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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والعشرون

الةند  4من جدكؿ األعماؿ
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلّب اىتمام المجلس بها

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية
ملخص
لقد بلغ الصراع يف سوريا مستويات جديدة من الوحشية .يوثق هذا التقرير ألكؿ مرة فرض منهجػ مػن اغبصػار
كاستخداـ اؼبواد الكيميائية كالتهجَت القسرم .جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسػانية كاالنتهااػات اعبسػيمة غبقػوؽ
اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؿ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دـ كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ .اإلحالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يةق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اؽب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ األظب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
كيغط هذا التقرير الفًتة  15اانوف الثاين /ينػاير  15 -أيار/مػايو  .2013ك سػتند النتػائع علػ  430مقابلػ
كغَتها من األدلة اليت مت صبعها.
ام ػ ػ الق ػ ػوات اغبكومي ػػة كاؼبيليش ػػيات التابع ػػة ؽب ػػا بار ك ػ ػاب القت ػػل كالتع ػػذيا كاالغتص ػػاب كالتهج ػػَت القس ػػرم
كاالختفػػا القسػػرم كاألفعػػاؿ البل نسػػانية األخػػرل .كأر كةػ العديػػد مػػن هػػذ اعبػرائم اجػ مػػن هجمػػات كاسػػعة
النطاؽ أك منهجي ضد السكاف اؼبدنيُت ك شكل جرائم ضد اإلنسانية .اما ار كةػ جػرائم اغبػرب كاالنتهااػات
اعبسػيمة للقػانوف الػدكحل غبقػوؽ اإلنسػاف دبػا يف ذلػ اإلعػداـ بػرجرا ات مػوج ة كاالعتقػاؿ التعسػف كاالحتجػػاز
اؽبجػػوـ غػػَت اؼبشػػركع اؽبجػػوـ عل ػ األعيػػاف ا ميػػة كالنهػػا ك ػػدمَت اؼبمتلكػػات .ك تفػػا م ماسػػاة  4.25مليػػوف
شػػخص يف سػػوريا مػػن اؼبشػػردين داخليػػا بسػػةا األحػػداث األخػػَتة الػػيت مت فيهػػا اسػػتهداؼ النػػازحُت اسػػتهدافهم
كهتجَتهم سرا.
ك ػػد ار كة ػ اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة أي ػػا ج ػرائم حػػرب دبػػا يف ذل ػ القتػػل ك ػػدار اغبكػػم
(A) GE.13-

ك نفي ػػذ دكف ا ة ػػاع اإلج ػرا ات القانوني ػػة كالتع ػػذيا كأخ ػػذ الره ػػائن كالنه ػػا .أ ػػا ال ػ اؿ ش ػػكل خط ػرا عل ػ
السكاف اؼبدنيُت عن طريق كضع األهداؼ العسكرية يف اؼبناطق اؼبدنية .ف االنتهااات كالتجاكزات اليت ار كةتها
اثاف ػػة كحج ػػم لػ ػ ال ػػيت ار كةته ػػا القػ ػوات
اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة ص ػػل كم ػػع ذلػ ػ
اغبكومية كاؼبيليشيات التابعة ؽبا.
هنػػاؾ أسػػةاب معقولػػة لبلعتقػػاد بػػاف مػواد ايميائيػػة ػػد اسػػتخدم ااسػػللة .ال يبكػػن التعػػرؼ علػ ماهيػػة هػػذ
اؼبواد أك نظم نشرها أك هوية اعبناة.
ف أط ػراؼ الص ػراع سػػتخدـ خطاب ػا خطػػَتا يثػػَت التػػو رات الطائفيػػة مػػن شػػان أف وب ػرض عل ػ العنػػل العش ػوائ
كالشامل كخا ة ضد اجملتمعات اؼبست عفة.
لقد أ ةل جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية كا عا يوميا يف سوريا حيث ركايات ال لايا اؼبركعػة ذبػثم علػ
ضمائرنا.
هنػ ػػاؾ كلفػ ػػة نسػ ػػانية بسػ ػػةا زيػ ػػادة ػ ػوافر األسػ ػػللة .ف عمليػ ػػات نقػ ػػل األسػ ػػللة يػ ػػد مػ ػػن خطػ ػػر التعػ ػػرض
لبلنتهااات فبا يؤدم كفيات ك ابات أاثر بُت اؼبدنيُت.
ف التلػرؾ الدبلوماسػ هػو السػػةيل الوحيػد لتسػوية سياسػػية .كعلػ اؼبفاكضػات أف كػػوف شػاملة كهبػا أف سبثػػل
صبيع جوانا الفسيفسا الثقافية يف سوريا.
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أوالً -مقدمة
ربرؾ الركايات اؼبركعة الػيت يقػ هدمها ال ػلايا ضػمَت
 .1بينما تصاعد أعماؿ العنل يف اعبمهورية العربية السورية ِّ
اجملتمع الدكحل .من ال ركرم كضع ح هد للن اع كاغبد من ػدفق األسػللة العطػا الفر ػة امػاـ الدبلوماسػية لو ػل
أعماؿ العنل.
 .2عػػرض عبنػػة التلقيػػق الدكليػػة اؼبسػػتقلة بشػػاف اعبمهوريػػة العربيػػة السػػورية  1يف هػػذا التقريػػر اسػػتنتاجاهتا اؼبةنيػػة
عل ػ التلقيقػػات يف األحػػداث الػػيت ك ع ػ يف الفػػًتة مػػا بػػُت  15اػػانوف الثاين/ينػػاير  2113ك 15أيار/م ػػايو
.2113
 S-17/2/Add.1كA/HRC/19/69

 .3كينةغ ػ ػرا ة هػػذا التقريػػر مقًتن ػان بالتقػػارير السػػابقة الػػيت ػػدمتها اللجنػػة
ك A/HRC/21/50ك ) A/HRC/22/59فيمػػا يتعلػػق بتفسػػَت كاليتهػػا كأسػػاليا عملهػػا باإلضػػافة اسػػتنتاجاهتا
الو ائعية كالقانونية اؼبتعلقة باألحداث اليت ك ع يف الفػًتة مػا بػُت رذار/مػارس  2111ك 15اػانوف الثاين/ينػاير
)2
.2113

ألف-التحدِّيات
 .4ما ي اؿ عدـ الو وؿ

قوض درة اللجنة عل أدا كاليتها.
سوريا ي َّ

 .5يف  28رذار/مارس كجه اللجنة من جديد طلةان الةعثة الدائمة للجمهورية العربيػة السػورية للسػماح ؽبػا
بالدخوؿ الةلػد كلت كيػدها باؼبعلومػات اؼبتعلقػة حبػوادث طبسػة معيهنػة انظػر اؼبرفػق األكؿ) .ك تل َّػق اللجنػة أم

 )1أع ا اللجنة نبا باكلو سَتجيو بينهَتك رئيسان) كاارين اونينغ أبوزيد فيتي مونتاربوف كاارال ديل بونيت.
() 2

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

رد .كمنػػذ ش ػرين األكؿ/أاتػػوبر 2112
ه
العربية السورية يف جنيل أم نتائع.

رب ِّقػػق الطلةػػات اؼبتكػ ِّػررة لعقػػد لقػػا ات مػػع اؼبمثػػل الػػدائم للجمهوريػػة

باء-المنهجية
 .6استندت اؼبنهجية اؼبستخدمة
ك د كردت يف التقارير السابقة.

اؼبمارسات اؼبعتمدة للجاف التلقيػق كالتلقيقػات اؼبتعلِّقػة حبقػوؽ اإلنسػاف

 .7كاعتمػػدت اللجنػػة يف اؼبقػػاـ األكؿ عل ػ الركايػػات اؼبةاشػػرة لتاايػػد اغب ػوادث .كيسػػتند هػػذا التقري ػػر 423
مقابلػػة أجري ػ يف اؼبنطقػػة كمػػن جنيػػل بوسػػائل منهػػا سػػكايا كاؽبػػا ل مػػع ال ػػلايا كالشػػهود اؼبوجػػودين يف
داخ ػػل الةل ػػد .كيص ػػل الع ػػدد اإلصب ػػاحل للمق ػػاببلت ال ػػيت أجريػ ػ من ػػذ ب ػػد الوالي ػػة يف أيلوؿ/س ػػةتم 2111
1631مقابلة.
 .8كمته صبع الصور ك سجيبلت الفيديو كالصور اؼبنقولة ع السوا ل كالتقارير كالسػجبلت الطةيػة .ك ػل التلقيػق
أي ػان التقػػارير الػواردة مػػن حكومػػات كمػػن مصػػادر غػػَت حكوميػػة كالدراسػػات التلليليػػة األااديبيػػة باإلضػػافة
قارير األمم اؼبتلدة دبا فيها قارير هيئات كرليات حقوؽ اإلنساف كاؼبنظمات اإلنسانية.
 .9استخدم اعدة اإلثةات اؼبستخدمة يف التقػارير السػابقة .ك كػوف القاعػدة مسػتوفاة ذا بلػغ اايػد اغبػوادث
حدان يوفِّر للجنة أسةابان معقولةن لبلعتقاد باف هذ اغبوادث د ك ع عل النلو اؼبذاور.

ثانياً -السياق

ألف -السياق السياسي

الحكومة السورية والمعارضة السورية
 .11ال اؿ سوريا منجرفة يف حرب أهلية متصاعدة .ك د فشل منتدل اغبوار الوطٍت السػورم الػذم أنشػا يػوـ
 24رذار/مارس ال من اغبكومة كاؼبعارضة ا لية من أجل شجيع اؼبصػاغبة الوطنيػة يف ربويػل الػ خم مػن أجػل
اييػػد حػػل سياسػ  .كباؼبثػػل فػػرف اؼبرسػػوـ الرئاسػ ر ػػم  23اؼبػػؤرخ  16نيسػػاف/أبريل  2113الػػذم يعتػ أاثػػر
مراسيم العفو والن حىت اآلف د أخفق يف ربقيق التسريح اعبماع ؼبعارض اغبكومة.
 .11اما أف اايد استقالة رئيس االئتبلؼ الوطٍت السورم السيد معاذ اػبطيا يف  21نيسػاف/أبريل كاػذل
عبلف  13أيار/مايو عل االربػاد الػديبقراط السػورم كهػ صباعػة معارضػة جديػدة شػهد علػ االنقسػامات
العميقػػة الػػيت عػػاين منهػػا اؼبعارضػػة السػػورية يف اػبػػارج .ك نةػػع هػػذ االنقسػػامات ج ئيػػا علػ اعتمػػاد اؼبعارضػػة علػ
رعاة غالةان ما ت ارب جداكؿ أعماؽبم.
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 .12ف اضملبلؿ السلطة السياسية كسلطة سيادة القانوف يف الػةبلد امػر مسػتمر بػبل هػوادة .ك فلػح اغبكومػة
يف أدا اؼبهاـ اإلدارية أل ا عاج ة عل ضماف األمن ؼبواطنيها يف اؼبناطق اػباضعة غبكمها كأل ا ذبد عوبة يف
ػػوفَت اػب ػػدمات األساس ػػية .كيف الو ػ ػ نفسػ ػ س ػػود اؼبن ػػاطق اػباض ػػعة لس ػػيطرة اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة
لللكومة مرحلة خطػَتة مػن ذب ئػة السػلطة ك ف هككهػا علػ الػرغم مػن ؿبػاكالت ؼبػل الفػراغ النػاجم عػن انسػلاب
الدكلة من خبلؿ نشا اجملالس ا لية.
 .13مػػع اسػػتثنا كاحػػد يف الشػػماؿ الشػػر مػػن الػػةبلد حيػػث سػع األاػراد السػػوريوف وحيػػد يػػادهتم ربػ
مظلػػة اجمللػػس األعل ػ الكػػردم .كيوا ػػل األا ػراد ع ي ػ حكمهػػم الػػذاا الػػداخل كهػػم يتفػػادكف  -المػػا أمكػػن
ذل  -االقبرار اؼبيداف.
البعد ا إلقليمي
ػدمر اؼبنطقػة.
 .14ك ػد فتلػ االعتػدا ات العسػكرية علػ السػيادة أبػواب احتمػاؿ انػدالع أعمػاؿ العنػل الػيت ِّ
ك د أاد األمُت العاـ غب ب اهلل اللةناين كبشػكل علػٍت ػدخل ؾبموعتػ يف النػ اع جانػا اغبكومػة السػورية يف
حُت دعا بعض رجاؿ الدين السنيُت اؼبتطوعُت ك اموا بتجنيدهم للقتاؿ يف سوريا .أما عبلف جةهة النصرة كالئها
لتنظيم القاعدة كاالعًتاؼ العلٍت لتعاكف هذ اجملموعة مع دكلة العراؽ اإلسبلمية فهػ مسػائل ثػَت القلػق بشػاف
ػورط سػػوريا يف ػػية اعبهاديػػة العاؼبيػػة .ف اغبػػرب يف سػػوريا ػػؤثر بوضػػوح يف الػػديناميات السياسػػية ا ليػػة للػػدكؿ
ػه
اجملاكرة ك وهر عل العبل ات بُت طوائفها اؼبتنوعة فبا يهدد استقرارها الداخل اؽبش.
 .15ف انفجػػار السػػيار ُت اؼبفخختػػُت يف الروبانيػػة يف ؿبافظػػة ها ػػام الًتايػػة يف  11أيػػار  /مػػايو علػ مقربػػة مػػن
ـبػاكؼ مػن
اغبدكد السورية ادل نقػاش مكثػل بشػاف سياسػة اغبكومػة فيمػا يتعلػق بسػوريا. .كيرجػع ذلػ
أف العنػػل سػػوؼ ينتشػػر عل ػ كبػػو مت ايػػد كاحػػدة مػػن أاثػػر اؼبنػػاطق اؼبختلطػػة ثقافيػػا كدينيػػا بًتايػػا .يف اجتمػػاع
جمللػػس األمػػن يف  31نيسػػاف/أبريل ذاػػر اؼبمثػػل الػػدائم لػؤلردف لػػدل األمػػم اؼبتلػػدة أنػ نظػران للػو َتة اغباليػػة ػػد
يبثل ن كح البلجئػُت السػوريُت عمػا ريػا هتهتديػدا لبلسػتقرار يف اؼبسػتقةل.هت كلقػد زادت سػرائيل ورطهػا يف األزمػة
السػػورية ب اسػػتهداؼ مػػا يػػدع أن ػ شػػلنات أسػػللة متجهػػة ح ػ ب اهلل كغَتهػػا مػػن اؼبنػػاطق داخػػل سػػوريا.
كس هجل أي ا ةادالت إلطبلؽ النار يف ه ةة اعبوالف.

البعد الدولي
 .16مثػػل اؼبػػازؽ السياسػ الػراهن كالتصػػعيد العسػػكرم نتاجػان للمواجهػػة اإل ليميػػة كالدكليػػة بػػُت مؤيػػدم اغبكومػػة
كمعارضػػيها كهػػو مػػا يػػًتجم شػػلنات األسػػللة كالػػدعم السياسػ لكػػبل اعبػػانةُت مػػن ةػػل حلفػػا اػػل منهمػػا.
كمن هذا اؼبنظػور هبػا ػرا ة ػرار االربػاد األكركيب برسػقاط حظػر شػلنات األسػللة اؼبعارضػة السػورية كالػذم
سػػياخذ مفعول ػ يف  1ح ي ػراف /يونيػػو امػػا كشػػلن ركسػػيا لةطاريػػات ػواري  S-300اغبكومػػة السػػورية.
كلقد مت عقد اجتماعات لكتلة أ د ا سوريا اؼبوالية للمعارضػة كاػذل عقػد مػؤسبر دكحل حػوؿ سػوريا يف طهػراف
يف  29أيار/مايو.
 .17يف  7أيار/مايو أطلق كزير اػبارجية الركس سَتج الفركؼ ككزير اػبارجية األمريكػ جػوف اػَتم مةػادرة
سياسية مشًتاة هتدؼ عقػد مػؤسبر دكحل امتابعػة الجتمػاع جنيػل الػذم عقػد يف /30يونيػو ح يػراف 2012
كالػػذم مت توهب ػ بةيػػاف مشػػًتؾ .كاف اػػاف التػػاري يقػ َّػرر بعػػد يبكػػن لبل ػًتاح اسػػر اعبمػػود الدبلوماس ػ ذا ػػاـ
بتوفَت عملية سياسية شاملة إل ا العنل.

باء -السياق العسكري
 .18لقد انتشرت األعماؿ العدائية يف سوريا بشكل مطهرد يف األشػهر األخػَتة كبػو منػاطق جديػدة كعلػ كبػو
مت ايد عل طوؿ االنقساـ الطائف  .ك د أدت التكتيكات الوحشية اليت اعتمدت خبلؿ العمليات العسػكرية ال
سػػيما مػػن ةػػل القػوات اغبكوميػػة ؾبػػازر متكػػررة ك دمػػار يسػػةق لػ مثيػػل .ك ػػد أ ػػةح النػ اع أاثػػر عقيػػدا
ألف العنل بدأ يبتد الةلداف اجملاكرة فبا يهدد السبلـ كاالستقرار يف اؼبنطقة.
القوات الحكومية والميليشيات التابعة للحكومة
 .19كا ل وات اغبكومة يبل األكلوية للسيطرة عل اؼبراا اغب رية الرئيسية كخطوط اال صاؿ الرئيسػية الػيت
ػربا اؼبنػػاطق االس ػًتا يجية .باسػػتثنا مدينػػة الر ػػة سب هكن ػ اغبكومػػة مػػن السػػيطرة عل ػ صبيػػع اؼبػػدف الرئيسػػية رغػػم
مواجهػػة ربػػديات خطػػَتة يف حلػػا كدرعػػا كديػػر ال ػ كر .كيف اآلكنػػة األخػػَتة أطلق ػ عملياهتػػا ال يػػة يف ن ػواح
ؿبافظػػات دمشػػق كدرعػػا كضبػػص لطػػرد اعبماعػػات اؼبسػػللة مػػن اؼبوا ػػع االسػًتا يجية كاغبفػػاظ علػ طػػرؽ اإلمػػداد
الرئيسية يف الػةبلد .كيف عمليػات أخػرل سػع القػوات اغبكوميػة طػع خطػوط اإلمػداد الػيت ػربا اعبماعػات
اؼبسللة بشةكات الدعم يف الةلداف اجملاكرة.
 .21كيف الو نفس كبدعم من اللجاف الشعةية اعتمد اعبيش بشكل مت ايد علػ اسػًتا يجيت الطويلػة األمػد
ال ػػيت تمث ػػل يف اغبرم ػػاف م ػػن الغ ػػذا كاإلم ػػدادات الطةي ػػة اؼبن ػػاطق اؼب ػػطربة اتكتيػ ػ ؼبن ػػع وس ػػع اعبماع ػػات
اؼبسللة ك شريد السكاف ا ليُت سران.
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 .21يف اؼبن ػػاطق ال ػػيت س ػػيطر عليه ػػا اعبماع ػػات اؼبس ػػللة يف ا افظ ػػات الش ػػمالية كالش ػػر ية اس ػػتانف القػ ػوات
اغبكومية ضببلت صفها الوحشية الػيت كػ ػػوف عشػوائية فػ ػ اثػَت مػن األحيػاف كذلػ باسػتخداـ ؾبموعػة كاسػعة
م ػػن األس ػػللة .كباإلض ػػافة عملي ػػات القص ػػل اعب ػػوم اؼبتوا ػػلة أطلقػ ػ الصػ ػواري االسػ ػًتا يجية كالقناب ػػل
العنقودية ك نابل الةاريوـ اغبرارم .كيةدك أف هذا ج من اسًتا يجية أكسع نطا ا هتدؼ قويض دعػم اؼبػدنيُت
للجماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة ك ػػدمَت الةني ػػة التلتي ػػة .كاس ػػتهدف غالةي ػػة ه ػػذ اؽبجم ػػات اؼب ػػدف
كاألحيػػا ال ػػيت س ػػيطر عليه ػػا اعبماع ػػات اؼبس ػػللة أك ال ػػيت س ػلهل ليه ػػا ه ػػذ األخ ػػَتة ب ػػدال م ػػن أف س ػػتهدؼ
بالتلديد القواعد العسكرية لتل اعبماعات.
 .22كلقد أثرت االنشقا ات كاإل ابات يف درات القوات اغبكومية كسباسكها .كإلهباد القوة القتالية اعتمدت
اغبكومػة بشػكل مت ايػد علػ ميليشػيا مواليػة ربولػ يف اآلكنػػة األخػَتة جػيش الػدفاع الػوطٍت كهػ ػوات شػػة
عسػػكرية .كالبرط ػ هػػذ الق ػوات للػػدفاع عػػن الػػنفس بصػػورة منتظمػػة يف العمليػػات القتاليػػة جانػػا كحػػدات
اعبيش كه وات مستمدة أساسا من اجملتمعات اؼبوالية لللكومة.
 .23اـ مقا لو ح ب اهلل يف اآلكنة األخَتة بدعم اعبيش السورم علنان خبلؿ العمليات اليت أجريػ بػالقرب مػن
القصَت عل طوؿ اغبدكد اللةنانية بينما اـ أع ا مػن اعبةهػة الشػعةية لتلريػر فلسػطُت  -القيػادة العامػة بالشػ
نفس حوؿ ـبيم الَتموؾ يف دمشق.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .24ل ق ػػد عػ ػ زت اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة س ػػيطرهتا علػ ػ اؼبن ػػاطق ال ػػيت احتلته ػػا يف ا افظ ػػات
الشمالية كالشر ية لكنها تمكن من التقدـ داخل اؼبنػاطق الرئيسػية مػن دمشػق كحلػا كضبػص .كبافتقارهػا
االنسػػجاـ الػػبلزـ مػػن اجػػل القيػػادة كاالن ػػةاط التشػػغيل كالػػدعم اللوجسػػيت كجػػدت هػػذ اعبماعػػات ػػعوبة يف
مواجهة معا ل اغبكومة حيث القتاؿ يكتنف اعبمود حد اةَت.
 .25لقػػد فشػػل ؾبلػػس القيػػادة العسػػكرية العليػػا اؼبشػػًتاة ال ػذم يفػػًتض أن ػ أنشػػل ل ػػماف كحػػدة القيػػادة عل ػ
اؼبسػػتول الػػوطٍت حػػىت اآلف يف راي ػ ـبتلػػل مصػػادر الػػدعم اللوجسػػيت كدمػػع شػػةكات القيػػادة كزبفيػػل ػػاثَت
اعبماعات األاثر طرفان .ف عدـ درة اجمللس عل دعم كحدا لوجستيا يهػدد بتقػويض ؿباكال ػ لتوحيػد ـبتلػل
اعبماعات اؼبسللة رب بساط سلطت .
 .26كلقػػد ام ػ اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة أي ػػا بقصػػل متقطػػع للموا ػػع اؼبواليػػة لللكومػػة مثػػل
فوعػػا يف دلػػا كفرض ػ حصػػارا مشػػددا عل ػ ػػرل مواليػػة لللكومػػة قػػع يف ا افظػػات الشػػمالية مثػػل اؼبنػػاطق
الشيعية انةل كال هرا يف حلا.
 .27اف ال ي ػػادة يف ميليش ػػيات األ ليػ ػات اؼبؤي ػػدة لللكوم ػػة كك ػػوؼ ا ػػبل اعب ػػانةُت م ػػن خ ػػبلؿ موا عهم ػػا داخ ػػل
اجملتمعات ا لية الداعمة لكل منهػا عػ ز األعمػاؿ العدائيػة علػ طػوؿ اػبطػوط الطائفيػة .ف اػبطػاب االسػتف ازم
اتل التصروبات اليت درت مؤخرا من ةل اؼبتلدث باسم اعبيش السورم اغبر هتدد برثػارة التلػريض للعنػل
العشوائ كالشامل ضد األ ليات.
 .28كال ػ اؿ اعبماعػػات اؼبسػػللة مػ هكدة أساسػان باألسػػللة الصػػغَتة كاألسػػللة اػبفيفػػة لكػػن ب يػػادة مللو ػػة يف
األنظمة اؼب ادة للدبابات كاؼب ادة للطائرات كاذل يف األسللة النارية غَت اؼبةاشرة اليت دم يف الغالا مػن
ةػػل الػػدكؿ الداعمػػة كغَتهػػا مػػن اعبماعػػات اؼبسػػللة يف اؼبنطقػػة .كاسػػتخدم مػػدافع هػػاكف كاؼبدفعيػػة السػػتهداؼ
موا ع اعبيش كاذل بعض اؼبوا ع اؼبوالية لللكومة اليت يتمرا فيها اعبيش عادة.
عجل أعماؿ العنل اعبارية التطرؼ بُت اؼبقػا لُت اؼبنػاكئُت لللكومػة فبػا ظبػح للجماعػات اؼبتطرفػة
 .29لقد ه
كخا ة منها جةهة النصرة أف صةح أاثر اثَتا .كلقد أضل هذ اجملموعة ج ا مػن ػ كأحيانػا اؼبشػارؾ الرائػد
يف معظ ػػم العملي ػػات الرئيس ػػية ال ػػيت أجريػ ػ م ػػن ة ػػل اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة بف ػػل نظيمه ػػا
كان ػػةاطها االف ػػل كزيػػادة افا هتػػا التشػػغيلية كامػػا بسػػةا ال يػػادة يف فػػرص حصػػوؽبا علػ الػػدعم اػبػػارج  .كمنػػذ
اإلعػػبلف عػػن عبل اهتػػا مػػع اعبنػػاح العرا ػ لتنظ ػيم القاعػػدة أم مػػع دكلػػة العػراؽ اإلسػػبلمية يةػػدك أف هنػػاؾ دعػػم
مت ايد ؽبذ اجملموعة من ةل اعبماعات اؼبتطرفة اإل ليميػة مػن حيػث ان ػماـ اجملنػدين كاؼبعػدات .ككا ػل اؼبقػا لوف
األجانػػا دبيػػوؽبم اعبهاديػ ع يػ ػػفوفها كهػػم غالةػػا مػػا يصػػلوف مػػن الػػدكؿ اجملػػاكرة .كنشػػات ػػوهرات بػل كحػػىت
اشتةااات بُت جةهة النصرة كاعبماعات ا لية األخرل بشاف مسائل اغبكم كالسلطة.
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 .31ك ام اعبماعات اؼبتطرفة األخرل أي ػا بتوطيػد ربالفػات شػارؾ يف عمليػات تاليػة اةػَتة يف ػاؿ دمشػق
كحوؽبػػا .كمػػن دكف انتمػػا دائػػم جمللػػس القيػػادة العسػػكرية العليػػا اؼبشػػًتاة ام ػ ربالفػػات مثػػل اعبةهػػة اإلسػػبلمية
السورية كاعبةهة اإلسبلمية لتلرير سورية بوضع هياال اغبكم اػبا ة هبػا دبػا يف ذلػ اآلليػات األمنيػة كالسياسػية
كالق ائية.

القوات األخرى
 .31ع ػ زت كحػػدات اغبمايػػة الشػػعةية يف ح ػ ب الوحػػدة الػػديبقراط التابعػػة رظبيػػا اجمللػػس األعل ػ الكػػردم
سػلطتها علػ عػػدة مػػدف ارديػػة .كيف ؿباكلػػة للةقػػا بعيػػدا عػن القتػػاؿ امػ باالشػػتةاؾ بشػػكل متقطػػع مػػع القػوات
اغبكوميػػة كمػػع اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة مػػن أجػػل السػػيطرة عل ػ اؼبنػػاطق الكرديػػة يف ػػاؿ ك ػػاؿ
شػػرؽ سػػوريا .كلقػػد غػػدت االشػػتةااات أاثػػر ػوا را مػػع اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة عل ػ الػػرغم مػػن
بعػػض اال فا ػػات العسػػكرية ا ليػػة كالعمليػػات اؼبشػػًتاة بػػُت الطػػرفُت يف بعػػض األحيػػاف امػػا اػػاف هػػو اغبػػاؿ يف
الشي مقصود يف حلا.

جيم-الحالة االجتماعية االقتصادية واإلنسانية
 .32ككفق ػػا للتق ػػديرات ال ػػيت ق ػػدمها الوا ػػاالت اإلنس ػػانية التابع ػػة لؤلم ػػم اؼبتل ػػدة يوج ػػد أاث ػػر م ػػن  6.8ملي ػػوف
شػػخص ؿبا ػػر يف اؼبنػػاطق اؼبت ػػررة مػػن النػ اع أك لػ الػػيت سػػيطر عليهػػا اؼبعارضػػة أك الجئػػوف يف الػػدكؿ اجملػػاكرة
كهم يف حاجة مساعدة عاجلة .كما يقرب من نصل هؤال هم من األطفاؿ.
 .33ك ػػد اثػهػر الػنقص اغبػػاد يف الغػػذا كالػػدكا كالو ػػود كالكهربػػا خا ػػة يف اؼبػػدف ا ا ػػرة بشػػكل خطػػَت علػ
سبتػػع السػػوريُت بػػاغبقوؽ اال تصػػادية كاالجتماعيػػة األساسػػية .كمػػن اؼبثػػَت للقلػػق خا ػػة مػػع ا ػًتاب فصػػل الصػػيل
ردا ة نوعية اؼبيا كاؼبرافق الصلية كخطر ار فاع األكبئػة .ك هأدل ػدمَت اؼبستشػفيات يف اؼبػدف الرئيسػية يف سػوريا
قػػويض ػػوفَت اػبػػدمات الصػػلية كخا ػػة بالنسػػةة لؤلف ػراد الػػذين يعػػانوف مػػن األم ػراض الطويلػػة األمػػد كاألم ػراض
اؼب منػػة .كحسػػا اليونيسػػل سػػتخدـ نسػػة  %21مػػن اؼبػػدارس يف الػػةبلد ألغ ػراض عسػػكرية أك مت ربويلهػػا
مبلجل فبا يؤثر عل عليم مئات اآلالؼ من األطفاؿ.
 .34ككفقػا لواػػاالت اؼبعونػػة التابعػػة لؤلمػػم اؼبتلػػدة كعلػ الػرغم مػػن االحتياجػػات اإلنسػػانية اؼبت ايػػدة بسػػرعة فػػاف
مكانية الو وؿ الناس يف اؼبناطق اؼبت ررة من النػ اع تػتم عر لتهػا بشػدة .كيواجػ العػاملوف يف اجملػاؿ اإلنسػاين
ايد العقةات الةَتك راطية كالتشغيلية .كباإلضافة اؼبخاطر األمنية يهد انتشار نقاط التفتيش التابعة لللكومة

امػػا لػ التابعػػة للمعارضػػة اؼبسػػللة العمليػػات اإلنسػػانية الشػػاملة .ال يػ اؿ مقػػدمو الرعايػػة الصػػلية مسػػتهدفُت
مةاشرة من ةل القوات اغبكومية كبعض اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة.
 .35بلغ عدد السوريوف الذين يعانوف من التشرد الداخل  4225مليونا .أما انتشػار الصػراع اؼبػدف الػيت اػاف
ينظػػر ليهػػا امػػبلذ رمػػن فقػػد أج ػ العديػػد مػػن السػػوريُت اؼبنف ػ مػػن جديػػد .ك ػػد اسػػتهدؼ اؼبشػػردكف داخليػػا
عمػػدا يف ؿبافظػػة ضبػػص .كحػػىت اآلف فقػػد ع ػ أاثػػر مػػن  1.6مليػػوف سػػورم اغبػػدكد لطلػػا اللجػػو  3.ك عػػاين
النسا يف ـبيمات البلجئػُت مػن العنػل القػائم علػ اسػاس اعبػنس دبػا يف ذلػ االسػتغبلؿ اعبنسػ كاالغتصػاب
كال هبات القسرية.
 .36ػػدهورت أكضػػاع البلجئػػُت الفلسػػطينيُت السػػوريُت خػػبلؿ األشػػهر اؼباضػػية .ك شػػَت قػػديرات األكنػػركا أف مػػا
يقرب من  235ألل الجل فلسطيٍت د شػهردكا مػن بيػنهم أاثػر مػن  53ألػل كسػتة رالؼ ػد ف هػركا لةنػاف
كاألردف عل التواحل .كهناؾ حواحل  1111من البلجئُت الفلسطينيُت الذين طلةوا اللجو غ ة.
 .37كلقد عهدت اعبهات اؼباكبة يف  31اانوف الثاين/يناير بتقدًن أاثر من  1.5مليػار دكالر مػن اؼبسػاعدات
يتم الوفا ال دبةلغ  711مليوف دكالر من هذ التعهدات.
يف مؤسبر است افت الكوي  .كحىت اآلف
ه

ثالثاً -االنتهاكات المتعلقة بمعاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال
ألل -اجملازر
 .38خبلؿ الفًتة اؼبشمولة بالتقرير سجل  17حادثان وبتمػل أف يطػابق عريػل اجملػ رة .4كيف اغبػوادث التاليػة ثةتػ
نية القتل اعبماع العمد كيف بعض اغباالت اادت هوية اعباين .كما اؿ اغباالت األخرل يد التلقيق.

3
ػجلوا ك/أك اسػػتفادكا مػػن اؼبسػػاعدة يف بلػػداف ؾبػػاكرة كيف ػػاؿ أفريقيػػا
ك ػػل عػػدد البلجئػػُت السػػوريُت الػػذين أبلػػغ عػػنهم بو ػػفهم سػ ه
موزعُت االتاحل :العراؽ148 028 :؛ األردف 474 405؛ لةناف476 838 :؛ رايا350 736 :؛ مصر68 865 :؛ اؿ أفريقيا.10 052 :

 4انظر  59/22 AHRCالفقر ر م  42للتعريل الذم انتهجت اللجنة يف هذا اػبصوص.
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القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
الصنمين
 .39هاصبػ القػوات اغبكوميػػة مدينػػة الصػػنمُت يف ؿبافظػػة درعػػا يػػوـ  11نيسػػاف/أبريل .اػػاف بػػداخل اؼبدينػػة كبػػو
 311مقا ل من لوا شهدا الصػنمُت اؼبعػارض .كحسػا األمبػاط اؼببلحظػة بػدأ اؽبجػوـ بقصػل مػدفع ػبل غػ ك
برم .كبسةا نقص يف األسللة كالذخَتة انسلة اعبماعة اؼبسللة من اؼبدينة بعد خسائر فادحة.
 .41كيةػػدك أف اؼبػػدنيُت الفػػارين مػػن اؽبجػػوـ يسػػتهدفوف كيقتلػػوف .ذ تػػل أحػػد عشػػر فػػردان مػػن أسػػرة السػػلطاف ؿبمػػد
العتم ػػة كس ػػةعة أفػ ػراد م ػػن أس ػػرة ؿبم ػػد النص ػػار عن ػػدما ضػ ػرب س ػػيار انبا بق ػػذائل .ككردت ادع ػػا ات متع ػػددة في ػػد
باسػػتخداـ ال ػدركع الةش ػرية كلكػػن يتس ػػن ااي ػػدها .كأاػػدت ركاي ػػات متع ػػددة غػػَت مةاش ػػرة أف الق ػوات اغبكومي ػػة
استعان يف غ كهػا حبػ ب اهلل كسػا ادعػا ات فيػد بار كػاب فظػائع ضػد النسػا كاألطفػاؿ .بيػد أف هػذ اؼبعلومػات
يتااد منها حسا معيار اإلثةات اؼبعموؿ ب .
بانياس
 .41هاصب القوات اغبكومية كاؼبيليشيات التابعة ؽبا رية الةي ا يف  2أيار/مايو كبعدها يف يػوـ  3أيار/مػايو حيػان
يف بانيػػاس كابلنبػػا يف ؿبافظػػة طرطػػوس .كيف م ػواد فيػػديو يػػل أ ػػا ػػورت يف أعقػػاب اؽبجػػوـ هػػرت العش ػرات مػػن
جثث النسا كاألطفاؿ كاليت يةدك أف الكثَت منها تل من مسافة ريةة .ك شَت األدلة اليت مت صبعهػا حػىت اآلف
أف اعبناة هم من اؼبيليشيات التابعة لللكومة .ف اللجنة وا ل ربقيقها يف هذ اغبادثة.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
دير الزور
 .42يةدك أف أحد عشر رجبل أعدموا بطلقػات ناريػة يف مػؤخرة الػرأس يف ػاري كزمػن غػَت معػركفُت .ككرد أف زعيمػا
معركفا عبةهة النصرة من اؼبملكة العربية السعودية يدع سورة اعب راكم أطلق النار علػ الرجػاؿ الػذين اػانوا أمامػ
جاثُت علػ راػةهم مربػوط االيػادم كمعصػويب االعػُت .كأعلػن اعبػ راكم أنػ اػاف ينفػذ حكمػان ػادران عػن هتا كمػة
الشرعية للمنطقة الشر ية يف دير ال كر.هت

حوادث ما تزال قيد التحقيق

قرية آبل
 .43زعػػم أف ريػػة ربػػل يف ريػػل ضبػػص اانػ مو ػػع معراػػة دارت بػػُت اعبػػيش السػػورم اغبػػر كالقػوات اغبكوميػػة يف
أكاخر رذار/مارس .كأسػفرت اؼبعراػة عػن مقتػل  13شخصػا مػنهم  5نسػا كأربعػة أطفػاؿ .كأحر ػ اعبثػث علػ مػا
يةدك.
البرج
 .44يف ال ج دبلافظة ضبص تل  11شخصا يف ركؼ د شكل
نسا من بُت ال لايا .ك ةادل اغبكومة كاعبماعات اؼبسللة االهتامات.

اإلعداـ برجرا ات موج ة .كاانػ شبػاين

طريق طرطوس حمص
 .45يف  11نيسػاف/أبريل عرضػ أسػػرة بدكيػة قػػيم علػ جانػػا الطريػق بػالقرب مػػن ريػة علويػػة هجػوـ فقتػػل
أفرادهػػا .كلقػػد تػػل اػػل مػػن األـ كاألب كأطفاؽبمػػا السػػةعة دكف الثامنػػة عشػػرة مػػن العمػػر صبيعػػا كاػػذل تلػ جػػدة
األسػػرة .كألقػ سػػكاف ؿبليػػوف ػػوركا اعبثػػث اللػػوـ علػ اؼبيليشػػيات التابعػػة لللكومػػة بينمػػا هػػر أفػراد األسػػرة األبعػػد
عل شاشة التلف يوف يتهموف هتعصابات رهابيةهت.
جديدة الفضل
 .46صبع ػ ػ ركاي ػػات متع ػػددة ع ػػن ح ػ ػوادث ك ع ػ ػ يف جدي ػػدة الف ػػل غ ػػريب ؿبافظ ػػة دمش ػػق ب ػػُت  15ك24
أبريل/نيساف حيث واجدت اعبماعػات اؼبسػللة اؼبناه ػة لللكومػة يف اؼبدينػة كالػيت اانػ أي ػا موطنػا آلالؼ مػن
اؼبشػػردين داخليػػا .كزعػػم أف اعبػػيش السػػورم اغبػػر اسػػتو عل ػ نقطػػة فتػػيش خػػارج نػواح جديػػدة عرطػػوز فبػػا دفػػع
اغبكومة شن عملية عسػكرية يف  15نيسػاف/أبريل لػ الفػوج  111كاللػوا الرابػع .كمت غػبلؽ نقػاط الو ػوؿ
اؼبنطقػػة مػػن ةػػل القنا ػػة اؼب ػوالُت لللكومػػة اؼبتمرا ػ ين عل ػ نقػػاط اػبػػركج .كمػػع اشػػتداد حػػدة القتػػاؿ حو ػػر
السكاف اؼبدنيوف جانا اؼبئات من مقا ل اؼبعارضة داخل اؼبنطقة .ك تػل الفػاركف مػن القتػاؿ رغػم عػدـ مكانيػة
التااد فبػا ذا اػانوا مقػا لُت أك مػدنيُت .كسػجل أي ػا ادعػا ات متعػددة عػن عمليػات عػداـ خػارج نطػاؽ القػانوف
للمقا لُت اؼبناه ُت لللكومة.
ن بّل
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 .47نةػػل ه ػ مدينػػة شػػيعية يف ؿبافظػػة حلػػا ل ػ رب ػ حصػػار اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة منػػذ
سبوز/يوليو  .2112كيف ؿباكلة عبلا الطعاـ كالدكا الةلدة كبنا ن عل معلومػات فيػد برمكانيػة العةػور بسػبلمة
خػػرج مػػا بػُت  31ك 41رجػػبل مػػن الةلػػدة متػػوجهُت عفػػرين يف منتصػػل نيسػػاف/أبريل .كبػر ًتاهبم مػػن ريػػة ػػدع
ال يارة نصا امينان للقافلة تل فيػ مػا بػُت  15ك 21رجػبلن كألقػ القػةض علػ الةػا ُت .ك شػَت األدلػة أف بعػض
الرجاؿ يف القافلة ردبػا اػانوا مسػللُت باألسػللة اػبفيفػة غبمػايتهم مػن االعتػدا  .ك سػتطع اللجنػة التااػد مػن هػذ
الظركؼ كبالتاحل من مدل انونية مصرعهم .ك تااد أي ا م اعم فيد باف جثث القتل نكل هبا.
خربة السودا
 .48دخل القوات اغبكومية رية خربة السودا يوـ  15أيار/مػايو يف ؿباكلػة ؼبهاصبػة القػوات اؼبناه ػة اؼبوجػودة
يف الةلػػدة .كبعيػػد ذل ػ هػػرت م ػ اعم فيػػد بو ػػوع عمليػػات عػػداـ بػػرجرا ات مػػوج ة سػػتند يف ج ػ منهػػا أدلػػة
مصورة بالفيديو لؤلشخاص اؼبتوفُت.

إعدام سجناء في ثالث محافظات
 .49ال ػ اؿ التلقيقػػات جاريػػة ؼبعرفػػة مػػا ذا اػػاف مسػػؤكلو األمػػن يف سػػجن غػػرز اؼبرا ػ م يف رذار/مػػارس كسػػجن
ػػيدنايا يف نيسػػاف/أبريل كسػػجن حلػػا يف شػػهر أيار/مػػايو ػػد بػػدأكا يف عػػداـ السػػجنا ردا عل ػ هجػػوـ شػػنت
اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة يف ؿباكلة منهم لصد اؽبجوـ.
 .50هنال ػ اسػػةاب معقولػػة لبلعتقػػاد ب ار كة ػ جريبػػة اغبػػرب اؼبتمثلػػة يف القتػػل يف اثنت ػُت مػػن اجملػػازر ار كةتهػػا
الق ػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا بينمػػا ار كة ػ اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة ؾب ػ رة كاحػػدة .ف
القتػػل يف بانيػػاس كالصػػنمُت يتناسػػا مػػع مبػػا اؽبجمػػات الواسػػعة النطػػاؽ علػ السػػكاف اؼبػػدنيُت مػػن ةػػل اغبكومػػة
كبالتػاحل ػد يصػل حػد القتػػل اجريبػة ضػد اإلنسػانية .يف اغبػوادث األخػػرل الػيت ال ػ اؿ يػد التلقيػق مت التااػػد
من ك وع القتل غَت اؼبشركع كلكن ال يبكن بعد التعرؼ عل اعبناة ك ركؼ القتل ما زال غَت كاضلة.

باء-أعمال القتل غير القانوني األخرى
اإلعدام بإجراءات موجزة وجريمة القتل التي ترقى إلى جريمة حرب

 .51كب ػػالت امن م ػػع وا ػػل الن ػ اع يف س ػػوريا ه ػػرت أمب ػػاط مركع ػػة م ػػن اإلع ػػداـ ب ػػرجرا ات م ػػوج ة كالقتػ ػل .ذ يع ػػد
األشخاص ا تج كف الذين يعتقد أ م متعاطفوف مع اؼبعارضة يف مو ع هش كيةػدك أ ػم أاثػر ضػلايا هػذ اعبػرائم.
كأ ػةل عمليػػات القتػػل االنتقػػام شػػائعة بشػػكل مت ايػػد كسبثػل انتهااػػا مةاشػرا غبظػػر األعمػػاؿ االنتقاميػػة .أمػػا تػػل
اؼبدنيُت بنَتاف القنا ة ك تل الرهائن ك تل اؼبعتقلُت عندما يتعرض أحد مرااػ االحتجػاز للهجػوـ فكػل ذلػ أمبػاط
لوحظ يف الفًتة اؼبشمولة بالتقرير .ك شَت األدلة أف ابل من اعبماعػات اؼبؤيػدة لللكومػة كاؼبناه ػة ؽبػا مسػؤكلة
عن ذل .

القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .52انتشػػل أاثػػر مػػن  211جثػػة مػػن ػػر القويػػق يف حلػػا منػػذ أف ااتشػػف  81جثػػة ألكؿ مػػرة هنػػاؾ يف 29
اانوف الثاين/يناير .كك ل طةيا  141جثة شاهدها شخصػيا .كاػاف العديػد مػن ال ػلايا يف عػداد اؼبفقػودين يف
اؼبناطق اليت سيطر عليها اغبكومة من اؼبدينة .كلقد ااف بعض من انتشلوا رهن االحتجاز ما لػدل ـبػابرات القػوات
اعبوية أك االستخةارات العسكرية .كااتشل أفراد أسرهم هذا األمر ما بدفع رشاكل كاػاالت االسػتخةارات مػن
أجػػل اغبصػػوؿ عل ػ معلومػػات غػػَت رظبيػػة أك عػػن طريػػق ؿبتج ػ ين رخ ػرين أفػػرج عػػنهم مػػن هػػذ اؼبرافػػق كأاػػدكا كجػػود
أحةائهم هناؾ.
 .53كيف درعػػا اعتقػػل رجػػبلف يف منػ ؿ اسػػتو عليػ األمػػن العسػػكرم يف بلػػدة الشػػجرة يف اػػانوف الثاين/ينػػاير .لقػػد
ػػاـ األمػػن العسػػكرم باالنسػػلاب يف  16رذار/مػػارس .كيف اليػػوـ التػػاحل كجػد األ ػػارب الػػرجلُت يف اؼبنػ ؿ ك ػػد أرديػػا
تيلُت بالر اص كعبلمػات التعػذيا كاضػلة عليهمػا .كيف درعػا أي ػا يف اػانوف الثاين/ينػاير تػل رجػبلف بالر ػاص
عنػػد نقطػػة فتػػيش بػػالقرب مػػن جسػػر خربػػة غ الػػة كأ ػػيا ثالػػث ػػركح بليغػػة .كبعػػد ذل ػ أطلػػق اعبنػػود النػػار عل ػ
الرجل اؼبصاب فقتلو .
 .54ك وا ل اإلببلغ عن ك وع عمليات عداـ ميداين أثنا عمليات عسكرية كاسػعة النطػاؽ .كك ػل أحػد هػؤال
األشػػخاص الػػذين أجريػ معهػػم مقابلػػة كاػػاف فوجػ يقػػوـ بعمليػػات يف منطقػػة الػػوعر كبػػاب عمػػرك يف ضبػػص عػػداـ
م ػػدنيُت بي ػػنهم طف ػػبلف يف من ػػازؿ ح ػػىت ال يةوحػ ػوا ؼبق ػػا ل اعب ػػيش الس ػػورم اغب ػػر اؼبػ ػرابطُت ب ػػالقرب م ػػنهم دبك ػػاف
كجودهم.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
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 .55لقػد هػر ا العلػن فيػػديو يعػرض طفػبلن يشػارؾ يف طػػع رأس رجلػُت .بعػد التلقيػق الػػذم أجر ػ اللجنػة ةػػُت
أف هنػاؾ أسػػةاب معقولػػة ػػدعو االعتقػػاد بػػاف شػريا الفيػديو حقيقػ كأف الػػرجلُت اانػػا مػػن أفػراد اعبػػيش السػػورم
ك تبل اما هو مةُت هناؾ .ك يتسن التعػرؼ علػ اعبنػاة كلكػن األدلػة شػَت ػورط لػوا أسػود التوحيػد يف عمليػة
اػبطل.
اعبماع ػػات اؼبس ػػللة
 .56كيف دمش ػػق س ػػجل ثبلث ػػة حػ ػوادث منفص ػػلة لش ػػةاب تلػ ػوا بنػ ػَتاف نا ػػة نس ػػة
اؼبناه ػػة لللكومػػة .كيف شػػةاط/ف اير كيف  7ك  21نيسػػاف/ابريل مت اطػػبلؽ النػػار كمصػػرع ثبلثػػة شػػةاب دبػػن فػػيهم
طفػػل رضػػيع كذل ػ يف منطقػػة السػػيدة زينػػا يف دمشػػق .كيف يػػوـ  19نيسػػاف/أبريل تػػل شػػاب بالطريقػػة ذاهتػػا يف
الةلدلية أي ا يف منطقة دمشق.
 .57ف الق ػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا ف ػػبل عػػن اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة ػػد ار كة ػ
ج ػرائم حػػرب كانتهك ػ حقػػوؽ اإلنسػػاف بر ػػدامها عل ػ اإلعػػداـ بػػرجرا ات مػػوج ة .ف القتػػل
ج ػرائم تػػل ر ػ
جػرائم ضػد
اؼبر كا مػن ةػل اغبكومػة شػكل جػ ا مػن هجمػات كاسػعة النطػاؽ ضػد السػكاف اؼبػدنيُت كير ػ
اإلنسانية .ف العةث ك شوي جثث اؼبو دبا يف ذل من خبلؿ اغبرؽ كالتشػوي هػو جريبػة حػرب ار كةهػا األفػراد
من ابل اعبانةُت.

جريمة الحرب المتمثلة في إصدار األحكام أو تنفيذ حكم اإلعدام بدون محاكمة عادلة
الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .58علػ مػػدل األشػػهر السػػتة اؼباضػػية أنشػػات اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة رليػػات ػػائية ك داريػػة يف
صبيػع أكبػػا حلػػا كدرعػا ك ػػاؿ دلػػا كالر ػة كاغبسػػكة كديػػر الػ كر كأجػ ا مػػن شػرؽ ؿبافظػػة دمشػػق يف ؿباكلػػة
ؼبل الفراغ الناجم عن غياب اؼبؤسسات اغبكومية.
 .59كيف ؿبافظ ػػات حل ػػا كدمش ػػق كدرع ػػا ك دل ػػا كدي ػػر الػ ػ كر كالر ػػة ح ػػوام أش ػػخاص – م ػػدنيوف كجن ػػود
حكوميوف عاج كف عن القتاؿ  -كأعدموا دكف ؿباامة عادلة .كيف هذ ا افظات طةق اعبماعات اؼبسػللة معيػار
هتاأليادم اؼبلطخة بالدما هت الف فاض للداللة عل اؼبسؤكلية عن السلوؾ اإلجرام الذم يستلق عقوبة اإلعداـ.

 .61كيف ؿبافظيت درعا كالر ة استخدم اعبماعات اؼبسللة ؿباامات كعمليػات عػداـ استعراضػية علنيػة ألسػرل
ابعُت لللكومة حىت ظهر سلطتها ك ةث اػبػوؼ يف ػفوؼ السػكاف اؼبػدنيُت .كيف ـبػيم الَتمػوؾ بدمشػق أعػدـ
شخصاف اهتمػا بتعاك مػا مػع اغبكومػة شػنقان يف سػاحة عامػة يػوـ  2رذار/مػارس مػن دكف االسػتناد ا حكػم يصػدر
عػن ؿبكمػػة مشػػكلة طةقػػا للقػػانوف .كيف  14أيار/مػػايو أ ػػدـ مقػػا لوف يػػدعوف أ ػػم مػػن الدكلػػة اإلسػػبلمية يف العػراؽ
كببلد الشاـ عل عداـ ثبلثة أسرل هم من العلويُت كذل يف ساحة عامة يف مدينة الر ة .كذار اغبكػم أف اإلعػداـ
مت انتقامػ ػا ؼب ػػذابح باني ػػاس كضب ػػص .كازب ػػذت سلس ػػلة ا اام ػػات ال ػػيت ج ػػرت يف مدين ػػة الر ػػة كالش ػػجرة كدرع ػػا يف
نيسػػاف/أبريل أبعػػادان طائفيػػة .كذاػػر الػػركاة أف اعبنػػود العلػػويُت اؼبعتقلػػُت دائمػػا مػػا يػػدانوف كيعػػدموف بينمػػا وبكػػم عل ػ
اآلخرين بالسجن أك يطلق سراحهم.
 .61كيف حلا نال االنقسامات بػُت اعبماعػات اؼبسػللة مػن اعبهػود الراميػة نشػا نظػاـ ػائ متماسػ .
ذ كرد أف ؿباكالت إلنشا هياال مدنية مسػتقلة إلنفػاذ القػانوف واجػ عرا يػل مػن ػادة اعبماعػات اؼبسػللة القلقػُت
مػػن التػػدخل يف مصػػاغبهم .كنتيجػػة للفشػػل يف اال فػػاؽ عل ػ هيئػػة لتطةيػػق القػػانوف يفػػرض النظػػاـ بشػػكل عسػػف
ك نشا ا اام بشكل ال يتوافق مع القانوف.
 .62ك تنػػافس هيئتػػاف علػ طةيػػق العػػدؿ -اجمللػػس الق ػػائ كيعمػػل باؼبػػذها القػػانوين اؼبسػػتمد مػػن مصػػادر ليميػػة
للقػػانوف بينمػػا طةػػق هيئػػة الش ػريعة فس ػَتاهتا للش ػريعة اإلسػػبلمية .كلكػػبل اآلليتػػُت ػػبلت ك يفيػػة كثيقػػة باعبماعػػات
اؼبسللة فبػا يبػس بن اهػة كاسػتقبلؿ هػا ُت اؽبيئتػُت .كزبتلػل هػذ ا ػاام يف قػديبها لل ػمانات األساسػية ال ػركرية
اامػػة عادل ػػة .ككفق ػػا ألح ػػد ال ػػذين ج ػػرت مق ػػابلتهم ال س ػػمح اؽبيئ ػػة الش ػػرعية يف حل ػػا للمل ػػامُت باؼبش ػػاراة يف
اإلجرا ات كسبثيل اؼبتهمُت.
 .63لقد أ دـ ال من اعبيش السورم اغبػر كاعبماعػات اؼبسػللة اإلسػبلمية علػ ار كػاب جريبػة اغبػرب اؼبتمثلػة يف
ػػدار اغبكػػم ك نفيػػذ دكف ا ةػػاع اإلج ػرا ات القانونيػػة يف ؿبافظػػات حلػػا كدمشػػق كدرعػػا ك دلػػا كديػػر ال ػ كر
كالر ة .كيف اغباالت اؼبو وفة درت األحكاـ كأعدـ األشخاص -الػذين اػانوا مػا عػاج ين عػن القتػاؿ أك مػدنيُت
دكف كجود أم حكم سابق ادر عن ؿبكمة قدـ ال مانات الق ائية اؼبعًتؼ عموما بان ال غػٌت عنهػا دبوجػاالقانوف الدكحل.
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القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .64وا ل القوات اغبكوميػة ازبػاذ اغبرمػاف مػن اغبريػة سػبلحان يف اغبػرب كالعقػاب اعبمػاع للمنػاطق السػكنية الػيت
ينظر ليها عل أ ا دعم اؼبعارضة اؼبسللة.
 .65كيلقػ القػةض علػ أفػراد مػن أسػر األع ػا اؼب عػومُت يف اعبماعػات اؼبسػللة وبتجػ كف .ففػ حادثػة موثقػػة
يف  11نيسػػاف/أبريل احتج ػ ت الفر ػػة األك رجػػبل ا ػػاف أخػػو يػػد الةلػػث عن ػ العتقال ػ عنػػد نقطػػة فت ػػيش يف
مدخل الكسوة دمشق من أجل رغام عل قدًن معلومات عن شقيق .
 .66ك عتقػ ػػل الق ػ ػوات اغبكوميػ ػػة كربتج ػ ػ بشػ ػػكل رك يػ ػػٍت األشػ ػػخاص عقابػ ػػا عل ػ ػ فبارسػ ػػتهم غبقػ ػػو هم اإلنسػ ػػانية
األساسػػية .فف ػ منتصػػل شػػهر اػػانوف الثاين/ينػػاير يف أعقػػاب مظػػاهرة سػػلمية يف السػػويدا ام ػ ػوات األمػػن
باعتقاالت صباعية .كااف من بُت اؼبعتقلُت أطفاؿ ال تجاكز أعمارهم  12سنة.
 .67كيف أـ كلػد بػػدرعا ألقػ اعبػػيش اغبكػػوم ك ػوات األمػػن القػػةض علػ رجػػاؿ عنػد نقػػاط فتػػيش جملػػرد أ ػم يف
سن اػبدمة العسكرية .كمنذ اانوف الثاين/يناير قوـ القوات اغبكومية لػدل مػدانبتها األحيػا السػنية يف غالةيتهػا يف
مدينة البلذ ية باعتقاؿ الرجاؿ كالنسا كاألطفاؿ .كيطلق الحقا سراح العديد من األشخاص ا تجػ ين خػبلؿ هػذ
اؼبػدانبات كغالةػػا مػا يعتقلػػوف لفػًتة طويلػػة مػن الػ من كلكػن مػػن دكف وجيػ هتػػم لػيهم كمػػن دكف ببلغهػم بالسػػةا
الذم ااف كرا اعتقاؽبم.
 .68كش ػػن الق ػوات اغبكومي ػػة عملي ػػات اعتق ػػاؿ لؤلش ػػخاص بطريق ػػة عس ػػفية عل ػ نط ػػاؽ كاس ػػع يف اؼبن ػػاطق ال ػػيت
اسػػتعادت الق ػوات اغبكوميػػة سػػيطرهتا عليهػػا أك ل ػ الػػيت انسػػلة اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة .كيف
منتصػػل اػػانوف الثاين/ينػػاير اعتقل ػ الق ػوات اغبكوميػػة الطػػبلب كاألطفػػاؿ معتقػػدةن كال هػػم للمعارضػػة اؼبسػػللة يف
أعقػػاب هجػػوـ بػػرم علػ بلػػدة عقربػػات يف شػػرؽ ضبػػاة .كنفػػذت الق ػوات اغبكوميػػة موجػػة فباثلػػة مػػن االعتقػػاالت يف
نػول بػدرعا يف منتصػل رذار/مػارس .كيف نيسػاف/أبريل خػبلؿ هجػوـ بػرم علػ القػرل السػنية ا يطػة بالقصػػَت يف
ضبص ألق مقا لو ح ب اهلل القةض عل أاثر من  51مدنيا خبلؿ عمليات فتيش اؼبنازؿ.

 .69للقوات اؼبسللة السورية سلطات كاسعة ال رادع ؽبا زبوؿ ؽبا اعتقاؿ اؼبدنيُت اؼبشػتة يف كالئهػم للمعارضػ  .ف
اعتقػػاؿ األشػػخاص أك احتجػػازهم عقابػان ؽبػػم عل ػ فبارسػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية هػػو عسػػل يف حػػد ذا ػ  .أمػػا
االعتقػػاالت الػػيت جػػرت عل ػ أسػػس سبيي يػػة مثػػل األ ػػل الػػديٍت أك اعبغ ػرايف لؤلشػػخاص هػػو أي ػػا انتهػػاؾ للقػػانوف
الدكحل غبقوؽ اإلنساف .كاعتقاؿ صبيع الرجاؿ الذين هم يف سػن القتػاؿ كاحتجػازهم دليػل علػ التعسػل كاالعتقػاؿ
اعبماع للمدنيُت دبن فيهم النسا كاألطفاؿ كاؼبسنوف يف اؼبناطق اليت عد مؤيػد نة للمعارضػة دبثابػة عقػاب صبػاع
كغَت انوين دبوجا القانوف الدكحل اإلنساين.

ىاء -أخذ الرىائن
 .71لقػػد مت سػػجيل ار فػػاع هائػػل يف حػػاالت أخػػذ الرهػػائن .كدبػػا أف ذلػ ذك طةيعػػة طائفيػػة يف اثػػَت مػػن األحيػػاف
فرنػ يشػعل نػػار االنتقػاـ كيػػؤجع التػو رات الطائفيػة .كاحتجػ أي ػا األجانػػا دبػن فػيهم الصػػلفيوف كرجػاؿ األعمػػاؿ
كأفراد عنا ر يف وات حفظ السبلـ .كال ستطيع األسر ربمل دفع الفدية كعوا ا عدـ دفعها ا لة.

القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .71حقق ػ اللجنػػة لكنهػػا تااػػد بشػػاف م ػ اعم فيػػد بػػاف اعبػػيش كاللجػػاف الشػػعةية أخػػذكا رهػػائن يف الكسػػوة
بدمشق كاؼب يرب بدرعا يف نيساف/أبريل .كيف اؼب يرب يف نيساف/أبريل أي ا عرض مدنيوف ؿبتج كف لدل اعبػيش
عل منت حافلة للتهديد بالقتل ما يو ل اعبيش السورم اغبر غارا عل اؼبنطقة.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .72يف  6رذار/مارس احتج ت اتيةة شهدا الَتمػوؾ بػالقرب مػن مر فعػات اعبػوالف أفػرادا مػن ػوة األمػم اؼبتلػدة
ؼبرا ةػػة فػػض االشػػتةاؾ كهيئػػة األمػػم اؼبتلػػدة ؼبرا ةػػة اؽبدنػػة .كاحتج ػ ت اعبماعػػة ذاهتػػا أربعػػة مػػن جنػػود حفػػظ السػػبلـ
العاملُت يف طار وة مرا ةػة فػض االشػتةاؾ يػوـ  7أيار/مػايو .كك ػع حػادث ثالػث بعػد أيػاـ مػن ذلػ عنػدما احتجػ
 18مقػػا بل مناكئػان لللكومػػة ثبلثػػة جنػػود حفػػظ السػػبلـ التػػابعُت ؽبيئػػة مرا ةػػة اؽبدنػػة يف اؼبنطقػػة الفا ػػلة بػػُت سػرائيل
كسوريا .كيف صبيع اغباالت الثبلث أفرج عن وات حفظ السبلـ دكف أف يبسسهم سو .
 .73يف شػػةاط/ف اير اؼباض ػ اختطػػل أف ػراد صباعػػة مسػػللة مناه ػػة لللكومػػة رجػػبل سػػنيان يف دمشػػق اشػػتةه
خطا يف اون ضابطان علويان .كزعم أن عرض للتعذيا كرمي بنعوت طائفية كاػبلـ رخػر مهػُت ةػل نػاع خاطفيػ يف
اية اؼبطاؼ بان ااف الرجل اػبطا .كمع ذل اضطرت أسر دفع فدية إلطبلؽ سراح .
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 .74كزادت عمليات اػبطل بشكل مللوظ يف حلا ك ػاؿ سػوريا يف اؼبنػاطق الوا عػة خػارج سػيطرة اغبكومػة .ذ
اختطل ؿبامياف من مدينة نةل ا ا رة يف شةاط/ف اير حُت عودهتما مػن عفػرين مػع شػلنة مػن الػد يق .كال يػ االف
ؿبتج ين لدل أفراد أحرار الشػاـ .كوبتػوم مرفػق االحتجػاز الػيت ػدير اتائػا شػهدا بػدر يف حيػاف علػ العشػرات
من األشخاص ا تج ين لللصوؿ عل فدية.
 .75يف  9شةاط/ف اير اختطل راهةاف من حلا أحػدنبا مػن الػركـ األرثػوذاس كاآلخػر مػن األرمػن الكاثوليػ
عن ػػد نقط ػػة فت ػػيش ابع ػػة للجماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة .كهبه ػػل مص ػػَتنبا .كيف أعق ػػاب ذل ػ يف 22
نيسػاف/أبريل اختطػل مسػللاف ؾبهػوالف أسػقفُت مػن حلػا أحػدنبا مػن الػركـ األرثػوذاس كاآلخػر مػن اآلشػوريُت
األرثوذاس .ك تل سائق األسقفُت بطلق نارم .ك ربدد هوية اؼبسللُت .كحاكل صباعات مسللة أخرل مناه ػة
لللكومة العثور عل الرهةاف الذين ال ي الوف يف عداد اؼبفقودين حىت اتابة هذا التقرير.
 .76يف درع ػػا يف منتص ػػل ش ػػهر أيار/م ػػايو اختطفػ ػ اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة كال ػػد نائ ػػا كزي ػػر
اػبارجية السورم كيةلغ من العمر  84عاما .ك علن أم صباعة مسؤكليتها.
 .77وجد أسةاب معقولة دعو االعتقاد باف اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة زبتطػل األفػراد ك تخػذهم
ارهائن انتهااا للمادة الثالثة اؼبشًتاة ال فا يات جنيل االربعة االمر الذم يشكل جريبة حرب.

واو -االختفاء القسري
القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .78كرا االختفا القسرم مسؤكلوف حكوميوف دبن فيهم العػاملوف يف االسػتخةارات العسػكرية كصباعػات منظمػة
تصرؼ باسم اغبكومة أك بدعم منها كال سيما أفراد الشةيلة كاللجاف الشعةية.

 .79لقػػد مت لقػػا القػػةض عل ػ اثػػَت مػػن األف ػراد الشػػةاب أساسػػا يف نقػػاط فتػػيش سػػيطر عليهػػا ميليشػػيا ابعػػة
لللكومة يف صبيع أكبا الةبلد دبا يف ذل يف شُت حبمص؛ كيف نول بدرعا كيف طنا بدمشق .كنقل بع ػهم
أمػػاان ؾبهولػػة ك يسػػمع عػػنهم منػػذ ذلػ اغبػػُت .كيف معظػػم اغبػػاالت يتخػػذ األ ػػارب أم جػرا ات للتااػػد مػػن
ػض مػػن
مصػَت أحةػػتهم ؼبػػا يسػػاكرهم مػػن ـبػػاكؼ ثابتػػة مػػن االنتقػػاـ .كيف حػػاالت أخػػرل أعقػػا هػػذ االعتقػػاالت رفػ ه
اؼبسؤكلُت اغبكوميُت الكشل عن مكاف كجود األشخاص اؼبعنيُت.
 .81ػع هػػذ األعمػػاؿ األشػػخاص اؼبعنيػػُت خػػارج ضبايػة القػػانوف يف انتهػػاؾ غبقػػو هم األساسػػية يف اغبريػػة كاألمػػن
ك شػػكل هتديػػدا خطػَتا غبقهػػم يف اغبيػػاة .كيواجػ هػػؤال ال ػػلايا ـبػػاطر جسػػيمة عرضػػهم للتعػػذيا كسػػو اؼبعاملػػة.
كيسةا حرماف اؼبعتقلُت من اال صاؿ بالعا اػبارج أؼبان أل ارهبم.
 .81البرط ػ الق ػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا يف الو ػػوؼ كرا حػػاالت االختفػػا القسػػرم منتهك ػةن بػػذل
الت اماهتػػا القانونيػػة الدكليػػة .كمػػن شػػاف حػػاالت االختفػػا القسػػرم أف شػػكل جريبػػة ضػػد اإلنسػػانية ذا ك عػ بطريقػػة
منهجية كعل نطاؽ كاسع.

زاي -التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .82فش التعذيا يف مراا االحتجاز كالسجوف يف سوريا .يف مقر الشرطة العسكرية يف البلذ ية عرض امرأة
اهتم با ا من نشطا اؼبعارضة لل رب كالصفع بشكل متكرر كللرال باحذية عسكرية ثقيلة .أهين
كشتم  .ك عرض معتقلوف رخركف يف نفس اؼبرفق للتعذيا بانتظاـ يف أثنا اعتقاؽبم كاحتجازهم يف زن انات ضيقة
هبردكف من مبلبسهم كيتعرضوف للصدمات الكهربائية كيعلَّقوف
مليئة باغبيوانات الصغَتة كاغبشرات .كااف اؼبعتقلوف َّ
لفًتة طويلة من ال من من السقل من الذراعُت مع جعل أ ابع أ دامهم بالكاد بلمس األرض الشةح) .كعلَّق
أحد اؼبعتقلُت بعد قبا عل هذ األساليا ائبل :هتاؼبوت أف ل".
 .83كيتعرض اؼبعتقلوف يف جهاز األمن العسكرم بالبلذ ية للتعذيا لل رب باؽبراكات كالكاببلت كاللكم كالرال
بصورة منهجية كىب عوف لطريقة الدكالب اليت وبشر فيها أشخاص داخل طارات كيتعرضوف لل رب.
 .84كأفاد أشخاص ؿبتج كف يف سجن األمن العسكرم بدرعا با م عرضوا مبا ثاب من سو اؼبعاملة دبا يف
ذل الصعق بالصدمات الكهربائية كال رب كاعبذب من األطراؼ عل طريقة بساط الريح .كاحتج مئات
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اؼبعتقلُت يف ركؼ يطةعها االزدحاـ اػبطَت حيث هب اؼبعتقلوف عل النوـ كا فُت .يف أحد مراا االحتجاز اليت
يديرها الفوج  38يف بصرل بدرعا بتعرض اؼبعتقلوف الشةح كيسكا اؼبا اؼبغل عليهم كيصعقوف
بالكهربا .
 .85كيف مرفق االحتجاز اؼبكوف من طابقُت رب أرض الفرع  285يف دارة اؼبخابرات العامة بدمشق وبتج
مئات اؼبعتقلُت يف ركؼ يرث ؽبا يف زن انات ضيقة .كوبرـ ا تج كف من الرعاية الطةية كهتمل االحتياجات اػبا ة
بصلة النسا ا تج ات كنظافتهن .كك ل ال لايا ايل أف اغبراس ي ربوف ا تج ين بشكل منهج يف الساعة
السابعة من مسا ال يوـ كيستخدموف أساليا التعذيا اليت دع الشةح كالدكالب كبساط الريح كالفلقة.
 .86كعاىن ا تج كف يف سجن عدرا اؿ شرؽ ؿبافظة دمشق كيف السجن اؼبرا م حبمص من نقص الغذا
كاؼبا كمن اؼبرافق الصلية غَت الكافية كالغياب التاـ للرعاية الطةية .فف سجن عدرا احتج اؼبعتقلوف يف ركؼ
غَت نسانية كمهينة يف زن انات ضيقة .ك ةدك عل ا تج ين الذين أفرج عنهم من سجوف ـبابرات األمن العسكرم
كالقوات اعبوية يف مدينة الر ة كمرا االعتقاؿ هاز األمن العسكرم يف مدينة الطةقة بالر ة عبلمات عذيا
اةَتة.
 .87ر سو اؼبعاملة اليت ك فها ال لايا ا تج كف يف السجوف كاؼبرافق اغبكومية اؼبعاملة القاسية
كالتعذيا .ذ يتعمد اؼبسؤكلوف اغبكوميوف التسةا يف معاناة شديدة ك غباؽ أذل خطَت باعبسم كالصلة كذل
باستخداـ التعذيا ل رع اػبوؼ كانت اع االعًتافات كاؼبعا ةة .كيشكل هذا السلوؾ انتهااا للمادة  3اؼبشًتاة بُت
ا فا يات جنيل كجريبة حرب .ك شَت األمباط اؼبنتظمة لسو اؼبعاملة كالتعذيا اؼبوثقة يف مراا االحتجاز ببل منازع
سياسة عذيا نهجها الدكلة فبا يشكل جريبة ضد اإلنسانية.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .88كثق التعذيا يف مراا االحتجاز اليت يديرها ؾبلس الق ا كاؽبيئة الشرعية يف حلا .ك عرض اؼبعتقلوف الذين
يشتة يف انتمائهم الشةيلة آلالـ جسدية أك عقلية كمعاناة شديد صد اغبصوؿ عل معلومات أك اعًتافات
أك انوع من العقاب أك اإلارا .

 .89كيف اؼبناطق اؼبتنازع عليها يتعرض األشخاص لل رب عند نقاط التفتيش اليت سيطر عليها اعبماعات
اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة .كيف اانوف الثاين/يناير ألق مقا لوف من جةهة النصرة القةض عل رجل عل الطريق
اؼبؤدية من سرا ا يف دلا حلا لبلشتةا يف اون شيعيان .احتج الرجل ؼبدة ثبلثة أياـ .كعندما أطلق
سراح اان ةدك علي ادمات اةَتة كغَتها من عبلمات التعذيا .كعند نقطة فتيش للجيش السورم اغبر يف
مدينة حلا يتعرض األشخاص الذين يعتقد أ م موالوف لللكومة أك مؤيدكف ؽبا للم ايقة كال رب كغَت من
أشكاؿ سو اؼبعاملة.
 .90عد سو اؼبعاملة الشديدة ألم سةا من األسةاب عل أساس أم سبيي ااف دبثابة التعذيا كيشكل
انتهااا للقانوف اإلنساين الدكحل.كأ دـ مقا لو جةهة النصرة كاعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة األخرل عل
ار كاب جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف التعذيا كاؼبعاملة القاسية يف انتهاؾ اللت اماهتم اؼبنصوص عليها دبوجا اؼبادة 3
اؼبشًتاة بو فهم أطراؼ الن اع يف سوريا.

حاء -العنف الجنسي
 .91شكل العنل اعبنس ظبة ثابتة للن اع .كبسةا النقص اؼب من يف اإلببلغ أضل قدير جسامة هذا االنتهاؾ
عةان ف يكن مستليبل .كلقد مت االستشهاد باػبوؼ من االغتصاب باعتةار دافعا لفرار االسر من العنل.

القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .92عندما ياا العنل اعبنس من فعل القوات اؼبوالية لللكومة فرف ذل وبدث أثنا فتيش اؼبنازؿ كعند
نقاط التفتيش كيف مراا االحتجاز كيف طار ربقيقات أجه ة اؼبخابرات يف اثَت من األحياف .كك ف حدل
ال لايا كه امرأة شابة احتج ت يف البلذ ية ايل أ ا عرض للتهديد باالغتصاب اعبماع أثنا التلقيق
معها .كك ف أي ا حالة معتقلُت رخرين هبردكف من مبلبسهم كيصعقوف بالكهربا  .كيف الفرع  285إلدارة
اؼبخابرات العامة يف دمشق أبلغ عن اعتدا ا ققُت جنسيان عل ا تج ين الذاور كاغتصاهبم .ك كن هناؾ أم
مؤشرات عل أم جرا ازبذ اةار القادة من أجل التلقيق بشاف أعماؿ العنل اعبنس أك منعها أك اؼبعا ةة
عليها.
 .93كار كة القوات اغبكومية كاؼبيليشيات التابعة ؽبا االغتصاب كأفعاال ال نسانية أخرل باعتةارها جرائم ضد
اإلنسانية .كىب ع االغتصاب كالتعذيا كاؼبعاملة البل نسانية للمقاضاة بو ل ذل من جرائم اغبرب.
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الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .94كرد عدد ؿبدكد من اؼبقاببلت مت فيها فصل النسا خبلؿ فتيش اؼبنازؿ يف مدينة حلا أثنا عمليات
مشًتاة من ةل اعبماعات اؼبسللة مع ما يًت ا عن ذل من عنل جنس ؿبتمل .كذارت حدل اللواا
أجري معهن مقابلة أ ا اان ضلية العتدا جنس يف ـبيم الَتموؾ ؼ دمشق يف م نيساف/أبريل.
 .95كفيمػػا يتعلػػق باالعتػػدا الػػذم ك ػػع يف ـبػػيم الَتمػػوؾ شبػػة أسػػةاب معقولػػة ػػدعو
متمثلػػة يف العنػػل اعبنس ػ ػػد ار كة ػ  .كاسػػتنادا اؼبعلومػػات ا ػػدكدة الػػيت كردت
فيما يتعلق بالركايات األخرل.

االعتقػػاد بػػاف جريبػػة حػػرب
يتسػػن التو ػػل اسػػتنتاج

ط -انتهاك حقوق الطفل
القتل غير المشروع واالصابات
القوات الحكومية والمليشيات التابعو لها

 .96ال ي ػ اؿ االطفػػاؿ ضػػلايا القصػػل كالقصػػل اعبػػوم مػػن ةػػل الق ػوات اغبكوميػػة .اؽبجمػػات عل ػ الج ػ ين
حلا يوـ  23يناير؛ رغبواش ضباة يوـ  7ف اير؛ سعاسع دمشق يوم  28ك  29رذار اغبولة ضبػص يػوـ 29
مارس كالصنمُت درعا يف  10نيساف ليس سول عدد ليػل مػن اغبػوادث الػيت تػل فيهػا أطفػاؿ يف صػل أك
غػػارات جويػػة مػػن ةػػل القػوات اغبكوميػػة .يف أكاخػػر ف ايػػر يػػل أف طفػػبل يةلػػغ مػػن العمػػر  14سػػنة تػػل بر ػػاص
ناص يتمرا يف مكا ا ح ب الةعث يف درعا ح الةلد.
 .97ك د أدل حصار اغبكومة ألزمات لية كغذائيػة الػيت ػؤثر بشػكل خػاص علػ السػكاف اؼبعرضػُت للخطػر
مثل األطفاؿ دكف سن اػبامسة كاألمهات اؼبرضعات .ك اؿ الطةيا يف اغبولة أف ثبلثة عشر طفبل وفوا بػُت رب
 2012ك أبريل  2013بسةا سو التغذية كنقص الدكا .
الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

 .98ػػويف األطفػػاؿ يف اؽبجمػػات الػػيت شػػنها اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة .يف نيسػػاف ػػويف طفػػل يف
الثانية من عمر متاثرا راح بعد اطػبلؽ النػار عليػ مػن ةػل نػاص متواجػد يف حػ معػارض بينمػا اػاف يف أحػد
الش ػوارع يف ح ػ السػػيدة زينػػا يف دمشػػق .كيف نةػػل تػػل ػػع عمػػر  12عامػػا يف مدينػػة نةػػل يف ؿبافظػػة حلػػا
كذل ػ خػػبلؿ اؽبجمػػات الصػػاركخية يف ابريػػل نيسػػاف كالػػيت شػػنتها اعبماعػػات اؼبس ػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة الػػيت
ربا ػر اؼبدينػة .ككرد أف سػو التغذيػػة لػدل األطفػاؿ ػد ار فعػ معدال ػ يف مدينػة نةهػل الوا عػػة ربػ اغبصػار مػػن
ةل اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة.

عمليات االختطاف ،واالعتقاالت التعسفية واالحتجاز والتعذيب
القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .99ام ػ الق ػوات اغبكومي ػػة كاؼبيليش ػػيات التابع ػػة ؽب ػػا باحتج ػاز األطف ػػاؿ عن ػػد نق ػػاط التفت ػػيش كخ ػػبلؿ مدانب ػػة
اؼبنػػازؿ .كبػػدل أف عػػدة اعتقػػاالت يف درعػػا اسػػتهدف أطفػػاال ألع ػػا يف اعبػػيش اغبػػر اؼبشػػتة هبػػم .ك ػػاـ اخػػركف
باحتجاز األطفاؿ ارهائن مقابل ا تجػ ين لػدل اعبػيش اغبػر .كأثنػا اؽبجػوـ علػ الصػنمُت يف  10نيسػاف يػل
أف االطف ػػاؿ أج ػ كا عل ػ مش ػػاهدة ع ػػذيا أك القت ػػل لآلب ػػا كاألمه ػػات .يف أبري ػػل ه ػػدد أف ػراد نقط ػػة فت ػػيش يف
الرسنت ضبص بقتل اثنُت من الفتيات اللواا ًتاكح أعمػارهن بػُت سػعة كالسػةعة كاللػواا أخػذف يف الةكػا أثنػا
استجواب كالدنبا.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .100يف ديسم  2012مت اختطاؼ امرأة كابنتها الةالغة من العمر س سػنوات مػن الفوعػة يف ؿبافظػة ادلػا
كحبسػا مػا كرد مت احتجازنبػا يف مكػاف ربػ األرض يف سػرا ا .كلقػد أفػرج عنهمػا يف ينػاير  2013عنػدما ػاـ
أحد اال ارب بدفع فدية عبةهة النصرة.

تجنيد األطفال واستخدامهم
الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
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 .101ق ػػوـ بع ػػض اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة بتجني ػػد كاس ػػتخداـ األطف ػػاؿ للمش ػػاراة الفعال ػػة يف
األعمػػاؿ العدائيػػة .كيقػػاؿ ف ػػةيا عمػػر  14عامػػا مػػن ضبػػص ػػدرب عل ػ اسػػتخداـ األسػػللة لػػدل اتيةػػة أبػػو
اؼبتطوعُت دكف السػن
يوسل كاليت استخدمت اي ا لتتةع ربراات اعبنود يف ح الوعر .ؾبموعات أخرل رف
القانونية .كرفض ادة يف دير ال كر ةوؿ ع عمر  15عاما طالةُت من كالدي القدكـ ألخذ معهم.
 .102شػػَت حصػػائيات ال ػػلايا أف  86طفػػبل تل ػوا امقػػا لُت اطفػػاؿ .كمػػن بػػُت هػػؤال مػػات مػػا يقػػرب مػػن
النصل يف عاـ  .2013ك شَت هذ األر اـ ا ار فاع يف استخداـ األطفاؿ يف القتاؿ.

رابعاً -االنتهاكات المتعلقة بسير األعمال القتالية
ألف -الهجمات غير المشروعة
 .103يتلمػػل اؼبػػدنيوف كطػػاة اؽبجمػػات العنيفػػة الػػيت َّنفػػذ بشػػكل عش ػوائ يف اثػػَت مػػن األحيػػاف .ك ػػد كا ػػل
القوات اغبكومية ضبلتها اؼبتمثلة يف القصل اؼبدفع كاعبوم يف صبيع أكبا الةبلد .كسجل أي ػان حػاالت امػ
فيها صباعات مسللة بقصل اؼبناطق الشيعة يف ؿبافظات حلا ك دلا كدمشق .كك ع فجَتات متعددة كال
سيما يف دمشق يعلن أم طرؼ مسؤكليت عنها.
القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .104نفػػذ الق ػوات اغبكوميػػة عملياهتػػا العسػػكرية يف ذباهػػل ػػارخ للتميي ػ بػػُت اؼبػػدنيُت كاألشػػخاص اؼبشػػاراُت
مةاشرة يف األعماؿ القتالية .كيتوا ػل نشػر ػدرات جويػة كمدفعيػة اثيفػة .غػَت أف أسػللة أ ػل د ػة مثػل ػواري
أرض أرض كالقناب ػػل ال ػػغطية اغبراري ػػة كالقناب ػػل العنقودي ػػة أض ػػل ه ػ األخ ػػرل س ػػتخدـ اس ػػتخدامان مت اي ػػدان.
كيتسػػم ػػع اغبكومػػة بعنصػػر عقػػايب ػػوم ذ يػػدفع اؼبػػدنيوف شبػػن هتالسػػماحهت للجماعػػات اؼبسػػللة بالعمػػل داخػػل
بلداهتم.
 .105كاان اؽبجمػات بالقصػل اؼبػدفع ك نابػل ال اميػل كبالطػائرات كاؼبركحيػات شرسػة للغايػة يف اؼبنػاطق الػيت
وبتػػدـ النػ اع بشػػا ا ألنبيتهػػا االسػًتا يجية مثػػل مػػدينيت حلػػا كضبػػص .ك عػػرض ـبػػيم الَتمػػوؾ يف دمشػػق لقصػػل

مكثػ ػػل أدل ن ػ ػ كح البلجئػ ػػُت الفلسػ ػػطينيُت لةنػ ػػاف .ك سبي ػ ػ هػ ػػذ اؽبجمػ ػػات بػ ػػُت األهػ ػػداؼ العسػ ػػكرية
كاألهداؼ اؼبدنية كحدث يف ـبتلل أكبا الةلد يف أماان يصعا عػدادها .كال ػ اؿ اؼبنػاطق الػيت سػيطر عليهػا
اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة سػػيطرة ؿبكمػػة مثػػل مدينػػة الر ػػة ك ػػرل ديػػر ال ػ كر تعػػرض للقص ػػل.
ككردت قارير متعددة عن استعماؿ ذائل أرض أرض أثهرت يف اؿ سوريا كخلف دمػاران هػائبلن مثلمػا حػدث
يف حػ ػ ػ ػ األرض اغبم ػ ػ ػػرا دبدين ػ ػ ػػة حل ػ ػ ػػا يف  23ش ػ ػ ػػةاط/ف اير  2013كيف حريت ػ ػ ػػاف يف حل ػ ػ ػػا يف 29
رذار/م ػػارس .كاس ػػتخدم القناب ػػل اغبراري ػػة ال ػػغطية يف القص ػػَت يف  20رذار/م ػػارس .ك ػػد اس ػػتعمل ال ػػذخائر
العنقودية يف موا ع عديدة منها ارة يف ريل دمشق يف الفًتة بُت  3ك 6نيساف/أبريل.
مناطق عسػكرية
 .106كأخلي بلدات كا عة يف اؿ ؿبافظيت حلا ك دلا من اؼبدنيُت بوج عاـ كحول
حبكم الوا ع .كلكن من الواضح أف برمكاف اغبكومة أف تخذ احتياطات أا غبماية من ةق فيها من مدنيُت.
كالق القوات اغبكومية يف أيار/مايو ةيل اؽبجوـ عل القصَت منشػورات نصػح اؼبػدنيُت دبغػادرة اؼبنطقػة .غػَت
أف ازباذ هذ االحتياطات ال ي اؿ كضعان شاذان يف سياؽ اؽبجمات اغبكومية.
 .107ككردت ركايػات متعػددة  -مػن سػكاف سػابقُت يف بلػػدات كا عػة يف ـبتلػل أكبػا درعػا كيف حيػ الشػػعار
كاألشرفية مدينة حلا) كـبيم الَتموؾ مدينة دمشق) – فيػد بػاف القنا ػة يسػتهدفوف اػل شػخص يتلػرؾ يف
ل اؼبناطق .ك ل اإل ابات النسا كاألطفاؿ.
 .108كخر القوات اغبكومية باستمرار اؼبةدأ األساس مػن مةػادق ػوانُت اغبػرب الػذم يػنص علػ أ ػا مل مػة
يف صبيع األك ات بالتميي بُت األهداؼ اؼبدنية كالعسكرية.
الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .109ما زال اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة عمل داخل اؼبناطق اؼبدنية .كهػ بػذل عػرض السػكاف
اؼبػػدنيُت للخطػػر ك نته ػ االلت امػػات القانونيػػة الدكليػػة بتفػػادم كضػػع األهػػداؼ العسػػكرية داخػػل اؼبنػػاطق اؼبكتظػػة
بالس ػ ػ ػػكاف أك ب ػ ػ ػػالقرب منه ػ ػ ػػا .ك تخ ػ ػ ػػذ بع ػ ػ ػػض اعبماع ػ ػ ػػات اؼبس ػ ػ ػػللة االحتياط ػ ػ ػػات البلزم ػ ػ ػػة غبماي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػكاف
اؼبدنيُت بتلػػذيرهم .فف ػ  6ش ػػةاط/ف اير ح ػػذر اؼبق ػػا لوف يف الطةقػػة ؿبافظ ػػة الر ػػة) الس ػػكاف ط ػػالةُت م ػػنهم
خبل اؼبنطقة ةل نفيذ هجوـ .ك ةػل هجمػات أيار/مػايو علػ القصػَت سػاعدت اعبماعػات اؼبسػللة يف جػبل
اؼبدنيُت.
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 .110كهناؾ حاالت مع كلة ام فيها صباعات مسللة بقصل بلدات ك رل متذرعة يف معظم األحياف باف
اؽبجمػػات سػػتهدؼ الق ػوات اغبكوميػػة .فف ػ  24نيسػػاف/أبريل ك 4ك 6أيار/مػػايو أطلػػق ل ػوا التوحي ػد كغربػػا
الشاـ كجةهة النصرة العشرات من ذائل اؽباكف كالصواري ا لية الصنع عل نةل كال هرا كنبا بلد اف ؿبا ر اف
يف حلػػا .كخلهػػل القصػػل اث ػَتان مػػن ال ػػلايا اؼبػػدنيُت دبػػا يف ذل ػ كفػػاة كلػػد يف الثانيػػة عشػػرة مػػن العمػػر .كيف
شػػةاط/ف اير صػػف صباعػػات مسػػللة يف مدينػػة حلػػا بقػػذائل اؽبػػاكف اؼبنػػاطق الػػيت سػػيطر عليهػػا اغبكومػػة يف
اؼبدينػػة .كيف رذار/مػػارس أطلق ػ صباعػػات ػػذائل اؽبػػاكف عل ػ ح ػ السػػيدة زينػػا كاألحيػػا اجملػػاكرة يف دمشػػق.
ك صػػف اعبماعػػات أي ػان الفوعػػة يف ؿبافظػػة دلػػا طيلػػة عػػاـ  .2013كغالةيػػة السػػكاف يف صبيػػع اؼبنػػاطق الػػيت
عرض للهجوـ هم من الشيعة .كشبػة أي ػان قػارير عػن يػاـ نا ػة ػابعُت للجماعػات اؼبسػللة بػرطبلؽ النػار يف
نةل كالسيدة زينا طيلة مطلع عاـ  2013فبا أدل سقوط ضلايا مدنيُت.
 .111كباستخداـ ذائل اؽباكف كالصواري كاللجو القنا ة
بُت األهداؼ اؼبدنية كالعسكرية كار كة هجمات غَت مشركعة.

سبي اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ػة لللكومػة

جناة مجهولو الهوية
 .112لقػػد وا ػػل اسػػتخداـ األجهػ ة اؼبتفجػػرة اؼبرذبلػػة  -السػػيارات اؼبفخخػػة يف أغلػػا األحيػػاف .كك عػ صبيػػع
اؽبجمػػات يف مدينػػة دمشػػق باسػػتثنا هجػػوـ كاحػػد .فكػػاف اؽبجػػوـ األكؿ الػػذم ك ػػع يف  15اػػانوف الثاين/ينػػاير
عةػارة عػػن فجػَت يف جامعػػة حلػا أسػػفر عػن مقتػػل أاثػر مػػن  80شخصػان .كانفجػػرت نابػل يف دمشػػق يف 21
ش ػػةاط/ف اير ب ػػالقرب م ػػن مق ػػر حػ ػ ب الةع ػػث كيف حػ ػ ب ػػرزة؛ كيف  21رذار/م ػػارس يف ج ػػامع اإليب ػػاف؛ كيف 8
نيسػ ػػاف/أبريل ػ ػػرب مةػ ػػٌت الةن ػ ػ اؼبرا ػ ػ م؛ كيف  29نيس ػ ػػاف/أبريل ػ ػػرب مة ػ ػػٌت كزارة الداخليػ ػػة الس ػ ػػابق؛ كيف 30
نيساف/أبريل يف كسا دمشق .ك يعلن أم طرؼ مسؤكليت عن أم من هذ اؽبجمات.
 .112كردب ػػا باس ػػتثنا فج ػػَت ح ػ ب ػػرزة  -حي ػػث أف ػػادت التق ػػارير ب ػػاف أغل ػػا ال ػػلايا جن ػػود – ال يتة ػػُت م ػػن
اؽبجمات أم هدؼ عسكرم أك اسًتا يج جل خببلؼ نشر الػذعر بػُت السػكاف اؼبػدنيُت .كيػدؿ ار فػاع عػدد
القتل كاعبرح يف فوؼ اؼبدنيُت عل عدـ ااًتاث كاضح لللياة اإلنسانية.

 .114كنظ ػران كػػاثر الفصػػائل اؼبسػػللة يف سػػوريا أ ػػةح مػػن الصػػعا عل ػ كبػػو مت ايػػد ربديػػد منفػػذم هػػذ
اؽبجمات .ك شكل هذ األفعاؿ بالتاايد جرائم دبوجا القانوف الداخل كلكن هذ اؽبجمات د شكل أي ان
جرائم حرب ذا ما هةُت أف منفذيها أطراؼ يف الن اع.

باء -فئات األشخاص واألعيان المشمولة بحماية خاصة
األعيان التاريخية
 .115يف  13نيسػػاف/أبريل ا ػػارت مئذنػػة اعبػػامع العمػػرم يف مدينػػة درعػػا الػػيت يعػػود بناعهػػا القػػرف السػػابع.
كيف  24نيساف/أبريل سقط مئذنة اعبامع األموم يف حلا اليت يعود اري بنائها القرف الثاين عشر بعد
أف عرض للقصل كفقان ؼبا كرد من قارير .ك ةادل القوات اغبكومية كاعبماعات اؼبسػللة اؼبناه ػة لللكومػة
االهتاـ يف هذا الصدد.
 .116ك تعرض معػا ارىبيػة يف ـبتلػل أكبػا سػوريا لئل ػبلؼ كالػدمار .فػبل يبتثػل أم طػرؼ يف النػ اع اللت امػ
بػػاحًتاـ اؼبمتلكػػات الثقافيػػة ك فػػادم غبػػاؽ ال ػػرر هبػػا يف سػػياؽ العمليػػات العسػػكرية .كجعلػ القػوات اغبكوميػػة
كاعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة معان هذ اؼبوا ع عرضة ؽبجمات مشركعة بوضع أهداؼ عسكرية فيها.
 .117فقد أنشا اعبيش واعد يف القبلع القديبة يف حلا ك ضبص كضباة .ك تمرا اعبماعات اؼبسػللة اؼبعارضػة
لللكومػة بػالقرب مػن جنةػػات لعػة حلػا األمػر الػػذم هبعػل هػذا اؼبعلػم التػػارىب عرضػة لل ػرر يف حػاؿ وا ػػل
النػ اع .كيف معػػرة النعمػػاف يف ػػاؿ غػػرب دلػػا ازبػػذت صباعػػة مسػػللة مقػران ؽبػػا يف مراػ ذبػػارم اانػ سبػػر منػ
القوافل يف القرف السابع عشر كااف متلفان ةل اغبرب .كبالقرب من اؼبرا دمر القصل مصنوعات يدكية.
 .118ك ػػررت االثػػار التارىبيػػة الركمانيػػة يف بصػػرل كدرعػػا مثلهػػا يف ذل ػ مثػػل بقايػػا مدينػػة ػػدمر الصػػلراكية.
كأغبػق القصػل الصػػاركخ أضػراران باسػوار لعػة اغبصػػن كهػ لعػة ػػليةية يف ضبػص .ككفقػان لليونسػكو عرضػ
طبسة موا ع مدرجة يف ائمة الًتاث العاؼب من أ ل ستة يف سوريا لل رر.
ػػبلؼ اؼبوا ػ ػػع التارىبي ػػة أي ػ ػان .فق ػػد أزيل ػ ػ
 .119كأدل النه ػػا – ال ػػذم ير كة ػ ػ طرف ػػا الن ػ ػ اع أحيان ػ ػان –
الفسيفس ػػا الةي نطي ػػة ال ػػيت اانػ ػ ػ ػ ين هتاؼب ػػدف اؼبنس ػػيةهت الوا ع ػػة يف ػػاؿ س ػػوريا كمدين ػػة أفامي ػػا الركماني ػػة .كأدرج
اإلنًتبػػوؿ اآلف يف ػوائم اؼبسػػرك ات سبثػػاالن بركن ي ػان يعػػود اغبقةػػة اآلراميػػة يف القػػرف الثػػامن ةػػل اؼبػػيبلد سػػرؽ مػػن
متلل ضباة.
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األعيان الدينية
 .120يف  17اانوف الثاين/يناير عرض جامع افػر نةػودة يف ضبػاة للقصػل .ك ػبل ذلػ صػل جػامع بػبلؿ يف
اؽبةيا بردلا يف  27اانوف الثاين/ينػاير ك 7شػةاط/ف اير  .2013ك فيػد التقػارير بػاف القػوات اغبكوميػة أحر ػ
اعبامع خبلؿ اؽبجوـ عل جديدة الف ل بدمشق يف  21نيسػاف/أبريل .كيف األمػاان الػيت كػن فيهػا اعبوامػع
ؤكم أم هدؼ عسكرم ار كة جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف اؽبجوـ عل األعياف اؼبشمولة باغبماية.
ػا ك ػدمَت مراػ
 .121كيف مطلع اانوف الثاين/يناير عمد مقا لوف من صباعػة مسػللة مناه ػة لللكومػة
اغبسػػينية كهػػو مرا ػ ديػػٍت شػػيع يف الطةقػػة دبلافظػػة الر ػػة .كيف  11شػػةاط/ف اير عرض ػ انيسػػة أرثودكاسػػية
أي ان للنها كالتخريا علػ يػد صباعػة مسػللة يف الطةقػة .ك ػد ار كةػ اعبماعػات اؼبسػللة اؼبناه ػة لللكومػة
يف الطةقة جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف اؽبجوـ عل أعياف مشمولة باغبماية.
المشافي والموظفون الطبيون

 .122ما زاؿ عمد استهداؼ اؼبػو فُت الطةيػُت كاؼبشػايف كاغبرمػاف مػن اغبصػوؿ علػ اػبػدمات الطةيػة ظبػة مثػَتة
للف ع من ظبات الن اع.
 .123ك عرضػ اؼبشػػايف اغبكوميػػة كاؼبشػػايف اؼبيدانيػػة يف جاسػػم كطفػػس بػػدرعا؛ كاغبجػػر األسػػود بدمشػػق؛ كعػػدرا
بدمشق؛ كـبيم الَتموؾ دبدينة دمشق؛ كح الشعار دبدينة حلا؛ كح األنصارم دبدينة حلا لقصػل مػدفع
كجػػوم نفذ ػ الق ػوات اغبكوميػػة .كض ػرب بعػػض اؼبشػػايف م ػراران مثػػل مشػػف ال ػ رزكر يف األنصػػارم .كاسػػتخدم
الق ػوات اغبكوميػػة بعػػض اؼبشػػايف اغبكوميػػة واعػػد عسػػكرية .كيوجػػد نا ػػة عل ػ سػػطح مشػػف اغبولػػة كربػػيا ب ػ
الدبابات كاؼبدفعية الثقيلة.
 .124ك عرض اؼبو فوف الطةيوف أي ان للهجوـ .فقد أ ةح عدد من مو ف مشف الػ رزكر يف عػداد اؼبفقػودين
ك فيد التقارير با م ؿبتج كف لدل فرع اؼبخابرات اعبوية يف مدينة حلا .ك ػاؿ فبػرض يعمػل يف عيػادة ميدانيػة يف
ضبص ن مطلوب للقةض علي ألن هدـ اؼبساعدة الطةية للجماعات اؼبسللة.

 .125ككردت ركايػػات مػػن ؿبػػافظيت حلػػا كضبػػص فيػػد بػػرفض قػػدًن العػػبلج الطػػع للجرحػ كاؼبرضػ ألسػػةاب
سياسػية كطائفيػػة .كيتفػػادل اثػَت مػػن اؼبػػدنيُت طلػا العػػبلج يف اؼبشػػايف الػيت ػػديرها اغبكومػػة بسػةا خػػوؼ لػ مػػا
ي ر من االعتقاؿ .كك ل طةيا يف أحد مشايف حلا ياـ وات األمن باعتقاؿ جرح شةاب.
 .126كار كة القوات اغبكومية جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف اؽبجوـ عل األعياف اؼبشمولة باغبماية كجريبة اغبػرب
اؼبتمثلة يف اؽبجوـ عل أعياف أك أشخاص وبملوف الشعارات اؼبمي ة اؼبةينة يف ا فا يات جنيل.

جيم -نهب الممتلكات وتدميرىا
 .127ي ر ال طرؼ يف الن اع أفعال باعتةارها هتغنائمهت حرب أك عقابان عل دعم الطػرؼ اؼبعػارض فيقػوـ حبػرؽ
اؼبنازؿ كا ػبلت كالسػلا كالنهػا .كيػًتؾ العػدد اؼبت ايػد مػن البلجئػُت كاؼبشػردين داخليػان فبتلكػاهتم كرا هػم فيسػهل
عل اعبنود كاعبماعات اؼبسللة االستيبل عليها.
 .128أمػػا األسػػر الفػػارة الػػيت ربػػاكؿ أخػػذ فبتلكاهتػػا معهػػا فتتعػػرض يف الغالػػا للسػػر ة يف نقػػاط التفتػػيش أك مػػن
ػدمر فيهػػا اميػػات هائلػػة مػػن اؼبمتلكػػات نتيجػػة
جانػػا اللصػػوص اؼبسػػتغلُت غبالػػة الفوض ػ  .كيف اغبػػاالت ال ػيت ػ َّ
القصػػل يعت ػ ذل ػ انتهاا ػان عنػػدما كػػوف هنػػاؾ أسػػةاب معقولػػة ػػدعو االعتقػػاد أف ل ػ األفعػػاؿ عمػػدت
استهداؼ فبتلكات اػبصم .كيشكل ال من النها ك عمد دمَت اؼبمتلكات جريبيت حرب.
القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .129أ ػػةح مبطػان معتػػادان أف قػػوـ القػوات اؼبسػػللة كالشػػةيلة يف أعقػػاب عمليػػات القصػػل كاؽبجمػػات ال يػػة
بتامُت منطقة ما ك فتيش اؼبنازؿ .كيعمد أفراد ل القوات كالشػةيلة داخػل اؼبنػازؿ سػر ة األغػراض الثمينػة
أااف أ لاهبا موجودين أـ غػائةُت .كيف نقػاط التفتػيش ؤخػذ مػن األشػخاص القػادمُت مػن األحيػا الػيت يعػرؼ
أ ا ابعة للمعارضة سياراهتم كأمواؽبم.
 .130كأدل طوؿ القتاؿ يف درعا شريد عشرات اآلالؼ من األشخاص الذين راوا منازؽبم كؿببلهتػم بػدكف
حراسة .كشػهدت مدينػة درعػا كالصػنمُت نيسػاف/أبريل) كأـ الولػد نيسػاف/أبريل) كجاسػم كاؼبسػيفرة كالعةاسػية
يف شةاط/ف اير صبيعان) ذبريد منازؿ اؼبشتة يف عاطفهم مػع القػوات اؼبناه ػة لللكومػة مػن فبتلكاهتػا .كيف اثػَت
من اغباالت ربرؽ اؼبنازؿ كا بلت بعد سر تها.
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 .131كيف ضػواح ضبػػاة يف مسػػتهل نيسػػاف/أبريل عػػادت مشػػردة داخليػان من ؽبػػا الػػذم اانػ ػػد فػػرت منػ
شػهران مػن ةػل عنػدما عرضػ ريتهػا لعمليػات صػل كغػارات نفػػذهتا القػوات اغبكوميػة .كعنػد ك ػوؽبا كجػػدت
من ؽبا كسيارهتا ؿبرك ُت .ك ة أغراض مثل أجه ة التلف يوف كاألثاث.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .132خػػبلؿ أعمػػاؿ القتػػاؿ الػػيت شػػهدهتا مدينػػة الر ػػة يف رذار/مػػارس فػػرت صباعػػات الشػػيعة كالعلػػويُت؛ ك يعػػد
معظػػم أفرادهػػا ديػػارهم .فصػػادرت اعبماعػػات اؼبسػػللة منػػازؽبم ك ةػ فبتلكػػاهتم كبيعػ أغراضػػهم .كاسػػتفلل
ػػا منػػازؿ اؼب ػوالُت لللكومػػة يف الطةقػػة عنػػدما سػػيطرت عليهػػا اعبماعػػات اؼبناه ػػة لللكومػػة دبػػا فيهػػا جةهػػة
النص ػػرة يف شػ ػةاط/ف اير .كغب ػػق النه ػػا أي ػ ػان الكنيس ػػة األرثوذكاس ػػية كمنػ ػ ؿ أس ػػقفها كد ِّم ػػرت معظ ػػم فبتلك ػػات
الكنسية.
 .133كيف ـبػػيم الَتمػػوؾ يف دمشػػق امػ اعبماعػػات اؼبسػػللة مػػا بسػػر ة السػػيارات كالشػػاحنات أك أرغمػ
اؼبقيمػُت فيػ علػ التخلػ عنهػػا .ك فيػد الركايػػات بػػاف العػػاملُت يف نقػػاط التفتػيش الػػيت أنشػػاهتا لػ اعبماعػػات يف
حلا يسر وف اؼبدنيُت العلويُت أك الشيعة.
 .134ككردت قػػارير مفادهػػا أف هتهيئػػة الشػريعةهت يف حلػػا كجةهػػة النصػػرة يف الَتمػػوؾ ك دلػػا حاكلتػػا اػػةح صبػػاع
أعماؿ السر ة ل فالقتا القةض عل أفراد بعض اعبماعات اؼبتورطُت فيها أك طردهتم.
 .135شب ػ ة أس ػػةاب معقول ػػة ػػدعو االعتق ػػاد أف اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة كالقػ ػوات اغبكومي ػػة
كاؼبيليشيات التابعة ؽبا د ار كة جريبيت اغبرب اؼبتمثلتُت يف النها ك دمَت اؼبمتلكات.
دال -األسلحة غير المشروعة
 .136مع فا م حػدة النػ اع أضػل مكانيػة اسػتخداـ األسػللة الكيميائيػة ثػَت لقػان بالغػان .ك شػمل األسػللة
الكيميائيػػة اؼب ػواد الكيميائيػػة السػػامة كالػػذخائر كاألجه ػ ة كاؼبعػػدات ذات الصػػلة عل ػ النلػػو ا ػػدد يف ا فا يػػة عػػاـ
 1997بشاف حظر استلداث ك نتاج كزب ين كاستعماؿ األسللة الكيميائية ك دمَت ل األسػللة .كيػتم طةيػق

برك واػػوؿ عػػاـ  1925الػػذم ػػاد عليػ اعبمهوريػػة العربيػػة السػػورية .كوبظػػر اسػػتخداـ األسػػللة الكيميائيػػة يف
صبيع الظركؼ دبوجا القانوف اإلنساين الدكحل العريف كيعت جريبة حرب دبوجا نظاـ ركما األساس .
 .137كل ػػدل اغبكوم ػػة ع ػػدد م ػػن األس ػػللة الكيميائي ػػة ك تع ػػدل اؼبخ ػػاطر امكاني ػػة اس ػػتخداـ األس ػػللة م ػػن ة ػػل
اغبكومة نفسها امكانية السيطرة عل مثل هذ األسللة يف حػاؿ ا يػار السػيطرة القياديػة أك امكانيػة أم مػن
القوات اؼبوالية الو وؿ ا هذا السبلح.
 .138كهناؾ احتماؿ باف ربصل اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة عل األسللة الكيميائية ك سػتخدمها.
كهػذا يشػػمل غػػاز االعصػػاب رغػم عػػدـ كجػػود أدلػػة دامغػة علػ أف هػػذ اجملموعػػات سبتلػ مثػػل هػػذ األسػػللة أك
نظم يصاؽبا اؼبطلوبة.
 .139ككردت عػػدة ادعػػا ات خبصػػوص اسػػتخداـ األسػػللة الكيميائيػػة مػػن ةػػل اػػبل طػػريف الن ػ اع .كأغلػػا هػػذ
اإلدعا ات تعلق باستخداـ القوات اغبكومية لتل األسللة .كيف أربػع هجمػات :خػاف العسػل حلػا) يف 19
اذار/مارس العتية دمشق) يف ذات التاري ح الشي مقصود حلا)  13نيساف  /ابريل كسػرا ا ادلػا)
 29نيس ػػاف/ابريل هنالػ ػ شب ػػة أس ػػةاب معقول ػػة لبلعتق ػػاد بػ ػاف امي ػػات ؿب ػػدكدة م ػػن اؼبػ ػواد الكيميائي ػػة الس ػػامة ػػد
اسػػتخدم  .لكػػن يتسػػن بنػػا ن عل ػ األدلػػة اؼبتاحػػة أف ربػػدد بد ػػة اؼب ػواد الكيميائيػػة الػػيت اسػػتخدم أك نظػػم
استخدامها أك اؼبسؤكلُت عن استخدامها .كهبرم التلقيق يف حوادث أخرل.
 .140كال وبتمل الو ػوؿ اسػتنتاجات ائيػة – كال سػيما يف غيػاب هجػوـ كاسػع النطػاؽ – ال بعػد اختةػار
عينػات ؤخػذ مةاشػرة مػن ال ػلايا أك مػػن مو ػع اؽبجػوـ اؼب عػوـ .كيف هػذا الصػػدد مػن اؼبهػم للغايػة أف يبػنح فريػػق
اػب ػ ا اؼبشػ َّػكل يف طػػار رليػػة األمػػُت العػػاـ للتلقيػػق يف االسػػتخداـ اؼب عػػوـ لؤلسػػللة الكيميائيػػة أك الةيولوجيػػة
فر ة الو وؿ التاـ اعبمهورية العربية السورية.

ىاء -الحصار
 .141أ ػػةح اغبصػػار ج ػ ان مػػن الًتسػػانة اغبربيػػة لطػػريف الن ػ اع .فقػػد اسػػتخدم الق ػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات
التابعػػة ؽب ػػا اغبص ػػار اسػػتخدامان منهجي ػان يف ـبتل ػػل أكب ػػا الةلػػد رس ػػرنة ب ػػذل اؼبػػدنيُت يف من ػػازؽبم بالس ػػيطرة عل ػ
مػػدادات الغػػذا كاؼبػػا كالػػدكا كالكهربػػا  .كيف بعػػض اغبػػاالت عبػػات اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة
بدكرها هذا األسلوب.
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 .142كربظػػر ػوانُت اغبػػرب اسػػتخداـ التجويػػع ااسػػلوب مػػن أسػػاليا اغبػػرب حظػران ػػروبان .كعليػ ففػ سػػياؽ
اغبصػػار هبػػا أف يسػػمح للسػػكاف باؼبغػػادرة كهبػػا عل ػ الطػػرؼ ا ا ػػر أف يسػػمح حبريػػة مػػركر اؼب ػواد الغذائيػػة
كاإلمدادات األساسية األخرل .كهبا عل طريف الن اع السماح دبركر اإلغاثة اإلنسانية ك يسَت بدكف عرا يل.

القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .143قػػوـ الق ػوات اغبكوميػػة دبلا ػػرة اؼبنػػاطق الػػيت كثػػر فيهػػا اعبماع ػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة للجػػم
واهتػػا العاملػػة ك رغامهػػا علػ االنسػػلاب .ك ػػد شػػدد اغبصػػار اؼبفػػركض علػ ـبػػيم الَتمػػوؾ يف اػػانوف الثاين/ينػػاير.
كربدَّد حصص ارمة من األغذية كاألدكية ؼبن ةق مػن السػكاف كعػددهم  10 000شػخص فػبل ربصػل اػل
أسػػرة ال علػ ايسػػُت مػػن اػبةػ أيػان اػػاف حجمهػػا .كيػػؤدم اغبصػػار اؼبطػػوؿ اؼبفػػركض علػ ػػرل اغبولػػة يف ؿبافظػػة
ضبص ةعػات مركعػة علػ حيػاة اؼبػدنيُت ا ةوسػُت هنػاؾ .فقػد ك ػل أحػد السػكاف السػابقُت علػ كفػاة ػع
مػػن سػػو التغذيػػة ك ػػاؿ ف نقػػص الغػػذا ػػد أثػػر يف األمهػػات اؼبرضػػعات .كال يبكػػن جػػبل اؼبرضػ كاعبرحػ مػػن
ػػدابَت
اغبولػػة يف الو ػ الػػذم أرغػػم فيػ األطةػػا يف اؼبستشػػف اؼبيػػداين بسػػةا نقػػص األدكيػػة علػ اللجػػو
يائسة شمل بًت األع ا .
 .144ك فرض القػوات اغبكوميػة أي ػان حصػاران علػ الةلػدات كالقػرل الػيت عت هػا متعاطفػة مػع اؼبعارضػة أك الػيت
ػػم مقػػا لُت مػػن اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة كذلػ ااسػػلوب مػػن أسػػاليا االسػػتن اؼ .ك عرضػ
اؼبنػػازؿ يف جنػػوب درعػػا لللصػػار ذ طعػ القػوات اغبكوميػػة مػػدادات الغػػذا كالكهربػػا كالو ػػود كاؼبػػا كالػػدكا .
كحو رت بلدة الشجرة الوا عة رب مدينة درعا من شػةاط/ف اير نيسػاف/أبريل عقػا صػل مكثػل أدل
ػػع عقػػايب يتمثػػل يف
فػرار اثػػَت مػػن سػػكا ا .كطو ػ القػوات اغبكوميػػة مػػن ةقػ مػػن اؼبػػدنيُت فبػػا يشػػَت
اغبرمػػاف مػػن اغبصػػوؿ عل ػ الغػػذا كالػػدكا  .كيةػػدك أف هػػذا اغبصػػار ـبطػػا ل ػ عبعػػل ػػركؼ اغبيػػاة ال طػػاؽ فبػػا
ي طر اؼبدنيُت الفرار كيصةح مقا لو اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة أهدافان عسكرية مع كلة.
 .145كحو ػػرت أي ػان بلػػدات يف موا ػػع اس ػًتا يجية كأغلق ػ برحكػػاـ إل امػػة منطقػػة عازلػػة ربػػوؿ دكف سػػرب
اؼبعارضػػة اؼبسػػللة .كبالتعػػاكف مػػع القػوات العسػػكرية منعػ اللجػػاف الشػػعةية دخػػوؿ اإلمػػدادات الغذائيػػة نػػول
بدرعا؛ ك الكسوة ك طانة يف دمشق.

 .146ك ػػد فرضػ ػ القػ ػوات اغبكومي ػػة كاؼبيليش ػػيات التابع ػػة ؽب ػػا حص ػػاران علػ ػ الةل ػػدات دكف االمتث ػػاؿ اللت اماهت ػػا
دبوجا القانوف اإلنساين الدكحل.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
 .147حا ػػرت اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة جي ػػوب الش ػػيعة يف اؼبن ػػاطق ال ػػيت معظ ػػم س ػػكا ا م ػػن
السػػنة مدعيػػة أ ػػم يػػؤككف الق ػوات العسػػكرية اغبكوميػػة .كمنػػذ سبوز/يولي ػ  2012طو ػ اعبماعػػات اؼبسػػللة
اؼبناه ػػة لللكومػػة نةػػل كال هػرا كنبػػا بلػػد اف شػػيعيتاف يف حلػػا فاك فػ مػػدادات الغػػذا كالو ػػود كالػػدكا عػػن
 70 000سػػاان .كمػػع اشػػتداد اغبصػػار يف األشػػهر األخػػَتة بػػدأ السػػكاف كال سػػيما النسػػا كاألطفػػاؿ يعػػانوف
مػػن سػػو التغذيػػة .كال يبكػػن أف يتلق ػ اعبرح ػ كاؼبرض ػ العػػبلج الطػػع .أمػػا األشػػخاص الػػذين وبػػاكلوف مغػػادرة
القرل فغالةان ما ىبتطفوف كوبتج كف طلةان للفدية أك يقتلوف.
 .148ك شػػكل الطريقػػة الػػيت تةعهػػا اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة يف فػػرض اغبصػػار انتهااػان اللت اماهتػػا
دبوجا القانوف اإلنساين الدكحل.

واو -التشريد القسري
 .149شهد سوريا ن كح مئات اآلالؼ من اؼبدنيُت حبثان عػن مػبلذ رمػن بػات نػادران .فيفػر اثػَت مػن السػكاف مػن
عمليات القصل اعبوم كاؽبجمات ال ية اليت نفذها القوات اغبكومية .كيهرب رخركف – أغلةهم كليس الهػم
م ػػن طوائ ػػل العل ػػويُت كالش ػػيعة كال ػػدركز كاؼبس ػػيليُت – م ػػن هجم ػػات اعبماع ػػات اؼبس ػػللة اؼبناه ػػة لللكوم ػػة.
كسجل يف هذا السياؽ حاالت ؿبددة من التشريد القسرم.
 .150كيف رذار/مارس كنيساف/أبريل سع مدنيوف مشردكف داخليا – معظمهم من ؿبافظة ضبص – للجو يف
ديػػر عطيػػة كه ػ بلػػدة كا عػػة يف ػػاؿ ؿبافظػػة دمشػػق .كيف الفػػًتة بػػُت  19ك 23نيسػػاف/أبريل صػػف الق ػوات
اغبكوميػة ديػر عطيػة ككجهػ رسػالة سػلطات الةلػدة امرهػا فيهػا بررغػاـ اؼبشػردين داخليػان علػ مغػادرة الةلػػدة.
كمػا وبصػل ذلػ فسػتتعرض الةلػػدة للهجػوـ .كيف أكاخػػر نيسػاف/أبريل أمهػل رئػػيس بلديػة ديػػر عطيػة اؼبشػػردين
أربعة أياـ للمغادرة ةل ك ل حصصهم من اػب  .كبعيد ذل هجر دير عطية مشردكف داخليػان اثػَت مػنهم مػن
مدينة ضبص كالقصَت.
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 .151كيشػػكل القصػػل العشػوائ للموا ػػع الػػيت ػػؤكم السػػكاف اؼبػػدنيُت هجومػان علػ السػػكاف اؼبػػدنيُت .ك نتشػػر
اؽبجمػات علػ نطػاؽ كاسػػع يف سػػوريا ك قػوـ هبػػا القػوات اغبكوميػػة نفيػػذان لسياسػة منظمػػة .كلػدل اللجنػػة أسػػةاب
معقولة لبلعتقاد أف التشػريد القسػرم ؼبػن الػتمس اللجػو يف ديػر عطيػة ػد نفػذ جنػاة علػ علػم هبػذ اؽبجمػات
كهو بذل يشكل جريبة ضد اإلنسانية .كار كة أي ان جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف شريد اؼبدنيُت.

خامساً-

المساءلة

 .152كمػػن خػػبلؿ اسػػتعراض األدل ػة الػػيت صبع ػ منػػذ اػػانوف الثاين/ينػػاير و ػػل اللجنػػة ناعػػة مفادهػػا أف
خطػػورة اعبػرائم الػػيت ار كةتهػػا القػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا كاعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة
كانتشار هذ اعبرائم كاستمرار ار كاهبا دبعدالت مف عة ال ذل يع ز و ية اللجنة ب ركرة اإلحالة العدالة
عل اؼبستويُت الوطٍت كالدكحل.
 .153ك ذب ػػد اؼبس ػػا لة مكانػ ػان ؽب ػػا ض ػػمن اؼبنا ش ػػات اؼبتعلق ػػة برمكاني ػػة نظ ػػيم مػ ػؤسبر دكحل .كردب ػػا ػػدؿ اعبه ػػود
الدبلوماسػػية اؼبةذكلػػة يف هػػذا الصػػدد علػ خطػػوة هامػػة كبػػو اػبػػركج مػػن اؼبػػازؽ الػػذم عيشػ سػػوريا كلكػػن ضػػركرة
ك ل العنل ال يبكن أف ربجا اغبقيقة اؼبتمثلة يف استلالة ربقيق سبلـ دائم بدكف عدالة.

القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها
 .154خ ػػبلؿ الف ػػًتة اؼبش ػػمولة ب ػػالتقرير أش ػػارت الركاي ػػات اؼبتس ػػقة كاؼبًتابط ػػة أف القػ ػوات اغبكومي ػػة ار كةػ ػ
انتهااػػات جسػػيمة اللت اماهتػػا دبوجػػا القػػانوف الػػدكحل غبقػػوؽ اإلنسػػاف كاؼبػػادة  3اؼبشػػًتاة بػػُت ا فا يػػات جنيػػل
لػ جػرائم اغبػػرب كاعبػرائم ضػػد اإلنسػػانية .كاالنتهااػػات اؼبوثقػػة متسػػقة كمنتشػػرة فبػػا يػػدؿ علػ كجػػود سياسػػة
منسقة ينفذها ادة اعبيش كاغبكومة يف سوريا.
 .155ك ةذؿ أم جهود ؿبلية مقنعة فيما يتعلق بالتلقيق يف هذ اعبرائم أك قدًن اؼبسؤكلُت عنها
كيتلمل اجملتمع الدكحل أي ان عا فشل حىت اآلف يف ضماف مسا لة اعبناة.

الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

العدالة.

 .156ةػ هػُت األدلػػة الػػيت صبعػ أف عػػدة أفػراد يف اعبماعػػات اؼبناه ػػة لللكومػػة ار كةػوا جػرائم حػػرب منتهكػػُت
بذل الت اماهتم دبوجا اؼبادة  3اؼبشػًتاة بػُت ا فا يػات جنيػل .فقػد رؿ االسػتيبل علػ الر ػة يف رذار/مػارس
فًتة من الفوض يف صرفات اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة بلجوئها العنل لتاايد سلطتها .كأخفػق
ػػادة اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة باسػػتمرار يف ازب ػاذ اػبط ػوات التاديةيػػة اؼبناسػػةة بػػل اػػانوا يف معظػػم
اغباالت متورطُت مةاشرة يف ار كاب اعبرائم.

سادساً -االستنتاجات والتوصيات
 .157هناؾ كلفة بشرية للمازؽ السياس الذم يبي استجابة اجملتمع الدكحل لللرب يف سوريا .ك د أدل ياس
أطراؼ الن اع ا مستويات جديدة من القسوة كالوحشية كذل بف ل ال يادة يف وافر األسللة .ف ازدياد نقػل
األس ػػللة ي ػؤذم احتم ػػاالت التو ػػل س ػػوية سياس ػػية للص ػراع كيغ ػػذم ع ػػدد اعبه ػػات الفاعل ػػة اؼبس ػػللة عل ػ
الصعيدين الوطٍت كاإل ليم كؽبذا عوا ا مدمرة عل اؼبدنيُت.
 .158كيػ داد لاػػل الدكلػػة كالسػػلطة السياسػػية يف أجػ ا مػػن الةلػػد مػػن جػرا عنػػاد ـبتلػػل األطػراؼ الػػيت ػػدع
الس ػػيطرة علػ ػ األراضػ ػ  .كيواجػ ػ الس ػػوريُت ػػاعل ال ػػرر كالتش ػػرد كالي ػػاس .لق ػػد ان ػػدلع اغب ػػرب يف من ػػاطق
االضطراب الرئيسية كعمق االنقساـ الطائف كامتدت الةلداف اجملاكرة.
 .159كعلي فرننا نكرر اايد الشواغل التالية :ليس هناؾ حػل عسػكرم للنػ اع ك ف اانػ طةيعػة النػ اع تغػَت
باستمرار .ال يبكػن للصػراع أف ينتهػ ال مػن خػبلؿ عمليػة سياسػية شػاملة .عبعػل هػذا فبكنػا هبػا علػ اجملتمػع
الدكحل عطا األكلوية لو ل التصعيد لللرب كالعمل يف اإلطار الذم حدد بياف مؤسبر جنيل لعاـ .2012
 .160عل ػ صبي ػػع األط ػراؼ كاج ػػا اح ػًتاـ حق ػػوؽ اإلنس ػػاف كالق ػػانوف اإلنس ػػاين ال ػػدكحل .يتلم ػػل ط ػػريف النػ ػ اع
كمؤيديهم مسؤكلية االلت اـ حل سلم .
 .161ينةغ التاايد ؾبددان عل اؼبسا لة كاؼبسؤكلية عل صبيع اؼبستويات.
 .162ينةغ ػ ع يػ مكانيػػة ك ػػوؿ اؼبسػػاعدة اإلنسػػانية
صبيع األطراؼ.

اؼبػػدنيُت ك وسػػيع نطا هػػا يف طػػار االلت ػ اـ التػػاـ مػػن

 .163قبدد التو يات الواردة يف قاريرنا السابقة كنشدد عل التو يات التالية.
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 .164التو يات اؼبوجهة

اجملتمع الدكحل:

أ .دع م عملي ة الس الم اس تناداً إل ى بي ان جني ف وعم ل الممث ل الخ اص المش ترك لألم م المتح دة وجامع ة
الدول العربية المعني بسوريا؛
ب .ض مان إج راء أي مفاوض ات للس الم ف ي إط ار الق انون ال دولي وإدراك الحاج ة الملح ة لإلحال ة إل ى
العدالة على الصعيدين الوطني والدولي؛
ج .االلت زام بض مان الحف اع عل ى األدل ة المادي ة م ن االنتهاك ات والج رائم الدولي ة لحماي ة ح ق الش عب
السوري إلى الحقيقة؛
د .الحد من تصعيد النزاع من خالل تقييد عمليات نقل األسلحة ال سيما بأن ىنالك خطر واضح بأن يتم
استخدام األس لحة الرتك اب انتهاك ات خطي رة لحق وق اإلنس ان أو الق انون اإلنس اني ال دولي .عل ى ال دول
الت ي تم ارس ت أثيرا عل ى أط راف الن زاع أن تتخ ذ خط وات حقيقي ة وملموس ة للح د م ن تزاي د نف و الفص ائل
المتطرفة.
ه .استدامة وزيادة التمويل الالزم للوكاالت والعمليات اإلنس انية داخ ل البل د فض الً ع ن مس اعدة البل دان
المجاورة المتأثرة بالوض و ت أمين  5.1ملي ار دوالر م ن المس اعدات الت ي تعه دت به ا ال دول ف ي م تتمر
المانحين في  03يناير في الكويت.
 .165التو يات ا صبيع األطراؼ:
أ .رفض الخطاب الطائفي كأسلوب من أساليب الحرب؛
ب .االلت زام بض مان الحف اع عل ى األدل ة المادي ة م ن االنتهاك ات والج رائم الدولي ة لحماي ة ح ق الش عب
السوري إلى الحقيقة؛

ج .الس ماح الف وري والكام ل بوص ول المس اعدات اإلنس انية م ن قب ل المنظم ات اإلنس انية إل ى جمي
المناطق المتضررة من القتال.
 .166التو يات اؼبوجهة

اعبمهورية العربية السورية:

أ .المش اركة ف ي عملي ة الس الم ب روح بنّ اءة أساس ها الس الم والديمقراطي ة ورغب ة حقيقي ة م ن أج ل حق وق
اإلنسان؛
ب .فتح الباب أمام ىذه اللجنة وكذلك امام آلية األمين العام للتحقي ق ف ي االس تخدام المزع وم لألس لحة
الكيميائية أو البيولوجية لزيارة البلد وإجراء التحقيق.
ج .احت رام حق وق اإلنس ان والق انون اإلنس اني ال دولي ،والتقي د بالمب اد األساس ية ،مث ل ض رورة من
الهجمات العشوائية على السكان،
 .167التو يات اؼبوجهة

اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة:

أ .االنضمام إلى عملية السالم بروح بنّاءة ،وتقديم موقف موحد تسترشده االلتزامات المشتركة؛؛
ب .رفض العناصر المتطرفة وحث كل الجماعات على احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي؛
 .168التو يات اؼبوجهة

مفوضية األمم اؼبتلدة السامية غبقوؽ اإلنساف كغَتها من كااالت األمم اؼبتلدة:

أ .تكثي ف حض ور المفوض ية ف ي المنطق ة ،بالتنس يق م وك االت األم م المتح دة األخ رى ،س عياً لتحقي ق
السالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان؛
ب .تعزيز حماية المدنيين في البلد من خالل حضور فعال لألمم المتحدة ،عن طريق الوكاالت مختلفة.
 .169التو يات اؼبوجهة ا ؾبلس حقوؽ االنساف:
أ .دعم توصيات اللجنة وصول اللجنة إلى مجلس األمن الدولي،
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ب .تمرير التقرير إلى مجلس األمن عن طريق األمين العام.
 .170التو يات اؼبوجهة

اعبمعية العامة:

أ .دعم عمل اللجنة ،ودعوتها إلى تقديم معلومات محدثة بانتظام.
ب .دعم توصيات اللجنة ،والتأثير من أجل إيجاد حلول سلمية للبلد.
 .171التو يات اؼبوجهة

ؾبلس األمن:

أ .دعم عمل اللجنة وتمكينها من الوصول إلى مجلس األمن لتقديم إحاطات منتظمة بشأن التطورات؛
ب .تيسير وتدعيم عملية سالم شاملة في البلد ،يشارك فيها جمي أصحاب المصلحة مشاركة كاملة؛
ج .االلتزام باتخا إجراءات لضمان محاسبة المستولين عن االنتهاكات بما في ل ك اإلحال ة إل ى العدال ة
الدولية؛

