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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز ورقات المعلومات المقدَّمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااا ا ن
الجمهورية العربية السورية*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
-1

ُعد هذا التقرير عمالً بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض
أ ّ

الدوري الشاام .ويلص

()1

التقرير وراا المعلوما المقدمة م  34جهة صااحبة ملال ة إلى االساتعراض

تقيدًا بال ّد األالى لعدد الكلما
الدوري الشام ،.وهو ّ
مقدم في شك .موجز ّ

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحلة المأل ة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية( )2والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان

()3

-2

أوص اال ال ملة الدوللة للق اااا على األس اال ة النووية الجمهورية العريلة الس ااورية (الدولة) تو لع
()4

معاهدة حظر األسل ة النووية والتلديق عليها

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان

()5

-3

الحظل الوراة المشاتركة  5أن الدساتور الساوري ال ين

على أساب لة القانون الدولي وااللتزاما

وعالوة على ل  ،ال من
الدوللة ،مث .اتفا لا حقوق اإلنسا ا ا ااان الملا ا ا اادق عليها ،على القانون الوذني
ً
القانون السا ااوري صا اراح ًة الم اية الوذنلة صا ااالحلة تالبيق اواعد االتفا لا الدوللة مباشا ارةً على المسا ااتو
()6
ال م لي في حال التنازع ي القواني الوذنلة وااللتزاما الدوللة

*

تلدر هذه الوثلقة م دون ت رير رسمي
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-4

والحظال الورااة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  1أن التعاديا .الالفلا الاذي أُدعا .على الادسا ا ا ا ا ا ااتور السا ا ا ا ا ا ااوري في
ي .جملع ال قوق إلى القواني ،

عام  2012لة دث فرا ًا ح ل ل ًا على المستو المجتمعي ،ألن الدستور
كثير ما ول دون ممارس ا ااة هذه ال قوق فعلى س ا اابي .المثال ،ين
األمر الذي اً
التظاهر ،ولكنه

ي .هذا ال ق إلى القانون ،والقانون

غيرته بقانون حظر االحتجاجا
-5

()7

ل اار ترعل

الدس ا ااتور على ال ق في

المظاه ار في و ازرة الداعللة ،التي

وحثل الوراة المشااتركة  5الدولة على تعدي .اانون أصااول الم ايما

()8

الجزاةلة السااوري أو اانون

العقويا

م أج .إضافة جراةة االرتزاق وتجنيد المرتزاة وتمويلهة وتدريبهة

-6

وأشااار الوراة المشااتركة  12إلى إصاادار القانون راة  2لعام  2020القاضااي بغلءاا المادة 548

م اانون العقويا وجملع النلا ا ا ا اوص القانونلة التي حلل م لها ،والتي كانل تجيز سا ا ا ا ااابق ًا لمرتكبي ات.
اإلناث االساتفادة م أعذار مصففة إ ا كانل جريمة القت .تساتند إلى ما سامى صالاد الشاروص ويذل تكون

المادة التي تبرر صجراةة الشروص اد أُلءيل نظرياً يد أن الم اية ال تزال تستاللع عمللاً استصدام هذا العذر
()9
المصفف وفق ًا للقواعد العامة المنلوص عليها في مواد أعر م اانون العقويا

جيم -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني
الواجب التطبيق

-1

المسائل الشاملة لعدة قطا ات

التنملة والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
أش ا ا ااار ش ا ا اابكة  JAIإلى أنه في عام  2020اعتُبر أيثر م تس ا ا ااعة ماليي س ا ا ااوري غير مني
-7
غااذاةل ا ًا ،ممااا يثير مصاااوو م الجوع ونق التءااذ ااة سا ا ا ا ا ا اايإدي تءير المنااا على األرج إلى تفاااامهااا
يما ارتفعل أسا ا ا ا ا ا ااعار المواد الءذاةلة في الدولة ارتفاعاً كبي اًر نسا ا ا ا ا ا اابة  38في الماةة في المتوسا ا ا ا ا ا ا وفي

عام  ،2017أنفق  90في الماةة م األسا ا ا ا اار المللشا ا ا ا االة في الدولة أيثر م نلا ا ا ا ااف دعلها على الءذاا،
وم الممك أن كون آلثار تءير المنا على الزراعة ثار سلبلة مماثلة

()10

-8

ونظ اًر للوضا ا ا ااع اإلنسا ا ا اااني المريع في البلد ،دعل منظمة الدفاع ع ضا ا ا ا ا ا العنف إلى الواف

الفوري للتدا ير القسا ا ا ا ا ارية االنفراد ة التي تس ا ا ا ا ااتهدو القالاعي االاتل ا ا ا ا ااادي والصدمي في الدولة وتزيد م

المعاناة اإلنسانلة للشعب السوري ،عاصة في ضوا استمرار جاة ة كوفيد 19-وتأثيرها على حق السوريي
()11

في ال لاة وفي الل ة

حقوق اإلنسان ومكاف ة اإلرهاب

()12

-9

الحظل الوراة المش ااتركة  13أن القانون راة  19لعام  2012الصاص بمكاف ة اإلرهاب يت اام

تعا ير سالاسالة ومفاملة ف افاضاة تإثر على م
الرأي والتعبير ويتجلى تس ا ا ا ا اايلس القانون في ن

مارساون حقواهة السالاسالة المشاروعة ،بما في ل حرية
المادة  ،2التي تش ا ا ا ا ااير إلى تعبير صالمإامرةص دون تعريفه

أو شا ا ااره معناه في أي حكة م أحكام القانون كما تن الفقرة الثالثة م المادة  3ص ا ا اراح ًة على تشا ا ااديد
العقوية صإ ا كان القلااد م إنشاااا المنظمة اإلرها لة تءيير نظام ال كة في الدولة أو كلان الدولةص وتشاام.

المادة  8غير المشا ا ا ااتركي في أي عنلا ا ا اار مادي م عناصا ا ا اار الجريمة ،حيع تعااب صي .م اام توزيع
المالبوعا

أو المعلوما المصزنة مهما كان شا ااكلها بقلا ااد التروي لوسا اااة .اإلرهاب أو األعمال اإلرها لة
()13

وتُنزل العقوية نفسها بك .م أدار أو استعم .مواعاً الكترونلاً لهذا الءرضص

2
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وأوصال الوراة المشاتركة  12الدولة تعدي .اانون مكاف ة اإلرهاب راة  19لعام  ،2012بما في

-10

لا تعريفااه لاعمااال اإلرهاا لااة والجماااعاا

اإلرهاا لااة وتمويا .اإلرهااب ،وكاذلا المااادة  2المتعلقااة باالتا مر

لإلرهاب ل امان عدم تفسايرها تفساي اًر شام .نالااه المدافعي ع حقوق اإلنساان ،وجع .التعاريا مالابقة
للمعايير الدوللة ل قوق اإلنس ا ااان وذلبل الوراة المش ا ااتركة  12م الدولة اإلعالن ع عدد النس ا اااا الم تج از
()14

تهمة اإلرهاب وضمان ال ق في م ايمة عادلة أمام م كمة مكاف ة اإلرهاب

والحظل منظمة هيوم رايتس ووتش أن الدولة اسا ااتصدمل المرسا ااوم  66لعام  2012واانون مكاف ة

-11

اإلرهاب الواسااع النالاق لملااادرة أمالم المناه ااي لل كة وأساارهة ،دون مراعاة األصااول القانونلة أو تعوي ااهة
()15

تعوي اً مناسباً
-2

ال قوق المدنية والسياسية

حق الفرد في ال لاة وال ّرية واألمان على شصله

()16

أعريل الوراة المش ااتركة  4ع القها إزاا الهجوم العس ااكري الذي ش اانته القوا

-12

الروس االة والس ااورية

في م افظة إدلب الشااماللة الءريلة في دا ة عام  ،2020والذي تساابب في نزوه ما قرب م مليون مدني
ومقت .المئا

وتفااة الوضا ا ااع بسا ا اابب رفل لد ثالع السا ا ااماه لالجئي بالدعول عبر حدوده وعلى الرغة

م انتهاا الهجوم ،ال يزال الوضا ا ااع يتسا ا ااة بقدر عال م عدم االسا ا ااتقرار وعدم القا للة للتنبإ وتعذر على
()17

منظما

اإلغاثة الدوللة العم .بشك .كاو في منالقة إدلب

-13

وأش ا ااار منظمة هيوم رايتس ووتش إلى أن الت الف العس ا ااكري الس ا ااوري-الروس ا ااي شا ا ا مئا

الهجماا

اليوملاة مناذ أواعر عاام  2016السا ا ا ا ا ا ااتعاادة منااذق في البلاد م الجمااعاا

واستصدمل القوا

المنااه ا ا ا ا ا ا ااة لل كة

السورية والروسلة عاةر عنقود ة وأسل ة حاراة وأسل ة متفجرة ا تأثير واسع النالاق

وم ظورة دوللااً ،بماا في لا ص راميا .متفجرةص مرتجلاة وهااجمال ال كوماة السا ا ا ا ا ا ااورياة باانتظاام البنلاة الت تلاة
المدنلة الم ملة ،بما في ل المدارس والمنازل واألسا اواق والمس ااتش اافلا  ،ودمر البنلة الت تلة األس اااس االة

واتلل الو المدنيي
-14

()18

والحظل الشا ا اابكة السا ا ااورية ل قوق اإلنسا ا ااان أن اوا

الدولة وسا ا ااعل نالاق اسا ا ااتصدامها للذعاةر

العنقود ة ،س ا ا اواا بغسا ا ااقاذها م الالاة ار أو بغذالاها بسا ا اااله المدفللة أو القا فا األرضا ا االة وتة توثيق
()19

ما ال ق .ع  71هجوماً بالذعاةر العنقود ة ،أسفر ع مقت 132 .مدنلاً ،منهة  36ذفالً و 17امرأة
-15

وأشار الوراة المشتركة  1إلى أن ال كومة السورية اتبعل منهجلة لتالويق المدن والبلدا أثناا

وجود المدنيي داعلها ،وإع ا اااعهة لل ل ا ااار والقل ا ااف العش ا اواةيي  ،ما يإدي إلى حدوث مجاعة وو لا

وإصااابا  ،ويعد ل يتة التوصاا .إلى اتفاق ف ااي إلى ترحي .السااكان إلى مناذق في شاامال س اوريا واد

ف اا .معظة المدنيي الترحي .على البقاا والتعرض لالنتقام ونزه عدد كبير م السااكان ،بم فيهة سااكان
()20

الءوذة ويلداتها ودرعا واألحلاا الشر لة م مدينة حلب وغيرها
-16

وأشااار الوراة المشااتركة  10إلى أن ال كومة السااورية اسااتصدمل ال لااار والتجويع على نالاق

واسا ا ااع وفي  24حزيران/يونله  ، 2021دأ

القوا ال كوملة السا ا ااورية في تشا ا ااديد ايودها على درعا البلد

ليق ذاة ار حريلة على ارتفاع منصفل وإذالق نار عش ا ا اواةي م
والمناذق المجاورة ورافق ال لا ا ااار ت ُ
()21
القناصة لتصويا المدنيي  ،وكان منع الت ركا وي د منها

-17
أد
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والحظ الدفاع المدني السوري أن الهجما

المستمرة والمتعمدة على العاملي في المجال اإلنساني

إلى تفااة الوض ااع المللش ااي المزري أصا االً لمعظة الس ااكان الس ااوريي ال ااعفاا وإلى جانب الهجما
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المتعمدة على الجها

العاملة في المجال اإلنس ا ا ا اااني بش ا ا ا ا غا ار جوية وحمال

أ ا ا ًا بغعااة وصا ااول المسا اااعدا
إ لال المعونة اإلنسانلة وفرض ايود وع با على ال لول عليها ،بالتوازي مع سلاسة التجويع وال لار
ضا ا ا ااد المجتمعا

تجويع مئا
-18

اإلنسا ااانلة إلى المجتمعا

اعتقال ،اامل ال كومة

ال ا االلفة وشا ااملل هذه الممارسا ااا تسا اايلس

الم للة التي تللش في المناذق التي تسا ا ا االالر عليها المعارضا ا ا ااة ،األمر الذي أد إلى
()22

منهة

اآلالو م السكان وإزهاق أرواه المئا

وأشار ال ركة السلاسلة النسوية السورية إلى استصدام جسد المرأة والعنف الجنسي ضدها ساله
الساوريا

وصارن أداة اساتصدمتها ال كومة والجماعا

حرب فمنذ دا ة األزمة ،اساتُهدفل النسااا والفتلا
المسال ة وتنظلة الدولة اإلساالملة إل الل علاومهة وأعداةهة السالاسايي وللق ااا على إثنلة أو مسا مدينة
()23

م الوجود
-19

والحظل الوراة المشا ا ا ا ا ااتركة  8أن ك .األذراو الم ارية لة ت ترم حقوق الم تجزي ذوال النزاع

بما يتماش ا ا ااى مع القانون الدولي فقد اامل ال كومة الس ا ا ااورية وأذراو النزاع األعر وحلفاؤها في المناذق
الم تلة في شمال سوريا ،وكذل الجها

الفاعلة م غير الدول ،مث .تنظلة الدولة اإلسالملة وهيئة ت رير

الشا ا ااام والجلش السا ا ااوري ال ر والجلش الوذني السا ا ااوري واوا سا ا ااوريا الد مقراذلة ،باحتجاز أفراد تعسا ا اافاً
وارتكاب جراةة حرب وجراةة ض ا ااد اإلنس ا ااانلة في هذا الس ا االاق( )24وكرر الوراة المش ا ااتركة  10تأييدها أن

البلااناا التي ُجمعال تبي أن أعماال االعتقاال واالحتجااز التعس ا ا ا ا ا اافيي واالعتالااو والتعاذياب واإلعادام واالعتفااا

القسا ا ااري في البلد ارتكبتها أجهزة المصا ار العسا ا ااكرية والمصا ار الجوية واألم السا ا االاسا ا ااي والمصا ار العامة،
والقوا

المسل ة والميللشلا

()25

المرتبالة بال كومة السورية

والحظل الوراة المش ااتركة  1أن ال كومة اعتقلل تعس ااف ًا الو الرجال والنس اااا الس ااوريي وأعفتهة
-20
اسا ا ًار وتمتنع ال كومة ع توض اال مل اايرهة ،كما ُ تم .أن فقدوا أماليهة وال تس ااتاللع أس اار المفقودي
()26
الدفاع ع أماليهة لعدم وجود أدلة على أنهة أحلاا أو أموا
وأشا ا ااار منظمة اليوم التالي إلى أن الدولة اسا ا ااتصدمل اإلعفاا القسا ا ااري واالعتقال التعسا ا اافي أسا ا االويًا
-21
إلرهاب المدنيي وإجبار معارض اايها على الص ااوع واد اس ااتهدفل بل اافة رةلس االة وال تزال المعارض ااي الس االميي
والمتظاهري والناشا ا ا ا ااالي السا ا ا ا االاسا ا ا ا اايي والمدافعي ع حقوق اإلنسا ا ا ا ااان واإلعالميي واألذباا وعاملي اإلغاثة
اإلنسااانلة وتقف ال كومة بالمرصاااد أ

ال
اًا لافراد العسااكريي والموكفي ال كوميي المشااكوم في والةهة ،ف ا ً
()27

ع أفراد أس اار جملع المذكوري أعاله ،وهي تس ااتصدم أفراد األس اارة وراة مس اااومة لتس االلة أنفس ااهة أو لمبادلتهة

وأوصاال منظمة اليوم التالي الدولة ب اامان سااالمة أولئ الذي يب ثون ع ض ا ا ا االعتفاا القسااري ،وال ساالما
أفراد أسر ال

()28

ا ا وأااريهة ،وحمايتهة م اإلسااة واالنتقام وانتهام حقواهة اإلنسانلة األساسلة

إلى ازدهار سااوق سااوداا

والحظل منظمة ُحماة حقوق اإلنسااان أن مسااألة االعتفاا القسااري أد
-22
نتلجة للع با التي تفرض ااها ال كومة والتي تعرا .ب ع األس اار ع ويها أو معرفة ش اايا ع مل اايرهة،

وأد ل أ ا ا ا ًا إلى كهور س ا ااماسا ا ارة ووس ا ااالاا يتلقون رش ا ااى أو مبالي ماللة متفق عليها لقاا لع األس ا اار
()29
معلوما ع مكان وجود ويهة أو ع ال الة الل لة للمصتفي أو أي معلومة أعر
-23

وأش ااار الوراة المش ااتركة  8إلى عدم وجود انوا

مجد ة س ااتاللع الس ااوريون اس ااتصدامها لإل ال

تعرض أفراد أسا ا اارهة لصالر
ع المفقودي أو اللتماس معلوما ع المفقودي والمصتفي  ،ألن أي م اولة ّ
وعالوة على ل  ،تتعرض األسا ا اار المتشا ا ااواة لل لا ا ااول على معلوما
االحتجاز أو غيره م االنتهايا
ً
ع ويها الم تجزي والمصتفي لالس ااتءالل واال تزاز المالي م المس ااإولي أو صاألدالاص أو الوس ااالاا الذي

يتقااضا ا ا ا ا ا ااون أجو ًار بااهظاة لقااا تقاد ة معلوماا ع األفراد أو المسا ا ا ا ا ا اااعادة في تاأمي زياا ار لهة أو إذالق

سراحهة وفي كثير م ال اال  ،ال قدمون المعلوما

4

()30

أو المساعدة الموعودة
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المدنلة لتشا ا ا ا ا اام .شا ا ا ا ا ااهادا

حدثل السا ا ا ا ا ااجال
-24
والحظل منظمة هيوم رايتس ووتش أن الدولة ّ
وفا اااة لمئا ااا األفراد الا ااذي كا ااانا اال ال كوما ااة ت تجزهة أو الا ااذي اعتفوا على أيا ااديها ااا ومع لا ا  ،ال توفر
المعلوما الم دثة أي تفاصااي .م ددة غير تاريا الوفاة وأحلاناً سااببها وتمتنع ال كومة ع تسااللة الرفا

إلى األس ا ا اار وفي الوال نفس ا ا ااه ،تواص ا ا اا .ال كومة الس ا ا ااورية احتجاز أفراد وإس ا ا ااااة معاملتهة في المناذق
()31

الصاضعة لسلالرتها
-25

وأوص اال الوراة المش ااتركة  11الدولة بالعدول ع حجب إص اادار ش ااهادا

الوفاة ويلانا

الوفاة،

وضا اامان تم ّك أسا اار جملع السا ااوريي الذي توفوا في السا ااجون أو في األعمال القتاللة م ال لا ااول على
لانا وفاة ال تصفي السا اابب ال لقي لوفاة األشا ااصاص أو أي انتهايا ل قوق اإلنسا ااان ريما تعرض ا اوا لها
()32

لما يتعلق وفاتهة

-26

وأوص ا ا ا اال الوراة المش ا ا ا ااتركة  11الدولة نش ا ا ا اار ااةمة بجملع الم تجزي في األماي الصاضا ا ا ااعة

لسالالرتها ،تت ام معلوما ع أساباب احتجاز ك .شاص
لا اا .على معلوما

يتعرض للتو لا

ل والتأيد م أن أي شاص

شا اافافة ود لقة ع األسا اااس القانوني لتو لفهل وجبر ال ا اارر لافراد الذي تعرضا اوا

لالعتفاا القسري واالعتقال واالحتجاز التعسفيي  ،وتوفير سب .انتلاو مناسبة ألسرهة أ
-27

والحظل منظمة عاةال

()33

اً

م أج .ال رية أن انتش ا ا ااار جاة ة كوفيد 19-كان له أيبر األثر على

او عوفهة على ويهة إلى عوفهة على أنفسهة ،ألنهة يدركون تمامًا
أسر الم تجزي والمصتفي ويذل
غلاب الرعا ة الل ا ا ا لة في السا ا ااجون ومرايز االحتجاز ،ويعرفون أن هنام عدداً كبي اًر جداً م الم تجزي

في أماي ض ا ا االقة ومظلمة واد وص ا ا ااف بعل الناجي م االحتجاز كلا يإثر الم تجزون المو حيع
()34

مارس على الم تجزي والمرضى القت .الرحلة
هة على نقلهة إلى المستشفى العسكري ،حيع َ

-28

وأشا ااار مركز عمان لد ارسا ااا حقوق اإلنسا ااان إلى أن العري القسا ااري ريما كان أيثر أشا ااكال العنف

الجنسا ا ا ا ااي انتشا ا ا ا ااا ًار في مرايز االحتجاز السا ا ا ا ااورية فعندما لا ا ا ا اا .الم تجزون إلى مركز االحتجاز ،يالايهة

صحف .ترحيبصُ ،جبرون له على علع مالبسا ا ا ا ا ااهة والبقاا عراة ،حتى دون مالبسا ا ا ا ا ااهة الداعللة ،ويتعرض ا ا ا ا ااون
لل اارب وأثناا التعذيب ،بما له التعذيب الجنس ااي أو غيره م أش ااكال التعذيب ،جرزد الم تجزون أ ا ًا م
مالبسهة ،وفي أحلان كثيرة أمام م تجزي

()35

عري للسوا داةماً م نفس الجنس

ودعا مركز عمان لدراسا

حقوق اإلنسا ا ااان الدولة إلى واف وحظر اسا ا ااتصدام العنف الجنسا ا ااي والتعذيب ،وإلى إنشا ا اااا هيئة مسا ا ااتقلة لفت
ت قيق مستق .ونزيه في جملع حاال العنف الجنسي والتعذيب وغير ل م انتهايا

-29

حقوق اإلنسان

والحظ مركز عمان لد ارس ا ااا حقوق اإلنس ا ااان أن الرجال والفتلان والنس ا اااا المت وال

()36

جنس ا االاً في

جبرون على مش ا ا ا ا ا اااهدة الس ا ا ا ا ا ااجناا اآلعري  ،كو ًار كانوا أم إناث ًا ،وهة يتعرض ا ا ا ا ا ااون
مرايز احتجاز النظام َ
جبر الناجون أ ا ااً على مش اااهدة
لالغتل اااب أو االعتداا الجنس ااي ،و ل لبع الصوو ي الم تجزي ويُ َ
االغتلاااب عارإ إذار االحتجاز وفي مث .هذه ال اال  ،كثي ًار ما ينالوي العنف الجنسااي على اغتلاااب
واحد م األه .أو األم أو األب أو اال نة أو اال

-30

()37

أو أي اريب عر

وأشا ااار الش ا اراية العالملة م أج .إنهاا العنف ضا ااد األذفال إلى أن العقوية البدنلة اانونلة في

المإساساا العقا لة ألنها غير م ظورة صاراح ًة في القانون واد تة توثيق ال ارب المبره وغيره م أشاكال
()38
سوا معاملة الم تجزي  ،بم فيهة األذفال

إاامة العدل ،بما في ل مسألة اإلفال م العقاب ،وسلادة القانون
-31

()39

الحظل ش ا اابكة  JAIأن الق ا اااا الس ا ااوري يبدو عاج اًز ع منع إعدام المعارض ا ااي الس ا االاس ا اايي

وتعذيبهة وال جز غير المش ا ا ا ا ااروع لامالم الصاص ا ا ا ا ااة فقد أُنش ا ا ا ا ااا العديد م الم اية غير النظاملة التي
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ال ت دها ضاواب تقريباً ،وكثي اًر ما اسااتُصدمل السااتهداو المعارضااي الساالاساايي  ،وملااادرة األمالم بشااك.
()40
غير اانوني ،وإصدار أحكام جناةلة دون مراعاة األصول القانونلة
-32

والحظ مشا ا ا ا ا ا ااروع  UPR BCUأن التمييز القاانوني في البلاد ي جراةة القاانون الجنااةي وعقوياة

اإلعدام والق اااة العس ااكريي الذي البقون عمللا إعدام عارإ نالاق الق اااا ما عاد واض ا ًا ويتل
للدولة فرص ا ًا غير اليلة لإلس ااااة إلى حقوق المدعى عليهة ،ويس اام لل كة ب رمانهة م ال ق في م ايمة
وتوجد أدلة هامة تكشا ا ااف ع انتهام الدولة ل قوق المدعى
عادلة وال لا ا ااول على تمثي .اانوني مصت
ل

عليهة في جملع جوانب اإلجرااا

()41

الق اةلة

والحظل الش ا ا ا ا ا اابكة الس ا ا ا ا ا ااورية ل قوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان أن معظة االعتقاال
-33
العس ا ا ا ا ااكرية أو بعد مداهما تُنزفذ دون إ راز أي مذكرة تو لا رس ا ا ا ا ااملة ،حيع ال معظة الم تجزي إلى
ت دث عند نقاط التفتلش

م اية ميدانلة أو إلى م كمة مكاف ة اإلرهاب أو الم كمة العسا ااكرية ،وجملعها م اية سا االاسا االة تفتقر إلى

أبسا العناصاار األساااساالة للم اية القانونلة وهي أشاابه ما تكون بالفروع األمنلة ،إ يواجه الم تجزون تهماً
()42
دون أدلة ،وتُستصدم ضدهة اعترافا منتزعة ت ل التعذيب واإليراه وي رمون م االتلال بم ام
-34

والحظل الوراة المشاتركة  9أن معظة مرافق االحتجاز تفتقر إلجرااا

رساملة تسام للم تجزي

تقد ة شااكاو رسااملة ونتلجة لذل  ،لة تكد ال كومة السااورية تفع .شاايئ ًا للت قيق في ك .حالة مزعومة م
()43
ح اال التعذيب والمعاملة القاسلة أو الالإنسانلة أو المهينة في مرافق االحتجاز
-35

العسا ااكرية اعتادوا ،في حاال

وأشا ااار الوراة المشا ااتركة  9إلى أن المسا ااإولي في المسا ااتشا اافلا

التعذيب المزعومة ،على نسا ا ا ااب الوفاة في إعالا ار الوفاة والشا ا ا ااهادا الرسا ا ا ااملة والتقارير الالبلة إلى نوية
()44

البلة أو سكتة دماغلة

ال ريا األساسلة
الحظل الوراة المشتركة  4أن جملع الجماعا الدينلة جب عليها اانون ًا التسجي .لد ال كومة
-36
وأن االجتمااعا المعقودة لءير اللباادة تتاللاب تلا ا ا ا ا ا اري ااً ويجوز للجمااعا الدينلاة المسا ا ا ا ا ا ااجلاة المعترو
ها م ال كومة ال لا ا ااول على مرافق مجانلة وهي تُعفى م ال ا ا اريبة العقارية على المباني الدينلة وم
ضا ا ا اريبة األمالم الشا ا ا ااصلا ا ا االة على مركباتها الرسا ا ا ااملة ومع ل  ،ظر القانون االنتماا إلى شا ا ا ااهود يهوه،
()45

واد قود االنتساب إلى منظمة تعتبرها ال كومة مرتبالة باألصوللة السنلة إلى التو لا والتعذيب واإلعدام
-37

والحظل الوراة المشا ا ااتركة  4أن ال كومة تشا ا ااترط على المواذني إدراإ انتماةهة الديني ،بما في

ل ا ذاااةفتهة ،في وثاااةق الهويااة وعنااد تسا ا ا ا ا ا ااجياا .المواليااد وفي المناااذق التي تسا ا ا ا ا ا االالر عليهااا ال كومااة

واإلس ا ااالميون ُ ،ظر على المس ا االمي اعتناق دي أو معتقد عر ،على الرغة م أن اعتناق أتباع الد انا
األعر لإلسالم معترو به واد يثير هذا األمر مشاي .عند تسجي .زواإ شص أو إاامة جنازته إ ا كان
جوز للرج .المسالة

ترم اإلساالم أو للزوجي إ ا كان أحدهما مساجالً كمسالة فعلى سابي .المثال ،في حي

أن يتزوإ بمسا اال لة ،ال جوز للمرأة المسا االمة اانوناً أن تتزوإ بمسا اال ي غير أن الت ول م دي إلى عر
والزواإ ي أتباع الد انا

-38

()46

المصتلفة جاةز في مناذق اإلدارة الذاتلة في البلد

وأوصا ا ا اال منظمة  ADF Internationalالدولة ب ا ا ا اامان التمتع الكام .بال ق في حرية الدي

والمعتقد ،ب ُس ا ا ا ا اب .منها تعزيز التدا ير الراملة إلى حما ة األشا ا ا ا ااصاص المنتمي إلى أاللا
واالضالهاد ،بما في ل العنف الذي ترتكبه الجماعا الم للة واألجنبلة على السواا

()47

6
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-39

وأشاار شابكة  JAIإلى أن حرية التعبير غير مساموه ها في البلد وينتقة جهاز األم الداعلي

م النشااالاا أو الل ا فيي ب ظر الساافر والتو لا واإلعفاا القسااري كما تقوم ال كومة بم ار بة الم ادثا
الصاصة وعبر اإلنترنل ،ب يع ال يتمتع األفراد ب رية التعبير ع

()48

راةهة الشصللة

وأش ا ا ا ااار ش ا ا ا اابكة  JAIإلى أن حرية التجمع مقيدة وكثي اًر ما تقاَ  .االحتجاجا
-40
()49
واالعتقاال الجماعلة والتهديد اصاالعتفااص رادع اوي ل رية التجمع والتعبير

المدنلة بالعنف

وأش ا ااار ش ا اابكة  JAIإلى أن حرية اإلنترنل مقيدة أ ا ا ا ًا ويُ جب العديد م الموااع الش ا اابكلة،
-41
بما في ل عدما اللا افة األجنبلة وت تكر ال كومة ساوق االتلااال كما تص اع اللا افة الم للة
لتنظلة حكومي صارم ،وعادة ما تكون وساة .اإلعالم الصاصة مملوكة لشصللا

-42

وأوصا ا ا اال الوراة المشا ا ا ااتركة  14بغنهاا انتهايا

()50

مرتبالة بال كة

حرية التعبير على اإلنترنل م جانب الجها

ال كوملاة وغير ال كوملاة ،بماا في لا ضا ا ا ا ا ا ااد اللا ا ا ا ا ا ا فيي واإلعالميي ل واالمتنااع ع إبالااا أو حجاب

أو إ قااو عدما

اإلنترنل واالتلا ا ا ا ا ا اااال ل والكف ع اسا ا ا ا ا ا ااتصادام اانون الجريماة المعلوماتلاة لمقااضا ا ا ا ا ا اااة

مستصدمي اإلنترنل وامع ال ق في حرية التعبير والرأيل ومراجعة القانون لجعله متوافقاً مع التزاما الدولة
()51
بموجب العهدي الدوليي الصاصي بال قوق المدنلة والسلاسلة ويال قوق االاتلاد ة واالجتماعلة والثقا لة
والحظل الوراة المشا ا ا ا ا ااتركة  10أن جراةة ات .اللا ا ا ا ا ا فيي تبقى غير م لولة عموم ًا وأن الجناة
-43
فلتون تماماً م العقاب وأش ا ا ا ااار إلى حاال س ا ا ا اابعة صا ا ا ا ا فيي س ا ا ا ااوريي ُاتلوا في عام  2020وإفال

الجناااة تمااام ا ًا م العقاااب ومنااذ ل ا ال ي ُ ،اتاا .صا ا ا ا ا ا ا فيون عرون أو نجوا م م اااوال
()52
عامي  2020و2021
-3

اغتلااال في

ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية

ال ق في مستو مللشي الةق

()53

-44

الحظل منظمة هيوم رايتس ووتش أن الس ا االالا الس ا ااورية تل ا ااادر بش ا ااك .غير اانوني منازل

-45

وأشا ااار الوراة المشا ااتركة  1إلى أن ال كومة اسا ااتولل عالل عامي  2020و 2021على أراض

وأراضي السوريي الذي فروا م الهجما

()54

العسكرية في م افظتي إدلب وحماة

زراعلة في غلاب أص ا ا ها الذي فروا وشااكلل ال كومة لجان ًا أمنلة بعد اندالع احتجاجا شااعبلة ذالبل
أجرتها لموالي لل كة في مزادا
باإلصاااله والمزيد م ال ريا وصااادر هذه اللجان أ ارضااي النازحي و ّ
علنلة في م افظا

-46

حماة وحم

()55

وحلب وإدلب وريا دمشق

والحظال منظماة هيوم رايتس ووتش أن الادولاة أعفقال في معاالجاة أزماة الصبز معاالجاة عاادلاة

وكا لة ،حتى با ش ا ا ا ااب الجوع صلة على الس ا ا ا ااوريي وأد األزمة االاتل ا ا ا اااد ة الصانقة ،مقرون ًة بالدمار
الواس ا ا ااع الذي ل ق بالبنلة الت تلة على مد عقد م النزاع ،على يد ال كومة الس ا ا ااورية وحلفاةها في المقام
األول ،إلى نق

حاد في مادة القم

ومما زاد م حدة األزمة أن ال كومة السااورية ساام ل توزيع الصبز
()56

بشك .تمييزي ،إلى جانب الفساد والقيود المفروضة على كملة الصبز المدعوم التي مك للناس شراؤها
-47

وأش ا ا ا ااار الوراة المش ا ا ا ااتركة  15إلى أن حل ا ا ا ااار ال كومة للءوذة الش ا ا ا اار لة ي عامي 2013

و 2018مثال على كلفلة حرمان المدنيي م الوصا ااول إلى مسا ااتو مللشا ااي الةق ،وسا اااة .منها الا ااف
المناذق المدنلة ،واسا ااتصدام األسا اال ة الكلملاةلة ،وشا ا الهجما على المسا ااتشا اافلا  ،ونق .السا ااكان اسا ا ًار،
وفرض ايود صارمة على الءذاا وغيرها م ضرو ار
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ال ق في الل ة

()58

أش ا ا ااار الوراة المش ا ا ااتركة  2إلى أن ش ا ا اامال ش ا ا اارق س ا ا ااوريا ال يزال عارإ داةرة تأمي اللقاحا ،

-48

األدوية للعالإ

باس ااتثناا كملة ص ااءيرة وص االل إلى المس ااتش اافى الوذني في القامش االي ،باإلض ااافة إلى نق

واسا ااتمرار نزوه األذباا والعاملي في المجال الالبي بسا اابب تعرضا ااهة للتهديد والصالف ويسا اابب اسا ااتهدافهة

م ال كة والجماعا

()59

اإلرها لة

ال ق في التعللة

()60

أشااار الوراة المشااتركة  5إلى أن النزاع دمر النظام التعللمي السااوري ،وهو ما أثر على ماليي

-49

األذفاال في جملع أن ااا البلاد وحتى في ال ااال التي كا .فيهاا النظاام التعللمي اااةمااًُ ،حرمال السا ا ا ا ا ا ااكان
األصا ا ا االيون وغيرهة م األاللا م ال ق في التعلة لءاتهة ويفتقر سا ا ا ااكان مصلما النازحي إلى التعللة
()61

والمدارس أو ال يتوافر التعللة ألذفالهة

وأشاار الشابكة الساورية ل قوق اإلنساان إلى أن ما قرب م  2,4مليون ذف .داع .البلد ُحرموا

-50

م التعللة نتلجة للنزاع المسا ا ا اال منذ ار/مارس  ، 2011وامتنعل الو األسا ا ا اار ع إرسا ا ا ااال أذفالها إلى
المدارس بسبب االستهداو المتعمد ل لمدارس والمرافق التعللملة م اوا

-51

()62

النظام

وأشااار الوراة المشااتركة  5إلى أن جلش لد ثالع اسااتولى في عام  2021على مباني المدارس

الساورية في ريا م افظة حلب الءريي ،وتعال .التعللة بفع .إاامة مرايز عساكرية شاءلها أيثر م  500جندي
في أريع مادارس على األاا .وأياد معلة في مادرس ا ا ا ا ا ا ااة لادة تاا و أن ن و  760ذاالبااً م ذالب المرحلاة

اال تداةلة ُحرموا م التعللة وواجهوا ص ا ا ا ااعويا في الوص ا ا ا ااول إلى مبنى المدرس ا ا ا ااة بعد ت ويلها إلى مركز

عسا ااكري ورغة الجهود المتكررة التي ذلها موكفو المدرسا ااة السا ااترداد اللوازم واألثاث المدرسا ااي لمواصا االة
التعللة في أماي أعر  ،منعتهة اوا

البلد الثالع م

ل

()63

مجاورة لاللت اق بمدارس شديدة االيتظاظ
-4

واض ا ا ااالر العديد م الالالب للس ا ا اافر إلى ار

حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

النساا

()64

-52

الحظل ال ركة السالاسالة النساوية الساورية زيادة حاال

الفتلا مع األزمة االاتل ا ا ا اااد ة والنس ا ا ا اااا والفتلا

الزواإ القساري وزواإ األذفال واساتءالل

ه أول م يدفع ثم الفقر ويلي الوض ا ا ا ااع درجة م
()65

التردي ب يع صار أجساد النساا تُشتر بالالعام والمال
-53

والحظل الوراة المش ااتركة  6أن الدولة تواص اا .التمييز ض ااد المرأة في ادرتها على من جنس اايتها

ألذفالها على ادم المسااواة مع الرج .ويسابب التمييز ي الجنساي في القانون ،كثي اًر ما يواجه األشاصاص
الذي ال

ملون الجنس االة الس ااورية ع با

في ال ل ااول على فرص متس اااوية في التعللة والرعا ة الل ا لة

والميراث وحقوق الملكلة ولة ش اام .األسا ارة وحرية التنق.

()66

لجنة الكناةس للش ااإون الدوللة التابعة

وش اادد

لمجلس الكناةس العالمي على أن ندااا عديدة ُوجهل للسا ا ا ااماه لامها
أذفااله وااد ُعرض ااتراه في هاذا الش ا ا ا ا ا ا ااأن على البرلماان في عاام  2010غير أناه بعاد انادالع النزاع،

لة تناَاش المسألة أيثر م
-54

السا ا ا ااوريا

نق .الجنسا ا ا االة إلى

ل ولة تُ َدث أي تءيي ار في القانون

()67

والحظل الوراة المشا ااتركة  6أن التمييز ي الجنسا ااي في اانون الجنسا االة قوض أ

ا اًا المسا اااواة في

الجنسلة ي المرأة والرج .والمساواة في األسرة ،ويعوق حق المرأة في حرية اعتلار زوجها ومكان إاامتها
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والحظل الوراة المشا ا ا ااتركة  10أن النسا ا ا اااا المفرإ عنه

-55

عاني م

ثار اجتماعلة وااتلا ا ا اااد ة

ونفسا ا ا االة بسا ا ا اابب احتجازه  ،بما في ل الوصا ا ا ااة االجتماعي الذي مك أن يإدي إلى الالالق والنبذ م
()69

األسرة والمجتمع ،واالستبعاد م التعللة ،والفل .م العم.

األذفال

()70

-56

أشاار الشابكة الساورية ل قوق اإلنسا ان إلى أن القوا

التابعة لل كومة الساورية ارتكبل انتهايا

عاديادة ض ا ا ا ا ا ا ااد األذفاال السا ا ا ا ا ا ااوريي  ،بماا في لا اتا 1 585 .ذفالً وتو لا ماا ال قا .ع  602عري
()71

وتعريل الو األذفال للتعذيب والمعاملة القاسلة
-57

وأفاد

الوراة المشااتركة  16أن جملع أذراو النزاع جند

األذفال واسااتصدمتهة منذ عام 2013

على األا .وت ققل األمة المت دة م وجود أيثر م  4 894ذفالً مرتبالاً بقوا

مسا ا ا ا اال ة

أو جماعا

وتش ا ااير التقدي ار إلى أن  82في الماةة م األذفال اس ا ااتُصدموا في أدوار اتاللة مباش ا ارة وأن  25في الماةة

م األذفال تق .أعمارهة ع  15سا اانة وسا االكون لالسا ااتصدام الوحشا ااي والمسا ااتمر لاذفال بشا ااك .مباشا اار
()72

وغير مباشر في النزاع ثم باهظ تدفعه سوريا مستقبالً

-58

والحظل الش اابكة الس ااورية ل قوق اإلنس ااان أن معدال

-59

وأشاار الشاراية العالملة م أج .إنهاا العنف ضاد األذفال إلى أن اانون العقويا

نتلجة للفقر المداع والتشرد واللدما

()73

النفسلة الهاةلة

عم .األذفال وانت ار األذفال تل اااعد

جيز العقاااب الباادني في الماادارس واااد أص ا ا ا ا ا ا اادر و ازرة التعللة ا ار ار

وأوامر تن

لعام 1949

على عاادم تعريل

األذفال للعقاب البدني وتشااجع المدرسااي على اسااتصدام ال وار وغيره م أساااليب فرض االن ااباط ،ولك

ال يوجد ن

ظر العقاب البدني في القانون

()74

صري

األشصاص وو اإلعااة

()75

-60

الحظل منظمة هيوم رايتس ووتش أن الوصا ا ااة تفااة بفع .النزاع ،ما أد إلى ممارسا ا ااا بالءة
()76

القسوة ،بما في ل تكبي .األشصاص وي اإلعااة باألصفاد واإلسااة إليهة دنلاً ولفظلاً

األاللا
-61

الحظل الوراة المشاتركة  7أن األاللا في البلد ،بما فيها األيراد واألرم والشاركس واآلشاوريون

والتركمان والكلدان وغيرهة ،تعرضاال لساالاسااا تمييزية وياإلضااافة إلى فرض الهوية العريلة في الدسااتور،

ال عترو الدس ااتور بأي لءة غير اللءة العريلة ،وهو ما حم .الس االالا على منع األيراد واألاللا

م الت دث لءتهة األم وكثي اًر ما تعتق .اوا

األعر

األم أفراداً م األيراد لتعللمهة اللءة الكرد ة في أوس ا ا ا ا ا اااط

عاص ااة ،وت كة على عري بالس ااج مدداً ذويلة تهة مث .إثارة الفتنة ي عناص اار األمة وم اولة ااتالاع
()77

جزا م األرض السورية ل مه إلى لد أجنبي

والحظا اال منظما ااة  ADF Internationalأن الا اادولا ااة لة تعترو رسا ا ا ا ا ا ااملا ااً با اااأليزيا ااديي أاللا ا ًة
-62
إثنلة ودينلة ،وأوصا ا ا ا ا اال تعدي .القانون الذي يلزمهة بمعالجة مسا ا ا ا ا اااة .األحوال الشا ا ا ا ا ااصلا ا ا ا ا االة في م اية
()78

الشريعة اإلسالملة

-63

وأوصا ا ا ا اال الوراة المشا ا ا ا ااتركة  15الدولة توسا ا ا ا االع نالاق االعتراو الدسا ا ا ا ااتوري والقانوني الممنوه

للمسا االمي والمسا اال يي واأليزيديي وغيرهة م األاللا ل وإنهاا ال ظر التمييزي ضا ااد شا ااهود يهوهل والكف
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ع اسااتصدام لءة ذاةفلة في وصااف المعارضااة الساالاساالة في عالاب الدولة الرسااميل ومنع نشاار مث .هذا
()79

الم تو في وساة .اإلعالم
-64

والحظ المركز األورويي للقانون والعدالة أن المس ا ا ا اال يي وغيرهة م األاللا

الدينلة واإلثنلة في

البلد يواجهون منذ فترة ذويلة تهديدا يوملة بالعنف ،باإلضا ااافة إلى األزمة اإلنسا ااانلة المتناملة ويواصا اا.
()80

تنظلة الدولة اإلسالملة ممارسة العنف ضدهة
-65

وأش ااار حملة اليويي .إلى أنه بس اابب صعمللة غلا ا الزيتونص في عام  ،2018فر  90في الماةة

م السكان األيزيديي في منالقة عفري لتجنب عنف الميللشلا

أو أجبرهة المسل ون على هجر منازلهة

وص ا ا ا ا ا ا ااار جملع القر األيزيااد ااة المتب لااة في منالقااة عفري ت اال السا ا ا ا ا ا االالرة التركلااة وتعرض العااديااد

وعالوة على ل  ،اعتُالف ما ال ق.
م األضرحة والمقا ر األيزيد ة المقدسة الا ا ا ا ا ا  19للتدنلس أو النهب
ً
()81
ع  47أيزيد ًا في منالقة عفري منذ عام 2018
-66

وأشا ااار منظمة  Rerootedإلى أن السا ااوريي األرم لة شا ااعروا باالنقسا ااام أو العزلة ع السا ااوريي

-67

واااالاال منظمااة  Rerootedإنااه ال مك أن تقوم عاادالااة في البلااد دون حمااا ااة حقوق األاللااا

غير األرم اب .ال رب وكانوا متعا شي بسالم دون عالفا تُذكر غير أن ال رب في البلد أد إلى هجما
()82
استهدفل الجاللة السورية األرمنلة ،األمر الذي أثار الفراة وانعدام الثقة ي الجماعا اإلثنلة
وإعادة توحيد مصتلف الجماعا

و أر المنظمة أن م المهة االسا ااتماع إلى أصا اوا
()83

في كلفلة إعادة ناا البلد وإعادة توحيده
-68

وأش ا ا ااار المنظمة إلى الجهود المبذولة ل ما ة األاللا في البلد و كر أن ال كومة الس ا ا ااورية،

م عالل االسا ااتثمار في المجتمعا

األاللا

األاللا عند التفكير

واألولويا السا ااورية  -األرمنلة ،مكنها أن تبي ترحيبها بعودة شا ااتى

إلى البلد ،ويمك أن تستفيد م األرم كجزا اوي م نسل المجتمع السوري المتنوع

()84

والحظل الوراة المش ا ا ااتركة  4أن ك .جماعة دينلة وإثنلة تأثر س ا ا االب ًا بال رب األهللة الس ا ا ااورية،
-69
غير أن الالواةف الدينلة ،بما فيها البهاةيون واألحمديون واليهود واأليزيديون والمساال يون ،تعرضاال ألشاانع
أشا ااكال المعاملة في المناذق التي تسا االالر عليها الميللشا االا

اإلسا ااالملة واد أُيره العديد منهة على الفرار
()85

م البلد بسبب البيئة العداةلة ،وصار بعل المناذق صمالهرة دينلاًص
-70

وأشا ا ا ا ااار المركز األورويي للقانون والعدالة إلى أن االنتهايا

الدينلة التي مارسا ا ا ا ااها تنظلة الدولة

اإلسا ااالملة في البلد موثقة توثلق ًا جيدًا ،بما في ل االع الرؤوس ،وحرق ال ا ا ا ا وهة أحلاا في النعو ،

وغيرها م صأعمال القت .الهمجلة ،واالغتل ا اااب ،واالعتالاو ،والعبود ة ،والس ا اراة ،وتدمير الموااع الدينلة،

واالسا ا ا ااترااق الجنسا ا ا ااي ،واإليراه على اعتناق اإلسا ا ا ااالم ،وذلب الفد ة ،وملا ا ا ااادرة الممتلكا  ،واإليراه على
إغالق المنشا ا ا ا ا ا ا ا

التجاااريااةص وأعرب المركز ع القااه العميق إزاا التقااارير التي تفيااد بااأن تنظلة الاادولااة

اإلسالملة ينتعش م جديد في المنالقة ويجدد اضالهاده للمسل يي واألاللا
-71

الدينلة األعر

()86

والحظل الوراة المش ااتركة  5أن الس االالا تلس اار اندثار التنوع الثقافي في جملع أن اا البلد م عالل
()87

الم و الممنه للءا وتدمير الموااع الثقا لة واإليراه على تعلة اللءة التركلة في المناذق الم تلة

الالجئون وملتمسو اللجوا والمشردون داعللاً

()88

-72

أشاار حملة اليويي .إلى أن مصلما النازحي داعللاً ومناذق أوساع في شامال غرب وشامال شارق

سا ااوريا تعاني االيتظاظ ،وانعدام الظروو اللا ا لة ،وسا ااوا تءذ ة األذفال ،والتعرض لاحوال الجوية القاس االة

والفل ا ااانا  ،وعدم كفا ة ش ا اابك ا الل ا اارو اللا ا ا ي ،والبالالة ،وعراب األ ارض ا ااي الزراعلة ،وتزايد النش ا اااط

10

GE.21-15713

A/HRC/WG.6/40/SYR/3

اإلجرامي واال تزاز/السراة ،واالحتجاز واالساتجواب التعسافلان ألفراد األاللا  -وهو ما قترن أحلاناً بال رمان

م المعونة بسبب انتماةهة اإلثني أو عقيدتهة  ، -والتعرض لهجما
-73

الجماعا

()89

المسل ة وغيرها

وأش ااار لجنة الكناةس للش ااإون الدوللة التابعة لمجلس الكناةس العالمي إلى أن هنام حوالي  6,3ماليي

الجا س ا ا ا ااوري في الصارإ ،وأن المت ا ا ا اارري م انعدام الجنس ا ا ا االة يواجهون حواجز إض ا ا ا ااا لة أمام العودة

ويل ا ااادو العديد م المش ا ااردي داعلل ًا وأس ا اار الالجئي ص ا ااعويا في التس ا ااجي .وال ل ا ااول على الوثاةق،
ويفتقرون بالتالي إلى ما يثبل هويتهة وجنس ا اايتهة وتس ا ااجي .الزواإ ض ا ااروري ألن بعل البلدان الم ا االفة

تاللاب شا ا ا ا ا ا اهاادة زواإ لتسا ا ا ا ا ا ااجيا .الموالياد ولتثبيال هوياة األب (القاانوني) للالفا .ويااإلضا ا ا ا ا ا ااافاة إلى ل ،

درجال العاادة في الادولاة أن يتة الزواإ أوالً في النظاام الاديني ،ولك تثبيال الزواإ رسا ا ا ا ا ا ااملااً في السا ا ا ا ا ا اجا.
()90

اد ال يتة إال بعد فترة ذويلة وك .هذه العوام .تجع .ايتساب الجنسلة أم ًار صلب ًا
-74

والحظل الوراة المشا ااتركة  3أن المواذني السا ااوريي العاةدي إلى مناذقهة األصا االلة ،سا اواا م

عارإ البلد أو داعله ،يواجهون عدة مشاي .ملكللة في تمتعهة ب قواهة ،ما يإدي ب كة الوااع إلى حرمانهة
ال ع حقواهة في السا ااك واألرض والملكلة وانتهام
م حقهة في االعتراو بشا ااصلا ااهة أمام القانون ،ف ا ا ً
هذه ال قوق وال تزال المالالبة باألمالم في المناذق التي تسا ا ا ا ا ا االالر عليها ال كومة تكتنفها صا ا ا ا ا ا ااعويا ،

بما في ل حاال

نزع الملكلة م جانب ال كومة ،حيع ال يزال العاةدون يواجهون ت د ا في الوصااول

إلى أماليهة ،منها مثالً القيود التعجيزية والقواني التمييزية وملادرة األمالم م جانب السلالا السورية،

وهذا كله ش ااك .انتهاي ًا للمعايير الدوللة للس ااك الالةق مث .ال ما ة القانونلة م اإلجالا القس ااري ،ومراعاة
األصول القانونلة ،والتالبيق غير التمييزي للقانون ،وتوفير سب .االنتلاو القانوني
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والحظال الورااة المشا ا ا ا ا ا ااتركاة  3أن اللا ا ا ا ا ا ااعوياا

التي يواجههاا المادنيون العااةادون إلى المنااذق

التي تساالالر عليها ال كومة في ذلب وثاةق الهوية وال لااول عليها تفاامل بساابب عدم وجود وثاةق تثبل

رسا ا اامل ًا ما اسا ا ااتجد م تالو ار متعلقة باألس ا ا ارة واألمالم عندما كانوا للشا ا ااون ت ل سا ا االالة أذراو غير
الدولة ففي دير الزور ،عالل الس ا ا ا ا اانوا الثالث التي س ا ا ا ا االالر فيها تنظلة الدولة اإلس ا ا ا ا ااالملة على معظة
م افظة دير الزور ،لة يتة توثيق الو المعامال والتءيي ار في األحوال المدنلة بشااك .كاو لعدة أسااباب

منهاا منع التنظلة المادنيي م االنتقاال إلى المنااذق التي تسا ا ا ا ا ا االالر عليهاا ال كوماة في ماديناة دير الزور
()92

لتسجي .معامالتهة وت ديع أحوالهة المدنلة

عد مو الجنسلة
-76

شاادد

الوراة المشااتركة  6على أن التمييز ي الجنسااي في اواني الجنساالة هو الساابب الجذري

النعدام الجنس ا االة ويمك أن يد ة انعدام الجنس ا االة عبر األجلال ،ألن األذفال الذكور الذي ص ا اااروا عد مي

الجنسا االة ينقلون انعدام الجنسا االة إلى أذفالهة الذي ال سا ااتاللعون ال لا ااول على الجنسا االة حتى لو كانل

أمهاتهة مواذنا
-5

()93

مناطق أو أقاليم م ددة
-77

أش ا ا ا ااار الوراة المش ا ا ا ااتركة  5إلى اش ا ا ا ااتداد حملة م و اللءة الكرد ة بعد عمللة غلا ا ا ا ا الزيتون

المادعوماة م تركلاا في عفري في  18ار/ماارس  ، 2018ألن المسا ا ا ا ا ا ااإولي حرموا أذفاال أهاالي المنالقة
()94

م ال ق في التعلة لءتهة األم

وجملع البلااانااا

والتركلة ال باللءة الكرد ة وتة تءيير لوحا

والتقااارير والق ار ار تلا ا ا ا ا ا ا اادر اآلن باااللءتي العريلااة

المرور وغيرها م اللوحا

والتراعل

المإساسالة م الكرد ة إلى العريلة

أو التركلة ،ويُالبع العديد م الشاهادا
السا ا ااورية الم تلة تركل ًا ،اامل المجالس الم للة التابعة لو ازرة اإلدارة الم للة في ال كومة السا ا ااورية المإاتة
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الرساملة األعر هاتي اللءتي فق

()95

وفي األراضي
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 على الرغة م أن األيراد شا ا ا ا ا ااكلون األغلبلة السا ا ا ا ا اااحقة م،بغ دال المناه الكرد ة بمناه تركلة وعريلة

 على ن و يهادد الهوية،أهالي المنالقاة وتركز المنااه الجاديدة تركي ًاز مفرذ ًا على تعللة الدي اإلسا ا ا ا ا ا ااالمي
الثقا لة للالالب وكلل ال كومة السورية عاجزة ع إ جاد حلول في المناذق الم تلة ومصلما المشردي
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داعلل ًا وع توفير التعللة لاهالي واألاللا
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