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 جرائم الحربالجماعات المناهضة لها تتحمالن المسؤولية عن ة السورية و يلحكومالقوات الجنة التحقيق االممية:  
 

لالة ادلتعلق حب يخيرتقريرها األ( )جلنة التحقيقالتحقيق الدولية ادلستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية جلنة أصدرت اليوم –جنيف 
من و جرائم ضد االنسلانية لاب لارتكومقلاتلي الشبيحة قلاموا ب احلكوميةإىل أن القوات ص التقرير ل. وخيلان يف سوريلاحقوق اإلنس

اإلنسلان والقلانون اإلنسلاين الدويل، الدويل حلقوق قلانون للسيمة كملا وارتكبوا جرائم حرب وانتهلاكلات جالقتل والتعذيب  ضمنهلا 
 مجملات العشوائية ضد السكلان ادلدني ن وأعملال العنف اجلنسي.واذلأعملال القتل غري ادلشروع مبلا يف ذلك 

 
مت ارتكلاهبلا ىذه االنتهلاكلات ، بأن ، وبنلاء على تكليف من رللس حقوق اإلنسلانصفحات 01 2الذي جلاء فالتقرير ويؤكد 

 على ادلستويلات يف القوات ادلسلحة وقوات األمن واحلكومة.ألعمال بسيلاسة دولة وتدل على تورط 
 

ملايو أيلار/ 25يف اليت وقعت يف احلولة حداث األيف  بلالتحقيق اخللاص ةادلتعلققيق نة التحجلنتلائج على حتديث لالتقرير أيضلا ومشل 
 اليت أودت حبيلاة أكثر منقتل العن عمليلات  نسؤوالادل لامه من الشبيحة إىل أن القوات احلكومية وادلقلاتل ن خلص والذي 2012

 فطفلال.األمدين، نصفهم تقريبلا من  100
 

والتعذيب، لقتل خلارج نطلاق القلانون ، واالعمد قتلرب، مبلا يف ذلك الاحلم رائجل لابارتكعن التحقيق يف تقريرىلا جلنة  شريوتكملا 
انتشلارىلا ، و ذه االنتهلاكلات والتمجلاوزات ال توازي يف خطورهتلاىاجلملاعلات ادلسلحة ادلنلاىضة للحكومة. غري أن من قبل وذلك 

 الشبيحة. اليت ارتكبتهلا القوات احلكومية و نتهلاكلات االتلك  وترية وقوعهلاو 
 

اىل  انتشلار العنف ادلسلح بشكل ملحوظ مع تدىور الوضع يف البالد  2012فرباير شبلاط/ 15منذ و اللمجنة أيضلا أنو وتالحظ 
 ثوتتحد. للحكومة دلنلاىضة ااجلملاعلات ادلسلحة الشبيحة و ب ن القوات احلكومية و احتدام االعملال العدائية ملا منلافطق جديدة و 

األشهر  وذلك خالل فرتةديدة قدرات عسكرية جلو  تكتيكلات أكثر وحشيةلكال فطريف النزاع م  استخديف تقريرىلا عن االلمجنة 
 .األخرية

 
إهنلاء من أجل  أمر ضروريعلى الصعيد الدويل ىو  توافق اآلراءأن على من جديد، و ، ىلا ىذاتقرير من خالل تؤكد جلنة التحقيق و 

عرب عن التطلعلات ادلشروعة جلميع شرائح اجملتمع السوري، مبلا يف ذلك ت ةسيلاسيحتول  حنو عملية الطريق، وبنلاء سوريلا يف العنف
 .األقليلات العرقية والدينية

 



إمكلانية  مع انعدامو واليتهلا. ق بشكل كبري من قدرهتلا على إجنلاز الوصول إىل البالد أعلاالتمكن من وتؤكد اللمجنة على أن عدم 
منذ و أولئك الذين غلادروا البالد. ادلبلاشرة من  الشهلاداتيف ادلنطقة جلمع  التحقيق نشر فطواقمهلاول إىل سوريلا، واصلت جلنة الوص
انطالقلا من جنيف، ليصل إمجلايل أخرى و ميدانية ، ملا ب ن مقلابالت مقلابلة  693بإجراء جلنة التحقيق قلامت فرباير، شبلاط / 15

 .مقلابلة 1062اىل  2011سبتمرب منذ انشلائهلا يف شهر أيلول/ة التحقيق عدد ادلقلابالت اليت أجرهتلا جلن
 
 لفيةيخ

 
 أبو زيد. كونينغلسيد بلاولو سريجيو بينهريو )رئيسلا(، والسيدة كلارين  افوضو اللمجنة مهلا م  

 
جمللس حقوق  ناحللادية والعشريالدورة ايلول/سبتمرب خالل أعملال  17 ادلقرر عرضو يفوالذي من قدم ىذا التقرير، لقد مت ت
التحقيق جلنة والذي مدد والية ، 2012 /ملارسآذار 23يف الصلادر  A/HRC/RES/19/22، وفقلا لقرار رللس اإلنسلان

التقرير النتلائج اليت ىذا . وحيدد 2011 /أغسطسآب 22 الصلادر يف  A/HRC/RES/S-17/1قرار الاليت أنشأىلا 
ة اليت دوري، معتمدا أيضلا  على التحديثلات ال2012متوز/يوليو  20 لايةء على التحقيقلات اليت جرت لغتوصلت إليهلا اللمجنة بنلا
إىل رللس حقوق  وديقدالذي مت تالشفوي  أيلار/ملايو، وكذلك التحديث 24و  /ابريلنيسلان 16يف قلامت اللمجنة بإصدارىلا 

التحقيق  بتحديث نتلائجالتقرير أيضلا يقوم ىذا (. A  /HRC/20/CRP.1)  2012/يونيو حزيران 27اإلنسلان يف 
 .2012يونيو يف األول من حزيران/ الصلادر A/HRC/RES/S-19/1 احلولة، بنلاء على القرارمنطقة اخللاص يف أحداث 

 
  : على صفحة ويب رللس حقوق اإلنسلانللمجنة التحقيق  التقرير الكاملديكن االفطالع على 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 
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 rgomez@ohchr.orgلربيد اإللكرتوين: ا 9711 917 22 41

  

 

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

