وتاااد  ا ااادما  يف درعاااا 

__________ 

مت التوصل إىل اوفااق علاى نرار ااذا التتريار بعاد التااريد املعتااد للنرار بسابب  اروم خارجاة عان سايطرة اجلهاة  *
 املتدِّمة لها

 طايُعمَّإ مرفتاذ اذا التترير كما وردا، وابللغة اليت ُقدما هبا فت **
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  يتسإ بعد  الفعالية، ما حير  مشا  اآلالم من املدني) ودوما والغوطة الررقية مريف دمرق
 من إموانية اشصول على مياه الررب والوهرابل وخدما  التعليإا

ومن أجل التخفيف من أرد الثغرا  إشا اذ يف جمال اشماية، وترتح اللونة جمموعة  
الايت وتادِّ  دعمااذ إىل من التوصيا  الواقعية وتتد  هبا إىل الدول األعضال، وخاصاة إىل الادول 

األطاارام املتحاربااةا ويتحّماال ا تمااك الاادو  كواال مسااةولية مراارتكة عاان اآلالم املةلفااة ماان 
بة ضد مالي) السوري) نسالذ ورجاالذ وأطفاالذا  اجلراثإ املروو 
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 الوالية واملنهجية -أوالا  
، وتدِّ  جلنة 40/17يف اذا التترير، املتدَّ  إىل جملس  توق ا نسان عمالذ بترار ا لس  -1

تياق الدوليااة املساتتلة املعنيااة ابجلمهورياة العربيااة السااورية اساتنتاجالا املتوصَّاال إليهاا بنااال علااى التح
ا  1م2019متو /يوليااااه  10كااااانون الثاا/ينااااير إىل   11التحتيتاااا  الاااايت ُأجريااات يف الفاااارتة مااان 

 واسااااتند  املنهويااااة الاااايت اوبعتهااااا جلنااااة التحتيااااق إىل أفضاااال  ارسااااا  جلااااان التحتيااااق وبعثااااا 
 ااشتاثق وتّصل

متابلاة ُأجريات يف املنطتاة وانطالقاااذ  291ووساتند املعلوماا  الاواردة يف ااذا التترياار إىل  -2
مااااان جنيااااافا وقامااااات اللوناااااة وماااااك واساااااتعراط وحتليااااال صاااااور ماااااأخوذة ابلتواباااااك االصاااااطناعية 

ريار مالسواول  وصور فوووررافية ووسويال  فيديو وسوال  طبيةا وُأخذ  يف االعتباار يف التت
 رساثل ورد  من  ووما  ومنظما  ر   وومية وكذلك وتارير صادرة عن األمإ املتحدةا

مو اوق باه  قادرعندما وواون اللوناة قاد  صالت علاى قد اسُتويف معيار ا  با   واعُترب -3
واااادعو إىل  معتولاااةإىل وجااااود أساااباب يوفااال ألن  لااا  معاااه  -وثّبتااات منااااه  -مااان املعلوماااا  

ب الاذي ُ ادد  وأن الطارم احملاارِ  املراروحث املعنياة قاد وقعات علاى النحاو االعتتاد أبن اشواد
ا وقاد أت ّاار  حتتيتاا  اللونااة كاذلك أبوجااه التلاق املتعلتااة اويتاه قاد ارووااب االنتهاكاا  املعنيااة

اللوناة   لّاتمجياك اشااال ،  ويف .متابال  معهإ ُُتراألرخا  الذين ابشماية فيما يتصل اب
 ."الضرر لتسّبب يفاعد  "وسرترد ابدأ 

وقاد  لات اللوناة، مناذ بداياة عملهاا، مفتو اة للنتااس براأن اساتنتاجالا ماك سالطا   -4
 يزال يوبح حتتيتالاا اجلمهورية العربية السورية، وإن كان  رماهنا من الوصول إىل البلد ال

 مالحظات متهيدية -اثنياا  
التااانون الاادو  شتااوق ا نسااان خااالل قرابااة ساااا ساانوا ، أّرخاات اللونااة النتهاكااا   -5

وللتانون الدو  ا نسااا يف اجلمهورياة العربياة الساوريةا وطاوال ااذه الفارتة، وولّاد  عان الصاراع 
السوري آالم مةلفة من مرااد الصراع املختلفة يتابلها جمموعة متنوعة مان أوجاه الواقاك الباال  

االنتهاكااا  ماان  يااه نطاقهااا والطاارق  التسااوة علااى السااوري) نسااالذ ورجاااالذ وأطفاااالذا و تلااف
مة فيهااا مااان منطتااة إىل أخااارا، وبعاااذ للفاااعل) الاااذين يرااّنون محاااال  يف منطتااة معيناااة  املسااتخد 

ياازال املادنيون دالاادون اشيااة علااى  كثاا  مان احملافظاا ، ال وأولشاك الاذين يساايطرون عليهااا ويف
ةالل معااا ة اااإ م اان ينتمااون إىل فشااا  يتعلااق ابشمايااةا وأرااد ااا الااررإ ماان الثغاارا  ا اثلااة فيمااا

 ضعيفة مثل النسال واألطفال وكبار السن وذوي ا عاقا  واألقليا ا
يف ذلاك يف إدلاب وريااف  وال يازال املادنيون يتحّملاون وطاأة أعماال التتااال املساتمرة، ااا -6

يف   ل مسة من مساا  الصاراعا ووصااعد  والالذقية وريف  لب الغريب، واو ما محاة الرما 
رة باذلك البنياة التحتياة الايت ال باد منهاا  الواقك عمليا  التتال أ نال الفرتة املرمولة ابلتتريار، ُمادمِّ

يف ذلاك املسترافيا  واألساواق واملنراآ  التعليمياة واملاوارد الزراعياة،  لبتال السوان املدني)، اا
 ررقل البلد مديار الازور  الوقت نفسه، رهد املدنيون يف أجرب مشا  اآلالم على الفرارا ويف ما

__________ 

 أعضال اللونة اإ ابولو س جيو بينه و مالرثيس  وكارين كونين  أبو  يد، وااا جمّللا  1م
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مخاااود نااا ان العملياااا  العساااورية الواساااعة النطااااق الااايت رااانها التحاااالف الااادو  بتياااادة الاااوالمل  
 وقوا  سورمل الد تراطية، واليت أّد  إىل التدم  ربه الوامل للبلدا  والتراا  2ماملتحدة

م مااان املااادني) ووبعااات ذلاااك موجاااا  نااازوح مااان ااااذه املنااااطق، ساااعى فيهاااا عرااارا  اآلال -7
أدا إىل إجهااد  الفارين من مناطق التتال يف ديار الازور إىل التماال اللواول يف مساتوطنا  مةقتاة، ماا

مااوارد ا را ااة ا نسااانية الواقعااة ابلفعاال حتاات ضااغط رااديدا وقااد أساافر  عمليااا  الناازوح اااذه لاايس 
عااان وو ياااك رااا  متسااااو   فتاااط إىل ددودياااة إموانياااة  صاااول املااادني) علاااى املاااوارد املطلوباااة بااال أيضااااذ 

 اال،  واازال بااال للخاادما  يف مجيااك أاااال البلاادا وفضااالذ عاان ذلااك، فااإن عمليااا  الناازوح املتطاولااة ال
وخاصة يف سياقا  املخيما  الوب ة، ومن بينها  يما  ا ول وع) عيسى وروج والعتمة والركبان، 

 وسط مناطق قفرةااحملصور فيها مشا  اآلالم من املدني) يف  ل أوضاع ابثسة و 
 صاار  ااا ماان السااوري) نسااالذ ورجاااالذ وأطفاااالذ ماان االضااطهادا ففاال  وعاناات أعااداد ال -8

يازال املاادنيون  إدلاب، علاى سابيل املثاال،  ياه ينراط ا رااابيون التاابعون  يشاة حتريار الراا ، ال
عان اخاتالفهإ مان داري وعاذيبهإ  عاراهبإ  ُُيتط فاون، وكثا اذ ماا حُيتو زون بصورة را  مراروعة أو

املناطق اليت وسيطر عليها اشوومة، جرا برول وعسفل اعتتال املدني)،  النا ية السياسيةا ويف
 جرا ا توا اإ ومضايتتهإ وإسالة معاملتهإ ووعذيبهإا ا ن فيهإ أرخا  عاثدون  ديثاذ، كما

وزال  الصراع، ال وبينما رهد السوريون من مجيك ا لفيا  قدراذ ااثالذ من العنف منذ بدل -9
النسال والبنا  واألوالد اإ من أت ّروا به على او ر  متناسب ألساباب را ا ووضاطلك النساال 
السورمل  على او متزايد اسةوليا  وتواو  أدواران التتليدية، يف  ) أن أوجه انعدا  املساواة 

وازال وتاّوط متاتعهن  نس اليصا بها من أضرار وتعلق بنوع اجلا ب) اجلنس) التاثمة من قبل وما
حبتااوقهن ا نسااانية األساساايةا وفضااالذ عاان ذلااك، فااإن اشاااال  املتزاياادة بساارعة لاازواج األطفااال 
وعمل األطفال وُتنيداإ التسري ال رااد على آليا  التوّيف السلبية الرامية إىل التخفيف من 

املدنية ووسويل  اال  الوالدة، يزال من الصعب أيضاذ اشصول على املستندا   التيود املاليةا وال
 صر  ا من البنا  واألوالد يف مجيك ربوع البلد، ويتبك كث  منهإ  يعود ابلضرر على أعداد ال اا

 إموانية للحصول على التعليإا يف  يما  األرخا  املرردين داخلياذ بال
طااااام ويف الوقاااات نفسااااه، يُااااربان نطاااااق و وااااإ عمليااااا  اال توااااا  التعساااافل واالخت -10

واالختفال التسري، إىل جانب ودم  البىن التحتية اشيوية واالفتتار إىل ا دما  املتدَّمة برول 
واازال قاثمااة  صااو  العااودة  فعااال وإىل وو يااق األ ااوال املدنيااة، علااى التحاادمل  العدياادة الاايت ال

تلبيااااااة  ا ولA/HRC/40/70املسااااااتدامة لارااااااخا  املرااااااردين داخلياااااااذ ولالجشاااااا) مانظاااااار الو يتااااااة 
 اال تياجا  األساسية للعاثدين، يوون من الضروري إعادة أتايل البنية التحتيةا

وماان أجااال التخفياااف مااان أكثااار  غااارا  اشمايااة إشا ااااذ، داااب علاااى التاااوا  اشوومياااة  -11
عااااثق إىل  واجلماعاااا  املسااالحة ومجياااك أطااارام الصاااراع أن ويّسااار وصاااول ا را اااة ا نساااانية باااال

ابلتتااالا وداااب ا اااذ إجااارالا  اادفااة متضاااافرة ماان جاناااب الاادول األطااارام،  املاادني) املتاااأ ّرين
وخاصة ولك اليت وتد  دعماذ إىل األطرام املتحاربة، نظراذ إىل أهنا وتحّمل مساةولية مرارتكة عان 

بة ضد مالي) النسال والرجال واألطفال السوري)ا  اجلراثإ املروو 
__________ 

حملاربااة ونظاايإ الدولااة ا سااالمية يف  دولااة عضااواذ  60حتااالف دو  يضااإ معاااذ أكثاار ماان  2014 منااذ عااا  ورااّول  2م
 .بينها الضراب  اجلوية العراق والرا  مونظيإ الدولة ا سالمية  اوموعة متنوعة من الوساثل، من



A/HRC/42/51 

GE.19-13938 6 

 التطورات السياسية والعسكرية -اثلثاا  
خااالل الفاارتة قيااد االساااتعراط، كاناات العمليااا  العسااورية الرثيساااية وتتصاار بصااورة رثيساااية  -12

على مسر ّل عمليا  ا ن)، مها دافظة إدلب ودافظة دير الزورا و هر  يف أماكن أخرا  اال  
متااارّد أّد  إىل انعااادا  األماااان بصاااورة عاماااة وإىل نرااااول صاااراعا  منخفضاااة الراااادةا واساااتمر  أيضاااااذ 

 ااجلغرافيا السياسية ورّولت، يف بعض اشاال ، لديداذ للسلإ واألمن يف املناطق املعنية ووورا 
أّما يف دير الزور، فتد استمر  قوا  سورمل الد تراطية مقسد ، مدعومةذ إبسناد جاوي  -13

ماان التحااالف الاادو  بتيااادة الااوالمل  املتحاادة، يف راان محلتهااا ضااد ونظاايإ الدولااة ا سااالمية يف 
كاانون الثاا/ينااير متونات قساد، بعاد   15ا سالمية ا وابتادال مان  ةراق والرا  مونظيإ الدولالع

ا سالمية إىل اجلنوب على طول وادي هنر الفرا   ةارتباكا  يف السوسة، من دفك ونظيإ الدول
 لاارتّده إىل معتلااه األخاا  يف البااارو ا ومااك وصااول اشملااة العسااورية إىل مر لتهااا النهاثيااة، ااارب
عررا  اآلالم من املدني)، ا ان فايهإ متااولو ونظايإ الدولاة ا ساالمية وأفاراد ُأس اراإ، مان خاط 

 23 املواجهااة عااان طرياااق  ااارا  إنساااانية ونتلااتهإ قساااد إىل  ااايإ ا اااول يف دافظاااة اشساااوةا ويف
آذار/ماااارل، أعلااان التاثاااد العاااا  لتساااد، مظلاااو  عبااادي، انتهاااال اشواااإ ا قليمااال لتنظااايإ الدولاااة 

  سالمية يف اجلمهورية العربية السوريةاا
وأ نااااال الفاااارتة املراااامولة ابالسااااتعراط، وقعاااات دافظااااا  إدلااااب وريااااف محاااااة الرااااما   -14

والالذقيااة وريااف  لااب الغااريب يف أ ابياال التصااعيد العسااوري ورااهد  موجااة ماان العنااف ضااد 
ور، ساعت التاوا  املدني)ا وعلاى الاررإ مان إنراال منطتاة منزوعاة الساالح علاى امتاداد ااذا احملا

 ا 3ماملوالية للحوومة إىل طرد ايشة حترير الرا  واجلماعا  املسلحة املروبطة هبا من اذه املنطتة
ويف أواخر نيسان/أبريل، وصلت موجة االرتباكا  وعمليا  التصف اجلوي يف مجياك  -15

وسااية والسااورية مواقااك أااال املنطتااة املنزوعااة السااالح إىل ذرولاااا واسااتهدفت الطاااثرا  اشربيااة الر 
ايشة حترير الرا  واجلماعا  املسلحة املروبطة هبا يف ريف إدلب ومحاة، بينما صّعد  ايشة حترير 

ماان اومالمااا االنتتاميااة ضااد املواقااك اشووميااة يف دافظااة  لااب   4مالرااا  وونظاايإ  اارال الاادين
أكاااارب محلااااة قصااااف يف  وضاااد قاعاااادة محيماااايإ اجلويااااة مابلالذقيااااة ا وراااهد  أوىل أمل  أملر/مااااايو

راهراذا ومّونات محلاة التصاف اجلاوي ااذه اجلايي الساوري أيضااذ مان التتاّد  يف  15املنطتاة مناذ 
اجليااب اجلناااويب الغااريب مااان املنطتاااة املنزوعااة الساااالح إبدلااب، يف اُتااااه بلااادا  كفاار نباااودة وقلعاااة 

علااى بلاادة كفاار  أملر/مااايو، بعاادما ساايطر 26املضاايق واشااويزا ووباطااأ وتااّد  اجلاايي السااوري يف 
الوقت نفسه، وواصلت ا وماا  اجلوياة الايت اساتهدفت بلادا  ومادن   نبودة املتنا ع عليهاا ويف

كفااار نباااودة وخاااان رااايخون ومعااارة النعماااان وجسااار الراااغور وساااراقبا وأد  ا وماااا  اجلوياااة 
وعمليا  التصف األرضل على الترا والبلدا  يف ريف محاة الرما  وريف إدلب اجلنويب إىل 

اساتمر  طاوال الفارتة املرامولة  الدمار ابلبىن التحتية املدنية البالغة األمهيةا كماا شاق الضرر أوإ
 ابلتترير اشملة العسورية للتوا  املوالية للحوومة ضد ايشة حترير الرا  وا موعا  األخراا

__________ 

، وّقعاات ايشاة حتريار الرااا  علاى اوفااق لوقااف إطاالق الناار مااك جبهاة التحرياار 2019كاانون الثاا/ينااير   10يف   3م
ببساااط  -" وومااة ا نتااااذ" التابعااة  اااا   ول -أوقااف مجياااك أعماااال التتااال ومساااح  يشااة حتريااار الراااا   الوطنيااة، ماااا

 ليت كانت وسيطر عليها سابتاذ جبهة التحرير الوطنيةاسلطان  ومها ا داري على املناطق ا

 ونظيإ  رال الدين او مجاعة متمردة مسلحة متحالفة مك التاعدةا  4م
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  وارتد  أيضاذ ديناميا  الصراع يف عفرين م لب  يف رول العنف املسلح وا وما -16
على املدني)ا فما ُيسمَّى ابجليي الوطين السوري قد عز  وجوده املسلح يف املنطتاة وأنراأ إطااراذ 
أمنيااذ رمسيااذ يتضامن مراكاز عملياا  وونسايقا وبراول ماوا  ، قامات اجلماعاا  املتماردة الوردياة، 

فرين، املروبطة بو دا  محاية الرعب الوردي، مثل ررفة عمليا  رضب الزيتون وقوا  حترير ع
 برن  رب ر  متما لة ضد الفصاثل اليت وعمل حتت إمرة اجليي السوري اشرا

ويف اجلانب السياسل،  لت التوورا  ب) الوالمل  املتحدة ووركيا مستمرة برأن الدعإ  -17
كانون الثاا/يناير، بدأ البلدان مفاوضا  برأن اقرتاح وارنطن  املتدَّ  من األوىل إىل قسدا ويف

"منطتة آمنة" يف املناطق اشدودية امللتهبة يف مشال ررقل اجلهورية العربية السوريةا وأعلن إبنرال 
الااارثيس رجاااب طياااب أردوراااان رثااايس وركياااا أن لبلاااده اشاااق يف إنراااال "املنطتاااة اآلمناااة" املترت اااة 

عااإ ا ود 5م1998 املوقَّااك عليااه باا) وركيااا واجلمهوريااة العربيااة السااورية يف عااا  اوفاااق أضاانةاوجاب 
االحتااااد الروسااال ااااذا ا عاااالن، بينماااا اّدعااات  ووماااة اجلمهورياااة العربياااة الساااورية أن إ ياااال ااااذا 
االوفاااق يعتمااد علااى قيااا  أنتاارة إبهنااال دعمهااا جلماعااا  املعارضااة املساالحة وبسااحب قوالااا ماان 

 مشال رريب اجلمهورية العربية السوريةا
ر االسااتيال لاادا السااوانا فمنااذ أن ويف جناوب اجلمهوريااة العربيااة السااورية،  اات مراااع -18

أعااااد  اشوومااااة بسااااط ساااالطتها يف مجيااااك أاااااال جنااااوب البلااااد، أطلتاااات الراااارطة الساااارية محلااااة 
اعتتاال  استهدفت رخصيا  املعارضة السابتة، األمر الذي أراع ا وم على نطاق واساكا 

ل جديااد للاارثيس دافظاة درعااا، وصالت التااوورا  إىل ذرولاا يف آذار/مااارل عنادما ُوضااك متثاا ويف
أدا إىل نرااار و ااادا   الساااابق  ااااف. األسااادا وامتاااد  اال تواجاااا  إىل مديناااة طفاااس، ماااا

 زيران/يونيااااه، اراااتد   اااادة انعااادا  األماااان بعااااد  إضاااافية ماااان اجلااايي السااااوري يف املنطتاااةا ويف
 اااادوث اروفاااااع يف  اااااال  قتاااال متاااااول) ساااااابت) ابجلاااايي السااااوري اشاااار وجنااااود  واااااومي)، 

 اصل اال تواجا  ضد قوا  األمنااب ضافة إىل وو 
وعلى الصعيد السياسل، قا  املبعوث ا ا  اجلديد لام) العا  إىل سورمل أبول ر لة  -19

كااانون الثاا/يناااير،  يااه اجتمااك مااك  ثااب رثاايس الااو رال وو ياار ا ارجيااة   15لااه إىل دمرااق يف 
 28 ملبعاااوث ا اااا ا ويفالسااايد ولياااد املعلاااإ الاااذي أعااارب عااان اساااتعداد اشووماااة للتعااااون ماااك ا

رباف/فرباير، أدىل املبعوث ا ا  أبول إ اطاة إعالمياة لاه أماا  جملاس األمان  ادد فيهاا إمجااالذ 
ا وعلااى الااررإ ماان  6ماألااادام ا مسااة لتفاعلااه مااك اجلهااا  الفاعلااة السااورية وا قليميااة والدوليااة

__________ 

، ياادعو الساالطا  السااورية إىل موافحااة  اازب 1998وراارين األول/أكتااوبر  20اوفاااق أضاانة، املوقَّااك عليااه يف   5م
 كيا اشق يف التدخل عسورملذ يف اجلمهورية العربية السوريةاالعمال الوردستاا يف األراضل السورية، ويعطل ور 

املبعاوث ا اا  مااك اجلهاا  الفاعلاة الساورية وا قليمياة فيماا يلال  مأ  باادل  لتفااعال وتمثال األاادام ا مساة   6م
أجال  من واالطمشناناملعارضة برأن بنال الثتة قوا مك  وومة اجلمهورية العربية السورية و  مستمرووعميق  وار 

احملتوزين واملختطف) األرخا  بيشة آمنة واادثة ودايدة؛ مب  رؤية املزيد من ا جرالا  امللموسة برأن  ليشة
إرارا  جمموعاة  واألطرام السورية ومجيك املعنيا)؛ مج الضامنة أستا   أطرامالتواصل مك  عن طريقواملفتودين 

 جاديرة ابلثتااةجلناة دساتورية  انعتاادوإراراكهإ يف العملياة؛ مد  إىل األماا   مسا ة التحاّر واساعة مان الساوري) يف 
 يف سبيل حتتيقيف أقرب وقت  ون؛ مه  مساعدة األطرام الدولية على وعميق  واراا للوميك ومتوا نة وراملة 

تمتاك والساوري  وان أن  للصاراعومساتدامة  جاديرة ابلثتاةا ادم املرارت  املتمثال يف التوصال إىل وساوية سياساية 
 28ا انظر ا  اطة املتدمة من املبعوث ا ا  إىل جملس األمن برأن اجلمهورية العربياة الساورية، بررعية دولية
-https://dppa.un.org/en/security-council-briefing-syria-specialا متا ة على الرابط  2019رباف/فرباير 

envoy-geir-o-pedersenا 
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هنااثل براأن وواوين اللوناة  ياتإ التوّصال إىل أي اوفااق اجلهاود الدبلوماساية للمبعاوث ا اا ، م
 الدستورية واتريد عتد أول اجتماع  اا

ويف وطااور سياساال مهااإ آخاار، دعااا رثاايس الااوالمل  املتحاادة األمريويااة، الاارثيس دو لااد  -20
وراماااب، إىل االعاااارتام ابلساااايادة ا ساااراثيلية علااااى مروفعااااا  اجلاااوالن احملتلااااةا وأعلناااات اشوومااااة 

امعااة الاادول العربيااة أن اااذه ا طااوة راا  قانونيااةا وكااان جملااس السااورية ودول آسااتا  الضااامنة وج
 ، أن التاارار ا سااراثيلل بفاارط قوانينااه وواليتااه التانونيااة 1981م497األماان قااد أعلاان، يف قااراره 

 ا 7موإداروه على مروفعا  اجلوالن السورية احملتلة او قرار الغ  وابطل وليس له أ ر قانوا دو 
صااالت إساااراثيل رااان اوماااا  علاااى األاااادام ا يرانياااة وأاااادام ويف الوقااات نفساااه، وا -21

 زب هللا يف اجلمهورية العربية السوريةا ففل رهري أملر/مايو و زيران/يونيه، صاّعد ساالح اجلاو 
ا سااراثيلل اوماوااه علااى املواقااك املواليااة للحوومااة يف مشااا  التنيطاارة ومحاا  رداذ علااى اومااا  

العربية السوريةا وولتت اللونة وتارير عن اوما  جوية  صاروخية مدَّعاة من جانب اجلمهورية
متو /يوليه على دافظا  دمرق وريف دمرق ومح  يُادَّعى أهناا أد  إىل وقاوع  1إسراثيلية يف 

  اS/2019/545وفيا  وإصااب  يف صفوم املدني) مانظر الو يتة 
يااااة العربيااااة السااااورية، ويف أواثااال متو /يوليااااه، أعاااااد الااارثيس برااااار األسااااد، رثااايس اجلمهور  -22

فيهااا  ورااويل اجلهااا  األمااين للبلاادا ومشلاات اااذه التغياا ا  مااديري األجهاازة األمنيااة الرثيسااية، اااا
املخابرا  اجلوية وأمان الدولاة واألمان السياسال واألمان اجلنااثلا وعاالوة علاى ذلاك، ُعا) رثايس 

  ثباذ للرثيس للرةون األمنيةا موتب األمن الوطين السوري
املمثلااة ‘متو /يوليااه أيضاااذ، وقعاات قااوا  سااورمل الد تراطيااة مقسااد  خطااة عماال مااك  ويف -23

ماااان أجاااال إهنااااال ومنااااك ُتنيااااد األطفااااال ‘ ا اصااااة لاماااا) العااااا  املعنيااااة ابألطفااااال والناااازاع املساااالح
واسااااتخدامهإ، وكااااذلك حتديااااد اويااااة األوالد والبنااااا  املوجااااودين يف صاااافوم ا موعااااة والفصاااال 

  للحماية ووداب  أتديبية فيما يتصل بتونيد األطفال واستخدامهإابينهإ، وا اذ وداب 

 محاية املدنيني -رابعاا  
وزال أبر  مساة  ، ال 8مبعد مرور أكثر من سبك سنوا  على بدل الصراع املسلح الو رل -24

مااان مساااا  أعماااال التتاااال يف مجياااك أااااال اجلمهورياااة العربياااة الساااورية اااال عاااد  االمتثاااال املتعّماااد 
وارفض براول  وازال مجياك األطارام املتحارباة وتوااال أو تانون الادو ا وعاالوة علاى ذلاك، اللل

يف ذلااك ضااما   وساامح بوصااول املساااعدا  ا نسااانية  وعساافل وتااد  ضااما   ابشمايااة، اااا
الوقااات نفساااه، راااهد  الفااارتة  براااول مساااتمر وباااال عااااثق إىل الساااوان املااادني) الضاااعفالا ويف

عراط وصااعد عمليااا  االسااتهدام املتعّمااد للمنااطق الاايت يسااونها ماادنيون املرامولة هبااذا االساات
 ولاعيان احملميةا

__________ 

 ا73/100مة انظر أيضاذ قرار اجلمعية العا  7م

 2012خلصات اللونااة أوالذ إىل وجااود ناازاع مساالح راا  دو  يف اجلمهوريااة العربيااة السااورية باادأ يف رااباف/فرباير   8م
  اA/HRC/21/50مانظر على سبيل املثال الو يتة 
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وور  استنتاجا  اللونة بوضوح إىل وجود أوضاع متباينة من  يه سيادة التانون يف  -25
يزالاااون يراااعرون بعاااد  األماااان وبعاااد   املنااااطق املختلفاااة مااان البلاااد وأن املاااواطن)، بوجاااه عاااا ، ال

مااان جاناااب الدولاااةا فااااملواطنون، علاااى سااابيل املثاااال، معرَّضاااون لالختطاااام لااادفك فدياااة محاااايتهإ 
أسااباب عيهرااهإ  م اان فتاادوا  تلوااالإ أو ألرااراط سياسااية، ولالبتاازا  ولاعمااال العتابيااةا أمااا أو

ااازين يواجهاااون خطااار  فلااايس لاااديهإ مااان سااابيل للعدالاااة يُعتاااد هباااا، يف  ااا) أن األراااخا  احملتو 
 املة وكذلك، يف بعض األ يان، خطر ا عدا االتعّرط لسول املع

 دير الزور -ألف 
 ، 16، الفتارة A/HRC/40/70عتب وقف العملياا  العساورية الرثيساية يف اوا) مالو يتاة  -26

واصاااالت اللونااااة التحتيااااق يف املرا اااال النهاثيااااة لعمليااااة عاصاااافة اجلزياااارة الاااايت قاماااات هبااااا قااااوا  سااااورمل 
لف الدو ا وكانات ااذه اشملاة موجَّهاة ضاد جياوب ونظايإ الدولاة الد تراطية مقسد  بدعإ من التحا

 و ااااا وطاااوال ااااذه  ا ساااالمية املتبتياااة يف املنااااطق الواقعاااة جناااوب اوااا)، وخاصاااة يف الباااارو  وماااا
العمليااا ، كاناات املعااار  وتسااإ براان املشااا  مااان ا ومااا  اجلويااة ماان جانااب التحااالف وعملياااا  

د وقوا  التحالف والتاوا  العراقياة عان طرياق العملياا  الايت التصف املدفعل الرديد من جانب قس
رااانتها عااارب اشااادود، وكااااذلك، أ ياااا ذ، التصاااف املنطلااااق مااان األراضااال الاااايت وسااايطر عليهاااا  وومااااة 
اجلمهورياااة العربيااااة الساااوريةا ورّد علااااى ذلااااك عناصااار ونظاااايإ الدولااااة ا ساااالمية، املتمرتسااااون يف قواعااااد 

)، ا اااان فاااايهإ نسااااال وأطفااااال، إبطااااالق قااااذاثف موجَّهااااة مضااااادة دصَّاااانة ووسااااط املشااااا  ماااان املاااادني
 اللداباب ، ون ان قناصة، وبعبوا   سفة دمولة يف مركبا 

وواصالت اللوناة حتتيتالااا يف سلسالة ماان ا وماا  اجلويااة الايت راانها التحاالف الاادو   -27
 ، والايت 49، الفتارة A/HRC/40/70بتيادة الوالمل  املتحدة أ نال عملية عاصفة اجلزيرة مالو يتاة 

  3أساافر  عاان عاادد مروفااك ماان ا صااااب  يف صاافوم املاادني)ا وعلااى ساابيل املثااال، ُراانت يف 
صااابا اذ سلساالة مااان ا وماااا  اجلويااة أصاااابت مباااىن  30/7كااانون الثاا/ينااااير يف اااو السااااعة 

رت ررقل مركز سونياذ من طابق وا د وجواره املباررا وكان املبىن يتك على مسافة أكثر من كيلوم
يف ذلك اشفرة النامجة عنها، ابالقرتان  بلدة الرعفة جنويب او)ا وأّدا حتليل موقك الضربة، اا

مك أقوال رهود العيان اليت وتحدث عن عملية إطالق صواريد من متاولة نفا اة، إىل أن  لا  
 ا 9ماللونة إىل أن األضرار كانت بسبب اوو  جوي

أوالد  3نسااال ورجاال وا ااد و 3رخصاااذ ماادنياذ، ماان بياانهإ  16 وأد  الغااارة إىل متتاال -28
أقال، وكاان عمار  سانوا  أو 5بنا ا وكانت أرلبياة األطفاال الاذين قُتلاوا يبلغاون مان العمار  9و

أصغر ضحية ااو رضايك عماره راهران ا ناانا وكاان أرباك عرارة ضاحية ينتماون إىل نفاس األسارة، 
 يف املنزل نفسها وجنا ولدان من ا وو  ُأصيبا وروحابينما كان ا نان آخران قريبان  إ يعيران 

وأّكاد  أقاوال الراهود وصاور التواباك االصاطناعية مالساواول  ووساويال  الفياديو الاايت  -29
ورد  إىل اللونااة وفحصااتها أن ا اادم املتصااود اااو مبااىن منعاازل يتااك يف ضااوا ل الراافعة علااى 

__________ 

كة ، رنت فرقاة العمال املرارت 2019كانون الثاا/يناير   12و 2018كانون األول/ديسمرب   30ب)  يف الفرتة ما  9م
ارااااتباكاذ يف اجلمهوريااااة العربيااااة السااااورية،  1 147ضااااربة وتااااألف ماااان  575املتضااااافرة معمليااااة العااااز  الصاااالب  

 /www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1734375 الرابط  انظر

january-15-cjtf-oir-strike-summary-dec-30-2018-jan-12-2019ا 



A/HRC/42/51 

GE.19-13938 10 

 السااونية الواقعااة قبالاة الطاارق الرثيساايةا وبينمااا بعاد مشااا  األمتااار مان ا موعااة التاليااة ماان املبااا
أكد األرخا  الذين ُأجريت معهإ متابال  وجود إراابي) اتبع) لتنظيإ الدولة ا سالمية يف 

علاااى وجااااود أي ااااادم  ُتاااد اللونااااة أي مةراااار علاااى أي وجااااود للتنظاااايإ أو الرااافعة نفسااااها، م
 وقت ا وو اعسوري يف املنطتة األوسك احمليطة ابملنزل املضروب 

وواااذكِّر اللوناااة اب وماااا  الساااابتة العديااادة الااايت رااانها التحاااالف الااادو  الاااذي وتاااوده  -30
ا وفضاااالذ عااان ذلاااك، ورااا   10مإصاااابتهإ الاااوالمل  املتحااادة والااايت أسااافر  عااان متتااال مااادني) أو

الذين  اللونة إىل املوقك املنعزل للموان املستهد م، والعدد املروفك لإلصااب  يف صفوم املدني) 
كانوا يف أرلبيتهإ السا تة من األطفال، وإىل األقوال احملددة لرهود العيان اليت ووّضح اشضور 
اشصري للمدني) يف مواان اشادث، واال مجيعهاا أماور وتفاق علاى عاد  وجاود اادم عساوري 

 يف منطتة ا وو  برول واضحا
وتخاذ    التحالف الدو  موور  األدلة املتحصَّل عليها برأن اذا اشدث إىل أن قوا -31

اال تياطيا  الضرورية للتمييز بتدر كام  ب) األادام العسورية واملدني)ا و ل  اللونة إىل 
ااه  ياادعو إىل االعتتاااد أبن قااوا  التحااالف الاادو  راااا م أنااه ووجااد ماان األسااباب املعتولااة مااا ووجِّ

لاااااااك ابالساااااااتناد إىل أهناااااااا أخفتااااااات يف أن وفعااااااال ذ اومالاااااااا إىل اااااااادم عساااااااوري دااااااادد، أو
إصاابة  اال تياطيا  الضروريةا ذلك أن رن اوما  عرواثية ُوسفر عن وقوع  ااال  قتال أو

يف صاافوم املاادني) اااو أماار يرقااى إىل مسااتوا جر ااة  اارب يف اشاااال  الاايت ُيضااطل ك فيهااا هبااذه 
 ا 11ما وما  ابستهتار

ا  قسااد بساابب وجااود املاادني) وابلتاارب ماان هنايااة كااانون الثاا/يناااير، وباطااأ وتااد   قااو  -32
أبعاااداد كباااا ة، والااااذين كااااانوا يف أ يااااان كثاااا ة يتااااألفون ماااان أراماااال وأبنااااال متاااااولل ونظاااايإ الدولااااة 
ا سالمية الفارين من منطتة التتالا وووضيحاذ  ذه النتطة، ولّتت اللونة وتارير عن رارة جوية 

د عاال أهنااا قتلاات علااى األقاال رجااالذ كااانون الثاا/يناااير، ا  29يف الساااعا  األوىل ماان صااباح يااو  
  يف البارو  حتتاا، Moshanوا داذ وأربك نسال و ال ة أوالدا وأصاب اذا ا وو  منطتة مو ان م

  يه ُتّمك  رد من املدني) من أجل مغادرة البلدةا
رباف/فرباير، أعلنت قاوا  ساورمل الد تراطياة مقساد  بداياة املعاار  اشامساة الايت  9ويف  -33
كااز  ااول البااارو ا وعنااد اااذه النتطااة الزمنيااة، وبينمااا وتباااين التتااديرا  يف اااذا الصاادد وبايناااذ  ورت 

يصاال إىل ألااف  ياازال يوجااد عاادة مشااا  ماان متاااولل ونظاايإ الدولااة ا سااالمية ومااا كباا اذ، كااان ال
رخ  من املدني) يف ااذا اجلياب، بعاد فارار آالم املادني)، ومعظمهاإ مان النساال واألطفاال، 

__________ 

 ا48-46، الفترا  A/HRC/40/70 ؛ والو يتة 11-7واملرفق الرابك مالفترا   39، الفترة A/HRC/37/72الو يتة   10م

 International Tribunal for the Prosecution ofلالطالع على مسألة النية اجلُرمية، انظر، على سبيل املثال    11م

Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the 

Territory of the Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Stanislav Galić, Case No. IT-98-29-

T, judgment of 5 December 2003 احملومة الدولياة حملاكماة األراخا  املساةول) عان االنتهاكاا  اجلسايمة م
املاااادعل العااااا  ضااااد ، 1991 وباااات يف إقلاااايإ يوروساااالفيا السااااابتة منااااذ عاااا روُ للتاااانون ا نساااااا الاااادو  الااايت ا

، 2003كااااااانون األول/ديسااااااامرب   5، اشوااااااإ الصاااااااادر يف IT-98-29-T، التضاااااااية رقااااااإ ستانيسااااااالم راااااااليتي
 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International   ا وانظار54 الفتارة

Humanitarian Law-Volume I: Rules (Geneva, International Committee of the Red Cross; 

Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2005), rule 156ا 
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أد ه ا وبعااد أسااابيك ماان التتااال اشااامل  81ملنطتااة يف اُتاااه دافظااة اشسااوة مانظاار الفتاارة ماان ا
آذار/ماارل التحريار الوامال  23الوطيس والتدم  رابه الوامال للباارو ، أعلنات قاوا  قساد يف 

 ملناطق العمليا  من ونظيإ الدولة ا سالميةا
ناااة عااادة روامل  عااان راااارا  ليلياااة واب ضاااافة إىل معاااار  جبهاااا  التتاااال، ولّتااات اللو -34

راانتها قااوا  قسااد إبسااناد جااوي ماان الطاااثرا  املرو يااة اشربيااة قدمتااه قااوا  التحااالف الاادو ، 
، 2019كاانون الثاا/يناااير   4أدا إىل متتال وإصاابة مادني)ا وعلاى سابيل املثاال، جارا يف  ماا

اضعة لسيطرة قساد أد  إل يف او الساعة الوا دة صبا اذ، رن رارة ليلية يف قرية الورمة ا 
يصل إىل سانية مدني) من بينهإ مخسة رجاال وامارأاتن وولاد وا اد، وكاذلك إىل إصاابة  متتل ما

يازال قياد التحتياق، ورا  الاروامل    ا) أن سا  األ اداث علاى وجاه الدقاة ال رجل وبناتا ويف
ن   ياة وقاوا  قسااد الايت ولّتتهاا اللوناة إىل  ادوث وباادل  طاالق الناار با) بعاض التاروي) ما

أّدا إىل متتل عدة قروي)ا ونظر  املدعومة من الطاثرا  املرو ية اشربية من النا ية األخرا، ما
ا تماك احمللال إىل ااذه الغاارة علاى أهناا اواو  علااى إخاواهنإ مان أفاراد التبيلاة، بينماا واّدعل قسااد 

 ساااالمية يف الترياااةا وولّتااات أهنااا كانااات وااارد علاااى مصاااادر نااا ان أطلتهااا عناصااار ونظااايإ الدولاااة ا
كاانون الثاا/ينااير بعارط وساوية   27اللونة معلوما  ومساتندا  داعماة مفادااا قياا  قساد يف 

 دوالر إىل أفراد ُأسر التتلىا 80 000ودفك اوجبها 
نيسان/أبريل، يف او الساعة الوا دة صبا اذ، وصف م ن  25ويف  ادث آخر وقك يف  -35

كيف قامت طاثراتن مرو يتان ابلتحليق برول داثري فوق قرية الدمان، ُأجريت معهإ متابال   
دذرو) سوان الترية، ومها وستخدمان موربا  الصو ، من ور  منا  إ ومن أن عد  امتثاا إ 
سيحمل التوا  علاى إطاالق الناارا ووصاف الراهود كياف أن صاواتذ بُاه مان موارب صاو  أ م ار 

عاان مغااادرة اماارأو) وبنتاا) للمناازل وقُايِّااد  أيااديهماا وبعااد  أساافر إ ث مناازل معاا) اغادروااه، مااا
 ) أن وطور األ داث على وجه الدقة او قيد التحتياق،  ذلك، أُمر رجال املنزل اغادروها ويف

قاماات قااوا  سااورمل الد تراطيااة مقسااد  إبطااالق الناا ان يف وقاات ال ااق علااى  ال ااة رجااال واماارأة 
اليو  التا ، ا تج الترويون على قوا  قسد  ر  مسّلح)ا ويف  امل أفاد  التتارير أهنإ مجيعاذ 

 وأُفيد أبهنإ أرعلوا النار يف نتاف وفتيي اتبعة لتسدا
أملر/مايو، يف او الساعة الوا دة صبا اذ، رّنت قسد رارة ليلياة إبساناد جاوي  8ويف  -36

ت سااايطرة قساااادا  ، ابلرااااحيل، الواقعاااة حتااااAl-Katifمااان التحااااالف الااادو ، يف  اااال التطياااف م
وأورد  التتاااارير الااايت ولّتتهاااا اللوناااة وصااافاذ لوياااف راااادر  ال اااة رجاااال مناااا  إ، علاااى الاااررإ مااان 
التحذيرا  املبثو ة اوربا  صو ، وُأطلق عليهإ النار يف وقت ال قا وأُفيد أن ذلاك أّدا إىل 

قساادا واااذه  وبااادل  طااالق النااار عناادما قااا  السااوان الغاضاابون ماان أااال البلاادة ابالرااتبا  مااك
العمليااااة، الاااايت أّد  إىل متتاااال سااااتة رجااااال وإصااااابة رجاااال آخاااار، قااااد أرااااعلت رضااااب السااااوان 

أسفر عن متتل رجل بطريتة عرضية عنادما  وأطلتت ررارة ا تواجا  كب ة يف اليو  التا ، ما
 أطلق متاولو قسد طلتا   رية حتذيرية يف ا وال ابلترب من نتطة وفتييا

وادث املاااذكورة أعااااله، ا اااتج الساااوان احمللياااون علاااى الفسااااد الواساااك واب ضاااافة إىل اشااا -37
االنتراار، واالبتازا ، واالفتتاار إىل ا اادما  واألمان، وإساالة اساتخدا  الساالطة مان جاناب قااادة 
ومتاولل قوا  سورمل الد تراطية مقسد  يف مجيك أاال دافظة دير الازورا والوضاك اشاا ، الاذي 

ساتمرار وجاود ونظايإ الدولااة ا ساالمية، قاد وار  الساوان املادني) يف أوضاااع يازداد وفاقمااذ بفعال ا
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ابثسة من النا ية ا نسانية، حتد من إموانية  صو إ على خدما  الصحة والتعليإ وا دما  
األساساايةا وورااا  اللوناااة ماااك التلاااق إىل أناااه منااذ وقاااف العملياااا  مااان جاناااب قساااد والتحاااالف 

ة وأكثاار ورااّتتاذ ماان ونظاايإ الدولااة ا سااالمية يف وضااعية متاارد علااى الاادو ، ورااار  قااوة أد  درجاا
 مستوا منخفض، فترن اوما  وعمليا  ارتيال يف مجيك أاال دافظة دير الزورا

يف إطااار دوره  -وورا  األ ااداث املااذكورة أعاااله إىل أن قااوا  قسااد والتحااالف الاادو   -38
يف  ياااااذ يف التخطاااايط ملرا اااال العمليااااا  والوتخااااذ مجيااااك اال تياطيااااا  املمونااااة عمل م -الااااداعإ 

يرااول انتهاكااااذ للتااانون الااادو   وتليااال إشاااق الضااارر ابملاادني)، ااااا ونفيااذاا ماان أجااال ُتنااب أو
 ا نسااا

 إدلب، وريف محاة الشمايل، والالذقية، وريف حلب الغريب -ابء 
ل ووركياااا إبنراااال إىل اوفااااق بااا) االحتااااد الروسااا 2018أّدا التوّصااال يف أيلول/سااابتمرب  -39

منطتة منزوعة الساالح وضاإ إدلاب ورياف محااة الراما  والالذقياة ورياف  لاب الغاريب إىل إاثرة 
حتاادث فعااالذ أ مااة يف الوضااك انااا ا وباادالذ ماان ذلااك، وصاااعد  أعمااال التتااال يف  األماال يف أال

 هناياااة راااهر املنطتاااة يف ماااوجت) رثيسااايت)   اااد ت أوالمهاااا يف راااباف/فرباير،   ولتهاااا الثانياااة يف
نيساان/أبريلا ووقات كتابااة ااذا التتريار، كاناات ا وماا  اجلوياة واألرضااية علاى الساوال يف مجيااك 

 ا 12مأاال املنطتة املنزوعة السالخ وتواصل دد ةذ آاثراذ مدمرة
باا) رااباف/فرباير ومتو /يوليااه، قااا  متاااولو ايشااة حترياار الرااا  وجاايي العاازة  ويف الفاارتة مااا -40

املنطتاة املنزوعاة الساالح بران وابال مان الصاواريد علاى املنااطق الايت وسايطر عليهاا  يف نو املوجود
يف صاافوم العراارا  ماان  أوقعاات الرعااباشوومااة يف الريااف احملاايط حبلااب ومحاااة، يف اومااا  

 ا S/2019/462وراويه أباداهنإ مانظار علاى سابيل املثاال الو يتاة  وسّببت يف متاتلهإ أو املدني) أو
ة"  الوقااات نفساااه،  ويف اساااتخد  إرااااابيو ايشاااة حتريااار الراااا  مركباااا  جوياااة مأو "طااااثرا  ُمسااا َّ

يف ذلاااك يف  للهواااو  علاااى املواقاااك العساااورية للتاااوا  املوالياااة للحووماااة يف دافظاااة الالذقياااة، ااااا
 ا 13مقاعدة محيميإ اجلوية

نيسااااان/أبريل، علااااى ساااابيل املثااااال، قااااا  أفااااراد الفصاااايل املساااالح، جاااايي العاااازة،  7ففاااال  -41
وجااودة قاعاادلإ يف سااهل الغاااب مريااف محاااة الرااما   إبطااالق صااواريد علااى مركااز مصاايام امل

ساتة مادني)، مان بيانهإ طفال، وُأصايب ا واو  ممحاة ، فأصابت املرفى الاوطينا وقُتال يف ااذا 
رخصاذ آخرين إبصااب ، مان بيانهإ عااملون طبياون ومرضاى وأطفاالا ووقاك يف الوقات  20 او

 أصاب منزالذ خاصاذ ووار املرفى الوطينا نفسه اوو  صاروخل اثن  

__________ 

علاااى عرااارا  البلااادا  والتااارا مااان  2019عتاااب اساااتيالل إرااااابيل ايشاااة حتريااار الراااا  يف كاااانون الثاا/ينااااير   12م
يف املاثاة مان  90 ، مارل اةالل السيطرة على أكثر من A/HRC/40/70انظر الو يتة مجاعا  مسلحة منافسة م

 دافظة إدلب، على امتداد الرريط ا اور من مشا  محاة ورريب  لبا

وااتمون اللونااة مان حتديااد اويااة الطارم الااذي باادأ اب وااو  علاى الطاارم اآلخاار، فاإن وجااود ايشااة حترياار  بينماا م  13م
تيلااة يف املنطتااة املنزوعاااة السااالح كااان يف  ااد ذاوااه يراااول انتهاكاااذ أل وااا  مااذكرة حتتياااق الرااا  وأساالحتها الث

 17يف  الاايت وقّااك عليهااا االحتاااد الروساال ووركيااا يف سوورااال إبدلااب خفااض التصااعيداسااتترار الوضااك يف منطتااة 
 ا2018أيلول/سبتمرب 
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مسالذ، أطلق إراابيو ايشة حترير  11 زيران/يونيه، يف او الساعة  16وابملثل، ففل يو   -42
يتاااال عاااان عراااارة صااااواريد رااااراد ماااان  الرااااا  املوجااااودة قاعاااادلإ يف خااااان طومااااان م لااااب  مااااا ال

احملايط حبلاابا وأسافر ا وااو  عاان مااإ علاى قريااة الوضايحل الواقعااة يف الرياف اجلنااويب  120 عياار
مدنياذ من بينهإ أربك نسال ومخسة رجال وأربعة أطفال، كانوا مجيعاذ حيتفلون بُعارل يف  13متتل 

 اذلك الوقت
وكانت ا وما  الساابتة وتساإ ابلعراواثية وإبطاالق نا ان املدفعياة براول را  مبارار  -43

جااد هبااا ااادم عسااوري مرااروع، ووروااب يو  علااى مناااطق موتظااة ابلسااوان املاادني) يباادو أنااه ال
كل  الة من ااذه اشااال ، ووجاد أساباب  عليها ورويك سوان الريف احمليط حبماة و لبا ويف

معتولااة واادعو إىل االعتتاااد أبن متاااولل جاايي العاازة وايشااة حترياار الرااا  قااد ارووبااوا جر ااة اشاارب 
، فضااالذ عاان  14مهإ وااروحإصااابت املتمثلااة يف راان اومااا  عرااواثية نااتج عنهااا متتاال ماادني) أو

جر اااااة اشااااارب املتمثلاااااة يف وعّماااااد وروياااااك املااااادني) الاااااذين يعيراااااون يف منااااااطق خاضاااااعة لسااااايطرة 
 ا 15ماشوومة

ومن أجل طارد ايشاة حتريار الراا  واجلماعاا  املروبطاة هباا مان املنطتاة املنزوعاة الساالح،  -44
ير، بدأ  انطتة معرة النعمان رّنت التوا  اشوومية اوما  جوية منسَّتة يف أواسط رباف/فربا

أواثل آذار/مارل، ورداذ على اوما  ُرنت على قاعدة محيمايإ اجلوياة، انضامت  مإدلب ا ويف
عد ذلك بوقت قص ، وجد مشا  اآلالم من املدني) بالتوا  اجلوية الروسية إىل اذه اشملةا و 

يف معمعة كار ة مدّمرة من  يه  يف مجيك أاال املنطتة املنزوعة السالح وديطها أنفسهإ دصورين
 تااوق ا نسااان والوضااك ا نسااااا، نظااراذ إىل أن التااوا  املواليااة للحووماااة قااد باادأ  يف ضااارب 
العراارا  ماان املستراافيا  واملنرااآ  التعليميااة واألسااواق واملاادارل واملخااابز واألراضاال الزراعيااةا 

ملنطتة املنزوعة السالح، بينما ألف مدا من ا 200يصل إىل  وحبلول أواسط أملر/مايو، ُررد ما
مدرسااة و ااالث مسااتوطنا  ماان أجاال األرااخا   16منرااأة صااحية و 15أفاااد  التتااارير أن 

 ااملرردين داخلياذ قد أت ر  أبعمال التتال
 40/6آذار/مارل، فيما ب) الساعة  9وعلى سبيل املثال، قامت التوا  اشوومية يف  -45
 ساراقب مطِلتااةذ أربعاة صااواريد وساببت يف إ ااداث مساالذ، بران اوااو  جاوي يف مشااا  30/8و

أضااااارار ارااااافى اشيااااااة للنساااااال واألطفاااااال وببناااااك للاااااد  وبو ااااادة إساااااعام وتاااااد  ا ااااادما  إىل 
من السوانا وقد مُشال مرافى اشيااة ةلياة األماإ املتحادة لتونّاب النازاع، وكانات  80 000 او

 دث   ا وقد  أ د الرهود وصفاذ ملاالتوا  املوالية للحوومة ودر  إ دا يالا وقت رن ا وو 
مسااالذ إىل منطتااة سااونية وااوار املراافى  40/6مفاااده أن أول صاااروخ قااد ُوجااه يف اااو الساااعة 

فتتل رجالذ وبنتاذا وبعد ذلك بدقاثق، أصاب صاروخ اثن  بنواذ للاد  يف مشاا  ساراقب علاى بعاد 
بية أبضرار وأّدا إىل جعل مرت من مرفى اشياة، فأصاب معدا   يوية وإمدادا  ط 300او 

دقيتة، وووّقعاذ ملزيد  20املبىن ر  صاحل لالستخدا  ملدة أربعة أمل  على األقلا وبعد ذلك بترابة 
دقيتاة  30من ا وما ، جرا حتويل املرضى ارفى اشياة إىل ملوأ حتت األرط بتوا فيه او 

مسااالذ، أصاااب صاااروخ  00/8و 00/7باا) الساااعة  قباال إجالثهااإا وأ نااال عمليااة ا جااالل، مااا
__________ 

 اHenckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, rule 156انظر    14م

وراااارين الثاااااا/  30، اشوااااإ الصااااادر يف IT-98-29-T، التضاااية رقااااإ ستانيسااااالم راااااليتياملااادعل العااااا  ضااااد   15م
 ا109-99الفترا  ، 2006 نوفمرب
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اثلاه املادخل الرثيسال ملرافى اشيااة فأصااب مولّااد كهارابل ومعادا   يوياة أبضارارا وبعاد ذلااك 
دقيتة، أصااب صااروخ راباك و ادة إساعام وتاك علاى أقال مان كيلاومرت وا اد  30إىل  15بنحو 

املرفااق الثاااا  ماان مراافى اشياااة، مساابباذ أضااراراذ ابجلُاادران والنوافااذ وإصااااب  او ااف ذكاار مانظاار
 لالطالع على وصف وفصيلل لسلسلة من ا وما  األخرا ا

دافظااة  وباادأ  التااوا  املواليااة للحوومااة وصااعيداذ اثنياااذ للعنااف يف ريااف محاااة الرااما  ويف -46
أملر/مااااايو، رااااانت التااااوا  املوالياااااة  5نيسااااان/أبريلا وبعاااااد ذلااااك أبسااااابوع وتريباااااذ، يف  29إدلااااب يف 

لى  ال ة مسترفيا  على األقل يف إدلب اال  مرافى الوهاف يف بلادة للحوومة اوما  جوية ع
  ال ومرفى الررق املرموالن ةلية األمإ املتحدة لتوّنب النزاع ومرفى الرا  يف كفر نبلا

مسااالذ، أسااتطت التااوا  املواليااة للحوومااة  00/7أملر/مااايو، يف اااو الساااعة  14ويف  -47
د على سوق للسمك ومدرسة ابتداثياة للبناا  يف جسار ب) صاروخ) وأربعة صواري من اجلو ما

الراغورا وقااد  رااهود العيااان وصاافاذ مفاااده أن  ال ااة صاواريد علااى األقاال قااد ُأسااتطت جااواذ علااى 
السااوق فأ ااد ت دماااراذ كبااا اذ ابحملااال التواريااة وابألكرااا  يف الساااوق، بينمااا ونااا ر  اجلثاااه يف 

يف متتاال سانيااة أرااخا  ماادني) علااى األقاال، ماان  مجيااك أاااال املنطتااة املتااأ ّرةا ووساابب ا وااو 
 بينهإ سبعة رجال وطفلة عمراا  الث سنوا  بينما ُأصيب سانية أرخا  آخرين وروحا

وأرااار رااهود العيااان الااذين ُأجرياات معهااإ متااابال  إىل أنااه بعااد الضااربة األوىل ببضااك  -48
داثياااة للبناااا  فااادّمر جااادراهنا دقااااثق ُأطلاااق صااااروخ اثن  أصااااب مدرساااة عباااد الااارمحن الناصااار االبت

وموتاااب ا دارة فضاااالذ عااان متوااار الوتاااب ابملدرساااة وملعبهااااا ووصاااف أ اااد الراااهود كياااف أن 
املدّرس) قد أ وقفوا يف وقت سابق صباح ذلك اليو  وو يك الرهادا  الدراسية نتيوةذ لتزايد عدد 

ت اللوناة، أ ناال الفارتة طاثرا  االستطالع اليت كانت حتّلق فوق البلدةا وعالوة على ذلك، ولتّ 
مدرساة يف املنطتااة املنزوعاة السااالح يف  70املرامولة ابلتتريار، معلومااا  مو وقاة مفاداااا أن ااو 

ألاف ولمياذ  200 ار  أكثار مان  ُأصيبت أبضارار بسابب أعماال التتاال، ماا إدلب قد ُدمر  أو
 من ولّتل التعليإ النظاملا

يف ذلااك بصااورة خاصااة  لتحتيااة املدنيااة، ااااوإىل جانااب عراارا  ا ومااا  علااى البنيااة ا -49
أعيان دمية، وال . اللونة بتلق ابل  أن عررا  اآلالم من ا وتارا  مان األراضال املزروعاة 
احاصاايل  يويااة وماان أراضاال املاازارع يف املنطتااة املنزوعااة السااالح قااد ُأضاارمت فيهااا الناا ان أ نااال 

ل الايت استعرضااتها اللوناة اشتااول والبساااو) الفارتة املراامولة ابالساتعراطا وأ هاار  صاور السااواو
يف ذلااااك ولااااك املسااااتخدمة يف  راعااااة  و ااااداثق الزيتااااون وااااال حتاااارتق يف مجيااااك أاااااال املنطتااااة، اااااا

 داصيل مثل الرع  والتمح وا ضروا ا والتحتيتا  جارية يف اذا الرأنا
ية للحوومة اوما  ويف أواخر أملر/مايو و   أواثل  زيران/يونيه، رنت التوا  املوال -50

ابساتخدا  أساالحة  ارقااة يف جنااويب إدلاابا فعلااى سابيل املثااال، راانت التااوا  املواليااة للحوومااة 
مساااااال  30/11أملر/مااااايو، باااادأ  يف ااااااو الساااااعة  26و 25اومااااا  يف خااااان رااااايخون يف 

واستمر  بعد منتصف الليلا وكانت أقارب خطاوف للوبهاة مان خاان رايخون يف ذلاك الوقات 
كيلومرتاذا وبسابب ا وماا    12وران وكفر نبودة، وكلتامها وتعان على بعد او ال يف بلديت ص

علااى البنيااة التحتيااة املدنيااة وعلااى األراضاال الزراعيااة، فاار عراارا  اآلالم ماان املاادني) ماان خااان 
 ريخون حبلول متو /يوليها
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يااااااة وقُتاااااال املشااااااا  ماااااان املاااااادني) يف مشااااااال رااااااريب اجلمهوريااااااة العربيااااااة السااااااورية منااااااذ بدا -51
راااخ  مااان  330 000يتااال عااان  ا واب ضاااافة إىل التتلاااى واجلر اااى، ُرااارد ماااا ال2019 عاااا 

النساال والرجااال واألطفاال  اا  هناياة  زيران/يونيااه إىل جمتمعاا  دليااة  تلفاة يف إدلااب وجنااوب 
رريب  لب ودافظة محاةا وفر املدنيون إىل مناطق موتظة ابلسوان كانت املوارد فيهاا راحيحة 

ماااار الااااذي  اد ماااان ا جهاااااد الواقااااك علااااى قاااادرا  ا را ااااة احملاااادودة لاااادا املنظمااااا  ابلفعاااال، األ
ا نسااانيةا يف  اا) أن آخاارين، ماان راا  التااادرين علااى ضاامان موااان  ااإ يف  يمااا  مثاال  اايإ 

مأوا وُأجربوا يف وقت ال ق على التمال ملوأ  عتمة ابلترب من اشدود مك وركيا، قد ُوركوا بال
 50 000يتااارب مااان  ن يف املنااااطق التريباااةا وقاااد وتطعااات السااابل  اليااااذ اااااحتاات أراااوار الزيتاااو 

رخ  من املدني) من املنطتة املنزوعة السالح، وأرلبيتهإ من النسال واألطفال الذين يعيراون 
 خدما  صحيةا أدوية أو على الوفام بدون إموانية اشصول على أرذية أو

قااوملذ أبن التااوا  املواليااة للحوومااة وسااتهدم  ويااو ل  ااط ا وااو  املااذكور أعاااله إحيااالذ  -52
املنرااآ  الطبيااة علااى اااو منهواالا وورقااى اااذه ا ومااا  إىل مسااتوا جر ااة اشاارب املتمثلااة يف 

ا وعالوة على ذلاك،  16ما وو  املتعّمد على األعيان احملمية ومهامجة العامل) الطبي) عن قصد
لناامج) عاان التصاف املسااتمر للمناااطق جارا وو يااق أوضااع خااوم ملماول ماان العناف والرااّدة ا

واقاااك األمااار،  املدنيااة واساااتهدام األعياااان احملميااة محاياااة خاصاااة يف املنطتاااة املنزوعااة الساااالحا ويف
أرااار السااوان إىل أهناااإ يُبُتااون علاااى أنااواراإ مطفاااأة وأهنااإ يتيّااادون حتركااالإ بسااابب ا ااوم مااان 

 خيار سوا الفرارا باليستحدث جواذ ُيرت   فيه املدنيون  ا وما  اجلوية، ما
راىن  وال ظت اللونة نروب عدد من اشراثق اليت أ ّر  على احملاصيل الزراعياة الايت ال -53

بعاض اشااال ، رااا وواون اشراثاق قاد  اد ت  عنها لبتال السوان املدني) على قيد اشياةا ويف
ناااطق الزراعياةا ودااري نتيواةذ السااتخدا  التاوا  املواليااة للحووماة ألساالحة  ارقاة ابلتاارب مان امل

 التحتيق يف ذلكا
ووال . اللونة مك ابل  التلق أن املدني) احافظة إدلب قد عانوا أيضاذ من االضطهاد  -54

خالل العا  األخ ا وكانت اللونة قاد خلصات ساابتاذ إىل أن إرااابيل ايشاة حتريار الراا  ارووباوا 
 ُجر  االعتتال التعسفل اجلماعل للمخالف) سياسياذا

 عفرين )حلب( -جيم 
على وجه ا مجال،  لت األوضاع يف منطتة عفرين واملناطق ا ااورة رايباة طاوال الفارتة  -55

االقتتال فيما ب) ا موعا  املسلحة املتنافساة،  2019 املرمولة ابلتتريرا فبينما استمر يف عا 
لااذي يضااإ معظااإ فصاااثل اجلاايي الااوطين السااوري ا  ورااوَّل ايواال أمااين رمساال يف إطااار ُيساامَّى ب

 ا وقامااات يف 35، الفتااارة A/HRC/40/70رصاان الزيتاااون، ودّعاااإ سااايطروه علاااى املنطتاااة مالو يتاااة 
الواقك الفصاثل املسلحة املنضوية يف اذا ا طار بتتسيإ احملافظة إىل مناطق نفوذ جغرافيةا ودأب 

لساايادة  ب عااا السااوان احملليااون علااى وصااف  الااة مفاداااا وجااود أوضاااع أمنيااة فوضااوية، وريااا
التانون، و دوث  اال  متوررة من ا طف واالختطام والتعذيب واالبتازا  واالرتياالا وااذه 

__________ 

؛ والو يتااااااااة 65-42، الفتاااااااارا  A/HRC/33/55؛ والو يتااااااااة 111-109، الفتاااااااارا  A/HRC/27/60الو يتااااااااة   16م
A/HRC/34/64اعتمااااد جملااااس األماااان 2016أملر/مااااايو  3ا وعااااالوة علااااى ذلااااك، ففاااال 40-30را  ، الفتاااا ،

  ، الذي يدين ا وما  على املنرآ  الطبية والعامل) الطبي) يف  اال  النزاعا2016م2286 الترار
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االنتهاكااا  شتاااوق ا نساااان ماان جاناااب فصااااثل اجلاايي الاااوطين الساااوري أ نااال الفااارتة املرااامولة 
 ابالستعراط قد اوّبعت  طاذ مستمراذ و ون متييزه بوضوحا

فاقماااااذ بفعااال محلااااة متااااّرد موجَّهااااة ضاااد الوجااااود الرتكاااال والفصاااااثل وا داد الوضاااك األمااااين و -56
ضاااها براااول رثيسااال متماااردون أكاااراد مروبطاااون و املسااالحة الداعماااة لاااه يف مشاااال راااريب البلاااد، ُي

 بو دا  محاية الرعب الوردي اليت وعمل يف ول رفعت واملناطق ا اورةا
اطعاة مان جاناب الفصااثل و ل املادنيون يعيراون عاادةذ وساط عملياا  إطاالق  ر متت -57

ُيضااعون مباراارة النتهاكاا  صااارخة شتاوقهإ ا نسااانيةا وعلااى  نراااف املعارضاة أو املتنافساة أو
عاماااااذ وأب  35أملر/مااااايو يف بلاااادة جنااااديرل أن قُتاااال  وج عمااااره  28ساااابيل املثااااال،  اااادث يف 

نراب باا)  لاثالث بناا  وولااد وا اد وذلااك أ ناال وقوفاه خااارج متواره أ نااال وباادل  طاالق النااار
 مجاعت) مسلحت) وعمالن يف إطار اجليي الوطين السوريا

وبينما رهد مركز عفارين سلسالة مان ا وماا  ابلتنابال أ ناال الفارتة املرامولة ابلتتريار،  -58
مدنياذ علاى األقال، مان  13 زيران/يونيه يف مدينة أعزا   ادث كب  وسبب يف متتل  2وقك يف 

اااااو  رخصاااااذ آخااارين وااااراحا ويف 15و ال ااااة أوالد، بينماااا ُأصاااايب بيااانهإ سانيااااة رجاااال واماااارأاتن 
ُيساااامَّى ابلسااااوق الورديااااة رااااديدة اال د ااااا   مسااااالذ، واااااو وقاااات كاناااات فيااااه مااااا 45/9 الساااااعة

ابلساوان ا اارج) مان مساود جمااور عتاب هناياة الصاالة املسااثية، انفوار  سايارة مفخخاة يف 
 االسوق فتتلت وأصابت عدداذ كب اذ من املدني)

 أتثري الصراع املستمر -خامساا  
 عفرين )حلب( -ألف 

،  اال الوضااك األمااين الرايااب يعااّز  بيشااة ارُووباات فيهااا انتهاكااا  عفاارينيف مجيااك أاااال  -59
 اااد ت ملااازيج مااان  يف ذلاااك عملياااا  ا طاااف واالختطاااام الااايت كثااا اذ ماااا شتاااوق ا نساااان، ااااا

مان األ ياان، كاان ضاحامل عملياا  ا طاف  كث  األسباب االقتصادية والسياسية واألمنيةا ويف
مااان جاناااب اجلماعاااا  املسااالحة و/أو العصاااااب  ا جرامياااة ااااإ مااان أصااال كاااردي وكاااذلك مااان 
املادني) الاذين يُنظ ار إلاايهإ علاى أهناإ ميسااورون، ا ان يف ذلاك األطبااال ورجاال األعماال والتوااارا 

كان دري  نتاف التفتيي، أو كان الضحامل ُيتفون عند سفراإ، وابلدرجة األوىل عند وعادة ما
 13خطفهااااإ مااااان مناااااا  إ لااااايالذا وعلاااااى سااااابيل املثاااااال، و ّتااااات اللوناااااة  الاااااة  ااااادث فيهاااااا، يف 

أملر/مايو، أن خطفت مجاعاة مسالحة رجلا) وطفاالذ لدياه إعاقاة ذانياة أ ناال سافراإ مان عفارين 
علياااه عالمااااا  إىل أعااازا ا وأُفياااد أنااااه ُعثااار علااااى أ اااد املخطااااوف) ميتااااذ بعااااد ذلاااك ببضااااعة أمل  و 

دوالر  طالق سراح الرخصا) اآلخاريهن  10 000وعذيب، بينما طلب ا اطفون فدية قدراا 
ا وور  الروامل  اليت ولّتتها اللونة إىل أن الرجل الثاا قد ُعثر عليه ميتاذ بعد اشادث  املخطوف)ه

 الطفلا أبربع) يوماذ وعليه أيضاذ عالما  وعذيب  اارة؛ وُعثر بعد ذلك على رفا 
وكان دري ابنتظا  ووقيف وا توا  ووعذيب وابتزا  األفراد، ومن بينهإ النرطال الذين  -60

ينتتاادون عالنيااة اجلماعااا  املساالحة واألرااخا  الااذين يُنظ اار إلاايهإ علااى أهنااإ داعمااون لااإلدارة 
ماان السااابتةا وعلااى ساابيل املثااال، قااد  أ ااد الرااهود وصاافاذ شالتااه مفاااده أنااه بعااد التاابض عليااه 
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جانااب مجاعااة مساالحة يف كااانون الثاا/يناااير، عااا  ماان الضاارب املااربح واشااروق الرااديدة أ نااال 
 الاااة أخااارا وقعااات يف  دوالر مااان أجااال إطاااالق سااارا ها ويف 600ا تواااا ه إىل أن ُدفاااك مبلااا  

راااباف/فرباير، ألتااات مجاعاااة مسااالحة التااابض علاااى صاااحفل يف عفااارين واُلاااإ إبباااالغ معلوماااا  
 بيةا وضرب ضرابذ مرب اذ أ نال استووابهالوكاال  أنبال أجن

وذكر متيمون للونة أن السوان احمللي) ينظرون إىل موجا  التوقيف األخ ة على أهنا  -61
ااااذا الصااادد، ولّتااات  ورمااال يف املتاااا  األول إىل وولياااد إيااارادا  مالياااة للوماعاااا  املسااالحةا ويف

يااة  ياكاال كرديااة قااد ُأجااربوا علااى دفااك ررامااة اللونااة وتااارير مفاداااا أن راابا ذ أُوقفااوا براابهة التبع
 دوالر من أجل إطالق سرا هإا 400قدراا 
مان دخاول  تلواالإ إذا كاان أفاراد  عفارينُمناك أراخا  مادنيون عاثادون إىل  وكث اذ ماا -62

مجاعا  مسلحة وأفراد أسراإ قد اساتولوا عليهااا وكاان مطلاوابذ مان آخارين دفاك عادة آالم مان 
، A/HRC/39/65را   عااادة  تلوااالإ وساايارالإ إلاايهإ بعااد ساارقتها مانظاار أيضاااذ الو يتاااة الاادوال
 ا ووراا  وتااارير ولّتتهااا اللونااة إىل أن ماازارع) قااد ُأجااربوا علااى دفااك "ضااراثب" لواال 29الفتاارة 

  يزرعوا أراضيهإا وكان مطلوابذ ابملثل من املزارع) العاامل) يف  تاول الزيتاون التخلّال للوماعاا
"ضراثب"ا وفضالذ عن ذلاك، ولّتات اللوناة عادة   املسلحة عن نسبة مشوية معينة من دصو إ ك

يف ذلاك وال جناديرلا  وتارير وتعلق بنهب مواقك اترُيية وأ رية من جانب مجاعا  مسلحة، اا
 ودري التحتيق يف اذه التتاريرا

ى  تااوق املارأة قاد ُفرضاات يف وأراار  أيضااذ وتااارير ولّتتهاا اللوناة إىل أن عاادة قياود علا -63
األراااااهر األخاااااا ة، وخاصااااااة يف املنااااااطق الواقعااااااة حتاااااات ساااااايطرة الفصااااااثل املساااااالحة الاااااايت ونااااااتهج 

ا ومان با) االنتهاكاا  املرووباة فارط أ واا   ي مرادَّدة علاى النساال  17مأياديولوجيا  متطرفاة
مسالحة ابلتحاّرس الوقات نفساه، قاا  أفاراد مجاعاا   والبنا  وقيود علاى  اريتهن يف اشركاةا ويف

 بنسال وبنا ، وخاصة عند داولتهن املرور عرب نتاف وفتييا
ودأب الضاحامل الااذين قاادموا رااواوا إىل ا االس احملليااة والراارطة العسااورية واملااو ف)  -64

األواارا  علاااى التاااول أبن األطاارام املسااايطرة وظااال إمااا رااا  رارباااة يف وتااد  سااابل انتصاااام فعالاااة 
وتلااّق اللوناة أي إرااارة علااى أن الساالطا  الرتكيااة قااادرة علااى  ذلااكا ومرا  قااادرة علااى فعاال  أو

 على أهنا وررب يف ذلكا السيطرة على التصرفا  السيشة للوماعا  املسلحة أو
وال  الاات اللونااة وتلّتااى وتااارير وااّدعل أن الساالطا  الرتكيااة وااتحّوإ يف ا ياكاال ا داريااة  -65

متو اا وأرار سوان إىل أن السالطا  الرتكياة وعاّ) التضااة والتضاثية والتنفيذية وونّسق رةوهنا و 
دري وعيينهإ ابلتنسيق معها، وأهنا  تار أيضاذ وودّرب أفراد الررطة املدنية  واحملام) السوري) أو

جرا إ الل أراخا  مان أصال عاريب   ا وأُفيد أنه كث اذ ما70، الفترة A/HRC/40/70مالو يتة 
ي عملوا سابتاذ يف املةسساا ا و ا  ماك ذلاك، اساتمر األراخا  دل مو ف) ذوي أصل كرد

الذين ُأجريت معهإ متابال  يف وتد  وصف مفاده أن ا ياكل ا دارية والتنفيذية ال إىل  اد 
بعيااااد راااا  قااااادرة علااااى معاجلااااة املظااااام النارااااشة عاااان الساااالو  راااا  املرااااروع ماااان جانااااب عراااارا  

 اجلماعا  املسلحةا

__________ 

 اذه الفصاثل ورمل أ رار الرا  وفيلق الرا  وجيي أسود الررقية ونور الدين  نولا  17م
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 وجااااود أسااااباب معتولااااة واااادعو إىل االعتتاااااد أبن أفااااراد اجلماعااااا  و لاااا  اللونااااة إىل -66
يزالاااون يرووباااون جاااراثإ  ااارب وتمثااال يف أخاااذ الراااااثن واملعاملاااة التاساااية  املسااالحة يف عفااارين ال

 أعاله ا 62أعاله  والنهب مانظر الفترة  61-59والتعذيب مانظر الفترا  

 املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة -ابء 
يف ذلااك دافظتااا  ُياا  مجيااك املناااطق الواقعااة حتاات ساايطرة التااوا  اشووميااة، اااافيمااا  -67

ريااف دمرااق ودرعااا،  لاات اللونااة وتلّتااى روامل  وتحاادث عاان اال توااا  التعساافل واالختفااال 
 ا ففااال ياااربود والتلماااون مرياااف دمراااق ، 77-73، الفتااارا  A/HRC/40/70التساااري مالو يتاااة 

عامااااذ  25و 20الرجاااال الاااذين وااارتاوح أعمااااراإ بااا)  علاااى سااابيل املثاااال، جااارا ووقياااف عرااارا 
 واختفوا قسرملذ أ نال الفرتة املرمولة ابالستعراطا

 درعا  
لااادا سااايطرة التاااوا  اشوومياااة علاااى دافظاااة درعاااا مااان اجلماعاااا  املسااالحة يف أواخااار  -68

يف  ، فرضاات اااذه التااوا  عمليااة "مصاااشة" علااى املاادني) الااذين قاارروا البتااال2018متو /يوليااه 
ا وعلااى وجااه التحديااد، كااان مطلااوابذ ماان املاادني) التوقيااك علااى قسااإ ابلااوالل  صاالت  18ماملنطتااة

اللونااة مااةخراذ علااى نسااخة منااها ووتضاامن رااروف التسااإ خروقاااذ عدياادة شتااوق إنسااان رثيسااية، 
يف ذلاك اشاق يف التوّماك السالملا وفضاالذ عان ذلاك، ُأجارب املادنيون عان الوراف عان اساإ  ااا

تار ا جاالل مان املنطتاة، فضاالذ عان معلوماا  االوصاال املفصَّالة لنراطال  تاوق أي رخ  اخ
، ووجهاات إ اادا اللوااان إىل التاارا يف مجيااك 2018 ا نسااانا وطااوال النصااف الثاااا ماان عااا 

يُاتح للمادني) ساوا دقااثق  أاال درعا من أجل محل املدني) على التوقيك علاى ااذه الو يتاة، وم
 يهاالتراللا والتوقيك عل

"التااااواثإ املطلوبااااة" الاااايت مُجّعاااات إىل  ااااد كباااا  علااااى أسااااال املعلومااااا    يتعلااااق ب وفيمااااا -69
االستخباراوية اليت مجعتها التوا  اشوومية ابلطريتة املررو ة أعااله، ولّتات اللوناة روامل  عان 
 اااااال  اختفااااال قسااااري يف مجيااااك أاااااال دافظااااة درعااااا، كاناااات أرلبيااااة ضااااحاملاا ماااان العااااامل) 

نسااني) الااذين يُنظ اار إلاايهإ علااى أهنااإ "خاانوا البلااد" لتااو يتهإ ا ومااا  الاايت راانتها اشوومااةا ا 
وأرار العديد من األرخا  الذين ُأجريت معهإ متابال  إىل أن الفرقة املدرعة الرابعة للويي 
الساوري وساايطر علااى درعاااا وقااال اااةالل، وااإ يصاافون الوضااك األمااين العااا  يف درعااا، إن الفرقااة 

 ا2011 املدرعة الرابعة وتو  ابستهدام األفراد املروبط) ابنتفاضة عا 
وابتدال من أواسط آذار/مارل، اعرتا الغضب على او متزايد املدني) يف مدينيت درعا  -70

وطفااس إ ال عمليااا  االعتتااال التعساافل اجلماااعل املااذكورة أعاااله وقاااموا ابال تواااج، مطااالب) 
أملر/ماايو وكااذلك  30و 23ى ذلاك، أطلتات التااوا  اشوومياة، يف إبطاالق سارا هإا ورداذ علاا

 فرداذ من السونا وُترا حتتيتا  يف اذا الصددا 61 زيران/يونيه، سراح او  12يف 
يااااازال الوضاااااك  واب ضاااااافة إىل االعتتااااااال  التعسااااافية و ااااااال  االختفاااااال التساااااري، ال -71

يف ذلاااك الوهااارابل وامليااااه  واملرافاااق، ااااا ا نسااااا العاااا  يف درعاااا يبعاااه علاااى الوآباااةا فا ااادما 
__________ 

 ا22-20، الفترا  A/HRC/36/55لوالل واملصاشة، انظر أيضاذ الو يتة بنال على قسإ اب  18م
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معظإ الترا، فاإن اساطوا   الغاا  إماا  والغا ، ر  متا ة لارلبية الواسحة من السوانا ويف
ُوتااادَّ  مااان الدولاااة  أن الوهااارابل الالرجاااال وبااااع أبساااعار فا راااةا وأفااااد أ اااد  أهنااا رااا  متا اااة أو

كل  ال ة أمل  وعندثاذ   ُوضد إال  أن املياه اللفرتة ساعت) إىل  الث ساعا  يومياذ، يف  ) إال
 يوفل لتلبية    اال تياجا  األساسيةا ملدة بضك ساعا  فتط واو ما ال

وال يزال األطفال يف درعا يعيرون  الة ضعف  اد، وخاصة أطفال املدارل االبتداثية  -72
اااذا التاادفق، كاناات املاادارل يف والثانويااة، نظااراذ إىل واادفق التالميااذ العاثاادين إىل احملافظااةا وقباال 

ولمياذاذ يف الفصال الوا ادا بياد أن ااذه  30إىل  25مجيك أاال درعاا وساتوعب يف املتوساط مان 
األرقا  قد وضاعفت يف اآلونة األخ ةا وأت ّر كث  من املدارل باذلكا واب ضاافة إىل ذلاك، فار 

، اترك) 2018ة يف متو /يوليه العديد من املدرس) عندما سيطر  التوا  اشوومية على املنطت
خلفهااإ أفااراداذ رااا  مااةال) للتاادريس للتالمياااذا وررااإ أناااه ماان اجلاادير ابلثناااال أن اشوومااة قبلااات 
الرهادا  التعليمية الصادرة عن اجلماعا  املسلحة لاطفال الصغار، فمن الواضح أهنا وارفض 

لاىا وااذا ُدارب اآلالم ماان االعارتام ابلراهادا  الصاادرة للطاالب يف الصافوم التاسااك فماا أع
 الطالب على إعادة السنة وأخذ االمتحا  ا

 دوما، الغوطة الررقية  
مااا ياازال الوضااك ا مجااا  للماادني) يف دومااا ابلغوطااة الراارقية مريااف دمرااق   رجاااذ اااو  -73

مرت وتريباذ  200اآلخرا وقد  م ن ُأجريت معهإ املتابال  وصفاذ مفاده وجود نتاف التفتيي كل 
 مجيك أاال دوما وال نتاف أقامتها التوا  اشوومية لتتييد وضبط  ركة املدني) الارارب) يف يف

ا ااروج ماان املنطتااةا وحتتاااج األرلبيااة الراسااعة ماان السااوان إىل اشصااول علااى موافتااة ماان أجاال 
 الاة مانح الساوان إذ ذ للاذااب إىل دمراق، يواون مطلاوابذ  االنتتال مان دوماا إىل دمراقا ويف

هإ ور  مستندا  اويتهإ مك جنود اشوومة عناد نتااف التفتاييا وأراار أ اد الرجاال إىل أن من
اجلنود الذين ُيسّ ون نتاف التفتيي لديهإ نظا  إلورتوا لتتّبك  ركة املدني) الذين يدخلون إىل 

 دوما وُيرجون منهاا
 ااااوم لاااادا ورّدد العدياااد  اااان ُأجرياااات معهااااإ املتااااابال  صااادا ا  سااااال املنتراااار اب -74

السوان يف املناطق اليت وسايطر عليهاا اشووماة  ياه يراهد املادنيون أرخاصااذ آخارين يُعتت لاون 
دومااا، حتاادث املاادنيون عاان أن التاااوا   ا ويف 19ماب ااارج لوااوهنإ اوصاالوا أبقااارهبإ يف الراامال أو

ا اشوومياااة وتاااو  برصاااداإ، مرااا ين إىل أناااه داااري التوساااس علاااى ااااواوفهإ ورصاااداا ابساااتمرار
داولااااااة ماااااان جانااااااب كثاااااا  ماااااان السااااااوان يف مجيااااااك أاااااااال الغوطااااااة الراااااارقية للحفااااااا  علااااااى  ويف

 خصوصيتهإ، أقر اةالل أبهنإ يستخدمون مرة وا دة فتط رراثح ا اوف احملمولا
وال وتاااد  الدولاااة خااادما  الوهااارابل إىل املنااااطق الساااونية يف دومااااا وقاااد أراااار بعاااض  -75

ىل املنطتة ر  صااشة للراربا و الاة األطفاال، راأهنا راأن اشالاة السوان إىل أن املياه املورَّدة إ
أوضااح ساوان يف دوماا أن أعاداداذ كباا ة مان األطفاال يتوماون ابلتسااّول  يف درعاا،  رجاة جاداذ إذ

يعملااون يف مواقاك وراييدا وحتااّدث ساوان آخاارون  ببياك ا بااز والفاول الساوداا أو يف الراوارع أو
لى البناا ، مرا ين إىل أناه قاد جارا "عارط" بناا  صاغ ا  وبلا  عن التأ   املتفاو  للفتر ع

 اثلثة لرجال كبار يف السنا عاماذ للزواج كزوجة اثنية أو 13أعماران 
__________ 

  ا3م10انظر  العهد الدو  ا ا  ابشتوق االقتصادية واالجتماعية والثتافية، املادة   19م
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 تشريد السكان -جيم 
 6.7ملياون راخ  مان املادني)، مان بيانهإ  13أدا الصراع السوري إىل وراريد قراباة  -76

النسال والرجال واألطفالا وكث  من اةالل، الذين  مالي) مررد داخلياذ من 6.2مالي) الجئ و
يزالاااون يعاااانون انتهاكاااا  خطااا ة  اقُتلعاااوا مااان دملرااااإ وُأجاااربوا علاااى وااار  كااال رااالل ورالااااإ، ال

أن ا ومااااا  املوجَّهااااة ضاااااد املنرااااآ  الطبيااااة والتعليمياااااة،  شتااااوقهإ ا نسااااانية األساساااايةا كماااااا
ا نسانية وودم  ا مدادا  الغذاثية، قد  اد  من اب ضافة إىل العواثق اليت وعرتط املساعدا  

 وعتيد احملنة اليت يواجهها الفارون ومن وفاقإ ضعف  ا إا
يزالاون يتااأ رون أت ّاراذ ضاااراذ ابلصااراع  وأرلبياة املرااردين ااإ ماان النساال واألطفااال الااذين ال -77

طر أعلاااااى وتمثااااال يف وراله، وواجاااااه النساااااال والبناااااا   اااااا ساااااياق ااااااذا التراااااريد وماااااا الاااااداثرا ويف
االستغالل واالنتهاكا ا ويواجه األرخا  ذوو ا عاقة واملسانون  ااوم كبا ة وتعلاق ابشماياة 
واملساعدة عند نتلهإ إىل مساتوطنا  وواون ا ادما  فيهاا دادودة برادةا وعاالوة علاى ذلاك، 

مان األضارار املروبطاة فإن الترريد يفاقإ أوجه انعدا  املساواة ب) اجلنس) التاثمة فعاالذ مان قبال و 
 بنوع اجلنسا

  يإ الركبان  
 اال وتااد   بعااد قرابااة أربااك ساانوا  ماان العاايهي يف أوضاااع متااداورة برااول مسااتمر ويف -78

رخ  من النسال والرجال واألطفال  16 000، رادر او  20مإمدادا  ا را ة برول متتطك
بااا) أواخااار    يف الفااارتة ماااا ااايإ الركباااان عتاااب سلسااالة مااان علمياااا  ا جاااالل الااايت ُنظمااات اناااا

آذار/مااارل وأملر/مااايوا وراارح األرااخا  الااذين ُأجلااوا للونااة أنااه وعااّ) علاايهإ أن ياادفعوا أجاار 
يف ذلااك أجاار نتال ماراايتهإ وأمتعااتهإ األخاارا، ملغاادرة  اايإ الركبااان كاال يسااافروا إىل  نتلهاإ، اااا

شافال  مرة أخرا على دفعا  املناطق اليت وسيطر عليها اشوومةا ومن انا ، نُتل املدنيون اب
 وخضعوا للفح  عن طريق الفر  األمين قبل أن يصلوا إىل متاصداإ يف دافظة مح ا

ر  التادرين من نواح  أخرا على ضمان نتلهإ  أّما أولشك املفتترون إىل املوارد املالية أو -79
منطتااة قفاارا وأت ّااار  خااارج  اايإ الركبااان فااإهنإ  لاااوا ماااكث) فيااه يعااانون أوضاااعاذ ابثساااة وسااط 

النسااال والبنااا  ابلوضااك أت ّااراذ راا  متناسااب بفعاال العنااف واالسااتغالل اجلاااد)، اجلنساال منهمااا 
والتاثإ على نوع اجلنس ماجلنساا ا ويتسإ وضك األطفال ابلردة بوجه خا ، فأرلبية األوالد 

ضافة إىل األطفال والبنا  ابملخيإ قد ضاعت عليهإ الدراسة ابملدارل لنحو مخس سنوا ، اب 
وعاد األرذيااة واألدوياة واللااوا    ُوسااوَّل والدالاإ رمسياااذ قاط لاادا السالطا  املختصااةا وم الاذين م

 األخرا املنِتذة للحياة متا ةا
وعاالوة علاى ذلاك، يبادو أن قارار املغاادرة مادفوع ابآلماال الضاشيلة يف وصاول املزياد مان  -80

يف ذلاك وفياا   اا - ون ُتّنبها  د املتزايد للوفيا  اليت الا مدادا  ا را ية ا نسانية وابلعد
عتاااب إراااالق طااارق ا ماااداد الااايت كاااان املااادنيون يساااتخدموهنا ساااابتاذ لتهرياااب األرذياااة  -الرّضاااك 
__________ 

رااباف/فرباير اااو اتريااد آخاار قافلاة إنسااانية متوهااة إىل  اايإ الركبااان وكانات منظَّمااة برااول مراارت  باا)  6كاان   20م
املتحدة وا الل األمحر العريب السوريا وكانات التافلاة وتواون مان أرذياة وماواد صاحية ورذاثياة ولتا اا  األمإ 

  ولوا   وعليمية ومواد أخرا
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واألدويةا كاذلك وعرقال االنتهاكاا  املساتمرة يف مجياك أااال املنااطق الايت وسايطر عليهاا اشووماة 
إىل وجهااة  لعااودة الطوعيااة، أبمااان وكرامااة، إىل مناااطتهإ األصاالية أو ااق املاادني) يف اللوااول إىل ا

 ا 21مأخرا من اختياراإ اإ

  يإ ا ول  
ب) كانون الثاا/يناير وآذار/مارل، قامت قوا  سورمل الد تراطية مقسد   يف الفرتة ما -81

ة ديار الازور، والتحالف الدو  الذي وتوده الوالمل  املتحادة بتوثياف ا وماا  يف رارقل دافظا
أعااااله ا ونتيواااةذ  33-26مساااتهدفةذ آخااار املواقاااك اشصاااينة لتنظااايإ الدولاااة ا ساااالمية مالفتااارا  

وزيااد  لااذلك، ُ صاار عراارا  اآلالم ماان األفااراد، وماان بياانهإ متاااولو اااذا التنظاايإ، يف منطتااة ال
 ا إىل  وجود كيلومرت مربك كانت املوارد فيها رحيحة ابلفعل وكانت ا دما  ال  500عن او 

 ااد كباا ا و وااى الرااهود، الااذين وتّطعاات هبااإ الساابل، كيااف عارااوا يف خاايإ ويواباادون اشياااة 
مال وتريباذ، وأهنإ كاانوا يتحركاون ابساتمرار لوال يفاروا مان التصاف اجلاوي واألرضال  طعا  أو بال

قاا  بعاض اشااال ،  املستمر وتريباذ والذي وسّبب يف وقاوع إصاااب  للعرارا  مان املادني)ا ويف
ار ونساال األيزيادي)،  ا راابيون التابعون لتنظيإ الدولة ا سالمية انك األفاراد، ا ان فايهإ أفاراد ُأس 
من الفرار من املنطتةا فالناجيا  من املعار  األخ ة يف البارو  يتحد ن برول متسق عن عد  

مهااإ ماان النسااال بعااد متتاال أ واجهاان يف التتااالا وراارح ا اااربون، ومعظ متواانهن ماان ا ااروب إال
واألطفال وكبار السن، أهنإ ُأجربوا على االختفال من أجل النواة، مك ددودية إموانية  صو إ 

 على الطعا  واملياها
رد فعاال علااى واادفق األفااراد النااا  ) ماان البااارو ، أنرااأ  قااوا  سااورمل الد تراطيااة  ويف -82

فيما يرول انتهاكاذ للتانون  -جلبهة مرت عن خطوف ا 700مقسد  مواقك مدارة مةقتاذ وبعد او 
 يه ا ُتوز األفراد ا اربون يف أوضاع كانت إموانية  صو إ يف  لهاا  -  22مالدو  ا نساا

علاااى األدوياااة وا ااادما  الصاااحية دااادودة وذلاااك ملااادة ياااوم) يف انتظاااار االنتهاااال مااان إجااارالا  
عاماااذ، والااذين يُنظ ااار  12  أعمااااراإ وتواااو  الفاار ا وُفصاال الرجااال واألوالد، ا ااان فاايهإ أطفااال ال

إلاايهإ علااى أهنااإ ماان متاااولل ونظاايإ الدولااة ا سااالمية، عاان النسااال واألطفااال، ونُتلااوا إىل مواقااك 
يزال معظمهإ دتو زين فيهاا دون ضاما   قضااثية كافياة يف  ال أوضااع ُوفضال إىل  ا توا  ال

 إسالة معاملة احملتو زينا
ستف  طفال، ا ن فيهإ اجلر ى واملرضى، يف را نا  بال  جرا ووديس النسال واأل -83

يعاايي فيااه  -حبلااول هنايااة ا وااو  يف آذار/مااارل  -ونُتلااوا ابجلملااة إىل  اايإ ا ااول الااذي أصاابح 
يتاال  يف املاثاةا وُساول ماا ال 92راخ ، كانات نسابة النساال واألطفاال مانهإ  73 000قراباة 
 ت يف معظمهاااا بساااابب االلتهااااب الرثااااوي  الااااة وفااااة كااااان  وااان ُتّنبهااااا، فتاااد  ااااد 390عااان 
وتواااو   أ ّاار بصااورة رثيسااية علااى األوالد والبنااا  الااذين ال سااول التغذيااة، واااو مااا اجلفااام أو أو

بعاااد وصاااو إ بفااارتة وجيااازةا  سااانوا ، إماااا وااااإ يف طاااريتهإ إىل  ااايإ ا اااول أو 5أعماااار بعضاااهإ 
__________ 

 ا28انظر املبادئ التوجيهية املتعلتة ابلتررد الداخلل، املبدأ   21م

ماينوا وس  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, rule 121انظار    22م
 ، وجااال فيااه "أن األرااخا  احملااروم) ماان  ااريتهإ 121بيااك، التااانون الاادو  ا نساااا العااريف، التاعاادة  -ودوسااوالد 

 دب ا توا اإ يف أماكن بعيدة عن منطتة التتال وووفل  ف. صحتهإ ونظافتهإ الصحية"ا
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جريت معهإ متابال  قد ذكروا مراراذ  وزال األوضاع املعيرية انا  مزرية، فاألرخا  الذين اُ  وال
كياف كاناات إجارالا  الفاار  يف املواقاك املاادار ة وسابب يف كثاا  مان األ يااان أتخا  اشصااول علااى 
املساعدة الطبية ررإ وجود مرضى بصورة واضحة من األطفال وكبار السن ومن ذوي ا عاقا ، 

األمطاااار الغزيااارة ا ااايإ، بينمااااا فضاااالذ عااان اشوامااال واألمهاااا  اشاااديثا  الاااوالدةا ورمااار  ميااااه 
عّتد اآلاثر الطويلة األجل  أصبحت الدوسنطارمل واألمراط املعدية واألمراط اجللدية متفرية، ما
ُأسارة إىل دافظاة الرقّاة،  800املرتوبة على ساول التغذياةا وحبلاول هناياة  زيران/يونياه، عااد  ااو 

قااد يواجهاااون فيهااا خطاار التعااّرط للتعاااذيب بينمااا نُتاال أفااراد آخاارون مااان أااال ا يااا  إىل بلاادان 
يرااول انتهاكاااذ ملباادأ عااد  ا عااادة التسااريةا ووقاات كتابااة  عتوبااة ا عاادا  اااا سااول املعاملااة أو أو

 رخ  يوابدون العيي يف  يإ ا ولا 70 000اذا التترير، كان او 
ألجانااب، فاارد ماان أفااراد ُأساار متاااولل ونظاايإ الدولااة ا سااالمية ا 11 000ويوجااد اااو  -84

يعيراون مفصاول) عان عاماة الساوان، بعياداذ عان مصاادر الطعاا  والرعاياة الصاحية الايت يسااتفيد 
إطار  منها سوان املخيإ اآلخرونا ووصف كث ون  الة اةالل، الذين يعيرون حتت  راسة ويف

سااياج، أبهنااإ دروماااون ماان الطعاااا  و نوعااون مااان ولّتاال الرعايااة الطبياااة،  اا  مااان أجاال أطفاااا إ 
لرّضك مالذين بد  على بعضهإ إصااب  واضحة من الرظامل، ويعانون من سول التغذياة اشااد ا

و/أو الذين الووا يف هناية املطام ا وحتتوز قسد أفراد ُأسر متاولل ونظيإ الدولة ا ساالمية يف 
ا نااا) علاااى األقااال مااان املخيماااا  املما لاااة، مهاااا  ااايإ روج مدافظاااة اشساااوة  و ااايإ عااا) عيساااى 

افظة الرقة ا ودري التحتيق فيما وقك للنسال احملتوزا  يف املخيما  من  وادث حتر س مان مد
 جانب اشرال التابع) لتوا  سورمل الد تراطية مقسد ا

وال وازال قسااد حتتواز معظااإ ُأسار متاااولل ونظاايإ الدولاة ا سااالمية األجاناب، ا اان فاايهإ  -85
اازون يف طاال النساايان، اب لنظاار إىل أن كثاا اذ ماان بلااداهنإ األصاالية رفضاات يف األطفااال، واااإ دتو 

ازين يواجهاون خطاراذ  البداية إعادلإ إىل أرط الوطنا وبعد ذلك، ال وزال النساال واألطفاال دتو 
سيما ابلنظار إىل عاد  وجاود بارامج إعاادة أتايال وراعال العمار  أكرب يتمثل يف  ملدة التطرم، وال

عاادة  ااوادث راانت فيهااا نسااال حتااّولن للتطاارم اومااا  ونااوع اجلاانسا وأفاااد  التتااارير بوقااوع 
يف ذلك ضرب ومضايتة النسال الااليت يُنظ ار إلايهن  على إ ث أخرمل  من املتيم) ابملخيإ، اا

 502طفاال، مان بياانهإ  3 500علاى أهنان "كااافرا " و ارق خياامهنا ويعاايي يف املخايإ  ااال 
يف ذلك نتيواة لالرتصاابا وأرلبياة  اا طفل ر  مصحوب)، كث  منهإ ُولدوا ملتاول) أجانب،

ااااةالل، راااأهنإ راااأن أمهاااالإ، يفتتااارون إىل واثثاااق اوياااة، األمااار الاااذي ياااةدي بااادوره إىل وعاااريض 
، وإىل عرقلاااة عملياااا  مجاااك مشااال اأُلسااار، ويعّرضاااهإ بدرجاااة أكااارب  23م تهاااإ يف اجلنساااية للخطااار

 املعا ة من االستغالل وسول املعاملةا
راد ُأسر متاولل ونظيإ الدولة ا سالمية، خرج من املعتل األخا  للتنظايإ وإىل جانب أف -86

يف البااارو  عاادد كباا  ماان النسااال والبنااا  واألوالد األيزياادي) وأخااذلإ قااوا  سااورمل الد تراطيااة 
مقسااد  إىل  اايإ ا ااولا وكثاا  ماان اااةالل، املصااحوب) يف كثاا  ماان اشاااال  أُبساار آسااريهإ، قااد 

العرقيااة والدينيااة خوفااذ ماان أعمااال االنتتااا  ماان جاناب مةياادي التنظاايإ وخوفاااذ ماان أخفاوا اااومللإ 
التهديااادا  التاثلاااة أبن التنظااايإ قاااد يعاااودا وخرااايت نساااال أخااارمل  مااان أن الوصاااإ النااااجإ عااان 

__________ 

 ا7؛ واوفاقية  توق الطفل، املادة 24السياسية، املادة انظر  العهد الدو  ا ا  ابشتوق املدنية و   23م
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بة ضدان، اا ، من رأنه أن يتصيهن  24ميف ذلك الرق اجلنسل واالرتصاب الفظاثك اجلّمة املروو 
أخرباإ بذلك يف كث  من األ يان متاولو التنظيإ أ نال وجاودان قياد  ي، كمامن ا تمك األيزيد

را  األسه
أن ُوتباال ماارة أخاارا   25موقاد وضااّمن قاارار صااادر عان ا لااس الرو اااا األيزياادي األعلاى -87

يف صاافوم اجلماعااة األيزيدياااة النسااال األيزياادمل  الااااليت جاارا إنتاااذان، ولوااان باادون أطفاااا إ 
ا وواجها  الناجيا  من  26م) اتبع) لتنظيإ الدولة ا سالمية نتيوة لالرتصاباملولودين ملتاول

با) وار  أطفاا ن يف دور  ااذه األ اداث الااليت ساع) إىل العاودة معضالة مةملاة اال االختياار ماا
النفل من جمتمعهن األيزيديا وبعض النسال األيزيدمل ،  لايتا  يف اجلمهورية العربية السورية أو

اازا  املوجاود ا  برااول متفارق يف  يمااا  مةقتاة يف راارقل اجلمهورياة العربيااة الساورية، كاان دتو 
أن النسال األيزيدمل  يف  ايإ  مك أفراد ُأسر آسريهن، األمر الذي فاقإ من صدمة ُتربتهنا كما

ا ول، بعد أن عان) من انتهاكا  متعددة وإ ال عد  وضوح ا تماال  عودلن إىل جماتمعهن، 
ديهن ان وأطفا ن سوا إموانية ددودة للحصول على الرعاية الطبية والدعإ النفساا وون ل م

 وعالج الصدمة وال أمور ضرورية من أجل وعافيهنا
وعندما وصف الناجون األيزيديون اجلراثإ اليت عانوا منها ورهدواا، كانات اجلر اة الايت  -88

ا  األيزيااادمل ، اااال فتااادان ا وياااة  هااار  كاااأكثر الاااروامل  رااايوعاذ لاااديهإ، وخاصاااة لااادا البنااا
وا  سال ابالنتمال، اب ضافة إىل ا وم واملعا ة من الضرر واألما و واى األوالد األيزياديون 

الدينيااة ونساايان ُأسااراإ ابلااوالدة وأمساااثهإ  -روامل   ا لااة، اب ضااافة إىل إنوااار أصااو إ العرقيااة 
  اال  االنفصال اأُلسري عندما وعّ) على ولغتهإ األ ا وا داد  صدمة اذه التوربة وطأة يف

ار ووارهكهن يف دور  األمها ، بوصفهن أعضالذ يف ا موعة، التخّلل عن أطفا ن املولدين يف األسه
بعاض اشااال ، أساهإ اااذا  لايتاا  مان أجال الاتمّون ماان االلتحااق مان جدياد اوااتمعهنا ويف

 اد ماااان اراااارتاهبن عاااان  يإ ا ااااول، مااااا"االختيااااار" يف إ وااااا  األمهااااا  األيزياااادمل  عاااان واااار   اااا
جمتمعالنا ومك إجبار معظإ الناج) األيزيدي) على اللوول إىل  يإ ا ول و يما  اال توا  
املما لااة يف راارقل اجلمهوريااة العربيااة السااورية، فااإن اآلاثر الطويلااة األجاال لاضاارار املتساامة بطااابك 

املساتتر وا صااث  الفرياادة لايزيادي) كوماعااة ا ابدة اجلماعياة وزياد ماان إراوالية الوجاود راا  
، وإرااوالية اجلواناااب رااا  امللموساااة لثتااافتهإ، مثااال املمارساااا  والطتاااول  27مأقليااة عرقياااة ودينياااة

 ا 28مإىل ذلك التتليدية، وما
__________ 

وناولااات اللوناااة ساااابتاذ اجلاااراثإ املرووباااة ضاااد النساااال والبناااا  األيزيااادمل  الااااليت ُأخاااذن إىل املنااااطق الااايت كااااان   24م
 They came‘"عليها ونظيإ الدولة ا سالمية يف اجلمهورية العربية السوريةا انظر ورقة ررفة االجتماعا   يسيطر

to destroy’: ISIS crimes against Yazidis" (A/HRC/32/CRP.2)  م"لتد جاؤوا ليدّمروا  جراثإ ونظايإ الدولاة
 /http://www.ohchr.org/EN/HRBodies"ا ساالمية يف العااراق والرااا  ضااد األيزياادي)" ا متاااح علااى الاارابط  

HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx"ا 

إعاااال ذ قبااال فياااه مجياااك الناجياااا  الااااليت جااارا  األعلاااى األيزيااادي الرو ااااا ا لاااس/أبريل، أصااادر نيساااان 24يف   25م
إنتاذانا بيد أن اذا الترار قد ُرّ  بعد ذلك بثال ة أمل  لول يستبعد األطفال املولاودين ملتااول) اتبعا) لتنظايإ 

 الدولة ا سالميةا

 اA/HRC/32/CRP.2انظر بصورة عامة الو يتة   26م

 "Global Justice Center, "Beyond killing: gender, genocide, and obligations under international law  27م
(New York, 2018)ا 

 ا1اوفاقية صون الرتاث الثتايف ر  املادي، املادة   28م
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 األضرار املتعلقة بنوع اجلنس -دال 
  املتصاالة ابلصاااراع رااهد السااوريون، نسااالذ ورجاااالذ وأوالداذ، عاادداذ ااااثالذ ماان االنتهاكااا -89

يف ذلااك ا وماااا  العرااواثية، و اارب اشصااار رااا  املرااروعة، وعمليااا  اال تواااا   الااداثر، اااا
واالختفااال التسااري الواسااعة االنترااار، اب ضااافة إىل واادم  البااىن التحتيااة املدنيااة الرثيسااية، وراان 

وتااو   ابجلنسا)، ومااااوماا  علااى أمااكن ا قامااة وا ماادادا  الغذاثياةا وأد  األدوار املروبطااة 
أوقااك أضاااراراذ  عليااه ماان أوجااه انعاادا  مسااااواة، إىل وغذيااة اااذه االنتهاكااا  ووضاااخيإ أت  اااا، مااا

متعددة األوجه ابلناج) منها، األمر الذي يراول ُتاارهبإ السالبية وراويالذ  تلفااذا وعلاى سابيل 
ر املاديااة والبدنيااة، فإهنااا املثااال، فعلااى الااررإ ماان أن األضاارار املروبطااة بنااوع اجلاانس وراامل األضاارا

االقتصااادية واملعنويااة  -يف ذلاك األضاارار االجتماعياة  ورامل أيضاااذ األضارار راا  املعارتم هبااا، اااا
 املتميزة، واليت وة ّر سلباذ على  ارسة طاثفة واسعة من  توق ا نسانا

تمرار وقااد أ ّاار  عمليااا  ا وااو  الواسااعة النطاااق الاايت راانتها مجيااك األطاارام علااى اساا -90
وتد  ا دما  و اد  من الضارر الواقاك علاى البنياة التحتياة املدنياة،  رجاةذ إملااا مان ا دماة يف  
كث  من األ يان دون إموانية إصال هاا فإموانية الوصول إىل األراضال الزراعياة يف إدلاب مان 

ضامان سابل  جانب النساال، وخاصاة يف  الاة اأُلسار املعيراية الايت ورأساها نساال والايت حتتااج إىل
عيهي مستدامة، قد أت ّر  أت ّراذ رديداذ عتب اشراثق اليت أ رقت عرارا  آالم ا وتاارا  مان 

دمااار كاماال  أراضاال احملاصاايل و تااول التمااحا ومااك وسااب ب األعمااال التتاليااة يف إيتاااع أضاارار أو
ون أن يتلّتا) ابلعديد من املرافق الطبية، ُأجرب  نسال كث ا  على أن يِلدن يف  تول الزيتون د

يلااز  ماان مساااعدة طبيااة قباال الااوالدة وبعاادااا وبينمااا اسااتعيد  ا اادما  واادردياذ يف مناااطق  مااا
أن العنف  معينة يف الغوطة الررقية، فإهنا يف أماكن أخرا  لت ر  موجودة إىل  د كب ا كما

وضاك االقتصااادي ساايما يف إدلاب، الاذي وفااقإ بسابب ال املتزاياد با) راركال اشيااة اشميميا) وال
ا اااااي وريااااااب سااااايادة التاااااانون وآلياااااا  اشماياااااة بوجاااااه عاااااا ، قاااااد اراااااتد أ ناااااال الفااااارتة املرااااامولة 

ف يّااابالسااتعراط وأسااهإ يف وفّراال  واج األطفااال، وخاصااة يف الغوطااة الراارقية، ماان أجاال التخف
ااان ُأجريااات معهاااإ متاااابال ، وكثااا  مااانه  أرامااال فتااادن أ واجهااان نتيواااة نمااان األعباااال املالياااةا فم 

للحرب، رر وا على او متسق أهنإ بعملهإ اذا قد محوا "ررم" بناالإ وابلتاا  مسعاة اأُلسارةا 
 عاماذ مصابة إبعاقا  بدنية يف دوما ألسباب  ا لةا 12وجرا وزويج بنت عمراا 

وأ نال الفرتة املرمولة ابالستعراط، استمر  أفعال االرتصااب واألراوال األخارا مان  -91
اشاادوثا ومااارل العنااف اجلنساال دوراذ ابر اذ يف الصااراع، بساابب ا ااوم ماان العنااف اجلنساال يف 

ا ووتاااو  اللوناااة  اليااااذ ابساااتعراط التتاااارير  29ماالرتصااااب والعناااف املرو واااب ومااان التهدياااد هبماااا
املتعلتاااة ابالرتصااااب والعناااف اجلنسااال ضاااد النساااال، ا ااان يف ذلاااك العاثااادا  واملااادنيون الرجاااال 

جااو املياال اجلنساال ومغااايرو ا ويااة اجلنسااانية و اااملو صاافا  اجلنساا)، واملثليااا  واملثليااون ومزدو 
اللااذين اد عاال أهنمااا ارُووبااا يف املناااطق الاايت وساايطر عليهااا اشوومااةا والتحتيتااا  جاريااة يف اااذا 

 الصددا
__________ 

 I lost my dignity’: sexual and gender-based violence in the Syrian‘"انظار ورقاة ررفاة االجتماعاا     29م
Arab Republic"  ‘"مالو يتاة  العناف اجلنسال والعناف اجلنسااا يف اجلمهورياة العربياة الساورية"‘  فتد  كراميتم

A/HRC/37/CRP.3   ا متا ااااااااااة علااااااااااى الاااااااااارابط"http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/ 

Pages/Documentation.aspx"ا 
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وو ظهار األضارار املروبطاة بناوع اجلانس أيضااذ يف  ارساة اشتاوق الرثيسايةا ففال اجلمهوريااة  -92
رية،  اال عاادد اأُلساار املعيرااية الاايت ورأسااها اماارأة يتزايااد بساارعة نتيوااةذ لتيااا  التااوا  العربيااة السااو 

اشوومياة يف املتاا  األول، علاى نطااق واساك وبراول منهوال، بتوقياف واخفاال الرجااال واألوالد 
ور  أفراد  حيدث أي وو يق لوفاة كث  من اةالل الرجال واألوالد، ما ا وم 30معاماذ  15األكرب من 

ار را  قاادرين علاى الوصاول إىل أي واثثاق وثباات وفااة أ بااثهإا وبادون راهادة وفااة رمسيااة، األُ  س 
أعاق بدوره  ارسة  توق  يوون اتدور النسال املضّل ُقدماذ يف اجلوانب التانونية للوفاة، واو ما ال

تاصاارينا املاا اث والوصاااية وقيّااد براادة  ريااة التنّتاال، وخاصااة الساافر إىل ا ااارج مااك األطفااال ال
ووصفت نسال ساورمل  الوضاك بتاو ن إناه لوال وضامن كثا  مان النساال  تاوقهن فاإهنن ُأجاربن 

 ا 31ماالدعال هبوراهنن بعد مرور عا  على إعالن وفاة أ واجهن بعد مرور أربك سنوا  أو
وعالوة على ذلك، واجهت النساال الساورمل  صاعواب  يف وساويل أطفاا نا فباالنظر  -93

، وواجااااه النساااال السااااورمل   32مة الساااورية مُتاااان ح للطفااال عااان طريااااق والاااده الساااوريإىل أن اجلنساااي
عتباااا  عناااد الساااعل إدارملذ إىل التساااويل املااادا للمولاااود عناااد ريااااب الوالااادا وعلاااى الاااررإ مااان 
األ وااا  التانونيااة الاايت متّواان املاارأة ماان ماانح اجلنسااية السااورية باادون إ بااا  وجااود صاالة قانونياااة 

اااو األماار يف  اااال   منحهااا لاطفااال املولااودين خااارج إطااار الاازواج، كمااا يف ذلااك ابألب، اااا
يواااون ااااو اشاااال، رااااا بسااابب األعااارام االجتماعياااة  ، فيبااادو أن ذلاااك  دراذ ماااا 33ماالرتصااااب

 والوصإ املروبط بذلكا
ُأساارة،  800يتاال عاان  وعلااى ساابيل املثااال، رااادر   اايإ ا ااول إىل دافظااة الرقااة مااا ال -94

سورمل  وأطفاالذ  إ صال  ُأس رية اتاول) أجانب اتبع) لتنظيإ الدولة ا ساالميةا وضإ نسالذ 
وقد  األرخا  الذين ُأجريت معهإ متاابال  وصافاذ لوياف كانات دااوال  وساويل األطفاال 
املولاااودين ملتااااول) أجاناااب ومااانحهإ اجلنساااية أماااا  مواواااب الساااول املااادا اشوومياااة يف دافظاااة 

  اد بعيادا وآاثر ااذه التارارا ، الايت اال بعيادة عان حتتياق مصااحل الطفال مح  ر  موفتاة إىل
الفضلى، حتد  برول جواري من إموانياة  صاول الطفال علاى خادما  الصاحة والتعلايإ ووزياد 

 من ا تماال  استغالل الطفل وا سالة إليه واالُتار بها
ذوا  ا عاقا  البدنياة والذانياةا  النسال والبنا سلبياذ وأت ّر  هبذا الصراع أيضاذ أت ّراذ  -95

املتأ ّرا  بردة من عد  ووافر فر   -ففل دافظة إدلب، ُأجرب  النسال والبنا  ذوا  ا عاقة 
علاااى االنتتاااال إىل  يماااا  عتماااة العنتودياااة الااايت واااديراا " ووماااة ا نتااااذ" التابعاااة  -اقتصااادية 

ق وصااافاذ لاوضااااع املعيرااية املزرياااة الااايت   راااابيل ايشاااة حترياار الراااا ا وقااادمت اماارأة مبتاااورة السااا

__________ 

م"إخطارا  الوفاة يف اجلمهورية  "Death notifications in the Syrian Arab Republic" انظر، على سبيل املثال،  30م
وكاااذلك ورقااااة ررفاااة االجتماعااااا   ؛الصاااادر عاااان اللوناااة ،2018وراااارين الثااااا/نوفمرب  27العربياااة الساااورية"، 

A/HRC/31/CRP.1 " املعنونةOut of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic "
م"البعياد عان العا) بعياد عان ا ااطر  أ اداث الوفااة أ ناال اال تواا  يف اجلمهورياة العربياة الساورية"ا متااح علااى 

 ا"http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx"الرابط  

  ا2م205و 109انظر قانون األ وال الرخصية السوري، املادو)   31م

 ا3، املادة 276 انظر  املرسو  الترريعل رقإ  32م

 مب ا3املرجك نفسه، املادة   33م
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مساعدا  إنسانية وبدون ووافر ا دما  املتخصصة  كانت وعيي فيها ال وأطفا ا األربعة بال
 عنها النتتا اا رىن اليت ال

 التوصيات -سادساا  
ياازال دااري جمااراه، فإنااه قااد أساافر  ابلنظاار إىل أن الصااراع يف اجلمهوريااة العربيااة السااورية ال -96
ن التاادّخل النرااط ماان جانااب عاادد ماان الاادول األعضااال دعماااذ ومعارضااةذ للحوومااة عاان طريااق عا

ا اذ إجرالا  مباررة على األرط وكذلك عن طريق وتد  الادعإ اللوجسايت واملاادي واملاا  إىل 
 مجاعا  مسلحة ر  اتبعة للدولةا

سابتة، مك التأكيد بوجه ووورر اللونة من جديد التوصيا  املتدَّمة منها يف وتاريراا ال -97
سيما يف املناطق اليت ووجد فيهاا  خا  على محاية املدني)، ا ن يف ذلك السوان املررَّدون، وال

 أعمال قتال جاريةا
 يلي: توصي اللجنة أبن تقوم اجلمهورية العربية السورية مبا -98
ىل إ مسرتمرضمان إمكانية وصول املدنيني احملتاجني بدون شررو  وبشرك   مأ  

اإلغاثررررة اإلنسررررانية والطديررررة، وتقرررردع ضررررماات نيمايررررة املعونررررة والعرررراملني   جمررررايل املعونررررة 
 والصحة؛

لنسررررراء والدنرررررات النا حرررررات لضرررررمان تررررروحلري أسرررررداد احلمايرررررة واملسررررراعدة  مب  
الصررحية وا رردمات األساسررية األخررر ،    ذلررح حصررولن علررا ا رردمات والعائرردات، مبررا

 بطريقة حلعالة ومستدامة؛ مث  امللكية والتوثيق، ،احلقوق األساسية حلضالا عن
وصول املراقدني املستقلني واملنظمات اإلنسرانية إىل بالسماح غري املشرو   مج  

بشررك  تعسررفي،  أشررصاي يكونررون قررد احت جررزواواإلحلررراع عررن أ   ،مجيررأ أمرراالن االحتجررا 
 النساء واألطفال؛ وخاصة

(، 2019)2474قرار جملس األمن  اختاذ مجيأ التدابري املمكنة، مبوجب مد  
، هموالكشرف عرن مصرري عرنهم الدحر  و األشصاي احملتجزين و/أو املصتفرني لتحديد وضأ 

علررا أن ت لرر   ضررمان لالزوجررات،  وخاصررةومواصررلة إقامررة قنرراة حلعالررة لالتصررال مررأ األسررر، 
 القانونية واالقتصادية والنفسية؛ احتياجاهتا النحو املالئم

   ذلرح مبا اللجنة املعنية ابلقضاء علا التمييز ضد املرأة،تنفيذ توصيات  مه  
( بشرررون وضررررأ املررررأة   سرررياق منررررأ نشرررود النزاعررررات 2013)30 التوصرررية العامرررة رقررررم

جملررررس   االعررر ال ابلتزاماهتررررا مبوجرررب قررررار و  ؛بعررررد انتهررراء النرررزاع حررراالت النرررزاع ومرررا و 
يرد احلاجرة إىل محايرة مرن جد اللرذين يكالدردان(، 2013)2122( و2000)1325 األمن
 ؛من العنف اجلنسي والعنف القائم علا نوع اجلنس والدناتالنساء 

   ا ردمات، مبرا علرااملردنيني ذو  اإلعاقرة  توحلري إمكانية حصولضمان  مو  
إعررادة اإلدمرراع وإعرررادة ترروحلري  يلررزمذلررح التعلرريم والرعايررة الصررحيةة وابإلضرراحلة إىل ذلرررح، 

 والدنراتالنسراء  وخاصرة، م تلديرة حلعالرةاحتياجراهت لضرمان تلديرةلرم التوهي  والدعم النفسري 
 (ة2019)2475لقرار جملس األمن  ذوات اإلعاقة، وحلقاا 
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 يلي: توصي اللجنة أبن يقوم اجملتمأ الدويل مبا -99
اللتزاماته ابح ام وضمان اح ام اتفاقيات جنيرف املتعلقرة نيمايرة  االمتثال م   

وعررن أطرررال النررزاع إىل األسررلحة  تقرردععررن ابالمتنرراع دوليررة، ضررحاا النزاعررات املسررلحة ال
 هرذام سرتصد  عنردما ي توقرأ أن ي  األخر  إىل هذه األطرال أشكال الدعم  وعن تقدعمتويلها 

  ذلح العنف اجلنسي والعنف القائم علا  مبا لقانون الدويل،ل ارتكاد انتهاالاتالدعم   
والررررذلح لقرررررار جملررررس حقرررروق  (2019)2467لقرررررار جملررررس األمررررن  نرررروع اجلررررنس، وحلقرررراا 

 ؛41/20 اإلنسان
التصررررديق علررررا املعاهرررردات الرررريت تعررررز  احرررر ام القررررانون الرررردويل اإلنسررررا   مح  

معاهردة ارارة األسرلحة، الريت  وخاصرةوالقانون الدويل حلقوق اإلنسران عنرد نقر  األسرلحة، 
 ؛2014 دخلت حيز النفاذ   عام

يت تضرر ابلسركان السروريني بشرك  مداشرر، تعليق اجلزاءات االقتصرادية الر مف  
 عمال حقوق الطف ؛إبيتعلق  حليماوخاصة 
توصي اللجنة أبن يقوم التحالف الدويل الذ  تقوده الوالات املتحدة هو وقروات  -100

 يلي: سورا الدميقراطية )قسد( مبا
نأ الربوتوالوالت التكتيكية احلالية ملبروتوالوالت العمليات و وتعزيز  مراجعة مي  

 قسردلردعم قروات  الريت ت ش رنوقوع ضحاا من املدنيني، وخاصرة   سرياق الجمرات اجلويرة 
 و/أو القوات العسكرية الدولية؛

الشررفاحلية عررن طريررق  وضررمان، اتبعررد العمليرر مراجعررات ويقيقرراتإجررراء  م   
عمليرات اجلويرة ال  صفول املدنيني مرن  ضحااوقوع بادعاءات ظهور نشر النتائج، عقب 

، ويسرررني املمارسرررات ، بغيرررة يديرررد أضرررا  الضررررر األوسرررأ نطاقررراا مليرررات الدحررر  الليليرررةوع
 ؛دحلأ تعويضات الاحلية وحلوريةوتعزيز املساءلة، وضمان  العملياتية

وصول املراقدني املستقلني واملنظمات اإلنسرانية إىل بالسماح غري املشرو   مل  
النسراء  وخاصرةبشك  تعسفي، ت جزوا احمجيأ أماالن االحتجا ، واإلحلراع عن أ  حمتجزين 

 واألطفال؛
مررن الترردبري  إال عامرراا  18 يقرر  عمررره عررن عرردم احتجررا  أ  طفرر ضررمان  م   

تج ز تدابري املالذ األخري وأال مناسدة،  منية ألقصر حل ة  ،   هذه احلاالت االستثنائية، إالُي 
تج زوا بشك  منفص وأن   زينةعن الدالغني احملتج   ُي 
السرررالح،  املنزوعرررةاجلمهوريرررة العربيررة السرررورية، وخاصرررة   املنطقررة  ال غرررريب  شرر -101

 :يلي مبا مجيأ األطرالتقوم توصي اللجنة أبن 
اللتزاماهتررا مبوجررب  وقرف الجمررات علررا املردنيني واألهرردال املدنيررة، وحلقراا  من  

طديرة (، وخاصة ضرد املراحلرق ال2016)2286القانون الدويل اإلنسا  وقرار جملس األمن 
 ؛ووسائ  النق  الطدية والعاملني الطديني
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 املنزوعررةإعطرراء األولويررة للدحرر  عررن حرر  دائررم ل  مررة الراهنررة   املنطقررة  مل  
قرررررار جملررررس وحلقرررراا لبقيررررادة سررررورية  شرررراملة للجميررررأعمليررررة سياسررررية  عررررن طريررررقالسررررالح 

 (؛2015)2254 األمن
التصررعيد  خفر منطقررة    املرذالرة املتعلقررة بتحقيرق اسررتقرار الوضرأتنفيرذ  مع  
 ة2018أيلول/سدتمرب  17االياد الروسي وتراليا    واليت وقدأ عليهادلب إب
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Annex I 

  Map of the Syrian Arab Republic1 

 

 

 1 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply 
official endorsement or acceptance by the United Nations. 
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Annex II 

  Attacks in Idlib, northern Hama, Ladhiqiyah and western 

Aleppo 

1. On 4 April, at approximately 10.30 a.m., Government forces launched a surface-to-

surface rocket attack consisting of at least three rockets with prohibited cluster munitions in 

Kafr Nabl town (southern Idlib), where approximately 80.000 residents lived. Witnesses 

described hearing explosions intensifying towards 10.45 a.m., followed by a number of 

smaller bomblets that exploded in residential areas throughout the town. Within the span of 

15 minutes, at least three rockets were launched over a radius of some 800 metres, 

consisting of cluster bombs that dispersed bomblets 15 centimetres long. Numerous civilian 

homes were damaged, along with a commercial shop, and a public market known amongst 

community residents as the “Thursday market,” the day numerous civilians were shopping. 

At least 14 civilians were killed and 50 others injured, the majority of whom were women 

and children. Fearing further attacks, the majority of schools and hospitals in Kafr Nabl 

town were closed down, depriving thousands of education and medical assistance. 

2. On 5 May, beginning in early afternoon, multiple air strikes struck a cave-hospital in 

Haas town, destroying the facility and vital medical equipment. No casualties were 

endured, however, as 14 staff and up to 20 patients were evacuated to a hospital in Marat al 

Numan (Idlib) after the first air strike. One interviewee described that, after the attack, he 

and other staff members ran to take shelter in olive fields some 150–200 metres away, 

while pro-Government forces launched second and third air strikes that destroyed the 

hospital. At approximately 3.00 p.m., a fourth air strike hit al-Hayat hospital, largely 

destroying the structure. At 9.00 p.m. the same day, a fifth air strike was launched al-Hayat 

hospital that destroyed the building. 

3. Also on 5 May, at approximately 5.30 p.m., pro-Government forces attacked Orient 

hospital in Kafr Nabl (Idlib) three times, with 3 to 5 minutes between each strike. Orient 

hospital was the closest medical facility to the Hass cave hospital, and had served up to 500 

patients per day. The first air strike struck the main entrance. Two persons were killed and 

another five injured. The attacks rendered Orient hospital completely destroyed and 

inoperable. Some 8,000 families fled Kafr Nubl since the first onslaught of aerial attacks in 

February, many of whom were left with no choice but to shelter under olive trees 

throughout northern Idlib. Also on 5 May, pro-Government forces launched air strikes 

against al-Sham hospital. 

    

 
 


