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موجز
منذذد يدايذذا الن ذزار ة المروريذذا الةريملذذا الألذذورياع ا يةذذرد األعمذذال الةدا ملذذا ذذو يراج ذ
طفمل ذ ة ع ذذدء مج ذزاد م ذذن البك ذذدع بمل ذ ية ذذار ع ذذد ب ذ م ذذن الر ذذا الفاعك ذذا اميوممل ذذا و ذ
اميومملذا ة تلكذ مألذارل النذزار وا يذزال اللتالفذا ا لةذد ء والألذريةا اللذذ ا يذا ذد األطذرا
فةالذاع ىل
ملألر انلرا القانون الدويل وعدم وجو عمكملا الم ا
ختكق يقكابا وفرا ا ة الألكطا ي ا
جانب املنار األطرا ا لنازعذا عذن ىلةبذا ىلميانملذا الوصذول ون يملذو لكارذا اانألذانملا وا ذرايبا
ا أللقكاع يُبةد ابلماا حتألا يملئا اممايا ا باشرء لكمدنملا
وج ذذاد الةمكمل ذذا ال ذ يام ذذا رت ذذا الق ذوا الل مل ذذا وال ذمل ال ذذوط الأل ذذور ع حت ذذا ا ذ
"عمكملذذا نبذ الألذذالم"ع ة معقذذاب اانألذذتاب ا فذذاجاي لقذوا الذذوا ا لتذذدء األمرييملذذا ة موا ذ
يةرين األول/م لوير وم ر ما جن عن ذلك من موجا نزول ريةا لكمدنملا الفارين من ا نطقا
الواية ذذا ي ذذا ع ذذا عملأل ذذد ويذ ذ ا ذذر ة اش ذذلدا وط ذذةء األوي ذذار القا ذ ذملا مص ذذال لنأل ذذبا لكةدي ذذد م ذذن
النازباع مبن فملر األطفالع ة ا ناطق اخلايةا لألملطرء يوا ور الدميقراطملا
وم اندار ا ةار بول ا ناطق اا لايملاملا ة ري ىل لب النذو،ع ذةد ىلر ذايملو ملئذا
حتريذذر الةذذام ىل يةذذديد يبلذذلر عكذذد الألذذيان وا يذزال عذذد مذذن الناشذذطا وال ذذتفملا وا ذذدنملا
ذدا الماعذا ا لزايذد مذا شذناا القذوا ا والملذا لكتيومذا
حملازين ي ورء ذ يانونملذا انلقذا ي ا
اما جويا ويريا ة ري ىل لب النو ،عكد منظما ىلر ايملاع مصايا البنملا اللتلملا ا دنملاع مبا
ة ذلك معملان حممملا مث ا رافق الطبملا وم ذلك ىل يقويض فرص ب ول الربد عكد الرعايذا
الطبملذاع ة بذا من امامذا عكذد مأللةذفملا النألذاد واألطفذال منةذا النألذاد اموامذ واألمرذا

__________
*
**

ايُّفق عكد نةر دا اللقرير يةد ةريخ النةر ا ةلا لظرو ٍ اارجا عن ىلرا ء الرا ا ق اِّدما له
ةم مرفقا دا اللقرير ما ور اع و لكذا ال يُ ادما رتا فقط
يُ َّ
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ذذانون

ال ذذالل ول ذذدن ب ذذديثا م ذذن يكقذ ذ الرعاي ذذا الطبمل ذذا وة الف ذذلء م ذذا ي ذذا م ر/م ذذايو  2019وموا ذ ذ
الثاين/يناير 2020ع يألبابا د اماما ة نزول  700 000مدين
وة ا نذذاطق اخلايذذةا لأل ذملطرء اميومذذاع ريكذذا الظذذرو ذ موايملذذا ىل بذذد يةملذذد لةذذو ء
النذذازباع بمل ذ يواجذذه ا ذذدنملون عوا ذذق ذ يكملك ذذا لكمطالبذذا مبملكي ذذا ع مبذذا ة ذل ذذك مذذا يق ذذوم ي ذذه
اميومذذا مذذن نذذزر ا كيملذذا وة ا ذذدن والقذذر ا اصذذرء ذذايقا الذ فُريذذا فملرذذا ايفايذذا "ا ذذاما"ع
ماثر نق ذذاط اللفلذ ذمل ا نلة ذذرء ة ذ ذ مي ذذان اخل ذذو ي ذذا الأل ذذيان ا ذذدنملا ويملاذذد بريذ ذا اللن اقذ ذ
وام ول عكد اخلدما األ ا ملا
وا يذذل ذذد الظذذرو ذذو القكمل ذ مذذن م ذذباب الرابذذا ألولئذذك ا وجذذو ين ة المروريذذا
الةريملا الألورياع ما من اانلرا ا الةديدء ا ةرويا ة اللقرير يية عذن وايذ ذع ألعذدا ا
ُحت د من النألاد والرجال واألطفال وم األ وار ا ريبطا لنألاع وما يقوم عكمله من موجه عدم
ا ألاواءع ىل يذديذا ويلذممل ري ذ ذد اانلرا ذا ا باشذر ويل اذرر النألذادع وا ذملما ا نلمملذا
ىل يةذذض اعموعذذا الدينملذذا واا نملذذاع يلذ اذررا لذذذا لن ذزار وة ا مملمذذا الوايةذذا ة ا نذذاطق ال ذ
يأل ذملطر عكملرذذا ي ذوا ذذور الدميقراطملذذاع ري ذ ا األطفذذال األجانذذب الذذدين يذُذزع من م ذ صذذال م ذريا
يلنظمل الدولا اا المملا ة الةراق والةام ينرةر الملةس ويز ا ويةر ةاشا ومبا من الةديد من
يكدان ا نةة يرفض ا لةا ء ؤاد األطفالع فإن اآلا مذنر ع و ثذ مذنر ذ م ذتوياع يبقذون
ة مةزق يانوين
وا ي ذزال ملذ ذ األطذ ذرا ا لتاري ذذا يلاا ذ ذ مو ي ذذرفض ي ذذوف امماي ذذاع مب ذذا ة ذل ذذك ي ذذوف
يماان يألمح يوصول ا ألاعدا اانألانملا ون انقطار ويال عوا ق ىل ا دنملا اللةفاد وعكد
ال ذذر ت ذذا يل ذ اذمنله اللق ذذارير الأل ذذايقا م ذذن مناش ذذدا ويوص ذملا ىل األطذ ذرا ا لتاري ذذا لي ذ يلام ذذد
يكق مذان صا ملا ة م كب األبملان
ىلجرادا ي تملتملاع فإن د الندادا ا َ
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أوالا -الوالية واملنهجية
ة دا اللقريذرع ا قذدَّم ىل سكذع بقذوق اانألذان عمذال يقذرار 17/40ع يةذر لنذا اللتقملذق
-1
يوصكا ىللملرا يناد عكد اللتقملقا
الدولملا ا أللقكا ا ةنملا لمروريا الةريملا الألوريا اا لنلاجا ال
ا
)
(1
ال مُجريا ة الفذلء مذن  11اوز/يولملذه  2019ىل  10ذانون الثاين/ينذاير  2020وا ذلند ا نراملذا
ال ايابةلرا لنا اللتقملق ىل مفل تار ا لان اللتقملق ويةثا يق ا امقا ق
ويألذذلند ا ةكوم ذذا ال ذوار ء ة ذذدا اللقري ذذر ىل  233مقايك ذذا مُجريذذا ة ا نطق ذذا وانطالي ذذا م ذذن
-2
جنملذ ويامذذا الكانذذا سمذ وا ذذلةرا وحتكملذ صذذور مكلقطذذا للوايذ ااصذذطناعملا (الألذواي ) وصذذور
فويو رافمل ذذا ويألذ ذاملال فمل ذذديو و ذذاال طبمل ذذا ومُا ذذد ة ااعلب ذذار ة اللقري ذذر ر ذذا ور م ذذن
بيومملا و دلك يقارير صا رء عن األم ا لتدء
بيوما ومنظما

واعلُذذرب مةملذذار اا بذذا يذذد ا ذذلُوة عنذذدما ييذذون الكانذذا يذذد ب ذذكا عكذذد يذذدر مذذن ا ةكومذذا
-3
ا و ذذوق رت ذذا وا لت اق ذذق منر ذذا مب ذذا ييفذ ذ ألن ختكذ ذ ىل وج ذذو م ذذباب مةقول ذذا ي ذذدعو ىل ااعلق ذذا من
ويله
اموا ث ويةا عكد النتو ا وصو ومن اانلرا ا ارييبرا الطر الد ُب اد
ويبقذذد الكانذذا مألذذلةدء نايةذذا ا ذذلنلاجا ا مذ ذذكطا المروريذذا الةريملذذا الألذذورياع وىلن ذذان
-4
رفذذض الألذذمال مذذا يذذداول البكذذد ا ي ذزال يةري ذ حتقملقا ذذا وري ذاذر حتقملذذق الكانذذا ذذدلك ية ذوا يذذوف
اممايذذا لخشذذماص الذذدين مُجريذذا مةر ذ مقذذايال وة مل ذ امذذاا ع ريكاذذا الكانذذا يأللشذذد مببذذدم
"عدم اايرار"

اثني ا -التطورات السياسية والعسكرية
يُدلا ة الفلء ا ةمولا للقرير جرو ولملا مطار ء للنةملط الةمكملا الألملا ملا ومعكن األما
-5
الة ذذام ة مواا ذذر ميكول /ذذبلمرب من بيوم ذذا المروري ذذا الةريمل ذذا الأل ذذوريا و ملئ ذذا اللف ذذاو الأل ذذوريا اللاية ذذا
لكمةاريذذا ايفقلذذا عكذذد يذذدد عم ذ الكانذذا الد ذذلوريا ووص ذ ا بةذذوث اخلذذاص لخمذذا الةذذام ىل ذذور
اايفذذاق نذذه "مفلذذال" ىل عمكملذذا ملا ذملا مو ذ نطايذذا ومُطكقذذا الكانذذا الد ذلوريا رمسملذذا ة جنمل ذ
واجلمةا ملئا ال ملا ا ا ؤلافا من  45علذوا ة  4و 25يةذرين الثذاين/نوفمرب وانلرذد ااجلمذار الثذاين
يوصكرا ىل يوافق ة اآلراد يةةن جدول األعمال
مملئا ال ملا ا ون من يلفق عكد موعد جديد لةدم ا
ويُذذربز ويذ ذ ء اللط ذ اذورا ة الكان ذذا الد ذذلوريا م ذذد صذ ذةويا اللذكا ذذب عك ذذد انة ذذدام الثق ذذا ي ذذا األطذ ذرا
ا لفاويا وحتقملق يق ادم مكموس ة ينفملد يرار سكع األمن )2015(2254
ويفاي الوي اانألاين ة محنذاد ثذ ء مذن البكذد وعكذد ذد اخلكفملذاع ا يذلم اين سكذع األمذن
-6
ة  20انون األول /يألمرب من اايفاق عكد جتديد آلملا ىلي ال ا ةونا عرب امدو واخلطوط واعل
ويوصذ سكذذع األمذذنع
باذذا منذذه لذذب ييململفذذه مذ الويذ الذرا ن
ا
ااحتذذا الرو ذ وال ذذا عكذذد القذرار ا
ة  10انون الثاين/ينايرع ىل ايفاق ة الكتظا األا ء عكد اديد ااذن يلألكمل ا ةونا عرب امذدو ة
مةربين بدو يا يدا من ا ةاير األريةا الألذايقاع و ذدء ذلا مشذرر فقذط( )2ومذن ا لويذ من يذؤار عذدم
َ
جتديذد ااذن ذلمدام مةذرب الملةريملذا امذدو مذ الةذراق ري ذ ا شذديدا ة اذول ا ةونذا اانألذذانملا ىل
مشال شرق المروريا الةريملا الألورياع وا ملما اامدا ا الطبملا
__________

()1
()2
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معلاد الكانا
ولو جملو يملنر و (الر ملع) و ارين ونملنغ ميو زيد و اين سكا
انظر يرار سكع األمن )2020(2504
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وفملمذذا يلةكاذذق ألعمذذال الةدا ملذذا الاريذذاع اشذذل اد القلذذال يذذا القذوا ا والملذذا لكتيومذذا و اعذذا
-7
ا ةاريذذا ا ألذكاتاع مبذذا فملرذذا ملئذذا حتريذذر الةذذامع ة حمافظذذا ىل لذذب وريذ شذذاء الةذذمايل وحمافظذذا الالذيملذذا
ذلمر ي ذذاعد الةن ذ ة الةذذمال الذذذر ،ة اوز/يولملذذه وآب/م ألذذطع عنذذدما
وري ذ بكذذب الذذذر ،وا ذ ا
ا ذذلردفا امذذا شذذنالرا الق ذوا ا والملذذا لكتيومذذا اعذذا ا ةاريذذا ا أل ذكاتا لقذذرب مذذن ذذر
ومةرء النةمذان و ذرايب ومرحيذا وجألذر الةذذور وة معقذاب ا ملذار ويذ مةذروط
الذاب واان شملمون ا
اطالق النار ة  5آب/م ألطعع شناا وبدا ةيةا لكامل الألور اوما ير ب ا وبكذول 21
وطويذذا مر ذذز ا رايبذذا
آب/م ألذذطعع انذذا القذ اذوا ا والملذذا لكتيومذذا يذذد يطةذذا الطريذذق الألذري M5ع ا
الل ة مور وا لةا ع ادء يكدا ة ري شاء الةمايل وري ىل لب النو،
يوصكا ىل ايفاق لوي ىلطالق النذار مذن جانذب
-8
ومعكن ااحتا الرو من اميوما الألوريا ا
لمر الذارا الويا ال ا لردفا يكدا ة
وابد ة  30آب/م ألطع وعكد الر من امدناع ا ا
حمافظ ىل لب والالذيملذا طذوال شذرر ميكول /ذبلمرب ويةذرين األول/م لذوير وعكذد ال ذةملد الذدويلع ة
وجرذذه عةذذرء مذذن معلذذاد سكذذع األمذذنع معكذذن األمذذا الةذذام ىلنةذذاد ملئذذا للتقملذذق ة يذذدم
معقذذاب نذذداد ا
مرافذذق مدرجذذا ة يا مذذا األمذ ا لتذذدء لكمرافذذق ا ملاذذدء مذذن النذزار ومرافذذق مدعومذذا مذذن األمذ ا لتذذدء مو
ىلماق اللرر رتا ة مشال رب المروريا الةريملا الألوريا مند نملألان/ميري
ومعكن ر ملع الوا ا لتدءع وانلد يرامبع مقل زعذمل ينظذمل الدولذا اا ذالمملا ة الةذراق
-9
والةذذامع م ،ييذذر البذذذدا ع ة  27يةذرين األول/م لذذوير ة ذذارء شذذنالرا يذ اذوا ااصذذا ةيةذذا لكذذوا
ا لتذذدء ة ريةذذا (حمافظذذا ىل لذذب) وة الويذذا نفألذذهع اشذذل اد اابلااجذذا عكذذد بيومذذا اانقذذاذ
الذذوط ع اللايةذذا مملئذذا حتريذذر الةذذامع ة نذواب مذذن ىل لذذب يةذذد من ثافذذا الماعذذا اار ايملذذا يملو ذذا عكذذد
األنةطا الألملا ملا وا دنملا وفريا "يرا ب" جديدء
ذلمر امامذذا عكذذد األراي ذ اخلايذذةا لأل ذملطرء يذ اذوا ا ةاريذذا و ملئذذا حتريذذر الةذذام ة
 -10وا ذ ا
يةذ ذرين الث ذذاين/نوفمرب و ذذانون األول /يأل ذذمرب ويكذ ذذا الذ ذذارا الوي ذذا وعمكمل ذذا الق ذ ذ ذرو ذذا ة
منل ذ ذانون األول /يألذمرب عنذدما يذدم القذوا ا والملذذا لكتيومذا اومذا بذ ا عكذد مة اذرء النةمذذان
و رايب وا ناطق الريفملا ا ملطا وا اين المل الألور ة د اممكا من ا لةا ء ع ادء مواي ة ري
ىل ل ذذب الن ذذو ،ب ذذول الطري ذذق الألذ ذري  .M5ويك ذذا ذل ذذك ام ذذا انلقاممل ذذا ش ذذنالرا اع ذذا ا ةاري ذذا
الويذا عذذن ويذور األذذا ر
ا ألذكاتا ة ريذ بكذذب النذو ،وحمافظذذا الالذيملذا وم ذذفر اممذال
ا
الربيذذا و ا
ة صذفو ا ذذدنملا ونذذزول معذذدا بذ ء مذذنر وة الفذذلء مذذا يذا م ر/مذذايو  2019وموا ذ ذذانون الثذذاين/
يناير 2020ع مفلا د اماما ىل نزول  700 000مدين حنو ا ناطق الةمالملا من ا افظا واكا
مبةرء النةمان و رايب من الأليان ااما
ا ناطق ا ملطا ا
 -11وة مشذال شذذرق المروريذا الةريملذذا الألذذورياع ة معقذاب حتذذديرا الذذر ملع مر و ذان ا ليذ اذررء مذذن
لةن اوم عرب امدو عكد وبدا شايا الةةب الير ع ايفقا بيوملا الوا
من ير ملا ختطاط ا
ا لتذذدء وير مل ذذا عكذذد ىلنة ذذاد مر ذذز عمكمل ذذا مة ذذل وعكذذد ينأل ذملق ىلنةذذاد "منطق ذذا آمنذذا" وعم ذذال رت ذذدا
اايفاقع وافقذا يذوا ذور الدميقراطملذا والقذوا اللايةذا لوبذدا شايذا الةذةب اليذر عكذد يذدم
موايةر ذذا واانأل ذذتاب م ذذن ا ن ذذاطق امدو ي ذذا وة ب ذذا معكن ذذا بيوم ذذا ال ذذوا ا لت ذذدء من ايف ذذاق
"ا نطقا اآلمنا" ملنفَّد عكد مراب ع معريا الألكطا الل ملا عن عدم ريا ا وم ا ذد م ذا لل ذر
ار ا احل األمنملا الل ملا
ىلذا ا يُر َ
 -12وة معقذذاب ميا ذذا ايفملذذا يذذا ر ملأل ذ الذذوا ا لتذذدء وير ملذذا ة  6ية ذرين األول/م لذذويرع
معكن البملا األيملض من ير ملا لبدم يريبا عمكملا ة مشذال المروريذا الةريملذا الألذوريا ومن يذوا الذوا
ا لتدء لنألتب وة  9يةرين األول/م لويرع معكن الر ملع مر و ان ىلطالق القوا ا ألكاتا الل ملذا
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عمكملا نب الألالمع اشذلا مذ الذمل الذوط الألذور ( )3ويذدم القذوا الل ملذاع يذدع مذن الذمل
الذذوط الألذذور ع مبرا ذذا مواي ذ ر يذذا ة ع ذ ادء يكذذدا بدو يذذاع منرذذا ي ذ مي ذملض ورمس الةذذا و ذذان
اطذذالق عمكملذذا نب ذ الألذذالم ومذذا رافقرذذا مذذن انألذذتاب ي ذوا الذذوا ا لتذذدء ري ذ ا يُألذذلران يذذه ة
األ ايل بمل ُشار م ثر من  200 000شم ة عمكملا ىلجالد ريةا و منألقا و ا تمل عذا
عملألذذدع الذذد ذذان ية ذمل فملذذه الةديذذد مذذن النألذذاد واألطفذذال الذذدين م ذ صذذال م ذريا يلنظ ذمل الدولذذا
اا المملا ة الةراق والةام (ينظمل الدولا اا المملا)ع يفرغ ااما
 -13وراا عكذذد ذلذذكع معكنذذا بيومذذا الذذوا ا لتذذدء م ذذا لواص ذ ع ذ الق ذوا الير يذذا واختذذاذ
ىلج ذرادا ىلذا اختذذد ير ملذذا يذذداي يلاذذاوز ة نظر ذذا "بذذدو ا ألذذمول" و عذذا ااحتذذا األورو ،وىل ذرا مل
و روريا ىليران اا المملاع عكد بدءع ير ملا ىل وي الةمكملاع ة با اعلمد جامةا الذدول الةريملذا
يرارا يدين اممكا الل ملا( )4و عا بيوما المروريا الةريملا الألوريا ىل ابلام مرايملرا ونةر يذوا ة
البكدا الر ملألملا الوايةا ة مشال شرق البكد يةد اللوص ىل ايفاق م يوا ور الدميقراطملا
 -14وابلواد ي اعد الةن ة الةمال الةري ع يفاويا ير ملا والوا ا لتدء ة  17يةذرين
األول/م لذذوير عكذذد ويذ اطذذالق النذذار يألذذمح لقذوا وبذذدا شايذذا الةذذةب اليذذر انألذذتاب
ذاق يذذا الذذوا ا لتذذدء وير ملذذا يويملذ ُ مذذد ا رء يفذذا يذذا الذذر ملع يذذويا والذذر ملع مر و ذان
ومعقذذب اايفذ َ
ة  22يةرين األول/م لوير مستا لكةرطا الةأليريا الرو ملا وبرس امدو الألوريا يداول ا نذاطق
امدو ي ذذا الل مل ذذا الأل ذذوريا ويأل ذرمل ىلا ذراا عناص ذذر وب ذذدا شاي ذذا الة ذذةب الي ذذر ( )5واياف ذذق ااحت ذذا
الرو وير ملا ميلا عكذد يذدد يألذمل ور رصذد مةذل ا ة ا نطقذا وعكذد الذر مذن ىلعذالن ااحتذا
لمر ااشلبا ا يا القذوا الل ملذا
الرو اانألتاب اليام لوبدا شايا الةةب الير ع ا ا
والماعا الير ياع و دلك يا المل الألور والقوا ا دعوما من ير ملا وفملما يلةكق مبألةلا عذو ء
الالجئ ذذا الأل ذذورياع ع ذذر ال ذذر ملع مر و ذذان عك ذذد األم ذذا الة ذذام اط ذذا ن ذذاطق ي ذذوطا جدي ذذدء ااذ ذ
"ا نطقا اآلمنا" ال يبكغ عريرا  30ملكوملا
 -15وة  17ذذانون األول /يألذذمربع ميذ اذر سكذذع الةذملو ة الذذوا ا لتذذدء "يذذانون يمل ذذر ممايذذا
ا دنملا ة ور " الد لملذز فذر جذزادا عكذد بيومذا المروريذا الةريملذا الألذوريا وم مفذرا آاذرين
"مألؤولا عن انلرا ا بقوق اانألان ا رييبا يد مواطنا ذوريا مو مفذرا م ذر مو ملذواطئا ة
ارييارتا" وويا الر ملع يرامب مةرور القانون لمل بح يانوان ة  20انون األول /يألمرب
 -16وري ذ ا الوي ذ ة و ذذط المروريذذا الةريملذذا الألذذوريا وجنورتذذا ملذذطر وط ذوال الفذذلء ا ةذذمولا
للقريرع م فر اما ينظمل الدولا اا المملا ة حمافظا رعا وش و ير الزور عن مقل ع ادء
جنو ذوريا ومعذا ا نظامذا اار ايملذا جتمملذ صذفوفرا ة شذرق المروريذا الةريملذا الألذوريا وص اذةد
ذلمر ميلذ ذذا
اما ذ ذذا عكذ ذذد الق ذ ذوا ا والملذ ذذا لكتيومذ ذذاع وا ذ ذملما بذ ذذول ا ملذ ذذا ين والبذ ذذو مذ ذذال وا ذ ذ ا
ملفريذا يذا الذمل الألذور وىلر ذايمل ينظذمل الدولذا اا ذالمملا بذول الألذمنا ويذدمر (حمافظذا
اشلبا ا
ا
ش ذ ) و ذذان مذذا ري ذ ب ذ ة ممذذن ا ذذدنملا وبريذذا يذذن اقكر وة رعذذاع مصذذدر اميومذذا ة معقذذاب
ابلااجذذا عفذوا عذذن ا ةلقكذذا يةذذد اوز/يولملذذه 2018ع ذةملا لكتذ اد مذن اللذذويارع وليذذن ا يفذ َذرا ىلا عذذن

__________

()3
()4
()5
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رمسملذذا حتذذا مظكذذا

ة  4يةذرين األول/م لذذويرع معكذذن تثكذذو عذذدء اعذذا مذذن ا ةاريذذا ا ألذكاتا الألذذوريا احتذذا
المل الوط الألور انظر A/HRC/42/51ع الفقرء 16
اعلمد جامةا الدول الةريملا القرار  8454ة  12يةرين األول/م لوير 2019
يذذن ا ا ذذد ا رء عكذذد منذذه اعلبذذارا مذذن  23ية ذرين األول/م لذذوير  2019ذذلدا الةذذرطا الةألذذيريا الرو ذملا وبذذرس
امذدو الألذذوريون الانذذب الألذذور مذذن امذدو الل ملذذا الألذذورياع اذذارا منطقذذا عمكملذا نبذ الألذذالمع للملألذ ىلاذراا
عناصر وبدا شايا الةةب الير وم كتلر
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عذذد يكمل ذ مذذنر وة اوز/يولملذذه وآب/م ألذذطع وية ذرين الثذذاين/نوفمربع مصذذايا ذذارا جويذذا شذذنالرا
ىل ذرا مل ي ذ امذذارء ة جنذذوب المروريذذا الةريملذذا الألذذوريا وع ذ ادء مرافذذق مزعومذذا مذذزب ومواي ذ ىليرانملذذا
و وريا ة ريا ر مةق وما يربا د اللطورا يألا ة ز ء يةقملد بالا شايا ا دنملا ة مل
محناد المروريا الةريملا الألوريا

اثلثا -تصاعد العنف ضد املدنيني
 -17االل الفلء يملد اا ذلةرا ع م ا امامذا الذ شذنالرا األطذرا ا لتاريذا ىل يلذ وىلصذايا
عة ذرا الألذذوريا نألذذاد ورجذذاا ومطفذذاا وزا ا ةذذار الةر ذذا مذذن زعزعذذا يذذوف اخلذذدما وبرمذذا
ذلمر النذزار ة
عد ا ا ُحي د مذن ا ذدنملا مذن اخلذدما الطبملذا واللةكذمل ع و ذدلك مذن الذذداد وا ذاد وا ا
ذداال فذذاعال عذذد مذذن الذذدول األعلذذاد عمذذا
ذدا ة سر يذذه يذ ا
المروريذذا الةريملذذا الألذذوريا يلطذ اذورع ويذ ا
لكتيومذا مو مةاريذا مذاع ذواد رجذرادا مباشذرء عكذد األر مو يلقذذدو عذ لوجألذ ومذا ومذذايل
بيومملا()6
ىل اعا مألكتا
 -18وة مةظذ األبملذذان جنذ النذذزول عذذن عذذدم اختذذاذ األطذرا ا لتاريذذا ملذ اابلملاطذذا ا مينذذا
نذ األذ عذن الألذيان ا ذدنملاع مو يألذبب انلرذاا األطذرا مشذياا ماذر مذن الألذكو ذ ا ةذذرور
شن اما ا يويل فملرا بملاء ا دنملا اليث من ااعلبار
ريدامرا عكد ا

ألف -إدلب وريف محاة الشمايل وريف حلب الغريب
القوا ا والملا لكتيوما
 -19شرد حمافظا ىل لبع بمل يةمل ما يقذرب مذن ال ذا ماليذا مذدين ذور ا حي ذكون ىلا
عكذذد يذذدر حمذذدو مذذن اخلذذدما األ ا ذملاع نذذو ملا ذ اد ء مذذن الةن ذ الةذذديد و ذذان ن ذ ذذؤاد
ا دنملا عكد األي يد افروا مصال من اما ايقا مو ُشار وا يألرا من االل "ايفايا ا اما"()7ع
ة با ُشار  700 000منر ة الفلء ما يا م ر/مايو وموا انون الثاين/يناير

 -20وعكذذد الذذر مذذن من ىلعذذالن وي ذ ىلطذذالق النذذار مذذن جانذذب وابذذد ة  31آب/م ألذذطع م ذذد
اعر ء من الألالل"()8ع اشل اد ب ادء الةن ما يا يةرين
اوما ام مريةا مشرر ة مل محناد "ا نطقا ا
الثذذاين/نوفمرب وموا ذ ذذانون الثاين/ينذذاير وا ذذلردفا امامذذا الذ شذذنالرا القذوا ا والملذا لكتيومذذا البُذ
اللتلملا ا دنملاع مبا ة ذلك األعملان ال حتظد بمايا ااصا ونلملاا لدلكع مصبتا ا ناطق ا دنملا
ص ذذاما لكأل ذذينع وا ذ ذملما ة م ذذدن مثذ ذ ا ذذان ش ذ ذملمون ومة ذ اذرء النةم ذذانع ة حماول ذذا واي ذذتا لكلةامل ذ ذ
ا لملالد عكد الطريقا الألريةا اا لايملاملا يا بكب وشاء ويا بكب والالذيملا
__________

()6

يقذ عكذذد عذذايق الذذدول الل ذزام مبوجذذب ا ذذا ء  1ا ةذذل ا يذذا ايفايملذذا جنملذ لةذذام  " 1949ن حتذذلم ذذد اايفايملذذا
وييفذ ابلامرذذا ة ملذ األبذوال" ومبذذا من ا ذذا ء  3ا ةذذل ا يذذا ايفايملذذا جنملذ ذ جذذزد مذذن ذ ايفايملذذا مذذن
" ذذد " اايفايمل ذذا األري ذ ميل ذذاع ف ذذإن ذذدا االل ذزام ميل ذ اد علب ذذار اللزام ذذا يةا ذذد ىل ام ذذد األ م ذذن الل ذذماان
ا ن ذذوص عكملرذذا ة ا ذذا ء  3ا ةذذل ا ة بال ذذا يملذذام "ن ذزار مأل ذكاح ل ذملع ل ذذه طذذاي ويل ة مراي ذ مبذذد األط ذرا
الألامملا ا لةايدء" انظر وريا رفذا ااجلماعذا : “Human rights abuses and international humanitarian law
violations in the Syrian Arab Republic”, 21 July 2016–28 February 2017 (A/HRC/34/CRP.3, paras.

()7
()8
6

ةwww.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx :

) 99–103ملابا
فملما يلةكاق ي َق َأل الواد وا اماع انظر ميلا الو ملقا A/HRC/36/55ع الفقرا
الو ملقا A/HRC/40/70ع الفقرةن  14و15
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ومةرء برما ويريا الانو يذا
 -21وحت اققا الكانا من ويور اما
مةرء النةمان ا
مةروعا ة ا
(جألر الةذور) ونقطا طبملا يق لقرب من اخل رء والبارء واا لنلاجا اللالملا ممثكا عكد امذا
شنالرا القوا ا والملا لكتيوما
لمر اماما ال ا لردفا م ذوايا مز شذا( )9فةكذد ذبمل ا ثذالع ة  22اوز/يولملذهع يذا
 -22ا ا
الألذذاعا  8/00والألذذاعا 8/30ع مصذذايا كألذذكا مذذن الذذذارا الويذذا الألذذوق الر ملألذ وا نذذازل ا ملطذذا يذذه ة
منطقذذا ميلظاذذا لألذذيان ة مةذ اذرء النةمذذان وم ذذفر الذذذارا الويذذا عذذن مقلذ م ثذذر مذذن  43مذذدنملاع مذذن
يملذذنر ذذالث فلملذذا وفذذح وابذذدع وىلصذذايا مذذا ا يق ذ عذذن  109مشذذماصع مذذن يملذذنر  18طفذذال و 15ام ذرمء
وُ امر عكد األي مبنملان ينملان من مريةا طوايق و 25حمال جتار مذا مقذا ميذرار مبدر ذا القزيذزع الذ
يق عكد يةد بوايل  700مل من الألوق ورو شرو منه ا يوجد م دا عأليريا ة جوار الألوق
 -23و ذذرر ا ذذدنملون وعمذذال اانقذذاذ ىل الألذذوق يةذذد اماذذوم يملذذد منذذه ا ييذذد اذذر يلذ يذذا ق بذذح
مصايا ارء جويا اثنملا ة بوايل الألاعا 8/35ع ا نطقا نفألراع تا م فر عن مقل عةرا ا ذدنملاع
مبذذن ف ذملر مبذذد مف ذرا فريذذق اانقذذاذ ووص ذ موريفذذون طبملذذون مل ذ نُق ذ يذذتا ط ذرا مفقذذو ء ىل
مأللةفد يريبع ة با وص آارون و ة مراب تلكفا من اللةويه ونفا وزارء الذدفار الرو ذملا
وجو طا را ا ة ا نطقا ة  22اوز/يولمله()10
سمة ذذا
 -24وة  16آب/م ألذذطعع ي ذذا الألذذاعا  19/15والأل ذذاعا 19/30ع مصذذايا ذذارا جويذذا ا
اعم ة منطقا ريفملا حتملط رتذا بقذول
لنازبا مدنملا يق عكد يةد ملكوملين يقريبا من باس ويق ا
زراعملا يا فروما وباس ة ري ىل لب النو،ع ومشار األشماص الدين مُجريذا مةرذ مقذايال ىل
عدم وجو م دا عألذيريا يريبذا وم ا اماذوم ىل مقلذ  20شم ذاع مذن يملذنر ذاين نألذادع انذا
ىلبذدا ن بذامالع و ذلا مطفذالع وىلصذايا مذا ا يقذ عذن  40آاذرين وممقذا الذذارء الويذا ميذرارا بذ ء
نطقذاع مبذا ة ذلذك ة ذابا سذاورء حتذملط رتذا حمذذال جتاريذا وُ امذر مبنملذان ذينملان عكذد األيذ وتذذزن
م دياع ة با مقا ميرار در ا وا ر ز الطيب ممل
 -25وا ذذلنا ا ىل األ لذذا ا لابذذاع مبذذا ة ذلذذك ىلفذذا ا الةذذرو ولقطذذا الفملذذديو وصذذور البملذذاان ع
و دلك يقارير مراييب بر ا الط ان ومةكوما اعلا ااي اا الويا ويقارير مرايبا ااندار ا بيذرع
يوج ذذد ل ذذد الكان ذذا م ذذباب مةقول ذذا لالعلق ذذا من ط ذذا رء رو ذ ذملا ش ذذار ا ة ذ م ذذن ام ذذا لا الذ ذوار
يوجذه ذالل الذو الرو ذ امايذه ىل ذد عألذير حمذذد ع
وصذفرما معذال وة كلذا امذا لاع ا ا
و ذذو مذذا يريذذد ىل جرميذذا امذذرب ا لمثاكذذا ة شذذن امذذا عةذوا ملا ة منذذاطق مدنملذذا (انظذذر ا رفذذق الثذذاين
لكراما )()11
لالطالر عكد وص مف ا
 -26وم ي اعد الةن ويألط القوا ا والملا لكتيوما ملطر ا عكد مناطق ا ذلايملاملا ة ريذ
ىل لذذب الن ذذو،ع ف ذ اذر ا ذذدنملون عذذدا ب ذ ء م ذذن ا ذذان ش ذملمون و فذذر نب ذ ع وة وي ذذا اب ذذق ة ذذانون
وحتولذا ا ذدارس ة
مةرء النةمان واان الألب مذن ملذ ذيا ا يقريبذا ا
األول /يألمربع فر ا منطقا ا
يريذذا الانو يذذا ة منطقذذا جألذذر الةذذذور ىل مالجذذاي ذذا ا يقذ ا عذذن  6 500مذذدين فذذروا مذذن ا نذذاطق الذ
ا لةا ا القوا ا والملا لكتيوما وة  20يةرين الثاين/نوفمربع يُلذ  16مذدنمل اع مذن يملذنر  11طفذالع
__________

(A/HRC/28/69 )9ع ا رفق الثاينع الفقرا 8-2؛ وA/HRC/30/48ع الفقرةن  34و35؛ وA/HRC/31/68ع الفقرء
( )10انظرhttp://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12243385@egNews :
( )11انظذذرج جذذان  -مذذار نيذريع ولذذويز وزوالذذد  -يذذكع القذذانون الذذدويل اانألذذاين الةذذرةع اعكذذد األولج القواعذذدع
(جنملذ ع الكانذا الدولملذا لك ذكملب األشذر؛ Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press,
)2005ع القاعدء 156
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ميونا من ذاا ر
وجرل  30آارون عندما شناا يوا موالملا لكتيوما اوما يقدا مر  -مر
ُ
ا
عنقو يذذا عكذذد ت ذمل لكنذذازبا س ذوار يريذذا يذذال لقذذرب مذذن امذذدو الل ملذذا وية ذ اي ا ذذلمدام الذذداا ر
الةنقو يذذا ة تملم ذذا النذذازبا ا ذذدنملا ا يلظ ذذا جرميذذا ام ذذرب ا لمثاك ذذا ة شذ اذن ام ذذا عة ذوا ملا ة
منطقا مة ولا لأليان ا دنملا (انظر ا رفق الثاين لالطالر عكد وص مف ا لكراما األار )

 -27واعلبذ ذذارا م ذ ذذن  15ذ ذذانون األول /يأل ذ ذذمربع م ذ ذ يزايذ ذذد امام ذ ذذا الوي ذ ذذا مذ ذذن الق ذ ذوا ا والمل ذ ذذا
حتألذذبا لكرامذذا ووص ذ األ ذذايل مل ذ
لكتيومذذاع ماذذد األ ذذايل بذذول مدينذذا مةذ اذرء النةمذذان يفذ اذرون ا
ذذا روا ل ذملالع ذذلمدام الطريذذق الأل ذري M5ع يةذذد من مطفذذةوا مي ذواد مر بذذا ع لكت ذ اد مذذن ابلمذذاا
اللةذ اذر ما ذذوم وبك ذذول  1ذذانون الثاين/ين ذذايرع ذذان مذذا ا يق ذ ع ذذن  300 000ش ذذم ي ذذد ف ذ اذروا م ذذن
ر ذ ذ ع اي ذذافا ىل حن ذذو  400 000م ذذدين ذذبق من ُش ذ اذر وا م ذذن ريذ ذ ىل ل ذذب الن ذذو ،ي ذذا م ر/م ذذايو
وآب/م ألطع
 -28ومقذ ذذا مي ذ ذرار رية ذ ذذا مرافذ ذذق طبمل ذ ذذا ة لذ ذذون ال ذ ذذا م مع ة الف ذ ذذلء مذ ذذن  4ىل  6ية ذ ذرين
الثاين/نوفمربع ة جألذر الةذذور و فذر نبذ ومرحيذا ة ريذ ىل لذب النذو ،وة بذوايل الألذاعا  1/30مذن
جويلا مصايلا مةفد اااالص
فار يوم  6يةرين الثاين/نوفمربع شناا يوا موالملا لكتيوما اريا ا
لكنألا ملا واألطفال ة شنانع جنوب مرحياع تا م ا ىل اروجه عن اخلدما وة ويا ابق مذن ذلذك
الملومع بوايل الألاعا 16/15ع مصايا كألكا من الذذارا الويذا شذنالرا يذوا موالملذا لكتيومذا مةذفد
جرابملا ميمل حتا األر ة فر نب ع تا ممق ميرارا مبداكه الذر ،ومبةدا طبملا بملويا
 -29ورتد امامذا ا لي اذررء عكذد مرافذق طبملذا ييذون القذوا ا والملذا لكتيومذا يذد ارييبذا جرميذا
لةم ذذد عك ذذد معمل ذذان حمممل ذذا وعك ذذد ع ذذامكا طبمل ذذا ومبرا ذذا ا أللةذ ذفملا
ام ذذرب ا لمثاك ذذا ة اما ذذوم ا ا
والوبذذدا الطبملذذا والةذذامكا ة الرعايذذا ال ذتملا ييذذون الق ذوا ا والملذذا لكتيومذذا يذذد انلريذذا مبيامذذا
مكزما ة القانون الدويل اانألاين يلةكاق يلوف الرعايا لكمريد والربد وارييبذا جرميذا امذرب ا لمثاكذا
ة اماوم عكد معملان حممملا
 -30ويلابذ امذوا ث ا ذذد ورء نطذذا مذذن امامذذا عكذذد ا أللةذفملا (مبذذا ة ذلذذكع مذذؤارا ة الفذذلء
يذذا آذار/مذذارس وم ر/مذذايو )12( )2019ع تذذا يذذوب يقذذوء من الق ذوا ا والملذذا لكتيومذذا يألذذلرد ا رافذذق
الطبملا ي فا منراملا و ارر مألؤولون بيومملون يذوم ىلن ذدفر ذو ىلاذراا الةناصذر اار ايملذاع مبذا ة
ذلذك ملئذا حتريذذر الةذامع مذن ا نطقذذا ىلا من و ذا وم ذالملب امذذرب ا ذلُمدما عكذد حنذذو امذر مجذذزاد
مذذن البنملذذا اللتلملذذا ا دنملذذا ة تلكذ محنذذاد ريذ ىل لذذب النذذو،ع ويذذد يةذ ذلذذك ىل من القذوا ا والملذذا
لكتيومذذا ا ذذلردفا ميلذذا الألذذيان ا ذذدنملا واذذالل الفذذلء يملذذد اا ذذلةرا ع م ا امامذذا ا ليذذررء
ميلذذا ىل جة ذ ا نطقذذا ذ صذذاما لكألذذين اامذذاع تذذا م ىل يقذذويض الأل ذملطرء الةألذذيريا والألذذكطا
الألملا ملا امةا مملئا حترير الةام
مةرء النةمانع ميا القوا ا والملذا لكتيومذا
 -31وة مجزاد من ري ىل لب النو،ع مبا ة ذلك ا
البنملا اللتلملا ا دنملا ة منطقا ختفمل اللويرع وما عا ممام ا دنملا من املار و الفرار
عكد ي
ويدلكع يوجد م باب مةقولا لالعلقا من القوا ا والملا لكتيوما انا يق د يروي ا دنملا()13ع ة
حماولا افراغ ا نطقا من يا ا واللةامل ا لملالد عكملرا

__________

(A/HRC/42/51 )12ع الفقرةن  45و 46والفقرء 52ع اماشملا  16انظر ميلا ا رفق الثاين
( )13ا يما الدولملا ا ما األشماص ا ألؤولا عن اانلرا ا الألملما لكقانون الدويل اانألاين الذ اريُيبذا ة
ىليكذمل يو و ذذالفملا الألذذايقا منذذد عذذام 1991ع Prosecutor v. Stanislav Galić, Case No. IT-98-29-A,
Judgment, 30 November 2006, at paras. 99–109
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ملئا حترير الةام

()14

 -32صذ اذةد الماعذذا ا ألذذكتاع مبذذا فملرذذا ملئذذا حتريذذر الةذذام()15ع اما ذذا عكذذد ا نذذاطق اخلايذذةا
لألذ ذملطرء اميوم ذذاع ت ذذا يأل ذذباب ة وي ذذور عةذ ذرا ااص ذذا ة ص ذذفو ا ذذدنملا( )16وة  21يةذ ذرين
الثاين/نوفمربع شناا الماعا ا ألكتا اوما صارواملا عكد عدء مبملاد ة بكبع منرا ب صالل
الدينع تا م فر عن مقل بةا مدنملا وىلصايا  29آارين
ذلمر مةذاانء الألذيان ا ذدنملا ة
 -33و ايافا ىل اماما الذ شذنالرا األطذرا ا لتاريذاع ا ا
ا ناطق ا لطريا ة مل محناد حمافظا ىل لب م حماولا ىلر ايمل ملئا حترير الةام يةذديد يبلذلر وة
حماولا االار األ ايلع يولاا ملئا حترير الةام ي ذفا ملزايذدء منةذطا ذد ىل ينظذمل ام ذول عكذد
اخل ذذدما اذ ذالل الف ذذلء ا ة ذذمولا للقري ذذر وم اذذر وج ذذو ملئ ذذا حتري ذذر الة ذذام ة ب ذذول الأل ذذيان عك ذذد
اخلذذدما ال ذتملا واللةكملمملذذاع وم ا ميلذذا ىل انألذذتاب جرذذا فاعكذذا ة الةم ذ اانألذذاين وة فذذر
ختاروع بمل يةمل حنو  40 000شم ع م ا حماوا ملئا حتريذر الةذام للوطملذد ذكطلرا ىل اريفذار
م ة ار الألك األ ا ملاع مث اخلبز والويو وعندما فريا ملئا حترير الةام "يذريبا" عكذد ىلنلذاا زيذا
الزيلون ة ا ديناع اندلةا ابلااجا وامل اد يدرلملا ىل منذاطق ماذر ذان علمةرذا ا ذدين بلذور
ومةرء النةمان واألةرب
يو ةرخيملاع مبا فملرا رايب و كقا ا
 -34ور ا عكذذد ذلذذكع شذ اذن مقذذايكو ملئذذا حتريذذر الةذذام اومذذا صذذارواملا عكذذد فذذر ختذذاروع وة صذذبال
يوم  7يةرين الثاين/نوفمرب مطكقذوا النذار عكذد مقذايكا ومذدنملا م نذاد اذوم البكذدء وايذلت حنذو  30رجذال
يريدون ماليع عأليريا ووجو ر مكثاما مب من ال ا طوايق ان خيلباي ة يبو حنو  100مدينع وم ذفر
ذلك عن مقل ما ا يق عن ال ا مفرا وىلصايا عةذرء آارينع مذن يملذنر فذح عمذر  16عامذا ومنذ معلذاد
اعموعا ميلا ا دنملا ا ايا من ا ذا رء ومطكقوا النار عكد ملارء ىل ةا انا ينق الربد
 -35وواص ىلر ايملو ملئا حترير الةام جتنملد األطفال وا لمدامر لكمةذار ا ة األعمذال الةدا ملذا()17ع
برا ذا مو افذرا
مأللردفا ة ا قام األول الفلملذان ال ذذار الذدين فذايلر ذنوا مذن اللةكذمل ا ذلمدامر ا
ة نقذذاط اللفل ذمل ة حمافظذذا ىل لذذب ويألذذبب ا ةذذاي النألذذانملا القا مذذاع ذذان يُلويَّذ مذذن الفلملذذان ميلذذا من
يلولوا ور ا ةمل ع ا ملما ة األ ر ا ةملةذملا الذ يرم ذرا نألذادع وانل اذموا يةذد ذلذك ىل ملئذا حتريذر الةذام
ليألذذب ا ذ أل ذذر وانل ذ فذذح عمذذر  16ذذنا ة ذذرمدا ىل الماعذذا اار ايملذذا وشذذار ة األعمذذال
الةدا ملذا مذن مجذ ىلعالذا مشذذقا ه يةذد وفذاء والذد ووصذ مبذذد األشذماص الذدين مجريذا مةرذ مقذذايال
مل ال األطفال للدريب ي وعألير يب ا ةار ا ة األعمال الةدا ملا
 -36وة معقاب ذارء جويذا شذنالرا يذوا اللتذال الذدويل ة  31آب/م ألذطع ا ذلردفا مرفقذا
للنظذمل القاعذذدء مشذذال ىل لذذب()18ع شذو د يذذا اللذذتا شذذبان صذذذار مباليذع عألذذيرياع مذذنر فلملذذان يبكذذغ

__________

()14

()15
()16
()17
()18

ا يذزال الكانذذا يةلذذرب ذذد الماعذذا ملذذاان ىلر ايملذذاع عكذذد النتذذو الذذد بذذد سكذذع األمذذن ة يذرار )2014(2170
ومذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا يذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا اا راا ة ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوا ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزادا ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا رء عنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه (ملذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذال
 )https://scsanctions.un.org/consolidated/ويلذ ملئذذا حتريذذر الةذذام بالملذذا جبرذذا فذذلح الةذذام (ا ةروفذذا ميلذذا
جبرا الن رء) ومن ار الةام ومجنا الةامع و اعا مار
لمذ من
انذ شذوا اممايذذا الكانذذا مذذن ااف ذال عذذن مةكومذذا مةملنذذا ة ذذد الفقذذرءع مثذ ممسذذاد األمذذا نع ُحي َ
يُأللمدم للتديد ويا ا ا ر الفر يا وة مل اماا ع ريكاا الكانا يأللشد مببدم "عدم اايرار"
انظر  S/2019/922وS/2019/987
انظرج نيريع و وزوالد  -يك :القانون الدويل اانألاين الةرةع القاعدء 137
انظ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرwww.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1949406/statement- :
ة:

from-us-central-command-on-us-forces-strike-against-al-qaida-in-syria
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معمار  12ىل
لكلدريب الدي

13

نا ويفملد اللقارير من مفرا ا من من ار اللوبملد انوا لندون األطفال وخيلةو

 -37وا يذزال األفذرا الذذدين يةريذذون عذذن مةاريذذلر لوجذذو ملئذذا حتريذذر الةذذام مو ينلقدونذذه صذذراباع
يلةري ذذون لالي ذذطرا واعلُقذ ذ م ذذا ا يقذ ذ ع ذذن ذذلا نة ذذطاد ة ش ذذرر
مثذ ذ النة ذذطاد وااعالممل ذذاع ا
صور معلاد ة الماعا اار ايملا مث نةذر شذريط فملذديو
آب/م ألطع وميكول /بلمربع مبن فملر م ور ا
يقال ىلنه يفلح الفألا
 -38واذذالل الفذذلء يملذذد اا ذذلةرا ع مفذذا صذذتفملون من ملئذذا حتري ذر الةذذام حتذذلفم يقا مذذا مسذذاد
وصذذور لنةذذطاد ا ذذلند ىللملرذذا الماعذذا ابلاذذاز مف ذرا معري ذوا عذذن مةاريذذلر مو ااذذلالفر ة ال ذرم
جتم مدنملون لالبلااا عكد ملئذا حتريذر الةذام ة ب امذو ة يةذرين الثذاين/نوفمربع الذلقط
وعندما ا
معلذذاد ة الماعذذا صذذورا لكملظذذا رين لكلةذ اذر عك ذملر ة ويذذا ابذذق عنذذد نقذذاط اللفل ذمل وة بالذذا
مار ع مفا مبد النةطاد منه يكقد ىلنذدارا اطملذا يطكذب منذه املذور ىل "ميلذب ممذ " مذريبط يألذان
الةقاب الد يدير ملئا حترير الةام ة ىل لب وا يد ر ااندار بب ا لدعا هع لينه رم منه يل
مبزاوللذذه ال ذذتافا و ذ اد معلذذاد ة ملئذذا حتريذذر الةذذام صذذتفملا ماذذر ا ذذوص مةكومذذا نةذذر ا عكذذد
اانلناع وانلقد فملرا يقدو اخلدما و ا من القلا ة ىل لب وشاكا الماعا ا ألذؤولملا عنرذا
ويةذ اذر انشذذط وابذذد عكذذد األي ذ ل عذذدام اذذارا نطذذاق القلذذاد ة ذذان الةقذذابع و ذذو مذذا يريذذد ىل
ون ىلج ذراد حما م ذذا ذذايقا مم ذذام حميم ذذا
جرمي ذذا ام ذذرب ا لمثاك ذذا ة ىلص ذدار األبي ذذام وينفمل ذذد الةق ذذو
مةيكا يةيملال يانونملا()19
ا

ابء -عفرين واملناطق اجملاورة

()20

ُ -39وِّاقا باا ابلااز ويل ويرب واالطذا ع ايذافا ىل عمكملذا ذب منذازل ا ذدنملا
واا لملالد عكملرا عكد نطاق وا ع ياما رتا اعذا مألذكتا ش اذح يةمذ حتذا مظكاذا الذمل الذوط
الأل ذذور ع ة ن ذذط ملاأل ذذق وتملا ذذز ذذبق يو ملق ذذه ة عفذ ذرين( )21وة ب ذذا من ية ذذض ذذد األعم ذذالع مثذ ذ
عمكملا ااالطا و ب ا ملكيا واابلاذازع يذوب ن وراد ذا وافذ مالملذاع فذإن امذوا ث ا بكذغ
عنرا ا لردفا ة ا قام األول الأل ايان األ را ة عفرين وا ناطق اعاورء
 -40و ذذان مةظذ يذذتا ااالطذذا واابلاذذاز مذذن الذذد ور ومذذن مصذ ذذر واالُطذ يةذذض
األ ذذايل األ ذرا عذذدء مذرا ويةذ اذر األفذرا م نذذاد ابلاذذاز لكلةذذديب و ذذود ا ةامكذذاع و ذذان يقذذدَّم مذ
داد يكمل ع ويةملةون ة ريرو ملئا من بمل النظافا ال تملا
 -41وىل جانب د اانلرا ا ع ور يال ا ثذ ء عذن م ذا رء ا ملكيذا و برذا عكذد نطذاق
وا وم ين مقايكون ة المل الوط الألور مفرا م ر ة يةض ا نازل ال ميكيرذا م ذرا ف اذروا مذن
ا نطقذذا وي ذ ادموا "عقذذو ىللذذار" لكألذذا نا الذذد وة بذذاا ماذذر ع ذ ذذب مق ذايكون ة ال ذمل الذذوط
الألذذور ىل منذذازل مذذدنملا وطكبذوا ذذندا ا كيملذذا مذذن ا ذذاليا األ ذرا الذذدين يقذوا ة منذذازم وة يةذذض
األبملذذانع ا ييذذن ممذذام الةا ذذدين م ذذن املذذار ذذو يقا ذ منذذازم م ذ مف ذرا م ذذر مقذذايك ال ذمل ال ذذوط
الألذذور الذذدين انلقك ذوا ىل مألذذا نر وعنذذدما اشذذليد ية ذض ا ذذدنملا ىل يذذباط بذذار ة ال ذمل الذذوط

__________

( )19ا ا ء  3ا ةل ا يا ايفايملا جنمل
لم ذ من
( )20ان ذ ش ذوا اممايذذا الكانذذا مذذن ااف ذذال عذذن مةكومذذا مةملنذذا ة ذذدا الفذذررع مث ذ ممسذذاد األمذذا نع ُحي َ
يُأللمدم للتديد ويا ا ا ر الفر يا وة مل اماا ع ريكاا الكانا يأللشد مببدم "عدم اايرار"
(A/HRC/42/51 )21ع الفقرا 58-55
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الألذذور ا ذذلةا ء تلكيذذا ع يويك ذوا للرديذذد والةن ذ وم با ذ م ذذا رء ا ملكيذذا ىل ىلنةذذاد آلملذذا
لكلظكا اا ملا المل الوط الألور ع من األ ايل مشاروا ىل عدم فةالمللرا ىل بد ب
 -42ومبمار ذذا معمذذال النرذذب واا ذلملالد عكذذد ا ملكيذذا ع ارييبذذا الماعذذا ا ألذذكتا الةامكذذا
حتذذا مظكذذا ال ذمل الذذوط الألذذور جرميذذا امذذرب ا لمثاكذذا ة النرذذب وانلريذذا ذذدلك امذذق ة امملذذازء
وا كيمل ذذا( )22وع ذذالوء عك ذذد ذل ذذكع ي ذذر الكان ذذا من ن ذذا م ذذبا مةقول ذذا ي ذذدعو ىل ااعلق ذذا من مفذ ذرا
الماعذذا ا ألذذكتا الةامك ذا حتذذا مظكذذا ال ذمل الذذوط الألذذور ارييب ذوا ج ذرا امذذرب ا لمثاكذذا ة ماذذد
الر ا ن وا ةامكا القا ملا و ود ا ةامكا واللةديب()23
 -43و ايافا ىل ذلكع وص األ ايل ة روا ملطايقذا الةديذد مذن اللرديذدا األمنملذاع الذ
رجح من ييون ارييبلرا اعا مةاريا لكاذمل الذوط الألذور ع مبذا ة ذلذك بذوا ث ىلطذالق النذار
يُ َّ
ذذلمدام عب ذ ذوا ان ذذفا مرجتك ذذا م ا ىل ويذ ذذور
ويفا ذ ذ ا الأل ذ ذملارا ا فمم ذذا و امذ ذذا ما ذذر
ىلصا ة صفو ا دنملا وة ىلبد د اماما ع انفار ة  16انون األول /يألذمرب ذملارء
مفمما ة وق امالع تا م فر عن مقل انملا مشماص عكد األي وىلصايا  12آارين
ا

 -44و ايذذافا ىل ذلذذكع يلةذ اذر ي ذ رفةذذاع ال ذ يق ذ ة منطقذذا ىلع ذزاز اعذذاورء وختل ذ لأل ذملطرء
يذوا ذذور الدميقراطملذذاع لق ذ منذذلظ وة بذذا ث ي ذ ع يذُذزع منذذه صذذدر مذذن جذذارز لقذذرب مذذن
مدينذا ىلعذزاز ة مول ع ذذر يذذوم  2ذانون األول /يألذذمربع يُلذ عةذرء مذذدنملاع مذذنر طفذذالنع ومصذملب 12
آارون سرول و ان ا دنملون ا للررون يد ُشار وا مصال من منطقا عفرين

جيم -مشال شرق اجلمهورية العربية السورية
عمكملا نب الألالم
 -45منذذد عذذام 2015ع يأل ذملطر ي ذوا ذذور الدميقراطملذذا عكذذد مج ذزاد ب ذ ء مذذن مشذذال شذذرق المروريذذا
الةريملا الألوريا ويدم القوا ا ألكاتا الل ملا يدعمرا المل الوط الألور عمكملا نب الألذالم( )24ة 9
جويذذا وي ذ مذذدفة عكذذد يكذذدا بدو يذذا ذذورياع مبذذا ة ذلذذك عذذا
يةذرين األول/م لذذوير يةذ اذن ذذارا ا
الرب ة  10يةرين األول/م لوير
الةرب ( و ين) وي ميملض ورمس الةا والقامةك ويدم اللق ادم ا
 -46وبكول  21يةرين الثاين/نوفمربع اممنا ير ملا مرايذ مشذار ىللملرذا يوصذ "منطقذا آمنذا"ع و ذ
يلذذةل مذذن منطقذذا الذ اد يذذا يذ ميذملض ورمس الةذذا وة بذذا يراجةذذا اللذذر الويذذا اليبذ ء والق ذ
مليررءع مبذا ة ذلذك ي ذ
ا دفة يراجةا ب ا ة مواار يةرين الثاين/نوفمربع شرد ا نطقا اما
ا
مفمماع وا لمدام عبوا ان فا مرجتكا مار
مدفة ملقط ع ومناوشا ايرياع و ملارا
ا

__________

( )22انظذر مذثالج

International Criminal Court, Prosecutor v. Germain Katanga, Case No. ICC-01/04-

01/07, Judgment, 7 March 2014, paras. 925–957؛ وانظر ميلا ااعالن الةا مقوق اانألانع ا ا ء
( )23انظرج نيريع و وزوالد  -يكع القانون الدويل اانألاين الةرةع القاعدء 156
( )24نةر الر ملع مر و ان عكد يويل الن اللايلج "مطكقا القذوا ا ألذكاتا الل ملذاع ومةرذا الذمل الذوط الألذور ع
مرملن ذذا ذ ذ منذ ذ ىلنة ذذاد ت ذ اذر ىلر ذذا ،ع ذذرب ب ذذدو ان النويمل ذذاع وىلب ذذالل الأل ذذالم ة
لكل ذذو عمكمل ذذا نبذ ذ الأل ذذالم
ا
ا نطق ذذا" انظ ذذرwww.tccb.gov.tr/en/news/542/111024/-the-turkish-armed-forces-together-with-the- :
 -syrian-national-army-just-launched-operation-peace-springوذ ذر الذر ملع مر و ذذان ذدلك من امذذد
و ىلنةاد "منطقا آمنا" ال اد حنو  30ملكوملا اا مراي المروريا الةريملا الألذورياع مييذن فملرذا ىلعذا ء يذوطا
الالجئذذا الذذدين يةملةذذون بالملذذا ة ير ملذذا ويذذد م انذذا بيومذذا المروريذذا الةريملذذا الألذذوريا الةمكملذذا الل ملذذاع واصذذفا
ىل ا ا ا عم عدواين وانلرا فايح لكقانون الدويل وارق افر لقرارا سكع األمن ()S/2019/806
17
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 -47وا لمدم الل الو الل ة امايه طا را ع مذن يملنرذا طذا را مألذ ا ءع وذاذا ر يملقذا
الربيذا
مما المل الوط الألور ع ا دعوم مالملا ولوجأللملا من القذوا الل ملذاع فةذ اي جذزدا مذن القذوا
ا
و ذذان مألذكاتا يألذكملتا افملفذذاع عكذذد الذذر مذذن من يةذذض الوبذذدا ا ذذلمدما ا وانيذذال مفذرا
افملفا وعدء منوار من ا دفةملا
 -48وم ىلطالق عمكملا نب الألالم ىل موجا نزول اعملا و ان م ثر مذن  100 000شذم
ذدا الةذذد ىل م ث ذذر مذذن  175 000انزل بك ذذول 22
يذذد فذ اذروا بكذذول  11ية ذرين األول/م لذذوير واريف ذ
وفر م ثر من  10 000مدين عرب امدو ىل الةراق
يةرين األول/م لويرع مبن فملر حنو  80 000طف ا
وبك ذذول منل ذ يةذ ذرين األول/م ل ذذويرع مذ ذ اش ذذلدا األعم ذذال الةدا مل ذذاع يكا ذذا ا نظم ذذا اانأل ذذانملا
الدولملا وجو ا ا ملداينع تا يكا م ثر من فرص ب ول ا دنملا عكد اخلدما
 -49وويةا مةظ ااصا ة األ م األو من اماذومع مبذا ة ذلذك ة منذاطق اذارا األرايذ
ال ذ ذ ذ ذملطر عكملر ذذا ة اي ذذا ا ط ذذا ي ذ ذوا عمكمل ذذا نب ذ ذ الأل ذذالم وة  10ية ذ ذرين األول/م لذ ذذوير ة
القامةك ع مصايا يديفا ذاون منذزا مذدنملا ة بذ يذدور يذكع بذوايل الألذاعا 16/30ع تذا م ذفر عذن
مقل ذ فذذح وىلصذذايا فلذذاء ة الثامنذذا مذذن عمر ذذا وفذذح ة اما يذذا عةذذرء مذذن عمذذر سذذرول اط ذ ء و ذذان
األطفال يكةبون ة اخلارا عندما وي اماذوم وم اماذوم ميلذا ىل مقلذ امذرمء مألذناا انذا ا اذر مذن
نا ووص شرو ب يدور يك نه منطقا مدنملاع ا يوجد لقرب منرا م دا عأليريا ومفا
شرو من يدا مُطكقا من منطقا ن ملبا الل ملا ا لامخا لكقامةك
 -50ويلذاذرر معملذذان يذذروريا مملذذاء الألذذيان ا ذذدنملا عذذدء مذرا ألعمذذال الةدا ملذذا ومفذذا شذذرو من
اومذذا مذذدفةملا مصذذاب منطقذذا حمطذذا مملذذا عكذذو ة  9ية ذرين األول/م لذذويرع حنذذو الألذذاعا  16/00و امذذر
اماذذوم ذذايال رر ملذذاع فلوي ذ يذ اذخ ا ملذذا ويُطةذذا ىلمذذدا ا ا ملذذا عذذن  460 000شذذم ومص ذملبا
اير ة الملوم اللايلع تا ممذق ميذرارا بذ اا ار طذا ا ملذا وة  17يةذرين
ا نطقا مرء مار يق
عمذذال ىلجذراد ىلصذذالبا ع وليذذن مفملذذد من مقذذايكا مذذن اعذذا مألذذكتا امسرذذا مبذرار
األول/م لذذويرع بذذاول ا
الةريملا (الكواد  )123االطفو مث مفرجوا عنر ة ويا ابق وا يةد ىلمدا ا ا ملا ىلا يةد مرور م ثذر
من شررع ة  13يةرين الثاين/نوفمربع عكد ىل ر مفاويا مجر ا جرا فاعكا ة اعال اانألاين
 -51وة الألاعا  6/50من صذبال يذوم  12يةذرين األول/م لذويرع مصذايا يديفذا نقطذا طبملذا مؤيلذا
ومسذ صذذو طذذا رء يُبملذ ىلصذذايا النقطذذا
ااذ مدر ذذا ة ال ذذامملاع الذ يقذ يذذا رمس الةذا ويذ اذذر ُ
الطبملا وممق اماوم ميرارا ب و امر ملارء ة الوار

 -52وة بذذا ث آاذذر وي ذ ة  12ية ذرين األول/م لذذويرع انذذا يافكذذا يوامرذذا  70ىل  80مر بذذاع
يل حنو  400شم ع ملاارا من يذ اذر ىل رمس الةذا و انذا القافكذا مؤلافذا مذن مر بذا ااصذاع
مةظمرا شابنا صذ ء و ملارا ع و ان فملرا صتفملون وم ر مذ مطفذال ووصذ األشذماص الذدين
مُجري ذذا مةر ذ مق ذذايال القافك ذذا ذذا مدنمل ذذا الط ذذاي ع ذذدفرا اللظ ذذا ر "ي ذذد الة ذذدوان الل ذ " وىلي ذذداد
الللذذامن ويملنمذذا ذذان حنذذو ا ذ عةذذر مذذن ا ةذذار ا حيمكذذون ينذذا قع م ا ذذد الةديذذد تذذن مُجريذذا مةر ذ
مقايال من القافكا ا يل مر با عألذيريا وا م ذكتا قملكذا مو ذاذا ر وة بذوايل الألذاعا 15/30ع
يةريا القافكا للريا جويا ا لردفا ا ر بذا األو ة و ذط رمس الةذا لقذرب مذن ا ألذاد اليبذ
ا
وم ا ذلك ىل مقل  11شم ا وجرل  74آارينع من يملنر  19امرمء
 -53ونفذذا الألذذكطا الل ملذذا يذذكوعرا ة ذذد ام ذوا ث مو مشذذار ىل م ذذا ا اكذذك ذذاال رتذذا
(الفقذ ذرا  )52-50ويواصذ ذ الكان ذذا اللتقمل ذذق ة ذذد امذ ذوا ثع وي ذذدعو الأل ذذكطا الل مل ذذا ىل ف ذذلح
حتقملقا ا وىلعالن النلا ج
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 -54وىل جانذب األعمذال الةدا ملذا الفةكملذاع ية اذر ا ذدنملون ة رمس الةذا ويذ ميذملض ومذا بوممذا
انلرا ذذا ا ب ذذر مذذا مقذذوق اانألذذان ولكقذذانون الذذدويل اانألذذاين عكذذد يذذد مقذذايك ال ذمل الذذوط
الألذذور يلاألذذق م ذ الذذنمط ا و ذاذق ة منطقذذا عف ذرين (انظذذر الفق ذرا  )41–39ويثاذذا ذذد اانلرا ذذا
الدعر يا األ ايل األ را ويألبابا ة مزيد من النذزول ويةذد من م ر ذوا باذ اانلرا ذا ة عفذرينع
افر الةديد منر من ر و ا ر ميلا نألاد ورجال ومطفال يزيديونع انوا يألينون حنو  13يريا ة
حتألبا لكراما عكد اعلر وا ُّع من مقايكا من الذمل الذوط
تلك محناد منطقا رمس الةاع ا
الألذذور نة ذذروا عك ذذد اانلنذذا مش ذذرطا فمل ذذديو ا ذذلُمدما فملر ذذا ملف ذذا ينةذذا "مع ذذداد " ي ذ ذ "اليف ذذار"
و"ا كتذذدين" و"اخلنذذازير" عنذذد ااشذذارء ىل ا ذدنملا وا لا ذزين وممال ر ذ ع تذذا زا مذذن ب ذ ادء ا مذذاو
وموجد يملئا موايملا لكلةأل ()25
ا
 -55واالل عمكملا نب الألذالمع معكذن وزيذر الذدفار الل ذ من مألذابا يذدر ا  4 219ملكذوملا مريةذا
و 600يكذ ذذدء ي ذ ذذا حتذ ذذا الأل ذ ذملطرء ومن نق ذ ذذاط يفل ذ ذمل مُيملم ذ ذذا عك ذ ذذد الطريذ ذذق الأل ذ ذري  )26(M4ومف ذ ذذا
األشماص الدين مجريا مةر مقايال من نقاط اللفلمل ا قاما اا "ا نطقا اآلمنا" يألملطر عكملرا
يباط ميرا ويرايط رتا مقايكون من المل الوط الألور
 -56وميكذ ذذغ ا ذ ذذدنملون ة رمس الةذ ذذا وي ذ ذ مي ذ ذملض ومذ ذذا بوممذ ذذا عذ ذذن بذ ذذاا عديذ ذذدء مذ ذذن النرذ ذذب
واا لملالد عكد ا ملكيا يام رتا مفذرا ة الذمل الذوط الألذور ع ا ذلردفا ة ا قذام األول األ ذايل
األ را ع وة يةض األبملان مصتاب األمال الملزيديا الدين ف اذروا ة يةذرين األول/م لذوير ويةريذا
لكنرب مو نزر ا كيملا ميلا مدارس وحمذال جتاريذاع مثذ ا مذايزع و ذدلك مرا مألذلمدما ة صذناعا
زيا الزيلون وم وا زراعملا ومر با
 -57ومفا م را ذ ور من م ايل رمس الةذا وا نذاطق اعذاورء مذا م ذ خيةذون يوجذه اذاص الةذو ء
اين من الوصول ىل تلكيذا ن اذالل ربذال اريذا لمذ مملةذلرن
من يةض النألاد الير
ا
وعن ذذد حماول ذذا الة ذذو ء ىل تلكي ذذا ع وج ذذد مف ذرا من األيف ذذال يُذ ادلا مو من مق ذذايكا م ذذن ال ذمل ال ذذوط
الألور شذكوا منازم وبال ذلذك ون ىلميانملذا عذو ء النذازبا و اذر انلقذال األ ذر والماعذا الذ
يدعمرا مقايكو المل الوط الألور ىل مألا ن النازبا
 -58وة الألذذاعا األو مذذن يذذوم  12يةذرين األول/م لذذويرع انذذا فذرين اكذ ع األمملنذذا الةامذذا
مزب ور ا أللقب ع يألافر م ا قرا ة ملارء و اد من القامةك عكذد الطريذق الألذري  .M4وة
بذوايل الألذذاعا 7/00ع يذذا ذذكو ويذ اذذرع ميذذدم مفذرا مذذن مبذرار الةذذريملا (الكذواد  )123اللذذاي لكاذمل
ا قراع يةد جر ا من شةر ا ويةويه جألد ا()27
الوط الألور عكد ىلعدام فرين اك م
ا
 -59ويذذر الكانذذا منذذه يوجذذد م ذذباب مةقولذذا يذذدعو ىل ااعلقذذا من مقذذايكا مذذن ال ذمل الذذوط
الألور ارييبوا جرميا امرب ا لمثاكا ة القل وارييبوا مرارا جرميا امرب ا لمثاكا ة النربع تذا يةذي
ميلا اريا اط ا لكتذق ة امملذازء وا كيملذا وىلذا يب اذا من م مذن مفذرا الماعذا ا ألذكتا يل اذر حتذا
ىلمذذرء القذوا الل ملذذا و ذملطر ا الفةكمللذذاع فقذذد يألذذللب ذذد اانلرا ذذا ا ألذذؤولملا النا ملذذا لكقذذا ء الذذدين

__________

()25

انظ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرhttps://observers.france24.com/en/20191021-syria-turkey-militia-ahrar-sharqiya- :

investigation-abuses

ا يأللطمل الكانا اللتقق من صتا الكقطا
ي ذذه وزي ذذر ال ذذدفار ال ذذوط الل ذ ذ ة  21يةذ ذرين الث ذذاين/نوفمرب  2019مم ذذام لن ذذا ا ملزانمل ذذا

( )26انظ ذذر البمل ذذان ال ذذد م
الرب انملا ملال ةwww.youtube.com/watch?v=H8h9-5AEzZQ :
( )27مشار يملا ء المل الوط الألور ة اجلماعا م الكانا ىل من مفرا ا اعلُقكوا فملما يل
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ذذانوا يةكمذذون ل ذرا مو ذذان يُفذذل
وا ةقولا ن مو يم ارييارتا()28

ا ناطق اخلايةا لألملطرء يوا

من ييون ذوا عكذذد عك ذ رتذذاع مو ا يلمذذدوا مل ذ اللذذداي الالزمذذا

ور الدميقراطملا

 -60من ذذد ا ة ذذار امامس ذذا عك ذذد آا ذذر ا ن ذذاطق البايمل ذذا حت ذذا ذملطرء ينظ ذمل الدول ذذا اا ذذالمملا جن ذذوب
ااع نُق األفرا الدين يُةذلبه ة من مذ صذال لماعذا ىل تملمذا لكنذازبا مو ىل مرافذق ابلاذاز
ملنا رء ة ا ناطق اخلايةا لألملطرء يوا ور الدميقراطملا وا يزال مةظ مفرا مُ ر مقايك ينظمل الدولذا
اا المملا األجانبع مبَن فملر األطفالع حملازين ة مويار مةملةملا مزريا ور ا ن مةزق يانوين وآمام ة
الةو ء زيكاع لنظر ىل من ث ا من يكدا األصكملا رفلا مند البدايا عو ىل الوطن
 -61وة تمل امولع يةاين النألاد واألطفال الدين م صذال م ذريا يلنظذمل الدولذا اا ذالمملا مذن
اللمململز يألبب ااشلبا ة انلما ر ىل الماعاع تا ية اي انلرا ا لكقانون الدويل اانألاين( )29ومبا منه
يُةلقذذد من النأل ذذاد واألطفذذال ا لا ذزين يطربذذون دي ذذدا ممنملذذا()30ع ف ذذإ يواجرذذون يمل ذذو ا عكذذد حتر ذذا
ويةولذذون عكذذد ي ذوا ذذور الدميقراطملذذا للملأل ذ وصذذوم ىل ا رافذذق الطبملذذا ووص ذ األشذذماص الذذدين
ا
مجريذذا مةرذ مقذذايال من امذ اذراس مينةذذو مبملذذاان مذذن ام ذذول عكذذد الرعايذذا الطبملذذاع مو ا يُألذذمح مذ
وواقذذا ميلذذا بذذاا يذذام فملرذذا بذ اذراس ا م ذمل
مبرافقذذا مطفذذام ىل مأللة ذفملا امألذذيا مو القامةذذك ُ
مبلايقا مفرا م ر مقايك ينظمل الدولا اا المملا واا ادء الكفظملا ىللملر و ب املامر ()31
 -62ويفايمذذا الظذذرو ا ةملةذملا ا زريذذاع و ذذا انةذذدام األمذذن وي ذذاعد الةنذ ع تذذا زا مذذن يذذة
الفئا الريملقا امال من يان ا ممل ومنةة من ار ينظمل الدولذا اا ذالمملا ااذ مكتذق تذمل امذول
بألذذبا نألذذا ملا لرصذذد اللقملاذذد يقواعذذد الكبذذاس وىليامذذا امذذدو عكذذد النألذذاد الذذالل يُةلذذربن " ذذافرا " وة
ميكول /ذذبلمربع طُةنذذا ام ذرمةن عكذذد األي ذ بذذح ا ذذو عقذذب ي ذرار صذذا ر عذذن "حميمذذا شذذرعملا" مؤيالذذا
منةة ا نألاد ملة اد ا وطُةن بارس وابد عكد األي من يوا ور الدميقراطملا اا ا كتق
 -63وم يقدم عمكملا نب الألالم ة يةرين األول/م لوير (انظذر الفقذرا )52-45ع انلةذر اخلذو
يذذا الألذذيان ة تملام ذ امذذول وعذذا عملألذذد ومشذذار األشذذماص الذذدين مجريذذا مةرذ مقذذايال ىل من
ملفريذذا وااصذذا ة ا كتذذق
عذذد امذ اذراس ة تذمل امذذول يُذكاذ ثذ اع تذذا م ا ىل انذذدار معمذذال عنذ
ا
وم يزايد القكقكاع مُ كقا الةملا ء الطبملا الوبملدء ال ختدم ا كتقع تا برم آا النألاد واألطفال من
الرعايا الطبملا وري ار ألعمال الةدا ملا ذدلك تذملا عذا عملألذدع بملذ ُحيلاذز  249امذرمء و 700طفذ
تن م صال م ريا يلنظمل الدولا اا ذالمملا وة بذا ذرب يةذض ذيان ا مذملا ونُقذ آاذرون ىل
تمل ا مو ة حمافظا الريااع يبدو من يةض النألاد اعلقكلرن اعا مألكاتا
 -64وا يزال حنو  11 000من الد ورع منر  1 000مجنيب من  50يكدا تلكفذاع حملاذزين ة موايذ
وحيلاز رجذال وفلملذان ا يلاذاوز معمذار يألذ ذنوا
اابلااز ال يدير ا يوا ور الدميقراطملا ُ
يذا عكذملر
ة ريرو مزريا ون ام ول عكد ما ييفملر من الذذداد مو ا ذاد؛ و انذا ممذارا ا ذر
__________

()28
()29
()30
()31
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انظذذر ميلذذاج ني ذريع و وزوالذذد  -يذذكع القذذانون

نظذذام رومذذا األ ا ذ لكمتيمذذا النا ملذذا الدولملذذاع ا ذذا ء
الدويل اانألاين الةرةع القاعدء 153
انظرج نيريع و وزوالد  -يكع القانون الدويل اانألاين الةرةع القاعدةن  88و118
A/HRC/37/72ع ا رفق الثال ع الفقرا 18-12
انظرج نيريع و وزوالد  -يك :القانون الدويل اانألاين الةرةع القاعدء 122
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ورت ذ ىلصذذا مذذن الن ذزار ذ مةا َلذذا وا يلذذال لكمتلا ذزين ذذو فذذرص حمذذدو ء لكلواص ذ م ذ الةذذاا
اخلارج ع وا يزال اليث ون لركون ميان وجو مفرا م ر يةد مةار الألملطرء عكد البا وز
يلةر ا دنملونع مبن
 -65وة مما ن مار من ا ناطق اخلايةا لألملطرء يوا ور الدميقراطملاع ا
فملر األطفالع انلرا بقوير وعكد الر من يويمل اطا عم يا يوا ور الدميقراطملا واألم
ا لت ذذدء ا ذذاد ومنذ ذ جتنمل ذذد األطف ذذال ون ذذن الثامن ذذا عة ذذرء وا ذذلمدامر ة بزيران/يونمل ذذه 2019ع
لمر وبدا شايا الةةب الير ة جتنملد مطفال يلاول معمار يا  16و 17عاما طوال الفلء
ا ا
ث ء ة دا الةةن من حمافظا بكب()32
ا ةمولا للقريرع وور ىلفا ا
 -66ويألذذبابا ي ذوا ذذور الدميقراطملذذا ميلذذا ة مقل ذ وىلصذذايا مذذدنملا ة مبذذداث مواقذذا ماذذر
فف  10آب/م ألطعع مُصملب طف ة الثالثا من عمر يطكذق انر ة ريرذر عنذد نقطذا يفلذمل يملنمذا
ان والد ير ن ملاريه وفقا للةكملما مفرا من يوا ور الدميقراطملا وعندما جاد بةد من الناس
لالبلااا عكد يل الطف ع مطكق مفرا من يوا ور الدميقراطملا النار ومصملب مدين وابد يطكقا
ذ ذ ذذور الدميقراطملذ ذ ذذا منذ ذ ذذزل طبملذ ذ ذذب ة 16
ة ريرذ ذ ذذر و ذ ذ ذذايه وة الطبقذ ذ ذذاع ايذ ذ ذذلت مف ذ ذ ذرا مذ ذ ذذن ي ذ ذ ذوا
ويةريا زوجله اعلداد جألد
آب/م ألطع وايلملد الطبملب اارا منزله ا

رابع ا -املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة
 -67ريك ذذا األوي ذذار ا ةملةذ ذملا ذ ذملئا ة ا ن ذذاطق الذ ذ ا ذذلةا ا اميوم ذذاع بملذ ذ ية ذذاين األ ذذايلع
حيرز و يق ادم طفمل ة
وا ملما ة الذوطا الةريملا (ري مةق)ع من يكا اخلدما األ ا ملا وا َ
عمكمل ذذا اللةمذ ذ والير ذذر د ىلذا يذ ذوافر فبليكف ذذا ظ ذذا و الب ذذا م ذذا يي ذذون مقنان ذذا وة وم ذذاع ا يلذ ذوافر
اليرذذر د ىلا ة الةذذارر الر ملأل ذ ع ة بذذا من ىلمذذدا ا ا ملذذا ة الذوطذذا الةذذريملا ذ صذذاما لكةذذرب
وفُريذذا ميلذذا يملذذو شذذديدء عكذذد بر ذذا مذوا البنذذاد واألاثثع وا ذملما يذذا ومذذا ومألذرا ع تذذا زا مذذن
ىلعايذذا الرذذو الرامملذذا ىل ىلعذذا ء ينذذاد ا نذذازل وة بذذا مُعملذذد فذذلح يةذذض ا ذذدارسع ري ذاذر جذذو ء اللةك ذمل
در ذذا ا ذذؤا كا الذذدين يُةذذلبه ة صذذكلر يذذنُظ اللةكذمل الذ انذذا يا مذذا ة ىلطذذار الماعذذا
يلرمذمل ا ا
ا ألكاتا
 -68ويةذذاين ا ذذدنملون ة ا نذذاطق الذ ا ذذلةا ا اميومذذا مذذن ملذذاب عذذام لألذملا ء القذذانون وا يذزال
ااعلقذذاا اللةأل ذفملا وبذذاا ااالفذذاد القألذذر ( )33واابلاذذاز شذذا ةا ة منذذاطق مث ذ رعذذا و ومذذا
والذوط ذذا الة ذذريملا وا ذذالل الف ذذلء يمل ذذد اا ذذلةرا ع ابلُا ذذز ميل ذذا مع ذذدا ب ذ ء م ذذن الرج ذذال الب ذذالذا
للانمل ذذد عك ذذد م ذذا يب ذذدو وة وم ذذاع مويف ذذا سموع ذذا م ذذن الط ذذالبع ذذانوا ملار ذذا ة  20ية ذ ذرين
األول/م لوير ىل الامةا اجراد املتاان ع عند نقطا يفلذمل يذرايط فملرذا مألذؤولون مذن مديريذا األمذن
الةام وعكد الر من و طال ع ماذد اللذباط  15شذا مذنر ع ألن ىلعفذاد مذن اخلدمذا الةألذيريا
صاحل()34
االزامملا اعلُرب
__________

( )32بح ةريخ يقدو دا اللقريرع ا ير من يوا ور الدميقراطملا م ر يةةن د اموا ث
( )33ذذبق لكانذذا من واقذذا نطذذا مذذن بذذاا ااالفذذاد القألذذر وا يذزال األيذذارب يذذدفةون مبذذالغ بذ ء لو ذذطاد ومف ذرا
ميثكاون الدولا لكت ول عكد مةكوما عن مما ن وجذو األشذماص ا ملفذا انظذر مذثال وريذا رفذا ااجلماعذا ج
)“Out of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic” (A/HRC/31/CRP.1

ملابا ةج
( )34انظر ا ر وم اللةرية ري

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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 -69وا لمدما اميوما ميلا اعلقال مفرا األ ر وابلااز مار ا اللذط م ناد اللفاو مو
لقمذ ا ةذار ا ة األنةذطا الألملا ذملا وابلُاذز ميذارب معلذذاد ة الكانذا الد ذلوريا وا ذذلُاويوا( )35وة
الفذذلء الذ ذذبقا انةقذذا ا نلذذد ة ايذذا يةذرين األول/م لذذويرع م ذذا الذذدوا ر األمنملذذا ىل من مةامكذذا
ويةريذا نألذاد ميلذا لكلرديذد
األيارب ة المروريذا الةريملذا الألذوريا مر ونذا لألذكو م نذاد ا نايةذا
ا
من جراز ممن الدولا نةرن من ا ةار ا ة مبا را مار لكمالم ا دين
يوجرا
 -70وميثا يملام األجرزء األمنملا علقاا يناد عكد "يقارير ممنملا" يُزع من مدنملا ي ادمو ا ا
مقكقذذا ومفذذا مشذذماص ة الذوطذذا الةذذريملاع و ذذدلك ة منذذاطق ماذذر اايذذةا لأل ذملطرء اميومذذاع م ذ
يةملةذذون ة اذذو ا ذ مذذن ااعلقذذال يألذذبب الوشذذا ال ذ يذذر ة ىلفذذا ا مف ذرا آا ذرين ة اعلم ذ
ثذ ا مذذا يُألذذلمدم للألذذويا مظذذاا
ا كذ ومفذذا األشذذماص الذذدين مجريذذا مةرذ مقذذايال من الوشذذا
شم ملا مدعوما لذا وا صذكا مذا ويذور وة اوز/يولملذهع ف اذر رجذ مذن يكذدء ة حمافظذا رعذا
ىل اارا البكد ىل ر ا لدعا ه ىل شةبا ا مايرا الةأليرياع يةد يكقمله مةكوما يفملد من "يقريرا ممنملا"
يُ ادم يد يلرما ختزين م ويا ل احل اعا مألكتا
 -71وعك ذذد ال ذذر م ذذن ا ذذلمرار عمكمل ذذا ااعلق ذذال واابلا ذذاز ال ذ يق ذذوم رت ذذا الق ذوا اميوممل ذذاع
ايافا ىل عةرا األفرا الدين ُ كبوا بريلر من يب ع مصدر اميوما ة الفلء ا ةمولا للقرير
"الةفو"()36
من مةظ باا اافراا جر ة حمافظا رعا ومشكا يلذ مئذا
عد ا من يرارا
من األشماص الدين ابلُازوا ارييارت جنتا يألملطا نألبملا
 -72وم ذذر الةذذد اليبذ مذذن الرذذا الفاعكذذا ا ةنملذذاع مقذذروان لذذنُرج ا لنافألذذا ىلزاد "ا ذذاما" ة
يةض ا ناطقع مث الذوطا الةريملا مو القنملطرء مو رعاع ة ةاشذا الويذ األمذ وا يذل الوفذاد بذح
لةرذذد رتذذا عنذذدما فريذذا القذوا اميومملذذا عمكملذذا "م ذذاما" عكذذد ا نذذاطق
اآلن ييثذ مذذن االلزامذذا ا ا
ا اصرء ايقاع مبا ة ذلذك الوفذاد يوعذو اافذراا عذن الذدين اعلُقكذوا وابلُاذزواع وااعذلا لةذرا ا
اللةكملمملذذا وىلعذذا ء ا ةكمذذا ومشذذار ا ذذدنملون ة ا نذذاطق ا ألذذلةا ء ىل من عذذدم ابذلام عمكملذذا وايفايذذا
"ا اما" عام مر من عوام اخلو واللوير امالملا يا الأليان
 -73وا يذزال ينلةذذر عذذرب "ا نذذاطق ا ةذذمولا ذذاما" شذذبيا مذذن نقذذاط اللفلذمل ع مبذذا ة ذلذذك ة
( )
( )
رعا  37والذوطا الةريملا  38ع تا يةذ اي انلرا ذا لكلة ملذدا ا ق ادمذا اذالل "عمكملذا ا ذاما" وم ا
ذلذك ىل يقململذذد شذذديد مريذذا ينقذ الألذذيان ا ذدنملاع ويلذ اذرر مذذن ذلذذك ة ا قذذام األول الرجذذال البذذالذون
الذذدين خيةذذون ااعلقذذال واللانملذذد ااجبذذار وة اآلونذذا األا ذ ءع م ا ا ذذلمدام نقذذاط يفل ذمل مؤيلذذا
مُيملما يألرعا ة وما ىل ي مزيد من اخلو يا الأليان
 -74وم اينذا نقذذاط اللفلذمل ا نلةذذرء ة ذ ميذذان مفذرا األجرذذزء األمنملذا مذذن ايلذزاز الألذذيان م ثذذر
مذذن ذ يب ذ ويذذال شذذم مجريذذا مةذذه مقايكذذا لكانذذا ىلنذذه "بذذح لذذو ا ييذذن مطكذذو ع فةنذذا مةذ اذر
لالعلقال ة نقاط اللفلمل وىلذا نا يريد اللنقذ فةكملذك من يلذد ا ر ا مذا من رياذد مةذك يةذض ا ذال
__________

()35
()36
()37
()38
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ان شوا اممايا الكانا من يقدو يفاصمل ىليافملا
انظر مثال ا ر وم اللةرية ري  20ا ؤر  15ميكول /بلمرب 2019
ميكغ األشماص الدين مجريا مةر مقذايال الكانذا ن مشذال ذرب رعذا خيلذ لألذملطرء ممذن الدولذاع ومشامذا
خيل لألملطرء األمن الألملا
ميكذذغ األشذذماص الذذدين مجريذذا مةرذ مقذذايال الكانذذا ن ومذذا ختل ذ لأل ذملطرء ممذذن الدولذذاع ومألذرا وبر ذذلا
ختلذذةان لأل ذملطرء الفريذذا الرايةذذا ة ال ذمل الةذذر ،الألذذور ع وع ذريا ويملذذا ذوا وشذذورء و فريطنذذا ختل ذ لأل ذملطرء
األمن الةألير
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لرشوء ا ألؤولا" ومعايذا ذد القملذو ب ذول ا ذدنملا عكذد اخلذدما األ ا
ال تملا واللةكمل ع ومجرب الدين يفلقرون ىل موار مالملا عكد البقاد ة منذازم
ام ذذول عكذذد ي ذذاريح مذذن مجذ الذذداول واخلذذروا ومفذذا األ ذذايل م ذ يذذدون
لدف رشد ب ء عند نقاط اللفلمل لكوصول ىل ا أللةفملا ومةالا اعلالا

ذملاع مبذا ة ذلذك الرعايذا
وة مدينذا ومذاع يكذزم
ذذد الل ذذاريح ملذذطرون
ال تملا

 -75وا يذ ذزال ام ذذق ة الأل ذذين الال ذذق وا ذ ذةو يُنلر ذذك عك ذذد نط ذذاق وا ذ ذ ة المروري ذذا الةريمل ذذا
الألوريا وم ا اافلقار ىل ىلجرادا وايتا فملمذا يلةكذق ذل ا ا ملكيذا ع ووجذو نظذام مة اقذد مذن
القذ ذوانا ا لدااك ذذاع ىل ىليام ذذا عوا ذذق بذ ذ ء مم ذذام الة ذذو ء ويُأل ذذلمدم األط ذذر اخلاص ذذا رايذ ذ الأل ذذين
واألمذذال ةايبذذا األفذرا الذذدين يُةذذلبه يوجذذه عذذام ة اريبذذاطر سماعذذا ا ةاريذذاع مبذذن فذملر الناشذذطون
اميومملا()39
الدين واقوا انلرا ا القوا
 -76وموج ذذز األش ذذماص ال ذذدين مجري ذذا مةر ذ مق ذذايال الة ذذبد اا ار ا ر ذذق عك ذذد ال ذرا با ة
اشلط عكد األفرا الرا با ة ا لجار ممال ر ة البملاايا مبتافظا
الةو ء ىل مواطنر األصكملا فقد ُ
اللوجذذه ىل فذرر األمذذن النذا وا ل ذذدار يملذذان
شذ ع يقذذدو مذا يثبذذا مكيملذلر ىل ميلذذب ا افظذا مث ا
اللوجذذه ىل مر ذذز الةذذرطا
اكذذو ص ذتملفلر مذذن الأل ذوايق ومذذح ب ذذكوا عكذذد ذذدا البملذذانع يلةذذا عك ذملر
ا
ا كملا والةديد مذن األشذماص الذدين يذ ادموا طكبذا الةذو ء ا حي ذكوا عكذد موافقذا وا يب َّذا مذ م ذباب
الرفض وا يقدَّم لاياع تا منةر من الطةن ة القرار
 -77وتذذا زا مذذن يةقملذذد عمكملذذا الةذذو ء اش ذلاط يألذذديد ر ذذوم ا رافذذق الةامذذا فف ذ الذوطذذا الةذذريملا
وامولذذا وري ذ ش ذ ومدينذذا ش ذ ع اشذ ُذلط عكذذد ال ذرا با ة الةذذو ء ىل منذذازم يألذذديد ر ذذوم ا رافذذق
الةاما طوال فلء النزارع مبا ة ذلك األويا ال ا يين فملرا اخلدما موجو ء مو ا يأللفد فملرا الفر
من يكك ا رافق الةاما وم ق ذلك ا ا دنملا يةبد م الليكفا
 -78وة من ذذاطق مثذ ذ ال ُق ذ ذ و رع ذذا و ارا ع مج ذذرب القذ ذوا ا والمل ذذا لكتيوم ذذا ية ذذض يطاع ذذا
األ ذذايل عكذذد يملذ ممال ر ذ ذذةار ت افلذذا ث ذ ا وعذذالوء عكذذد ذلذذكع ذ ذذر األشذذماص الذذدين مجريذذا
مةر مقايال من ىلشةارا ُويةا عكد ا نازل يفملد ن عكد صذابب ا طالبذا من ميثذ ممذام ميلذب
الألا الةقار ة لون شرر من ااشذةار للقذدو طكذب ذ من مصذتاب الةقذارا ُمنةذوا ة ثذ
مذذن األبملذذان مذذن اذذول ا دينذذا ة لذذون ا ركذذا ا ذذد ء وة منذذاطق مث ذ ال ُق ذ ع عذذا انزبذذون ىل
ر ووجدوا من ميارب ألفرا يوا األمن مو الماعا ا ألكتا يَةذكو ا
 -79وة مناطق مث القدمع و دلك ة مجزاد من ب القايون يدمةقع منذ مألذؤولون بيومملذون
الأليان النازبا من الةذو ء ىل ممال رذ وز رء منذازم للف اقذد األيذرار وىلذا ُمسذح مذ فكبلذ ذاعا
فقط وميكغ مألؤولون بيومملون ذياان آاذرين بظذر م عذو ء ا مذا ىل منذازم مو ىلعذا ء ينذاد منذازل
تكو ا مكيملا ااصا
 -80ومبوج ذذب ا ب ذذا ة ا لةكق ذذا ي ذذرا ا أل ذذا ن وا ملكي ذذا ىل الالجئ ذذا وا ة ذ اذر ينع ينبذذ ذ شاي ذذا
ةر ين ااكملا مذن القذوانا اللمململزيذا ا لةكقذا ا ذيان واألرايذ ور امقذوق( )40ويفذر
الالجئا وا ا
يملو يةألفملا عكد اللن اق ومن بريا اللن اق ع ايافا ىل برمان األفرا ي ورء يانونملا من ممال ر

__________

(A/HRC/40/70 )39ع الفقرا
( )40انظر ا با ة ا لةكقا ير ا ألا ن وا ملكيا ىل الالجئا وا ةر ينع ا بدمين  18و19
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ة ا نذذاطق الذ انذذا حماصذذرء مذذن يبذ ع مبذذا ة ذلذذك الذوطذذا الةذذريملاع يذذد ييذذون القذوا اميومملذذا يذذد
ارييبا جرميا امرب ا لمثكا ة الةقاب الماع ()41
ا

خامسا -أتثري النزاع املستمر
 -81م طذملذان الةنذ عكذد امملذاء ة المروريذا الةريملذا الألذورياع ف اذر ا ذدنملون مذن ر ذ ة بذ
ع عن مالذا آمنا و ث ا ما يةاين األفرا يألبب جوانذب ملةذد ء مذن ذويلر ع مبذا ة ذلذك النذور
النألاين مو الألن مو األص اا فالنزول يفلاا اعلمةا ا كملا ويةلاا األ رع تا يزيد من مةاانء
ولألد اللاارب الألكبملا يةي تلك
ا دنملا ا
 -82ويد يذؤار الةنذ الذد يألذلرد الألذيان ا ذدنملا ري ذ ا ااصذا ة النألذادع مبذن فذملرن النألذاد
ا نلمملذذا ىل ىل نملذذا مةملنذذا ويذذد ييذذون لذذه عوايذذب واملمذذا عكذذد بذذار الألذذنع ا ذملاما عنذذدما يظ ذ
ام ذذول عك ذذد اخل ذذدما األ ا ذ ذملا حم ذذدو ا ج ذذدا ويلل ذ اذرر النأل ذذاد واألطف ذذال ذوو ااعاي ذذا البدنمل ذذا
يلررا شديدا لنزارع وا ملاما عندما يُلطرون ىل اانلقال ىل تملمذا النذازبا الذ يذملذب
والد نملا ا
عنرا الرعايا ال تملا ىل بد ب

ألف -املشردون داخليا
 -83عند لايا دا اللقريرع ان النازبون نألاد ورجاا ومطفاا ا يزالون مةلالاع مبن فملر مئا
اآلا الدين يةملةون ة تملما مؤيالا ميلاظا ينلةذر عكذد امذدو الألذورياع ا يلذوافر مذ ذو يذدر
حم ذذدو م ذذن الذ ذذداد وا ذذاد وا ذذدما الرعاي ذذا ال ذ ذتملا واأل وي ذذا وة مم ذذا ن ما ذذر ع ا يذ ذزال ا ذذدنملون
يةولذذون عكذذد مألذذاعدا ىلنألذذانملا عكملرذذا يذذذط شذذديد مصذذالع ومذذن شذذة اع ىلذا يويافذذاع من
النذذازبون ا
يةذ اذر بملذذا لكمطذذر وة المروريذذا الةريملذذا الألذذوريا حنذذو  6 1ماليذذا مذذن ا ذذدنملا النذذازباع يملنمذذا
ُ ا  5 6ماليا شم الجئا اارا البكد

ري ىل لب الةمايل
 -84م ا ةار ال اايلرا القوا ا والملا لكتيوما ىل فذرار ا ذدنملا مذن منذازم ة بالذا مذن
ال ذذدعر والمل ذذةس ومُج ذذرب آا النأل ذذاد والرج ذذال واألطف ذذال الأل ذذوريا عك ذذد اانلق ذذال ىل تملم ذذا مؤيل ذذا
ميلظذذا ميةذذد مشذذااع تذذا م ىل ىلجرذذا ا ذوار اانألذذانملا ا لذذذوطا يةذذدء مصذذال ويألذذبب اا لظذذا ع
ايذ ذطُر اليثذ ذ ون ىل الةذ ذمل حت ذذا مش ذذاار الزيل ذذونع ا حي ذذكون ىلا عك ذذد ي ذذدر يذ ذئمل م ذذن ا أل ذذاعدء
اانألذذانملا وعكذذد اذذدما م ا ذملا حمذذدو ء والذذلمع آاذذرون مذذالذا ة ا ذذدارس مو ا ألذذاجد ة مرحيذذا مو
رايبع بمل ريكاا فرص ام ول عكد الذداد وا اد والرعايا ال تملا حمدو ء جدا

تملا الر بان

 -85ما يربا األويار ة تمل الر بان يلد ور ويوة مطفال أل باب ميين الويايا منرا وا يين
لكار ذذا الفاعك ذذا ة اع ذذال اانأل ذذاين ذذو ف ذذرص مو و ذذا حم ذذدو ء لل ذذوف اام ذذدا ا واخل ذذدما
األ ا ذملاع تذذا ذذان لذذه ري ذ ا يُألذذلران يذذه ة الألذذيان وعكذذد الذذر مذذن ذذد الظذذرو ع ا اينذذا األمذ

__________

()41
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ا لتدء وامالل األشر الةر ،الألور ة موا ميكول /بلمرب من ىلي ال ا ألاعدء ىل حنو  15 000من
م ذذايل ا مذ ذمل وبك ذذول ذذانون الثاين/ين ذذايرع يُذ ذ ادر ع ذذد األش ذذماص ا لبق ذذا ة ا مذ ذمل مب ذذا يزي ذذد يكذ ذملال
عكد  12 000شم
 -86وة مواار ميكول /بلمربع ي ادم فريق مةل يذا األمذ ا لتذدء وامذالل األشذر الةذر ،الألذور
الدع لقافكا مذا رء مؤلفا من  329شم ا ميدوا ر بلر ة اانلقال ىل مما ن مار ونُق ا ذا رون
من ا ممل ىل "مرا ز ا لقبال"ع منرا مدر ا مر ير يةكبا ة حمافظذا شذ ويك اقذا الكانذا يقذارير
يفملذذد من مذذا ا يق ذ عذذن  100شذذم ا ىلجالم ذ مذذن ت ذملا الر بذذان ابلاذذز الق ذوا اميومملذذا يةذذد
وصوم ىل ش
 -87ويبذذدو من الذذداف ىل ا ذذذا رء ذذو يذذد ور مبذوال ا مذمل ع الذذد زا مذذن يفايمذذه الةذذلاد القذذارس
ون ذذدرء ا ذوار ومش ذذار آا ذذرون يق ذوا ة ت ذملا الر ب ذذان ىل اة ذمللر م ذذن اللانمل ذذد ااجب ذذار مو ااعلق ذذال
ذلمرء ة مل ذ ذ ا ن ذذاطق اخلاي ذذةا لأل ذ ذملطرء اميوم ذذاع مب ذذا ة ذل ذذك
اللةأل ذذف ويةري ذ ذ اانلرا ذذا ا أل ذ ا
ا
اللةألذذف واللانملذذد ااجبذذار ع بذذق ا ذدنملا ة الةذذو ء الطوعملذذاع مذذان و رامذذاع ىل منذذاطقر
ذاز
ا
اابل
ا
األصكملا مو ىل وجرا مار من االملار ()42

ابء -النساء
ان لكنزار ري يار لنألادع وا ملما ا نلمملا ىل يةض اعموعا الدينملذا واا نملذا وة
-88
ىلطار اا ارء الير ياع يُدلا جرو لكنرو بقوق النألاد وم وار ن ة عمكملا صذن القذرار ويةذل
ة يملا ء مؤ ا ألا ىل اريا امرمءع و ايافا ىل اعالع النألا ملاع ُا ا ا لكمرمء ب اا يدر ا  40ة
عزز اثملكرا ومةار لرا ة ا با را اايل ا يا ومنظما اعلم ا دين
ا ا ا تا ا

ذ من اانلرا ذذا النأل ذذانملا األا ذ ء الذ ذ ارييبلر ذذا اع ذذا مألذ ذكاتا ذا مي ذذديولوجملا
-89
مريرر وجو حماوا للبديذد ذد الرذو و ذلردا ذ جانذب يقريبذا
ملطرفا يد نألاد ر
ا
مذن جوانذذب بملذذاء ا ذرمء الير يذذا ة منطقذذا عفذرينع ويذذدرلملا ة ا نذذاطق الذ مشكلرذذا عمكملذذا نبذ الألذذالمع
وم ذلذذك ىل
ماثر الماعذذا ا أل ذكاتا اوفذذا مكمو ذذا مذذن الةن ذ واا ذرا يذذا النألذذاد اليذذر
يقذذويض يذذدرء ا ذرمء عكذذد ا ةذذار ا وا ألذذارا ي ذذورء سديذذا ة سلمةرذذا ا كذ فقذذد ذ ذذر يةذذض النألذذاد
م ن ااذلن البقذاد ة ا نذزل مو اللمكذ عذن عمكرذن مو اريذداد اماذاب ىلذا اذرجن يذدون حمذرمع للانذب
يةريذذا عنذذد نقطذذا يفلذمل ة منطقذذا
اللةذذر لكملذذايقا ومشذذار امذرمء مجريذذا مةرذذا مقايكذذا ىل م ذذا ا
لكلترش النأل من مفذرا اعذا مألذكتا وم ذ نةلو ذا ليذافرء لةذدم اريذدا را باذا ومعريذا
عفرين ا
نألاد يزيد ة منطقا عفرين عن تاو تا كا
 -90وة معق ذذاب مقلذ ذ فذ ذرين اكذ ذ ة  12يةذ ذرين األول/م ل ذذوير (الفق ذذرء )58ع مش ذذار نأل ذذاد
ىل ش ذذةور ن ا لزاي ذذد ية ذذدم األم ذذان و ذ ذ اد الماع ذذا ا ألذ ذكاتا وي ذذايقا نأل ذذاد ية ذذذكن
ذذر
مناصب ة القطار الألملا والةألير والطيب واللةكملم مو يةار ن ينةاط ة اعلم ا دين
ذلمر يقذذويض بقذذوق اانألذذان لكم ذرمءع تذذا زا مذذن موجذذه عذذدم ا ألذذاواء
 -91وة ممذذا ن ماذذر ع ا ذ ا
القا مذذا مذذن يبذ وة حماولذذا للةذذديد الألذملطرء عكذذد فذر ختذذارو (الفقذرا )35-33ع فذذر معلذذاد ملئذذا
حتري ذذر الة ذذام يواع ذذد لب ذذاس عك ذذد ا ةكام ذذا واللالممل ذذدع و ذ يواع ذذد مملاذذز ية ذذي منرا ذ ي ذذد النأل ذذاد
__________

للةر الدااك ع ا بدم
( )42انظر ا با ة اللوجملرملا ا لةكقا
ا
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والفلملذذا ( )43وة ذذكقا مبتافظذذا ىل لذذبع مويفذذا ملئذذا حتريذذر الةذذام امذرمء م نذذاد ذذفر ا يذذدون حمذذرمع مث
ابلُاز م ما ا يق عن عةر نألاد مار ة مرفق شبمله لألان ة كقاع منرن امرمء اعلُقكا
اوللرا لةبور امدو الألوريا من ون زوجرا
 -92وة ا ن ذذاطق اخلايذ ذذةا لأل ذ ذملطرء اميومذ ذذاع م شذ ذذال اللانملذ ذذد ا ألذ ذذلمرء ىل لذ ذذزوم الذ ذذد ور
البالذا منازم وىلعايا ين اقكر عرب ا ناطق ا أللةا ء مث الذوطذا الةذريملا وذ ذر نألذاد مجريذا مةرذن
مقذذايال نذذزبن اذذارا المروريذذا الةريملذذا الألذذورياع ة روا ملطايقذذاع ملذ مجذذرب ن مزواجرذذنع اوفذذا
من اللانملد مو اابلاازع عكد الةو ء ىل ر للقململ وي ممال ر ع ال البا ما شذكلرا مو بلرا
األطذ ذرا ا لتاري ذذا ومب ذذا من الةدي ذذد م ذذن النأل ذذاد الةا ذذدا فق ذذدن مو ا يي ذذن ل ذذديرن ذذندا مكيمل ذذا
مكيمللرن وا طالبا بقوق ا كيملا عند عو ن()44
مسا رنع فقد واجرن عقبا ة ىل با

جيم -األطفال
 -93ير ا امرب الوبةملا ة المروريا الةريملا الألوريا جربا ا يندم ة بملاء األطفال واالفا
وبرموا
بدم م احل الطف الفلكدع ويةا الفلملا والفلملان ة مل محناد البكد يتا يطرق عديدءع ُ
ذذلمرار مذذن ااب ذلام واممايذذا ال ذواجبا م ذ يوجذذه اذذاص ة ىلطذذار القذذانون الذذدويل اانألذذاين والقذذانون
الدويل مقوق اانألان()45
 -94وم ذ يزايذذد الةن ذ ة مشذذال شذذرق المروريذذا الةريملذذا الألذذوريا اعلبذذارا مذذن ية ذرين األول/م لذذوير
(الفقرا )53-46ع مُ كقا حنو  150مدر ا ة يذ ميذملض ورمس الةذاع تذا بذرم عةذرا األطفذال مذن
االلتذاق ذدارس ومذ يذدفاق عذذد ملزايذد مذن النذازباع ُب اذول مذذا ا يقذ عذن  60مدر ذا ة مذذدين
امأل ذذيا والقامة ذذك مؤيل ذذا ىل مالج ذذاي لكن ذذازباع ت ذذا م ىل يةكمل ذذق الف ذذول الدرا ذ ذملا ذذا ا يق ذ ذ
عن  17 000يكمملد ومُفملد من حنو  20مدر ا ُ امر ة رمس الةاع مبا ة ذلك مدر ذا الذ ع الذ
يلرر ة  11يةرين األول/م لوير و ان يلا عكد ا در ا حنو  1 500طالب
ا

 -95وا يزال النألاد الألور الذالل مذن صذال م ذريا مبقذايك ينظذمل الدولذا اا ذالمملا يذواجرن
عقب ذذا ة يأل ذامل مطف ذذامن ل ذذد الأل ذذكطا ا مل ذذا عق ذذب ع ذذو ن ىل ا ن ذذاطق اخلاي ذذةا لأل ذملطرء
اميوما ( )46ويواجه ممرا األطفال ا ولو ين ة ا ناطق ال ا لةا ا اميوماع مث الذوطا الةريملاع
ذع ذذد
حتذ ذ اد تا ك ذذا ألن الأل ذذكطا ا يقبذ ذ الواث ذذق ا دنمل ذذا الذ ذ وفار ذذا الماع ذذا ا ألذ ذكاتا وا ذ ا
القرارا ىل ب اد ب بق األطفذال ة ا لألذاب جنألذملا()47ع و ذدلك ب ذوم عكذد اخلذدما ال ذتملا
ويةرير م ثر ماطر ا لذالل األطفال وااجتار رت
واللةكملمملاع ا
مةريون لكمطر يوجه ااص عندما يُلطرون لالنلقال ىل تملما النازبا و ما
 -96واألطفال ا
و امال ة تملا الر بان (الفقرا )87-85ع ا يزال عةرا اآلا من األطفال ة تملا امولع منر
__________

( )43انظذر وريذا رفذا ااجلماعذا ج

“‘I lost my dignity’: Sexual and gender-based violence in the Syrian

)Arab Republic” (A/HRC/37/CRP.3ع اماشملا  6ملابا ةwww.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ :

Documentation.aspx

()44
()45
()46
()47
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حن ذذو  1 200طفذ ذ ذ ذ م ذذتوبع ع ذذالقا ا يلذ ذوافر مذ ذ ىلا ي ذذدر يذ ذئمل م ذذن الذ ذذداد وا ذذاد النظملذ ذ
واذذدما الرعايذذا الطبملذذا واللةك ذمل ويلذ اذرر الفلملذذا والفلملذذانع و ث ذ مذذنر يلذذامدع لظذذرو ا لايذذا
لمرار ة ا مملا ع بمل يةاين األطفال من ود اللذديا واألمرا ا ةديا و اد ام با

 -97وة ا مملمذذا الوايةذذا ة ا نذذاطق الذ ختلذ لألذملطرء يذوا ذذور الدميقراطملذذاع ريذ ا األطفذذال
األجانذذب الذذدين م ذ صذذال م ذريا مبقذذايك ينظ ذمل الدولذذا اا ذذالمملا ينرةذذر الملذذةس ويذذز ا ون ُعريذذا
لخذ ع يةد انقلاد نوا عكد جكبر ىل البكد و لنظر ىل القرار ا ؤ ذ الذد اختذد الةديذد مذن
بيومذذا يكذذدان ا نةذذة يذذرفض ااعذذا ء ىل الذذوطن()48ع ا يذزال آا األطفذذال مذذن م ثذذر مذذن  50يكذذداع
ملألر م ُ ب الةو ء
مةظمر ون ن الثانملا عةرءع ر ا ن مةزق يانوين ة انلظار من يل ا

 -98وة يطور جدير للبملبع ُوي فلملان حيمكون النألملا الألوريا م ا اع و انا يذوا ذور
الدميقراطملذذا حتلاذذز ي ذذورء ذ يانونملذذاع ة مر ذذز امذذور اعذذا ء ري ملذ األبذذداث ة امألذذياع عمذذال
يقذرارا صذا رء عذن ملئذا يلذا ملا مؤيلذا ةيةذا لقذوا ذور الدميقراطملذا و ذدا مبذد اخلملذارا القكملكذا
القايكا لكلطبملق لنظر ىل رفض الذدول ا ذلةا ء مواطنملرذاع مبذن فذملر األطفذال الذدين ا يزالذون مةريذا
خلطر انةدام النألملا ولكويور يتملا الرا ال يرييبرا بيوما المروريا الةريملا الألوريا( )49وة ري
ع ذذدم وج ذذو ي ذذداي موازي ذذا عك ذذد مأل ذذلو ف ذرا ال ذذدول مو عك ذذد ا أل ذذلو ال ذذدويل لكلةام ذ يفةالمل ذذا م ذ
األطفذذال الذذدين يُةذذلبه ة من م ذ صذذال يلنظ ذمل الدولذذا اا ذذالمملاع واللرديذذدا ال ذ يطربرذذا الةذذبان
الدين يكذوا ن القلال وا ريبطون مبقايك اللنظمل ع يالبم الكانا من م يداي من دا القبمل يلمد ا
جرذذا ذ بيومملذذا (يذوا ذذور الدميقراطملذذا) لذذب من يلقملاذذد مبةذذاي يلذذاد األبذذداثع مبذذا ة ذلذذك
مراعاء م احل الطف الفلكد( )50وما زالا اللتقملقا جاريا ة دا األمر

سادسا -التوصيات
 -99ييذذرر الكانذذا اللوص ذملا ال ذ ي ذ ادملرا ة يقارير ذذا الألذذايقاع مة ذ اد ء يوجذذه اذذاص عكذذد شايذذا
ا دنملاع مبَن فملر النازبونع وا ملما ة ا ناطق ال يلواص فملرا األعمال الةدا ملا
-100

توصي اللجنة حكومة اجلمهورية العربية السورية مبا يلي:

السمممماص بوصمممول املنسمم ممات اإلنسم ممانية ومنسم ممات احلمايم ممة وحق مموق اإلنسم ممان
(م)
املستقلّة دون قيود إىل كل جزء من البلد؛
(ب) اإلفراج عن مجيع احملتجزين بصورة غري قانونية ،مبن فميهم األفمراد احملروممون ممن
ا حلق يف الطعن يف أسباب احتجازهم أمام حمكمة قانونية ،يف غضون فرتة زمنية معقولة؛
(ا) وقف مجيع أشكال االحتجاز املقمرون مبنمع االتصمال أو غمري ممن األشمكال غمري
القانونية لسلب احلرية ،مبما يف للميف يف ومرور ترقم إىل االختفماء القسمرك؛ والكشمف عمن مواقمع
أماكن االحتجاز الرمسية وغري الرمسية ،مع قائمة كاملة أبمساء مجيع احملتجزين؛
__________

( )48بذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذح ية ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين الثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاين/نوفمربع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذان  17يكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدا يذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد معذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا مطفذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاا ىل موطذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا انظذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرج
/https://www.unicef.org/arعكد-اميوما -ىلعا ء-األطفذال-األجانذب-الذدين-يقطاةذا-رتذ -الألذب -ة-
ور -ىل -موطا -يب /البملاان -ال تفملا
( )49انظر مثالج ”“Out of sight, out of mind: deaths in detention in the Syrian Arab Republic
( )50يواعد األم ا لتدء النموذجملا الدنملا ا ارء شؤون يلاد األبداث (يواعد ييا)
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التعسممفي عنممد
()
تيسممري ّ
حريممة تن ّقممل املممدنيني يف املنمماطق املسممتعادة ومنممع االحتجمماز ّ
نقاط التفتيش ،وال سيما إلاتحة إمكانية احلصول عل الرعاية الطبية؛
(ه) مراجعممة قمموانني التجنيممد لضمممان تقيّممدها ابملعممايري الدولي مة ،وتطبيقهمما عل م
يتّسق مع هذ املعايري؛

ممو

تنفيممذ توصمميات اللجنممة املعنيممة ابلقضمماء عل م التمييممز ضممد امل مرأة ،مبمما يف للمميف
(و)
التوصية العامة رقم  )2013(30بشأن وضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت النزاع
وم م مما بع م ممد انته م مماء النم م مزاع؛ واالعم م مرتار ابلتزاما م مما مبوج م ممب قم م مرارك جمل م ممس األم م ممن )2000(1325
و ،)2013(2122اللممذين يدّكممدان مممن جديممد ضممرورة محاي ممة النسمماء والفتيممات مممن العنممف اجلنس ممي
واجلنساين؛
ضمان امتثال التشريعات وإجمراءات اسمرتداد املمتلكمات للمبمادت املتعلقمة بمرد
(ز)
املس مماكن واملمتلك ممات إىل الاجش ممني واملش ممردين ،وإاتحته مما بتكلف ممة ميس ممورة علم م ق ممدم املس مماواة،
وال سيما للنساء.
-101

توصي اللجنة القوات املوالية للحكومة مبا يلي:

وقف اهلجمات عل املدنيني واألعيمان املدنيمة ،وفقم ا اللتزاما ما مبوجمب القمانون
(م)
الدويل اإلنساين ،وال سيما عل املرافق ووسائل النقل الطبية والعاملني الطبيني ،واالمتثال اللتزامها
ابختال مجيع االحتياطات املمكنة من أجل التقليل إىل أدىن حد من اإلضرار ابلسكان املدنيني؛
تورطمي فيهما
(ب) إجراء حتقيقات مسمتقلّة ونزيهمة ولات مصمداقية يف احلمواد الميت ّ
قوا ا وضمان حماسبة املسدولني عنها ،وإعان نتائج هذ التحقيقات؛
املوجه ممة واألس مملحة لات ا اثر الواس ممعة
(ا) الك ممف ع ممن اس ممتحدام األس مملحة غ ممري ّ
النط مماق ،مب مما يف لل مميف ال ممذخائر العنقودي ممة واألس مملحة الص مماعقة ،يف املن مماطق املدني ممة لات الكثاف ممة
السكانية العالية.
-102

توصي اللجنة اجلماعات املسلحة من غري الدول مبا يلي:

تعس ممفا،
(م)
وق ممف مجي ممع عملي ممات االختط ممار وأخ ممذ الره ممائن واحتج مماز امل ممدنيني ّ
وال سيّما األفراد الذين يعربون عن معارضتهم؛
(ب) حسممر ينيممد األطفممال واسممتحدامهم يف األعمممال العدائيممة حس مرا فعلي م ا وضمممان
حصوهلم عل خدمات إعادة التأهيل املناسبة؛

املتعمدة عل املمدنيني،
(ا) امتثال القانون الدويل اإلنساين العريف ،ووقف اهلجمات ّ
مبن فيهم أفراد األقلّيات الدينية واإلثنية؛
التحقي ممق يف مجي ممع االدع مماءات املتعلق ممة ابنتهاك ممات وجم مرائم ارتكبه مما مقاتلوه مما،
()
واختمال تممدابري عاجلممة لتأديممب أو فصممل األفمراد املسممدولني عممن هممذ األفعممال ،مبمما يف للمميف حمماالت
هنب املمتلكات واالستياء عليها ،وإعان نتائج التحقيق.
-103

توصي اللجنة اجملتمع الدويل وفرادى الدول األعضاء مبا يلي:

اختممال مجيممع االحتياطممات املمكنممة ،عنممد القيممام بعمليممات يف اجلمهوريممة العربيممة
(م)
الس ممورية ،للتقلي ممل إىل أدىن ح ممد م ممن اإلضم مرار ابلس ممكان امل ممدنيني ،بس ممبل منه مما مراجع ممة املب ممادت
التوجيهي ممة التكتيكي ممة املتص مملة ابالس ممتهدار يف أثن مماء س ممري العملي ممات ،وإجم مراء حتقيق ممات مس ممتقلّة
22
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تورطممي فيهمما قوا مما لضمممان حماسممبة املسممدولني عنهمما،
وحمايممدة ولات مصممداقية يف احلممواد المميت ّ
وإعان نتائج هذ التحقيقات؛
(ب) اخت ممال خط مموات عاجل ممة لوض ممع ح ممد النتهاك ممات الق ممانون ال ممدويل اإلنس مماين ال مميت
ترتكبها قوات الدول واجلماعات املسلحة من غري الدول اليت تتل ّق أك شكل من أشكال المدعم
فيممما يتعلممق ابلنمزاع املسممل  ،وفقما اللتزامممات مجيممع الممدول مبوجممب املممادة  1املشممرتكة بممني اتفاقيممات
جنيممف لعممام  ، 1949وتشممجيع هممذ الكيمما ت علم التحقيممق يف مجيممع االدعمماءات املتعلقممة ابجلمرائم
واالنتهاكات وإعان نتائجها؛
(ا) ضمان وصول املسماعدات اإلنسمانية دون قيمود إىل مجيمع املمدنيني يف اجلمهوريمة
العربية السورية عل أساس احتياجات السكان ،وال سيما الذين يعيشون يف مشال غرب البلد؛
ضمان وصول املنسمات اإلنسانية ومنسمات احلماية وحقوق اإلنسان املسمتقلّة
()
دون قيود إىل كل جزء من البلد؛
(ه) اسمتعادة المدول رعااهما املوجمودين يف اجلمهوريمة العربيمة السمورية والمذين يم ّدع
أهنم مرتبطون ابلدولة اإلسامية ،وال سيما األطفال مع والديهم ،وفق ا ملصاحل الطفل الفضل ؛
اسممتحدام مجيممع الوسممائل الدبلوماسممية املتاحممة لتحفيممف ح م ّدة العنممف يف مشممال
(و)
ٍ
غرب اجلمهورية العربية السورية ،بسبل منها عملية سياسية جامعة بقيادة سورية ،وفقا لقرار جملس
األمن .)2015( 2254
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Annex I
Map of the Syrian Arab Republic1

__________
1
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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 and northern Hama
22 July, attack on a market in Marat al-Numan
1.
On 22 July, a series of air strikes hit a market and its surroundings in Marat al Numan
in southern Idlib, killing at least 43 civilians, including three girls and one boy, and injuring at
least 109 others, including 18 children and 15 women. Most of the victims suffered severe
injuries, with some being later brought to the Marat al-Numan hospital decapitated, badly
burned or without limbs. Family members were forced to identify their loved ones based on
birth marks, clothing or other similar features.
2.
The market was located on the Marat al Numan main road, in-between residential
buildings and around 40 commercial shops. Interviewees recalled that it was a popular market,
operating during the entire day, with peak-time known to be between 8:00 a.m. and 1 p.m.
3.
In the morning of 22 July, at around 08:00 a.m., flight spotters and early warning
observers reported that jet aircraft had departed from Hmemim airbase and were circling in
the skies over the Idlib countryside. Minutes later, at least two jet aircraft carried out two
consecutive air strikes, dropping at least three munitions in densely populated areas in Marat
al Numan. The first two munitions hit a residential house and a prison. At 8:17 a.m., a third
munition struck another residential building situated in the southern part of the town’s market,
known to be busy with visitors in the morning hours, located some 800 meters away from the
first location.
4.
Eyewitnesses described that approximately 10 to 15 minutes after the attack on the
market, civilians and first responders rushed to the scene. Within minutes, however, flight
spotters1 announced that a jet aircraft was coming back to the impacted area. At this point,
that jet aircraft launched a “double-tap attack” killing scores of civilians, including at least
one member of the rescue team. After the attack, flight spotters reported that jet aircraft,
possibly different aircraft, were still circling above the area.
5.
Interviewees who visited the impacted market site recalled seeing a large crater on
the main street and a number of dismembered bodies scattered nearby. At least two fourstorey residential buildings had collapsed and 25 commercial shops were destroyed, whilst
the windows of al-Quza'iz school located some 700 meters away from the market, were
shattered. A member of the rescue team described hearing the screams of a girl who was
trapped under the rubble of one of the destroyed buildings. While the team managed to
retrieve the girl and her older brother alive, they also found the dead bodies of their parents.
Civilians and first responders spent more than one day retrieving the victims’ bodies from
under the rubble.
6.
Consistent with witnesses testimony, early warning reports and flight spotters reports
indicated that at least two Russian fixed wing-aircrafts, departed from Hmemim airbase on
22 July at around 8:03 a.m. and circled near the target area at the same time of the attack.
The Commission further obtained flight communication intercepts conducted in the Russian
language for the period between 07:40 and 09:59 a.m. The communications confirm that,
between 8:17 and 8:35 a.m., two Russian aircraft operated in Idlib airspace, and reported on
the progress of on-going aerial attacks in Idlib.
7.
Documentary material, including satellite imagery, video footage and photos provided
to the Commission show a large crater on the main road of the market. It also shows damage
to the roof of one residential building, and that at least one building that has collapsed.
8.
Information obtained by the Commission does not indicate that, during the time and
day of the attack, the Syrian Air Force engaged in target coordination or carried out attacks
in Idlib governorate.

__________
1
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16 August, Haas compound for displaced civilians
9.
On 16 August, between 7:15 and 7:30 p.m., a series of air strikes hit a compound
located two kilometres from Haas in southern Idlib, where displaced civilians from Dayr alZawr, Hama, Homs, rural Damascus and Dar‘a lived. The attack caused substantial damage
to areas where civilians often gathered, including children. The attack killed at least 20
people, including eight women, one of whom was pregnant, and six children, and injured
40 others.
10. One interviewee described that, as hostilities in southern Idlib intensified, many
civilians were compelled to relocate to the Haas compound as they were unable to afford
travel costs to go to the camps along the Turkish border, generally considered to be safer.
Fearing attacks, though unable to relocate due to financial constraints, families were left
with no other choice but to settle in Haas compound.
11. The Haas compound for displaced civilians was located in a rural area, and was
described by witnesses as residential, without checkpoints or armed groups’ presence, and
situated near agricultural fields. The compound was composed of several residential
buildings, where at least 150 families lived. Interviewees described how, during the summer,
they would often gather in an open area in the compound in between residential buildings and
commercial shops, while children would be playing. The compound also included
commercial areas, a non-operational medical centre, a kindergarten, and a makeshift
secondary and primary school catering for some 290 pupils, as well as a prayer room.
12. Eyewitnesses recalled that at around 7 p.m. at sunset, before evening prayer, a
reconnaissance plane was circling over the Haas compound. As it was not uncommon for
encamped residents to witness aircraft, many remained outside in an open area. Minutes
later, flight spotters2 reported that a jet aircraft was in the area and, at approximately 07:25
p.m. a series of air strikes struck the compound killing at least 20 civilians and injuring at
least 40 more.
13. Interviewees narrated that a jet aircraft dropped at least two bombs on the compound,
primarily impacting the open area to the south-west, located between residential units and
commercial shops, where civilians had gathered together. At least two of these buildings,
along with the food storage room, were completely destroyed. The windows and doors of
the health centre and the school were completely shattered from the blast.
14. Approximately 10 minutes after the attack, civilians and rescuers rushed to the scene
and began removing victims from under the rubble. One interviewee described that most of
the victims suffered severe burns following the air strikes, and many succumbed to their
wounds after being transported to nearby hospitals.
15. Witnesses and flight spotters identified the aircraft as Russian Sukhoi Su-24. Early
warning system observation reports indicated that at least two Russian fixed-aircraft
departed Hmemim airbase on 16 August, at 7:02 p.m. and were then circling in the area
near the Haas compound. Flight communication intercepts – conducted in the Russian
language – confirmed that, on 16 August, at the time of the attack, at least two Russian
aircrafts operated in Idlib airspace, and reported progress regarding the attacks. Analysis of
the intercept data further clarifies that both of the Russian aircraft requested and confirmed
having received target coordinates between 7:17 p.m. and 7:44 p.m., with one of the aircraft
engaging in an attack at 7:24 p.m.
16. The Commission received no reports indicating the presence of Syrian aircraft during
the day and time of the attack on the Haas compound. Consistent with eyewitnesses’
statements, video footage, picture material and satellite imagery show a deep, large impact
crater in an open area in the Haas compound. The impact and the damage indicate the use
of a blast weapon with wide-area effects, such as highly explosive fragmentation bombs.
This includes OFAB-250 or KAB-500 bombs, both of which are unguided blast
fragmentation munitions, known to be carried by Russian aircraft, and Russian Suhkoi Su24 in particular.
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Flight spotters or early warning observers comprise civilians who monitor aircraft flights to provide
other civilians with advance warning prior to an air strike
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17. Given the evidence available, including witness testimonies, video footage, data
imagery as well as reports by flight spotters, flight communication intercepts and early
warning observation reports, the Commission concluded that a Russian aircraft participated
in each incident as described above, and that each of the incidents the Russian Air Force did
not direct the attacks at a specific military objective, amounting to the war crime of
launching indiscriminate attacks in civilian areas
20 November, attack on Qah camp for displaced civilians
18. In the evening hours on 20 November, pro-Government forces launched a surface-tosurface missile attack consisting of cluster munitions on a camp for displaced civilians
located along the Turkish border, where hundreds of families displaced from eastern
Ghutah, Dar‘a and Homs resided. The camp was situated near Qah village, approximately
four kilometres from another major camp in Atma, and was recently expanded to
accommodate tens of thousands Syrian women, men and children who had fled the onongoing offensive on southern Idlib and northern Hama. Witnesses described hearing one
large explosion at 7:19 p.m., followed by a number of smaller bomblets that exploded over
the camp, setting numerous tents on fire and damaging the Qah hospital located some 25
meters away. The attack killed 18 civilians and injured at least 40 others, including 17
children.
19. The Commission analysed photographs and video footage of remnants which
revealed the use of an OTR-21 missile. The overall size and shape of the blast site was
compatible with the OTR-21 “TOCHKA” system, a large tactical ballistic missile system
that the Syrian army has in its repertoire.
20. Although the Syrian Arab Republic is not a party to the Convention on Cluster
Munitions, the use of cluster munitions in densely populated areas is inherently
indiscriminate (given the typically wide dispersal pattern and high dud rate, which
continues to endanger civilians years after a cessation of hostilities) and therefore
prohibited by customary international humanitarian law. For this reason, their use in
densely populated camps for displaced civilians, constitutes the war crime of indiscriminate
attacks in a civilian populated area.
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