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مجلس حقوق اإلنسان
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تجميع بشأن الجمهورية العربية السورية
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الش ا اااملت والتقرير جم ع للمعلومات الواردة في قارير هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاص ا ااة و يرها
من وثائق األمم المتحدة ذات الصلة ،وهو مقدم في شكل موجز قيدا بالحد األقصى لعدد الكلماتت

ثانيا -نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات واله لااات الاادوليااة لحقوق
()2( )1
اإلنسان
-2

أوصا ا ا

لجنة حقوق الن ل بقن صا ا اادق الجمةورية العرع ة السا ا ااورية على البرو وكو اال ت اري

ال ااي اة حقوق الن ال المتعلق باءجراء قادبم البال اات  ،واال ااي اة الادول اة لحمااباة جم ع األشا ا ا ا ا ا اخاا
()3

اال ت اء القساري( ،)4واال اي ة المتعلقة بوضاع األشاخا

عدبمي الجنسا ة( ،)5وا اي ة

الجنس ا ا ة( ،)6وا اي ة عام  1951الخاصا ااة بوضا ااع الالجئين()7ت وأوص ا ا

من

ض حاالت انعدام

م وض ا ا ة األمم المتحدة السا ااام ة

لش ا االون الالجئين (م وضا ا ا ة ش ا االون الالجئين)ت أبض ا ااا بقن نض ا اام الدولة ةلى ا اي ة عام  1951الخاص ا ااة
بوضا ا ا ااع الالجئين وولى برو وكو عام  1967الملحق بةا()8ت وأوصا ا ا ا من مة األمم المتحدة للترع ة والعلم

والثقافة (اليونسا ا ا ااكو)ت بالتصا ا ا ااديق على ا اي ة مكافحة التمييز في مجا التعل م()9ت وسا ا ا ااقل

بحمابة حقوق جم ع العما المةاجرين وأفراد أس ا ا ا ا ا اارهم عما ةذا كان

اللجنة المعن ة

الدولة عتزم التص ا ا ا ا ا ااديق على ا اي ة

من مااة العماال الاادول ااة المتعلقااة بااالعمااا المةاااجرين (المنقحااة)ت لعااام ( 1949رقم  ،)97وا اااي ااة العمااا

المةاجرين (أحكام كميل ة) لعام ( 1975رقم )10()143ت
-3

وشا ا ا ا ا ا ااجعا

لجنااة حقوق الن اال الادولاة على سا ا ا ا ا ا احا

ح ااا ةااا على ا اااي ااة حقوق الن اال()11ت

وقدم فريق األمم المتحدة القنري ن س التوص ا ا ا ا ة ل ما يتعلق با اي ة القضا ا ا اااء على جم ع أشا ا ا ااكا التمييز

ضد المرأة()12ت
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ودعا األمين العام جم ع أطراف النزاع ،وعخاص ااة الحكومة ،وكذلم جم ع الدو والمجتمع المدني

ومن ومة األمم المتحدة ةلى التعاون الكامل مع اآلل ة الدول ة المحايدة المسا ااتقلة للمسا اااعدة في التحقيق والمالحقة
المسلولين عن الجرائم األشد نورة وفق صن ف القانون الدولي المر كبة في الجمةورية

القضائ ة لألشخا

العرع ة الس ا ا ا ا ااورية منذ ذار/مار 2011

ت وأوصا ا ا ا ا ا

()13

لجنة حقوق الن ل بقن تعاون الدولة مع لجنة

التحقيق الدول ة المستقلة المعن ة بالجمةورية العرع ة السورية وأن سمح لةا بد و أراضيةا دون عوائق()14ت
اللجنة ن سةا بءنشاء ل ة وطن ة لإلبالغ والمتابعة()15ت

-5

وأوص

-6

وحث األمين العام الحكومة على التعاون مع اإلجراءات الخاصا ا ااة وم وض ا ا ا ة األمم المتحدة السا ا ااام ة

لحقوق اإلنسان (م وض ة حقوق اإلنسان) ،ماش ا مع قراري مجلس حقوق اإلنسان دة 18/1-و 19/22ت
()16

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()17

-7

طلبا

-8

وأبلغ فريق األمم المتح اادة القنري عن صا ا ا ا ا ا ا اادور الق ااانون رقم  ،2020/2ال ااذي يلاي االعتراف

لحقوق اإلنسان

اللجنااة المعن ااة بااالعمااا المةاااجرين معلومااات محاادثااة عن ةنش ا ا ا ا ا ا اااء ملسا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ا ااة وطن ااة
ت

()18

القانوني بجرائم الشاارف ،وعتعديل  60مادة من مواد قانون األحوا الشااخص ا ة السااوري (المرسااوم التش اريعي

رقم )19()1953/59ت
-9

وأفادت اليونسكو أنه لم يتم بعد اعتماد مشروع قانون جديد بشقن حمابة التراث األثري للدولة()20ت

رابعا -تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،مع مراعاة القانون الدولي
اإلنساني الواجب التطب ق
ألف -المسائل الشاملة لعدة قطاعات
-1

المساواة وعدم التم م
-10

أشا ااار األمين العام ةلى ادعاءات م ادها أن أعضا اااء في جماعات متنرفة رض اأشا ااكا عقا

نتمي ةلى العصا ا ا ا ااور الوسا ا ا ا اانىا على الرجا المتةمين بالمثل ة الجنسا ا ا ا ا ة

ت وأشا ا ا ا ااار أفراد من المثل ات

()21

والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ا ا ااي وماايري الةوية الجنس ا ا ااان ة وحاملي صا ا ا ا ات الجنس ا ا ااين ةلى أن العن

الجنس ا ا ا ا ا ااي ،وال س ا ا ا ا ا ا ما في أماكن االحتجاز ،عامل بحملةم على ال رار من البلد()22ت ووفقا للجنة التحقيق،
مار داعش وهيئة حرير الشا ا ااام التمييز المنةجي ضا ا ااد النسا ا اااء وال ت ات واألقل ات الجنسا ا ا ة()23ت و عاني

النساء واألط ا الذين رعنةم صالت عائل ة بداعش من التمييز()24ت
-2

التنمية والب لة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
-11

وفقا لوكالة األمم المتحدة إل اثة و شا ا ااايل الالجئين ال لسا ا اانينيين في الشا ا اارق األدنى (األونروا)،

ما فتئ االقتص اااد الس ااوري يتدهور

ت وأش ااار فريق األمم المتحدة القنري ةلى أن الليرة الس ااورية فقدت 78

زيادة كبيرة()26ت وأشا ااار المقرر الخا

المعني باألثر السا االبي للتدابير القس ا ارية االن رادبة في التمتع بحقوق

()25

في المائة من ي متةا منذ شا ارين األو /أكتوعر  ،2019في الوق

الذي زادت ل ه أس ااعار الس االع األس اااسا ا ة

اإلنساان ةلى راجع القوة الشارائ ة للساوريين()27ت ووفقا لألمين العام ،دفع هشااشاة االقتصااد الساوري وجائحة

مرض فيرو
2

كورونا (كوفيد)19-ت النا

ةلى احت اج المساعدة اإلنسان ة()28ت
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ووفقا للمقرر الخا

المعني بالتدابير القسا ا ا ارية االن رادبة ،أسا ا ا ااةم

الدولة في اقم الوضع اإلنساني

 ،ويمكن القو ةنةا ير قانون ة بموج

()29

الجزاءات الم روضا ا ا ااة على

القانون الدولي

ت وفي الوق

()30

الذي صااار ل ه عامة السااوريين بعتمدون على المعونة المقدمة من المن مات اإلنسااان ة ،فءن راكم التدابير

القس ا ارية االن رادبة المتنوعة والمتشا ااابكة أثار صا ااعوعات ال لزوم لةا أمام قدبم المعونة اإلنسا ااان ة ،ولم لح

هذه التدابير ةال في حصا ا ا ا ا اار ةبصا ا ا ا ا ااا المعونة عن طريق األمم المتحدة أو كبر ،الجةات ال اعلة الدول ة،

واسا ا ا ا ا ا ااتبعااد العادياد من المن ماات ير الحكوم اة ،بماا في ذلام جةاات فااعلاة موجودة في البلاد ،بال داع()31ت

وأفاادت األونروا أن الجزاءات أثرت على عمل اات األمم المتحادة()32ت ووفقاا للمقرر الخاا

المعني باالتادابير

القسا ا ا ا ا ا ارية االن رادبة ،وجد حاجة ملحة ةلى رفع جم ع الجزاءات التي لثر س ا ا ا ا ا االبا على حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان

للسااوريين( ،)33وأوصااى بءنشاااء مكت
المقذون بةا بموج

-13

مشااتريات متخصااأل ابع لألمم المتحدة لت سااير المعامالت اإلنسااان ة

جم ع ن م الجزاءات()34ت

والحظ األمين العاام أن أكثر من  11مليون شا ا ا ا ا ا ااخأل بحااجاة ةلى المسا ا ا ا ا ا اااعادة اإلنسا ا ا ا ا ا ااان اة()35ت

وأن ةبصاا المسااعدة اإلنساان ة ما از يننوي على حدبات بساب

النزاع والعوائق اإلدارية والقيود المتعمدة

من كل األطراف()36ت و يرت جائحة كوفيد 19-بيئة العمل()37ت وأكدت لجنة التحقيق أن المعونة اإلنس ااان ة

كسا ا ااال حر ()38ت وشا ا ااددت على ضا ا اارورة ة احة الوصا ا ااو الس ا ا اريع واآلمن و ير المشا ا ااروط

اسا ا ااتخدم

وعال عوائق والمستدام ةلى اإل اثة اإلنسان ة والنب ة

-3

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

ت

()39

()40

-14

أفادت م وض ااة األمم المتحدة الس ااام ة لحقوق اإلنس ااان أن التش اريعات الس ااورية المتعلقة باإلرها

-15

وأفادت الم وضااة السااام ة أبضااا أن ساالنات األمر الواقع في الشااما الش ارقي حتجز العديد من

ال تضمن الجرائم الدول ة على نحو كاف ،األمر الذي بحو دون مقاضاة المسلولين عنةا
األجان

الذين انضا ااموا ةلى جماعات ةرهاب ة ،وأنةا أنشا ااقت ،بحسا ا

اإلرها  ،ما يثير القلق بش ا ااقن مد ،مالءمة اإلجراءات وونص ا ااافةا

اإلرها
-16

بج

وسا ا ا ا ا ا االنا ا

لجن ااة التحقيق الضا ا ا ا ا ا ااوء على أثر أطر مك ااافح ااة اإلره ااا

فقد ص ا ا ااودرت أمالب عمال بقانون مكافحة اإلرها
مصا ا ا ا ا ا ااادرة أمالب أشا ا ا ا ا ا ااخا

األشخا

التقارير ،محاكم مخصا اصا ااة لمكافحة

ت وأكد األمين العام أن دابير مكافحة

()42

أن كون متسقة مع القانون الدولي()43ت

مدانين بار كا

ت

()41

في حقوق الملك ااة()44ت

الص ا ا ااادر بمرس ا ا ااوم رئاس ا ا ااي( ،)45وأجاز القانون أبض ا ا ااا

طائ ة واسا ا ا ا ا ا ااعة من الجرائم

الذين استولي على أمالكةم في محاكمة عادلة

ت

()47

ت وأعر عن القلق ةزاء حق

()46

باء -الحقوق المدنية والسياسية
-1

حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه
-17

()48

أفادت م وضة األمم المتحدة السام ة لحقوق اإلنسان أن القانون بجيز فرض عقوعة اإلعدام على

أي فرد ار ك

فعال نتج عنه التخري

ولو جزئ ا في بنابة عامة أو ملس اسااة صااناة ة أو س ا ينة أو منش ا ت

أ ر ،،أو التعنيل في س اابل المخابرات والمواص ااالت والنقل أو ةذا أفض ااى ال عل ةلى موت ةنس ااانت وقد فرضا ا

هذه العقوعة دون احترام ضمانات المحاكمة العادلة()49ت
-18

ووفقا لما ذكر ه األونروا ،ال ي از الوض ا ا ا ا ااع في الجمةورية العرع ة الس ا ا ا ا ااورية متو ار()50ت والح

لجنة حقوق الن ل عدم االسا ا ااتقرار السا ا ا اسا ا ااي وزيادة التنرف الديني

ت وفي  23أيلو /سا ا اابتمبر ،2019

()51

أعلن األمين العام عن ةنش ا ا ا ا ا اااء لجنة دس ا ا ا ا ا ااتورية تحكم بةا و قودها الجمةورية العرع ة الس ا ا ا ا ا ااورية()52ت وفي

عام  ،2021رأ ،أن عملةا لم يرق ةلى مسااتو ،التوقعات()53ت وأن عمل ة السااالم السااورية ال از هشااة()54ت
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لدفع عجلة

ودعا جم ع األطراف ،بما في ذلم األطراف ال اعلة اإلقل م ة والدول ة ،ةلى دعم مبعوثه الخا

الحل السا اساي ،على النحو الذي ينأل عل ه قرار مجلس األمن  ،)55()2015(2254والعمل ة السا اسا ة في

جن ف()56ت ودع

لجنة التحقيق ةلى ةبجاد حل س اسي بك ل المساءلة()57ت

وش ا اادد المنس ا ااق اإلقل مي للش ا االون اإلنس ا ااان ة المعني باألزمة الس ا ااورية على مخاطر الحمابة التي

-19

يواجةةاا العااملون في المجاا اإلنسا ا ا ا ا ا اااني()58ت وأبلغ األمين العاام عن عااملين دوليين ووطنيين في المجاا

اإلنساااني قتلوا أو احتجزوا أو فقدوا()59ت وأشااار فريق األمم المتحدة القنري ةلى الةجمات التي عرضا
مرافق اإل اثة اإلنساان ة ،وكان

مرافق اإل اثة اإلنسان ة()60ت

لةا

رها هجومين وقعا في عام  ،2021ومصاادرة األصاو اإلنساان ة واحتال

وفي عااام  ،2021أفاااد األمين العااام أن الماادنيين مااا زالوا بعااانون من النتااائج المباااشا ا ا ا ا ا ارة و ير

-20

المباشارة للنزاع المسالح()61ت وذكرت م وضا ة حقوق اإلنساان أن النزاع في الجمةورية العرع ة الساورية حصاد

أروا  350 209أشا ااخا

بين ذار/مار  2011و ذار/مار )62(2021ت وسا ااجل

لجنة التحقيق ما ال

بقل عن  130عمل ة ا ت ا لعاملين في المجا النبي وقض اااة س ااابقين وقادة لعمل ات المص ااالحة ومقا لين

شا ا ا ااملتةم المصا ا ا ااالحة بين موز/يول ه  2020ون سا ا ا ااان/أبريل )63(2021ت وأفاد المنسا ا ا ااق اإلقل مي للشا ا ا االون
اإلنساان ة أنه م وثيق هجمات عشاوائ ة على المدنيين والبنى التحت ة المدن ة شانةا جم ع أطراف النزاع()64ت
ووقع

حوادث عديدة شا اامل

ضا ارعات أرضا ا ة وأجةزة مت جرة مر جلة ،بما في ذلم عبوات ناسا ا ة محمولة

على مركبات ،ومت جرات من مخل ات الحر  ،بما في ذلم ألاام أرض ا ا ا ا ة وذ ائر ير من جرة( ،)65و جيرات

انتحارية()66ت وذ ائر عنقودبة وقنابل حارقة وعراميل مت جرة وامدافع جةنما وقذائ
ك م ائ ة()67ت ورفضا

هاون وصا ا اواريح وأسا ا االحة

جم ع األطراف عمل ات ةجالء ةنسااني لمدنيين ومقا لين جرحى ومرضاى()68ت ون ذت

هجمات على مرافق طب ة وعاملين في المجا النبي وعلى مدار وموظ ين و الميذ( ،)69واس ااتخدم

المرافق أل راض عساكرية( ،)70وشان

لم

هجمات على مناطق ساكن ة()71ت وأساواق ومصاادر ذاء()72ت وأراض

زراة ة()73ت ومرافق كةرعاء وم اه()74ت ودور ةبادة ومبان دين ة()75ت ومواقع راث ثقافي()76ت
-21

وحثا

جم ع األطراف على التقياد باالت ازماا ةاا بموجا

لحقوق اإلنساان()77؛ واحترام مبادئ التمييز والتناسا
واألة ان المدن ة()79؛ و حقيق وق

-22

في الوق

القاانون الادولي اإلنسا ا ا ا ا ا اااني والقاانون الادولي

والح نة()78؛ ووق

الةجمات العشاوائ ة على المدنيين

دائم إلطالق النار ،وفقا لقرار مجلس األمن )80()2015(2254ت

وأكدت لجنة التحقيق أن بعض الدو النافذة ،ر م أنةا ليد التوصا ا اال ةلى حل سا ا ا اسا ا ااي ،عمق
ن سا ا ااه د لةا العسا ا ااكري()81ت وذكر األمين العام أن م وض ا ا ا ة حقوق اإلنسا ا ااان لق

ارات جوية يزعم أن جةات دول ة شانتةا وأسا رت عن ساقوط قتلى وجرحى في صا وف المدنيين

جم ع الجةات التي قوم بعمل ات عساكرية على احترام القانون الدولي اإلنسااني()83ت وأوصا
بااقن حقق الاادو األعض ا ا ا ا ا ا اااء في الحوادث التي ورطا

قارير عن

ت وحث

()82

لجنة التحقيق

فيةااا قوا ةااا()84ت وعااقن متنع عن دعم أي طرف

مسلو عن جرائم حر أو جرائم ضد اإلنسان ة أو عن انتةاكات جس مة لحقوق اإلنسان()85ت
-23

ومنذ عام  ،2018راجع

أساالي

الحصاار شايئا فشايئا()86ت وأبلا

قاريرها عن اسا ا ا ااتخدام جم ع األطراف ألسا ا ا ااالي

لجنة التحقيق باسات اضاة في

الحصا ا ا ااار ،ومنعةا اإلمدادات األسا ا ا اااسا ا ا ا ة عن السا ا ا ااكان

المحاصا ارين ،ما أد ،ةلى س ااوء اذبة حاد وول ات()87ت وكرر األمين العام التقكيد على أن التجويع المتعمد

للمدنيين كوسيلة حر بمكن أن يرقى ةلى جريمة حر ()88ت
-24

اس ا ااتخدم

والح

لجنة التحقيق واألمين العام أن نقاط الت ت ش التي قيد عبور األش ا ا ا ا ا ااخا

في ابتزاز الما ()89؛ وفي الس ا اال

والنة ()90؛ واالس ا ااتيالء على األمالب ومص ا ااادر ةا( ،)91على

نحو أضر في بعض الحاالت باألهالي األكراد واإليزيديين

4

والبض ا ا ا ا ا ااائع

؛ وفي فرض قواعد سلوب

()92

ت

()93
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وش ا ا اادد مكت الممثل الخا

الو مااة على األط ااا

لألمين العام المعني باألط ا والنزاع المس ا ا االح على ثار النزاع المس ا ا االح

ت وأش ا ا ا ا ا ا ااار األمين العااام و رون ةلى جنيااد األط ااا واس ا ا ا ا ا ااتخاادامةم ت وولى القتاال
()95

()94

والتشا ا ا ااويه()96ت واال تناف()97ت وسا ا ا اال الحرية()98ت والعن
ن يذها()100ت وحث جم ع األطراف على وق

الجنسا ا ا ااي()99ت وعمل ات اإلعدام ووكراه األط ا على

االنتةاكات ض ااد األط ا ( ،)101بما في ذلم جنيدهم واس ااتخدامةم

في األعما القتال ة( ،)102وعلى سريحةم()103ت ومعاملة المر بنين منةم بالجماعات المسلحة كضحابا(.)104
-26

وذكرت م وض ااة األمم المتحدة الس ااام ة لحقوق اإلنس ااان أن اال تص ااا

و يره من أش ااكا العن

الجنس ا ااي والجنس ا اااني س ا ااتخدمةا بص ا ا ة متزايدة الجماعات الناش ا اانة في مناطق النزاع ،بما فيةا الجمةورية

العرع ة الساورية()105ت ووثق لجنة التحقيق حاالت عن

جنساي وجنسااني ضاد نسااء وفت ات ورجا وفت ان()106ت

وضا ااد مدنيين من المثل ات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسا ااي وماايري الةوية الجنسا ااان ة وحاملي ص ا ا ات

الجنس ا ااين()107ت وأش ا ااار األمين العام ةلى حاالت ار ك

فيةا هذا النوع من العن

ض ا ااد أش ا ااخا

من ذوي

اإلعاقة()108ت وولى حاالت من االس ا ا ا ا اات باد الجنس ا ا ا ا ااي()109ت كما أعدم مقا لون من المثليين جنس ا ا ا ا ا ا وحدث
حاالت من الزواج القس ا ا ا ااري بمقا لين()110ت وس ا ا ا االن

لجنة الخبراء المعن ة بتنبيق اال اي ات والتوص ا ا ا ا ات

التابعة لمن مة العمل الدول ة الضاوء على حالة النسااء وال ت ات اإليزيدبات الال ي ا تن ن ،ثم جر ،ب عةن

بوص ا ا ةن اس ا ااباباا أو أعنين لمقا لين بوص ا ا ةن اجواريا وأبقين في ةس ا ااار العبودبة الجنس ا ا ة()111ت وش ا اادد

األمين العام على أن حاالت العن

الجنسا ااي ال يبلغ عنةا كلةا( ،)112وأن جريم السا االوب المثلي بالت ارضا ااي

بين البالاين قد بعوق اإلبالغ()113ت وحث جم ع أطراف النزاع على محاسا اابة مر كبي العن
السا االنات على ضا اامان االعتراف بالناجين والناج ات من العن

الجنسا ااي وحث

الجنسا ااي الذي ر كبه الجماعات اإلرهاب ة

بوص ةم ضحابا ويحق لةم الحصو على التعويض وجبر الضرر()114ت
-27

وشا ا ااددت م وضا ا ااة األمم المتحدة السا ا ااام ة لحقوق اإلنسا ا ااان على أن عددا ال بحصا ا ااى من النا

عرض اوا لالحتجاز التعس ا ي والتعذي

واال تناف واال ت اء القسااري

عاجزين عن القتا أعدموا( ،)116وأن جم ع األطراف اسا ا ا ااتمرت في ار كا
هااذه االنتةاااكااات ار كبا

أكثر مااا ار كبا

ت وأفادت لجنة التحقيق أن مقا لين

()115

االحتجاز التعسا ا ا ا ي ،وون كان

منااذ عااام  2011في المناااطق الخاااضا ا ا ا ا ا اعااة لن وذ الحكومااة(،)117

لتخويف ومعايبة الذين بعتبرون معارضاين سا اسايين ومدنيين منشاقين والناشانين في مجا حقوق اإلنساان
والصا ا ااح يين واألشا ا ااخا

الذين بشا ا ااتبه في دعمةم للجماعات المسا ا االحة ،واألفراد الذين ينتقدون الجماعات

المساالحة()118ت واألكراد واإليزيديين()119ت والرجا والنساااء واألط ا الذين يزعم أن لةم صااالت بداعش()120ت
ووثق

اللجنة حاالت احتجاز مع منع اال ص ا ااا وحاالت عن

جنس ا ااي في مرافق االحتجاز ار كبتةا جم ع

األطراف()121ت وظروف احتجاز مروعة( .)122وال ي از مصا ا ا ا ا ااير العديد من ضا ا ا ا ا ااحابا االحتجاز التعس ا ا ا ا ا ا ي

واالحتجاز مع منع اال صا واال ت اء القسري مجةوال( .)123وحرم جم ع أطراف النزاع المحتجزين من حقةم

في اإلجراءات القااانون ااة الواجبااة وفي المحاااكمااة العااادلااة()124ت وذكر أن المحاااكم العسا ا ا ا ا ا ااكريااة أو المحاااكم

الميدان ة أو محاكم مكافحة اإلرها
-28

ووثق ا

لق

ةما إلبقاء عشرات اآلالف من األشخا

رهن االحتجاز()125ت

حاااالت وفاااة أثناااء االحتجاااز وحاااالت ةعاادام بااءجراءات موجزة في مرافق احتجاااز يااديرهااا

جم ع األطراف()126ت ون ا ا ااذ ن م داعش عمل ا ا ااات ةعا ا اادام على المأل وأجبر األها ا ااالي ،حتى األط ا ا ااا ،

على حضورها()127ت
-29

وحث جم ع األطراف على اإلفراج عن األش ااخا

الذين سا البوا حريتةم عسا ا ا()128؛ والكشا ا

عن

مص ا ا ا ا ا ااير المحتجزين والمخت ين والم قودين()129؛ والتحقيق في جم ع حااالت الوفااة أثناااء االحتجاااز واال ت اااء

القسااري وادعاءات التعذي

ومحاساابة الجناة()130؛ والسااما بوصااو المراقبين المسااتقلين والمن مات اإلنسااان ة،

بما في ذلم اللجنة الدول ة للصا ا االي األحمر ،ةلى جم ع أماكن االحتجاز()131ت وأيدت م وضا ا ااة األمم المتحدة

السام ة لحقوق اإلنسان الدعوة ةلى ةنشاء ل ة مستقلة لتوض ح مصير الم قودين وأماكن وجودهم()132ت
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إقامة العدل ،بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون
-30

()133

ذكر فريق األمم المتح اادة القنري أن النزاع أثر في ن ااام الع اادال ااةت وم ااا ازلا ا

عوام اال مختل ااة،

بما في ذلم س ااوء نبيق القوانين وأوجه التناقض بين القوانين ،عوق ةمكان ة اللجوء ةلى القض اااءت وأوص ااى
ال ريق بمباشرة ةصال

-31

وأعرعا

شريعي لتبس ط القوانين و عزيز الك اءة()134ت

لجناة التحقيق عن قلقةاا ةزاء المحااكماات التي ه مةاا محكماة مكاافحاة اإلرهاا

العسا ا ا ااكرية الميدان ة بسا ا ا ااب

نقأل األدلة المسا ا ا ااتخدمة بوجه عام وفرض أحكام باإلعدام

والمحااكم

ت ول ما يتعلق

()135

بالجرائم التي ر كبةاا الجمااعات المسا ا ا ا ا ا االحاة ير الحكوم اة واإلرهابيون ،عمال جم ع المحااكم على ما يبادو

دون ضمانات محاكمة عادلة()136ت
-32

وأفاد فريق األمم المتحدة القنري أن كثي ار من األط ا المش ا ا ا ا ا ااتبه في أنةم ار كبوا أعماال ةجرام ة

متصا ا ا ا ا ا الاة باالنزاع أحيلوا ةلى مرافق االحتجااز األمني بادال من ةحاالتةم ةلى محااكم األحاداثت وال يوجاد ن اام

ةحالة للتدابير البديلة السااابقة للمحاكمة ،وال فصاال بين مراكز الحمابة والملساسااات اإلصااالح ة لألحداث()137ت
وأوص ا ا ا ا

لجنة حقوق الن ل بتوس ا ا ا ا ع نناق قانون األحداث (رقم  )18ل شا ا ا اامل جم ع األط ا دون سا ا ا اان

-33

وأفادت لجنة التحقيق أن رئ س الجمةورية العرع ة الس ا ا ا ا ااورية أص ا ا ا ا اادر في عام  2020مرس ا ا ا ا ااوما

الثامنة عشرة

ت

()138

شاري ا بمنح الع و عن نناق ضايق من الجرائم المر كبة قبل  22ذار/مار  ،2020واقتر ةصادار ع و

محدود عن ال ارين من الخدمة العس ا ا ااكرية()139ت ووفقا لألمين العام ،بمنح المرس ا ا ااوم التش ا ا اريعي رقم  6ع وا

عااماا عن الباالاين واألط اا المادانين في عادد من الجرائم للحاد من االكت ااف في مرافق االحتجااز والحيلولة

دون انتش ا ا ا ا ا ا ااار كوفياد)140(19-ت وأفاادت لجناة التحقيق أناه حتى كاانون األو /دبسا ا ا ا ا ا اامبر  2020لم حادث

أي نورات ص ا ااو رفع الحص ا ااانة عن قوات األمن والمخابرات الممنوحة بموج
رقم  1969/14ورقم )141(2008/69ت
-34

والحظ األمين العام أن اسا ااتمرار اإلفالت من العقا

على االنتةاكات الجسا ا مة المزعومة لحقوق

اإلنس ا ااان وللقانون الدولي اإلنس ا اااني ال ي از بش ا ااكل مص ا اادر قلق بالغ
العقا

المرس ا ااومين التش ا اريعيين

ت وقا ةن التص ا اادي لإلفالت من

()142

المنتشا اار على نناق واسا ااع أمر حاسا اام األهم ة لتمةيد النريق نحو سا ااالم عاد ودائم

ت وحث

()143

لجن ااة حقوق الن اال الحكوم ااة على التحقيق في الجرائم المر كب ااة في الجمةوري ااة العرع ااة السا ا ا ا ا ا ااوري ااة من ااذ

ذار/ماار  2011ومقااضا ا ا ا ا ا اااة مر كبيةاا()144ت ودعاا األمين العاام ةلى ةحاالاة الحاالاة في البلاد ةلى المحكماة

الجنائ ة الدول ة()145ت وأوص ا ا

لجنة التحقيق بقن ك ل جم ع األطراف أال تضا اامن أي سا ااوية نةائ ة ع وا

عن االنتةاكات الجس ا ا ا مة لحقوق اإلنسا ا ااان واإلبادة الجماة ة وجرائم الحر والجرائم ضا ا ااد اإلنسا ا ااان ة()146ت
واقترح

استخدام ل ة للحه قة والمصالحة()147ت

-35

وأفادت لجنة التحقيق أن بعض الدو الثالثة أجرت حريات في ص ا ا ا ا ارفات صا ا ا ا اادرت عن قوا ةا

ويحتمل أن كون ير مش ا ااروعة ،ولكن أبا منةا لم بسا ا ا ر عن مالحقات قض ا ااائ ة

أفرادا بجرائم تعلق باإلرها

دول ة ار كب

بحق الس ااوريين

ت وأدان

()148

مر بنة بالنزاع السا ااوري ،لكن عددا قليال نسا ااب ا منةا قاضا ااى أفرادا على جرائم
ت وفي ذار/مار  ،2021رحب

()149

م وض ااة األمم المتحدة الس ااام ة لحقوق

اإلنسااان بءدانة ضااابط مخابرات سااوري سااابق أمام محكمة ألمان ة بتةمة التحريض على ار كا
اإلنسا ا ااان ة()150ت ووفقا للجنة التحقيق ،بذل

جةود لمسا ا اااءلة شا ا ااركات عن الضا ا االوع في ار كا

اإلنسان ة ،ولكن لم صدر أي ةدانة من هذا القبيل للشركات()151ت

6

دو عديدة

جرائم ضااد

جرائم ضا ا ااد
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الحريات األساسية
-36

أفاادت اليونسا ا ا ا ا ا ااكو أن حرياة التعبير والصا ا ا ا ا ا احاافاة بمكن قييادهاا بقوانين مكاافحاة اإلرهاا

وس ا ااائط اإلعالم

ت و س ا ا نر الحكومة على جم ع المنش ا ااورات ومحنات التل زيون واإلذاعة ،وكذلم على

()152

مع م ملس اسااات الصااحافة المنبوعة

اليونسااكو باعتماد قانون ا

ت وأوص ا

()153

مع المعايير الدول ة وعنزع الص ة الجرم ة عن التشةير
-37

وقوانين

بحرية اإلعالم ماش ا ا

تت

()154

والحظ األمين العام أن أطراف النزاع ال از سااتةدف اإلعالميين()155ت وفي ال ترة ما بين عام 2006
اليونسا ااكو مقتل  113صا ااح ،ا ،أرععة منةم في عام 2020

و 21أبار/مايو  ،2021سا ااجل

ت وأوصا ا

()156

لجنة حقوق الن ل بقن ك ل الحكومة محاسبة المسلولين عن حاالت التخويف والمضابقة واالعتداء البدني
واالعتقا التعس ي للمدافعين عن حقوق اإلنسان أو لناشني المجتمع المدني(.)157

-38

لجنة التحقيق وجود قيود على سجيل المن مات ير الحكوم ة()158ت وأبلغ األمين العام

والح

عن عرض بعض المت اهرين السا ا االميين السا ا ااتخدام م رط للقوة
االحتجااجاات والم ااهرات بصا ا ا ا ا ا ا اة منت ماة من مختل

أطراف النزاع

القنري بضمان احترام حرية كوين الجم ات وحرية التجمع
-4

حظر جميع أشكال الرق
-39

 ،وأبلا

()159

ت

()161

لجنة التحقيق عن اسا ا ااتةداف

ت وأوصا ا ا ا ا ا ااى فريق األمم المتحادة

()160

()162

لجناة الخبراء التاابعاة لمن ماة العمال الادول اة عن قلقةاا ةزاء مسا ا ا ا ا ا ااتو ،اال جاار باالبشا ا ا ا ا ا اار

أعرعا

واالسا ا ا ا اات باد الجنسا ا ا ا ااي في البلد()163ت وحث

الحكومة على ضا ا ا ا اامان فرض عقوعات جنائ ة مناسا ا ا ا اابة على

لجنة حقوق الن ل عن أس ا ا ةا ةزاء حاالت اال جار باألط ا وع عةم ،وال س ا ا ما ال ت ان

الجناة()164ت وأعرع

الس ا ا ا ا ااتخدامةم في أعما القتا  ،وال ت ات الس ا ا ا ا ااتااللةن جنسا ا ا ا ا ا ا ،وحث الدولة على ن يذ الخنة الوطن ة

لمكافحة اال جار باألشخا
-5

ن يذا اما()165ت

الحق في الخصوصية والحياة األسرية
-40

رحب

م وضا ة شاالون الالجئين بالتدابير التشاري ة التي حساان ةمكان ة سااجيل واقعات األحوا

المدن ة والحصااو على وثائقةا (القانون رقم  2021/13والمرسااوم التشاريعي رقم  ،)2021/7ولكنةا أشااارت

أبض ا ا ا ا ااا ةلى أن ةمكان ة الحص ا ا ا ا ااو على وثائق األحوا المدن ة ال از محدودة()166ت ووفقا للجنة التحقيق،
يوجد عدد ال بحصى من األشخا

ير معترف بةا رسا اام ا()167ت وأوص ا ا

ممن ال بملكون سو ،وثائق مدن ة صادرة عن جماعات مسلحة ،وهي
الم وض ا ا ة بقن ضا ااع الحكومة ل ة سا اامح للسا ااوريين المتضا ااررين

بالحصو على بدائل للوثائق الصادرة عن ك انات ال عترف بةا الحكومة()168ت وشددت لجنة التحقيق على
ضرورة ن يذ ةجراءات ةدارية مبسنة لتسجيل واقعات األحوا المدن ة(.)169

-41

وأفادت لجنة التحقيق أن عدد األسا ا اار الم ش ا ا ا ة التي عيلةا نسا ا اااء ازداد بسا ا ااب

الرجا وال ت ان

اعتقا وا ت اء

ت وعدون ش ااةادة وفاة رس اام ة ،ال س ااتن ع المرأة ممارس ااة حقوقةا في الميراث والحض ااانة

()170

أو ب ع أمالكةااا أو الزواج مرة أ ر،

ت وحث ا

()171

لجنااة حقوق الن اال الحكومااة على ةلااااء جم ع األحكااام

القانون ة التي جيز عدم المس ا ا اااواة في حقوق الميراث؛ وعلى دعم األس ا ا اار التي عيلةا نس ا ا اااء واألس ا ا اار التي
ش في مناطق كان

س ا نر عليةا س ااابقا جماعات مس االحة ير حكوم ة واألط ا الذين ان ص االوا قس ا ار

عن أسرهم أو فقدوها؛ وعلى زويد الةيئة السورية لشلون األسرة والسكان بالموارد
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جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
-1

الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
الحظ المقرر الخا

-42

المعني بالتدابير القس ارية االن رادبة أن دهور األوضاااع االقتصااادبة أضاار

بشاادة بمعد العمالة وأن عدد السااكان في ساان العمل قد راجع

م وضا ة شاالون الالجئين أن

ت والح

()173

الالجئين وملتمسا ا ااي اللجوء في البلد محرومون من الحق في العمل

ت و سا ا اااءل

()174

اللجنة المعن ة بالعما

المةاجرين عما ةذا كان قانون العمل بشاامل بالحمابة من التمييز جم ع العما المةاجرين ،وال س ا ما العما
المنزليين المةاجرين ،وعن التدابير المتخذة لضمان عدم التمييز ضد العما المةاجرين ير العر ()175ت
وطلبا

-43

لجناة الخبراء التاابعاة لمن ماة العمال الادول اة معلوماات عن التقادم المحرز في عاديال قاانون

العمل لمنح العاملين الحق في اإلض ا ا ار

ةلى الحكومة عديل المادة  ) (75من ذلم القانون

 ،وطلب

()176

لضمان المساواة في األجر بين الرجل والمرأة عن ن س العمل وعن العمل المتساوي اله مة()177ت
-2

الحق في مستوى معيشي الئق
-44

وفقرهم

()178

أفاد فريق األمم المتحدة القنري أن الوض ا ا ا ااع االقتص ا ا ا ااادي زاد وعمق من هش ا ا ا اااش ا ا ا ااة الس ا ا ا ااوريين
ت ويعاني نحو  80في المائة من ساكان الجمةورية العرع ة الساورية من ال قر

()179

حقوق الن ل بقن زيد الحكومة استثما ار ةا في س اسات الرعابة االجتماة ة

-45

وأشاارت األونروا ةلى ةصادار قانون جديد ا

للحكومة ةحداث مناطق ن م ة بمرس ا ا ا ا ااوم

بقي

لجنة

بالملك ة (القانون رقم  )10في عام  2018بجيز

ت وفي شا ا ا ا ا ارين األو /أكتوعر  ،2018هدم في حي القابون

()182

ت

()183

وأفادت لجنة التحقيق أن ةمكان ة حصااو المدنيين على السااكن الالئق واأل ارضااي وحقوق الملك ة

محدودة بسا ا ا ااب

بصا ااورة منةج ة

التدمير الواسا ا ا ااع النناق للبنى التحت ة والمناز  ،وزاد من عقيدها مصا ا ا ااادرة األمالب

ت وأوصا ااى فريق األمم المتحدة القنري بقن ضا ااع الحكومة اسا اات ار ج ة شا اااملة لمعالجة

()184

مساائل الساكن واأل ارضاي والملك ة

ت وأشاارت لجنة التحقيق ةلى ضارورة ةصاال ةطار الساكن واأل ارضاي

()185

والملك ة()186ت بنريقة ك ل احترام حقوق الملك ة لجم ع السوريين
-47

.

()181

(دمشق) نحو  700منز لالجئين فلسنينيين دون ةشعار أو عويض أو دعم
-46

ت وأوصا

()180

ت

()187

والحظ األمين العام أن حالة األمن الاذائي ال از حرجة()188ت ووفقا لمكت

نس ا ا اايق الش ا ا االون

اإلنس ا ا ااان ة ،كان ما بقدر بنحو  12,4مليون س ا ا ااوري بعانون من انعدام األمن الاذائي و 1,3مليون منةم

بعانون من انعدام األمن الاذائي الشااديد في موز/يول ه )189(2021ت وأفاد األمين العام أن نصا

مليون

ط ل بعانون من س ا ا ااوء التاذبة المزمن( ، )190وأش ا ا ااار ةلى مس ا ا ااتويات التض ا ا ااخم العال ة في أس ا ا ااعار المواد

الااذائ اة()191ت وولى ار ااع أس ا ا ا ا ا ا اعاارهاا()192ت والحظ المقرر الخاا

أن الجزاءات الدول ة أدت ةلى

المعن ي باالتادابير القس ا ا ا ا ا ا ارياة االن رادبة

ض ةنتاج الس ا االع الاذائ ة()193ت وأش ا ااارت من مة األ ذبة والزراعة لألمم

المتحادة ةلى أن جاائحاة كوفياد 19-سا ا ا ا ا ا ااتلدي على األرجح ةلى ادهور حاالاة األمن الااذائي والوضا ا ا ا ا ا ااع

الم شااي()194ت وأكد فريق األمم المتحدة القنري أن دسااتور الجمةورية العرع ة السااورية ال ينأل ص اراحة
على ضمان الحق في الحصو على ذاء كاف()195ت

-48

والحظ فريق األمم المتحدة القنري أن الحصا ااو على الم اه صا ااار مسا ااقلة حرجة بسا ااب

بش اابكة م اه الش اار من دمار وض اارر وعس ااب
س ا ااتخدم الحرمان من الم اه كس ا ااال حر

الخا

الج اف

ت وش ا اادد المقرر

()198

المعني بالتدابير القسا ا ا ا ا ا ارية االن رادبة على أن الح ر الم روض على جارة الن ط جعل الكثير من

األس ا ا اار الم ش ا ا ا ة عاجزة عن حمل كال ف التدفئة

الم اه والكةرعاء مناطق محايدة()200ت
8

ت وأفادت لجنة حقوق الن ل أن جم ع األطراف

()196

ت وأش ا ااار األمين العام ةلى نقأل الوقود

()197

ما لحق

ت وأوص ا ا ااى فريق األمم المتحدة القنري باعتبار دمات

()199
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الحق في الصحة
-49

()201

أش ا ا ا ا ااار األمين العام ةلى النقأل الش ا ا ا ا ااديد في دمات الرعابة الص ا ا ا ا ااح ة()202ت وأبرز فريق األمم

المتحادة القنري محادودباة أداء وقادرات مرافق الرعااباة الصا ا ا ا ا ا ااح اة ونقأل العااملين النبيين المادرعين ادريباا

كال ا واللوازم النب ة()203ت وأبرزت لجنة التحقيق أن اس ا ا ا ا ااتةداف المرافق النب ة والمس ا ا ا ا ااتش ا ا ا ا اا ،ات والعاملين
النبيين ،واألضرار التي لحق

على دمات الرعابة الصح ة

بةذه المرافق ،وهرو العاملين الصحيين أضع

ت وذكر فريق األمم المتحدة القنري أن جائحة كوفيد 19-أضرت بالن ام

()204

الصحي الواهن أصال()205ت
-50

ةمكان ة حصو السوريين

وشاادد فريق األمم المتحدة القنري على أن فر

على الخدمات الص ا ا ااح ة محدودة

ت وأوصا ا ا ا

()206

حصااو النساااء والشاابا  ،وال س ا ما المراهقات،

لجنة حقوق الن ل بقن عتمد الحكومة سا ا ا ا اس ا ا ااة ش ا ا اااملة

في مجا الص ا ا ا ااحة الجنسا ا ا ا ا ة واإلنجاب ة ةدف ،ل ما ةدف ةل ه ،ةلى الوقابة من حمل المراهقات ،وحمابة

حقوق ال ت اات الحوامال واألمةاات المراهقاات وأط االةن ،واالهتماام بوجاه اا

الزواج بمقا لين()207ت
-51

وأعرعا

للنزاع المسا ا ا ا ا ا االح

اللجناة ن سا ا ا ا ا ا اةاا عن قلقةاا ةزاء األط اا الاذين بعاانون من أمراض عقل اة مختل اة نت جاة

ت وأوصا ا ا ا ا ا ااى فريق األمم المتحاادة القنري بتعزيز اادمااات الصا ا ا ا ا ا احااة العقل ااة والاادعم

()208

الن سي واالجتماعي
-52

باال ت اات الال ي أكرهن على

ت

()209

والحظ األمين العام ار اع معد العدو ،بمرض كوفيد 19-في البلد()210ت وأبرز صا ا ا ااندوق األمم

المتحدة للس ا ا ا ا ااكان محدودبة قدرات اال تبار والحالة الوعائ ة المتقلبة ،واس ا ا ا ا ااتمرار ار اع حاالت العدو ،بين
العاملين في مجا الرعابة الصا ا ا ااح ة ،وعدم وافر معدات الحمابة الشا ا ا ااخصا ا ا ا ة الكال ة لةلالء العاملين في

بعض المناطق()211ت
-4

الحق في التعليم
-53

()212

أفادت اليونسااكو أن مدرسااة واحدة من كل ثالث مدار على أقل قدير ضااررت أو دمرت ،وأن

مادار أ ر ،اسا ا ا ا ا ا ااتخادما

أل راض ال صا ا ا ا ا ا الاة لةاا باالتعل م

ت و لأل فريق األمم المتحادة القنري في

()213

عاام  2020ةلى أن ماا بقادر بنحو  2,45مليون ط ال لم بكونوا ملتحقين باالن اام التعل مي وأن  1,6مليون
ط اال معرضا ا ا ا ا ا ااون للتسا ا ا ا ا ا اار ()214ت وأعرع ا

لجنااة حقوق الن اال عن قلقةااا ةزاء اادهور مسا ا ا ا ا ا ااتو ،التعل م

ونقأل المدرس ا ا ا ا ا ااين الملهلين()215ت وأفادت اليونس ا ا ا ا ا ااكو أن القانون رقم  )2012(7بش ا ا ا ا ا ااقن التعل م اإللزامي

ينأل على وفير التعل م المجاني لمدة سا ا ا ا ااع سا ا ا ا اانوات ،ول س  12سا ا ا ا اانة كما قتضا ا ا ا ااي نة عام 2030

ل ما بخأل التعل م()216ت وأكد صندوق األمم المتحدة للسكان عرض المراهقات للحرمان من التعل م()217ت
-54

وأوصا

لجنة الخبراء التابعة لمن مة العمل الدول ة بتساةيل حصاو جم ع األط ا  ،وال سا ما في

مناطق النزاع ،على التعل م األس ا اااس ا ااي المجاني ،وويالء ال ت ات اهتماما اص ا ااا

ت وأوصا ا ا

()218

لجنة حقوق

الن ل بتمكين األط ا من الحص ا ااو على التعل م االبتدائي والثانوي ،والتركيز على األط ا الذين ش ا ااردهم

النزاع المسا االح()219ت وأوصا ااى فريق األمم المتحدة القنري بءزالة العهبات العمل ة التي عترض سا اابيل التعل م

أبا كان

مناطق الس ا ا ا نرة

ب شااون ح

()220

وأوص ا ا ا

اليونسا ا ااكو بتشا ا ااج ع الحكومة على ضا ا اامان مكين األط ا الذين

س ا نرة جةات ير حكوم ة من مواصاالة عل مةم و متع األشااخا

التعل م الشاامل للجم ع()221ت وأوصا

األونروا بتعزيز حصاو ال ت ات على عل م عالي الجودة ،بما في ذلم

لل ت ات الال ي اضنررن ةلى رب المدرسة بسب
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دال -حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة
-1

النساء

()223

-55

أكد فريق األمم المتحدة القنري أن حقوق المرأة ال از مقيدة بس ا ا ا ا ااب

بعض األطر التش ا ا ا ا اري ة
ت ووفقا

ير المنصا ة والممارساات الثقال ة والنزاع ،وأن الشاابات وال ت ات معرضاات للخنر بوجه ا

()224

للجنة التحقيق ،ضااررت النساااء المنتم ات ةلى بعض المجموعات الدين ة واإلثن ة ضاار ار بالاا بالنزاع
وفرضا

قيود قاسا ة على حقوق المرأة ،بما في ذلم قواعد لبا

-56

وأفاد فريق األمم المتحدة القنري أن العن

صاارمة وموانع لحرية التنقل()226ت وأوصاى

فريق األمم المتحدة القنري بتعديل التشريع لتحقيق المساواة بين الجنسين
الم روضااة على التنقل صاادبا لجائحة كوفيد19-

ت

()227

الجنس اااني ازداد نت جة للنزاع وإلجراءات العز والقيود

ت والحظ متخص اصااون في العن

()228

ت

()225

الجنساااني محدودبة

وافر الخدمات في العديد من األماكن( ،)229في حين س االط األمين العام الض ااوء على الحواجز العديدة التي

حو دون الحصاو على الخدمات (الوصام والعار والعزلة االجتماة ة والمساافة ةلى مراكز قدبم الخدمات

والقيود األسا ا ارية)()230ت وأوصا ا ااى فريق األمم المتحدة القنري باعتماد مشا ا ااروع قانون العن

العائلي و عديل

قانون العقوعات وقانون أصا ااو المحاكمات الجزائ ة إللااء خ ،ف العقوعة عن الماتصا اابين الذين يتزوجون
ضحاباهم في ةطار ما بسمى اجرائم الشرفا()231ت

-57

وأفادت األونروا أن قانون األحوا الشاخصا ة الساوري الجديد (القانون رقم  )2021/13رفع السان

القااانون ااة الاادن ااا للزواج ةلى  18سا ا ا ا ا ا انااة لكاال من الرجاال والمرأة

ت وأكااد األمين العااام أن النزاع واألزمااة

()232

االقتص ا ا ا ا ا ا ااادبااة وجااائحااة كوفيااد 19-كلةااا أد ،ةلى زيااادة زواج األط ااا والزواج المبكر وانخ اااض سا ا ا ا ا ا اان

العرائس()233ت وحث ا

دمات الحمابة(.)234

-58

لجنااة حقوق الن اال الحكومااة على ةنش ا ا ا ا ا ا اااء ل ااة لإلبالغ عن زواج األط ااا و وفير

وأفادت لجنة التحقيق أن الجماعات المسا االحة هددت وضا ااابق

وعسا ا ا ا ا ااكرية وطب ة و عل م ة أو بشا ا ا ا ا اااركن بنشا ا ا ا ا اااط في المجتمع المدني

سا ا اسا ا ة

نسا اااء بشا ااالن مناصا ا

ت وأشا ا ا ا ا ااارت ةلى ةقدام الج ش

()235

الوطني السا ا ا ا ا ا ااوري في  12شا ا ا ا ا ا ارين األو /أكتوعر  2019على ةع اادام ه رين ل  ،األمين الع ااام لحز
سوريا المستقبل()236ت

-2

األطفال
-59

()237

أكدت نائبة م وض ا ا ااة األمم المتحدة الس ا ا ااام ة لحقوق اإلنس ا ا ااان أن النزاع بس ا ا اال

األساس ة ويحرمةم من التعل م والصحة()238ت وحث

األط ا حقوقةم

لجنة حقوق الن ل الحكومة على ضمان حصو جم ع

األط ا  ،أبا كان مكان سكنةم ،على دمات عل م ة وطب ة وأساس ة على قدم المساواة(.)239
-60

وأوصا ا اللجنة ن سا ااةا بءلااء المادة  170من قانون األحوا الشا ااخصا ا ة وأحكام قانون العقوعات التي

-61

لجناة الخبراء التاابعاة لمن ماة العمال الادول اة عن قلقةاا ةزاء حاالاة األط اا في الجمةورياة

جيز معايبة األط ا بدن ا( ،)240والتصدي إلساءة معاملة األط ا ووهمالةم ،وح ر العن
وأعرعا

العائلي صراحة()241ت

العرع ة الساورية الذين ضارروا من النزاع المسالح واضانروا ةلى العمل ،حتى في أساوأ أشاكاله

ت وأعرع

()242

عن أس ةا الستمرار وقوع األط ا اإليزيديين ضحابا لالست باد الجنسي والعمل القسري()243ت وأوص
حقوق الن ل باعتماد مشروع نة العمل الوطن ة لمكافحة عمل األط ا (.)244

-62

وأوص ا

لجنة

اللجنة ن س ااةا ،وقد س اااورها القلق ةزاء زايد عدد األط ا المر بنة أوض اااعةم بالش اوارع،

بعدم جريم التسو وعوضع دابير إلعادة قهيل هلالء األط ا وودماجةم()245ت
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وأفا ا اااد األمين العا ا ااام أن ح ر الحما ا اال ا ا ااارج ةطا ا ااار الزواج أد ،ةلى انتزاع أط ا ا ااا ولا ا اادوا

-64

وأفااد فريق األمم المتحادة القنري أن العادياد من األط اا ال بملكون شا ا ا ا ا ا اةاادات ميالد أو وثاائق

نت جة اال تصا من بعض النساء المتزوجات ت ووضع أط ا ولد ةم أمةا ةم أثناء أسرهن لد ،داعش
ونت جة لالست باد الجنسي في دور لأليتام()247ت وأوص لجنة حقوق الن ل بتدة م ن ام حضانة األط ا ()248ت
()246

أحوا مدن ة

ت ووفقا للجنة التحقيق ،واجه النسا ا اااء السا ا ااوريات الال ي رعنةن صا ا ااالت أس ا ا ارية بمقا لي

()249

داعش عهبات في سا ا ا ااجيل أط الةن ،وهو ما ينا من حقةم في الجنس ا ا ا ا ة

األمةات الال ي حملن أط اال نت جة لال تصا

ت ووفقا لألمين العام ،واجه

()250

صعوعات مماثلة ،ويحتمل أن يتعرض أط الةن بسب

ذلم

النعدام الجنسا ا ة()251ت وأشا ااارت لجنة حقوق الن ل ةلى زيادة الارامات الم روضا ااة على التق ر في سا ااجيل
المواليد بموج القانون رقم )252()2017(4ت وأوصا ا بءعادة ةنش اااء دوائر األحوا المدن ة في جم ع أرجاء
اإلقل م؛ واالعتراف بالوثائق الصا ا ااادرة محل ا عن المخا ير أو الشا ا اايوا لتسا ا ااةيل ةصا ا اادار شا ا ااةادات الميالد؛
واإلع اء من رسااوم التق ر في سااجيل المواليد؛ و عديل قانون األحوا الشااخص ا ة لضاامان سااجيل األط ا

المولودين ألبوين ير متزوجين واألط ا المولودين نت جة للعن
-3

األشخاص ذوو اإلعاقة

الجنسي(.)253

()254

الحظ فريق األمم المتحدة القنري زيادة ير مس ا ا ا اابوقة في معد اإلعاقة()255ت وأوصا ا ا ا ا
-65
()256
أ ر ،باعتماد نةج قائم على حقوق اإلنس ا ااان ةزاء مس ا ااقلة اإلعاقة  ،والتعجيل بءنةاء ةيداع األط ا ذوي

جةات

اإلعاقة في ملسا اس ااات الرعابة( ،)257وض اامان وفير التعل م والرعابة الص ااح ة ووعادة اإلدماج ووعادة التقهيل

والدعم الن سي للمدنيين ذوي اإلعاقة()258ت
-4

المهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا

()259

اللجن ااة المعن ااة ب ااالعم ااا المة اااجرين ادع اااءات م اااده ااا أن العم ااا المة اااجرين وأسا ا ا ا ا ا اارهم

لقا ا
-66
ال بحصا االون دائما على الخدمات القنصا اال ة أو أن السا االنات القنصا اال ة ال بلغ دائما عندما سا اال حريتةم
أو يواجةون النرد()260ت واساات ساارت عن التدابير الرام ة ةلى ةن اذ ح ر احتجاز أرعا العمل جوازات س ا ر

العما المةاجرين()261ت

ووفقا لم وض ا ا ا ة ش ا ا االون الالجئين ،تقر الدولة ةلى ةطار قانوني وطني ش ا ا ااامل بش ا ا ااقن اللجوء ولكنةا
-67
()262
نبق سا ا اسا ااات مرنة ت وقد سا ااةل التنورات القانون ة منح الالجئين وملتمسا ااي اللجوء حقوق اإلقامة وألاي
العقوعاات الم روض ا ا ا ا ا ااة على مخاال اات الاد و والخروج ،ولكن اإلطاار القاانوني ال بعاالج صا ا ا ا ا ا ا ارحاة االحت ااجاات

المتعلقة بتسااجيل الواقعات المدن ة والوثائق القانون ة والتمثيل أمام الساالنات الوطن ة()263ت وأوصا الم وضا ة بقن

لاي الحكومة شاارط د و الالجئ أو ملتمس اللجوء البلد بصااورة قانون ة وحمله جواز سا ر ساااري الم عو لكي
بحصل على اإلقامة القانون ة()264ت وأوص لجنة حقوق الن ل باعتماد قانون لملتمسي اللجوء والالجئين()265ت
-68

وأوصا ا

الم وضا ا ة بقن ت ح الدولة الوثائق األس اااسا ا ة لالجئين الس ااوريين ير الحاملين للوثائق

الالزماة وال ار بين في العودة()266ت وحاث األمين العاام جم ع البلادان على الح ااف على حق السا ا ا ا ا ا ااوريين في
التما

-69

اللجوء والتمتع بالحمابة()267ت

وأفادت لجنة التحقيق أن  6,2ماليين شا ا ا ااخأل كانوا مشا ا ا ااردين دا ل ا في كانون الثاني/يناير ،2021

وأن  5,3ماليين كانوا الجئين ،في البلدان المجاورة في المقام األو  ،ولكن بصا ا ا ا ا ااورة متزايدة في الشا ا ا ا ا ااتات

العاالمي()268ت وكاان أ لا

الناازحين من النسا ا ا ا ا ا اااء واألط اا ()269ت ووفقاا للجناة الخبراء التاابعاة لمن ماة العمال

الدول ة ،جاوز عدد األط ا المش ا ا ا ا ا ااردين دا ل ا  3ماليين ط ل في عام )270(2020ت وعزت لجنة التحقيق
النزو ةلى أساابا

أهمةا الساالوب ير القانوني لألطراف المتحارعة()271ت ولكن أبضااا ةلى اا اقات اإلجالءا

والةادناات المحل اة()272ت وحاث األمين العاام جم ع األطراف على االمتنااع عن أي عمال بجبر المادنيين على
ال رار()273ت ويج أن كون عمل ات ةجالء المدنيين منة وطوة ة وولى المكان الذي بختارونه()274ت
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والحظ األمين العااام أن مخ مااات النااازحين ش ا ا ا ا ا ا اادياادة االكت اااف()275ت وأبلا ا

ال روف الم ش ة البائسة في هذه المخ مات

لجنااة التحقيق عن

ت والحظ فريق األمم المتحدة القنري دني مستو ،الرعابة

()276

الصااح ة والتاذبة ونوة ة الم اه والمرافق الصااح ة المتاحة في المخ مات()277ت وأعر األمين العام عن قلقه

البالغ ةزاء األوض ا ا ا اااع في مخ م الةو ( ،)278والحظ أن ال روف اإلنس ا ا ا ااان ة في مس ا ا ا ااتوطنة الركبان الملقتة

ال از مزرية()279ت وأش ا ا ااار ةلى ار اع نر العن

الجنس ا ا ااي واالس ا ا ااتاال واال جار بالبش ا ا اار في مخ مات

الالجئين والنااازحين وحولةااا()280ت وذكرت لجنااة التحقيق أن جم ع األطراف كثي ار مااا تعمااد منع المن مااات

اإلنسا ااان ة من الد و أو أن األعما العدائ ة حد من ةمكان ة د ولةا()281ت وعلق

م وضا ااة األمم المتحدة

الس ا ااام ة لحقوق اإلنس ا ااان على الشا ا اوا ل المتزايدة المتعلقة بالحمابة في المخ مات ،بما فيةا الشا ا اوا ل التي
يثيرها االنتشار المحتمل لكوفيد)282(19-ت

-71

ووفقا للجنة التحقيق ،اسا ا ا ا ااتحال

حريتةم بص ا ا ااورة ير قانون ة

بعض المخ مات ةلى معسا ا ا ا ااكرات اعتقا  ،حيث بسا ا ا ا اال

النا

ت واقتيدت زوجات وأط ا مقا لين مش ا ا ااتبه في انتمائةم ةلى داعش ،وكثير

()283

منةم أجان  ،ةلى مخ مات النازحين في المناطق الخاض ااعة لسا ا نرة قوات س ااوريا الدبمقراط ة ،حيث سا البوا

حريتةم عسا ا ا ا ا ا ا اا()284ت وحياث يوجادون في ماقزق قاانوني ألن بلادانةم األصا ا ا ا ا ا اال اة رفض اسا ا ا ا ا ا ااتعااد ةم()285ت
ودعا األمين العام جم ع الدو المعن ة ةلى سير عود ةم النوة ة ةلى أوطانةم(.)286

-72

لجنااة التحقيق أن حاادبااات عاادياادة ،منةااا االفتقااار ةلى وثااائق األحوا الماادن ااة وعمل ااات

والح ا

االسا ااتيالء الواسا ااعة على األمالب ،ال از

عوق العودة الدائمة للمشا ااردين دا ل ا والالجئين

ت ويض ا ا ف

()287

فريق األمم المتحدة القنري ةلى هذه التحدبات قض ا ا ا ا ااابا الس ا ا ا ا ااكن واأل ارض ا ا ا ا ااي واألمالب التي لم حل()288ت

وأوص ا ا ا ا ا ا

جةات أ ر ،بض ا ا ا ا ا اامان العودة اآلمنة والنوة ة()289ت وض ا ا ا ا ا اامان حقوق الملك ة( .)290وحمابة

العائدين من القوانين التمييزية في مس ا ا ااائل الس ا ا ااكن واأل ارض ا ا ااي ورد األمالب()291ت وينباي لجم ع أطراف

النزاع أن تقيد بالمبادئ التوجية ة بشا ااقن التش ا اريد الدا لي والمبادئ المتعلقة برد المسا اااكن واألمالب ةلى
الالجئين والمشردين()292ت

-73

األونروا الض ااوء على التةجير المنو للعديد من الالجئين ال لس اانينيين ،وعدم حص ااو

وس االن

ال لسا ا اانينيين ير المسا ا ااجلين لد ،اإلدارة العامة لالجئين العر ال لسا ا اانينيين على وثائق مدن ة صا ا ااالحة،

والوضع القانوني القلق لذريتةم في البلد()293ت
-5

عديمو الجنسية
-74

ساالن

م وضا ة شاالون الالجئين الضااوء على زيادة احتماالت انعدام الجنسا ة بسااب

النزاع()294ت

وأوصا

لجنة حقوق

كما أن عدم المسااواة بين الجنساين المكر في قانون الجنسا ة بمكن أن يدبم انعدام الجنسا ة عبر األج ا ،
وهي مشاكلة زيد من اقمةا التحدبات المتعلقة بالتساجيل ووثائق األحوا المدن ة

()295

الن ل باعتماد مشا ا ا ااروع عديل المادة  3من قانون الجنسا ا ا ا ة ،بما بجيز للمرأة السا ا ا ااورية نقل جنسا ا ا اايتةا ةلى

أط اله()296ت وأوص

م وض ة شلون الالجئين بتسوية أوضاع السكان األكراد عدبمي الجنس ة()297ت

هاء -مناطق أو أقاليم محددة
-75

الح

لجنة حقوق الن ل صا ا ااعوعة ضا ا اامان حقوق الن ل في األ ارضا ا ااي التي ال مار فيةا الدولة

سا ا ا ا نرةا ،بما في ذلم الجوالن الس ا ا ااوري المحتل ،وذكرت الدولة بواج ض ا ا اامان حقوق الن ل في جم ع أنحاء

اإلقل م ،أباا كاان المكاان الاذي ب ش ا ا ا ا ا ااون ل اه()298ت وأعرعا

عن قلقةاا ةزاء وض ا ا ا ا ا ااع األط اا المولودين ألمةاات

ير سااوريات والمحتجزين في مخ مات للمشااردين دا ل ا في األ ارضااي الخاضااعة لس ا نرة الساالنات التي بقودها

األكراد وحثث الحكومة على مكينةم من الحصو على مناهج التعل م الوطني والعودة ةلى المدار ()299ت
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