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 مجلس حقوق اإلنسان
 والعشرون الدورة الثالثة

 ن جدكؿ األعماؿم 4 الةند
 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطّلب اىتمام المجلس بها

 الجمهورية العربية السورية بشأنتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقّلة   

 ملخص  

د بلغ الصراع يف سوريا مستويات جديدة من الوحشية. يوثق هذا التقرير ألكؿ مرة فرض منهجػ  مػن اغبصػار  لق
كاستخداـ اؼبواد الكيميائية كالتهجَت القسرم. جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسػانية كاالنتهااػات اعبسػيمة غبقػوؽ 

 دـ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ. اإلحالػػػػػػػػػػػػػػػػػة    الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يةقػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ األظبػػػػػػػػػػػػػػػػػ .اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؿ علػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لػ مقاب 430ك سػتند النتػائع علػ  . 2013مػايو أيار/ 15 -ينػاير اانوف الثاين/  15كيغط  هذا التقرير الفًتة 

 كغَتها من األدلة اليت مت صبعها.

كالتهجػػػػَت القسػػػػرم القتػػػػل كالتعػػػػذيا كاالغتصػػػػاب اب ار كػػػػبالقػػػػوات اغبكوميػػػػة كاؼبيليشػػػػيات التابعػػػػة ؽبػػػػا  امػػػػ  
كاسػػعة  ر كةػػ  العديػػد مػػن هػػذ  اعبػػرائم اجػػ   مػػن هجمػػاتكأكاالختفػػا  القسػػرم كاألفعػػاؿ البل نسػػانية األخػػرل. 

جػرائم اغبػرب كاالنتهااػات اما ار كةػ  ضد السكاف اؼبدنيُت ك شكل جرائم ضد اإلنسانية.   ي النطاؽ أك منهج
اإلعػداـ بػرجرا ات مػوج ة كاالعتقػاؿ التعسػف  كاالحتجػػاز   دبػا يف ذلػ للقػانوف الػدكحل غبقػوؽ اإلنسػاف  اعبسػيمة

مليػػوف  4.25ك تفػػا م ماسػػاة اؽبجػػـو غػػَت اؼبشػػركع  اؽبجػػـو علػػ  األعيػػاف ا ميػػة  كالنهػػا ك ػػدمَت اؼبمتلكػػات. 
النػػازحُت اسػػتهدافهم الػػيت مت فيهػػا اسػػتهداؼ ن داخليػػا بسػػةا األحػػداث األخػػَتة اؼبشػػرديمػػن شػػخص يف سػػوريا 

 ا. سر هتجَتهم ك 

ك ػػػد ار كةػػػ  اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة أي ػػػا جػػػرائم حػػػرب  دبػػػا يف ذلػػػ  القتػػػل ك  ػػػدار اغبكػػػم 
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ك نفيػػػذ  دكف ا ةػػػاع اإلجػػػرا ات القانونيػػػة  كالتعػػػذيا  كأخػػػذ الرهػػػائن كالنهػػػا. أ ػػػا ال  ػػػ اؿ  شػػػكل خطػػػرا علػػػ  
االنتهااات كالتجاكزات اليت ار كةتها  ف السكاف اؼبدنيُت عن طريق كضع األهداؼ العسكرية يف اؼبناطق اؼبدنية. 

   اثافػػػػة كحجػػػػم  لػػػػ  الػػػػيت ار كةتهػػػػا القػػػػوات   كمػػػػع ذلػػػػ    صػػػػلاؼبسػػػػللة اؼبناه ػػػػة لللكومػػػػة    اعبماعػػػػات
 اغبكومية كاؼبيليشيات التابعة ؽبا.

 ماهيػػة هػػذ ال يبكػػن التعػػرؼ علػػ  ايميائيػػة  ػػد اسػػتخدم  ااسػػللة.  مػػوادسػػةاب معقولػػة لبلعتقػػاد بػػاف هنػػاؾ أ
 اعبناة.هوية أك  نشرهانظم أك   اؼبواد

 العنػػػل العشػػػوائ علػػػ   ضر مػػػن شػػػان  أف وبػػػالتػػػو رات الطائفيػػػة ا يثػػػَت خطػػػَت ا أطػػػراؼ الصػػػراع  سػػػتخدـ خطابػػػ ف 
 .ؼبست عفة  كخا ة ضد اجملتمعات اكالشامل

علػ  ركعػة ذبػثم اؼبال لايا ركايات يوميا يف سوريا حيث رائم ضد اإلنسانية كا عا اعبرب ك اغبأ ةل  جرائم لقد 
 ضمائرنا.

عمليػػػػػات نقػػػػػل األسػػػػػللة   يػػػػػد مػػػػػن خطػػػػػر التعػػػػػرض  ف زيػػػػػادة  ػػػػػوافر األسػػػػػللة. ية بسػػػػػةا  نسػػػػػانهنػػػػػاؾ  كلفػػػػػة 
 .ُتدنيبُت اؼب   كفيات ك  ابات أاثر يؤدم   فبا بلنتهاااتل

أف سبثػػل شػاملة  كهبػا أف  كػػوف اؼبفاكضػات  كعلػ السػػةيل الوحيػد لتسػوية سياسػػية.  والدبلوماسػ  هػ ف التلػرؾ 
 صبيع جوانا الفسيفسا  الثقافية يف سوريا.
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 مقدمة  -أوالً 

ضػمَت ل ػلايا الػيت يقػدهمها اركعة اؼبالركايات ؾ ربرِّ  اعبمهورية العربية السورية  يف بينما  تصاعد أعماؿ العنل. 1
عطػا  الفر ػة امػاـ الدبلوماسػية لو ػل السػللة حده للن اع  كاغبد من  ػدفق األ ضعك من ال ركرم اجملتمع الدكحل. 

 العنل.أعماؿ 

يف هػػذا التقريػػر  اسػػتنتاجاهتا اؼبةنيػػة  1 عػػرض عبنػػة التلقيػػق الدكليػػة اؼبسػػتقلة بشػػاف اعبمهوريػػة العربيػػة السػػورية  . 2
أيار/مػػػايو  15ك 2113اػػػانوف الثاين/ينػػػاير  15مػػػا بػػػُت يف الفػػػًتة يف األحػػػداث الػػػيت ك عػػػ  علػػػ  التلقيقػػػات 

2113 .  

  A/HRC/19/69  كS-17/2/Add.1كينةغػػ   ػػرا ة هػػذا التقريػػر مقًتنػػان بالتقػػارير السػػابقة الػػيت  ػػدمتها اللجنػػة   . 3
( فيمػػػا يتعلػػق بتفسػػػَت كاليتهػػا كأسػػػاليا عملهػػا  باإلضػػػافة    اسػػػتنتاجاهتا A/HRC/22/59   ك A/HRC/21/50ك

اػانوف الثاين/ينػاير    15ك 2111يف الفػًتة مػا بػُت رذار/مػارس ع  الو ائعية كالقانونية اؼبتعلقة باألحداث اليت ك 
2113.  2)  

 التحدِّيات-ألف

  درة اللجنة عل  أدا  كاليتها.  قوَّض   سوريا يعدـ الو وؿ ما ي اؿ  .4

لسػماح ؽبػا ل للجمهورية العربيػة السػورية ةالدائم الةعثةطلةان    من جديد   كجه  اللجنة مارس/رذار 28يف . 5
أم ك   تلػقَّ اللجنػة  نظػر اؼبرفػق األكؿ(. ا   معيهنػة طبسػة وادثحبػالةلػد  كلت كيػدها باؼبعلومػات اؼبتعلقػة الدخوؿ    ب

 

 ال ديل بونيت.أع ا  اللجنة نبا باكلو سَتجيو بينهَتك  رئيسان( كاارين اونينغ أبوزيد  فيتي  مونتاربوف  كاار  (1 

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



قِّػػق الطلةػػات اؼبتكػػرِّرة لعقػػد لقػػا ات مػػع اؼبمثػػل الػػدائم للجمهوريػػة 2112 . كمنػػذ  شػػرين األكؿ/أاتػػوبررده      رب 
 العربية السورية يف جنيل أم نتائع. 

 منهجيةال-باء

استندت اؼبنهجية اؼبستخدمة    اؼبمارسات اؼبعتمدة للجاف التلقيػق كالتلقيقػات اؼبتعلِّقػة حبقػوؽ اإلنسػاف   . 6
 يف التقارير السابقة.  د كردتك 

 423كاعتمػػػدت اللجنػػػة يف اؼبقػػػاـ األكؿ علػػػ  الركايػػػات اؼبةاشػػػرة لتاايػػػد اغبػػػوادث. كيسػػػتند هػػػذا التقريػػػر    . 7
مػػع ال ػػلايا كالشػػهود اؼبوجػػودين يف كمػػن جنيػػل  بوسػػائل منهػػا سػػكايا كاؽبػػا ل    اؼبنطقػػة مقابلػػة أ جريػػ  يف

    2111لواليػػػػة يف أيلوؿ/سػػػػةتم  الةلػػػػد. كيصػػػػل العػػػدد اإلصبػػػػاحل للمقػػػػاببلت الػػػيت أ جريػػػػ  منػػػػذ بػػػد  اداخػػػل 
 مقابلة.1631

كالسػجبلت الطةيػة. ك ػل التلقيػق ير التقار الصور ك سجيبلت الفيديو كالصور اؼبنقولة ع  السوا ل ك  كمته صبع. 8
أي ػػان التقػػارير الػػواردة مػػن حكومػػات كمػػن مصػػادر غػػَت حكوميػػة  كالدراسػػات التلليليػػة األااديبيػػة  باإلضػػافة    

  قارير األمم اؼبتلدة  دبا فيها  قارير هيئات كرليات حقوؽ اإلنساف كاؼبنظمات اإلنسانية.

التقػارير السػابقة. ك كػوف القاعػدة مسػتوفاة  ذا بلػغ  اايػد اغبػوادث  است خدم   اعدة اإلثةات اؼبستخدمة يف. 9
  حدان يوفِّر للجنة أسةابان معقولةن لبلعتقاد باف هذ  اغبوادث  د ك ع  عل  النلو اؼبذاور.

 
 السياق -ثانياً 
 السياق السياسي  -ألف

 الحكومة السورية والمعارضة السورية

   يػـو ا  الػذم أنشػمنتدل اغبوار الوطٍت السػورمك د فشل . متصاعدةية سوريا منجرفة يف حرب أهل ال  اؿ. 11
مػن أجػل  خم الػربويػل يف اؼبصػاغبة الوطنيػة   شجيع  ا لية من أجل اغبكومة كاؼبعارضة رذار/مارس ال من  24
 اثػػرأالػػذم ي عتػػ    2113أبريل نيسػػاف/ 16 اؼبػػؤرخ 23ر ػػم اؼبرسػػـو الرئاسػػ   فػػرفحػػل سياسػػ . كباؼبثػػل    اييػػد

 غبكومة. اعارض  التسريح اعبماع  ؼبأخفق يف ربقيق   دحىت اآلف   مراسيم العفو  والن 

كاػذل    /أبريلنيسػاف 21يف  السيد معاذ اػبطياالسورم االئتبلؼ الوطٍت رئيس  استقالة  اايداما أف . 11
 شػهد علػ  االنقسػامات كهػ  صباعػة معارضػة جديػدة     ربػاد الػديبقراط  السػورمعل  االمايو أيار/ 13 عبلف 

اعتمػػاد اؼبعارضػػة علػػ  علػػ  هػػذ  االنقسػػامات ج ئيػػا  نةػػع ك . منهػػا اؼبعارضػػة السػػورية يف اػبػػارجالعميقػػة الػػيت  عػػاين 
  م.جداكؿ أعماؽبغالةان ما  ت ارب  رعاة
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ومػة  فلػح اغبك. ك  بػبل هػوادة امػر مسػتمريف الػةبلد كسلطة سيادة القانوف  اضملبلؿ السلطة السياسية ف . 12
ذبد  عوبة يف  ا ألضماف األمن ؼبواطنيها يف اؼبناطق اػباضعة غبكمها  ك ا عاج ة عل  أل  أدا  اؼبهاـ اإلداريةيف 

اؼبنػػػاطق اػباضػػػػعة لسػػػػيطرة اعبماعػػػػات اؼبسػػػػللة اؼبناه ػػػػة  سػػػػود    نفسػػػػ يف الو ػػػػ ك األساسػػػػية. اػبػػػػدمات  ػػػوفَت 
الػرغم مػن ؿبػاكالت ؼبػل  الفػراغ النػاجم عػن انسػلاب   علػ  ك فكهكهػاالسػلطة  ذب ئػة مرحلة خطػَتة مػن لللكومة

 .الدكلة من خبلؿ  نشا  اجملالس ا لية

ربػػ  م  وحيػػد  يػػادهت   ف و األاػػراد السػػوري ع الشػػر   مػػن الػػةبلد  حيػػث سػػ يف الشػػماؿاحػػد ك اسػػتثنا  مػػع . 13
المػػا أمكػػن   -فػػادكف   كهػػم يتالػػذاا الػػداخل  هػػم ع يػػ  حكم كيوا ػػل األاػػراد. اجمللػػس األعلػػ  الكػػردم مظلػػة 
 .اؼبيداف االقبرار    -ذل  

 البعد ا إلقليمي

 .اؼبنطقػةالػيت  ػدمِّر عنػل الاحتمػاؿ انػدالع أعمػاؿ أبػواب سػيادة الالعسػكرية علػ   االعتػدا اتك ػد فتلػ  . 14
  يف يةالسػور    جانػا اغبكومػة نػ اع  ػدخل ؾبموعتػ  يف الكبشػكل علػٍت األمُت العاـ غب ب اهلل اللةناين  ادك د أ

ئها كال جةهة النصرةأما  عبلف للقتاؿ يف سوريا.   اموا بتجنيدهماؼبتطوعُت ك  الس نيُتحُت دعا بعض رجاؿ الدين 
بشػاف القلػق  ثػَت فهػ  مسػائل دكلة العراؽ اإلسبلمية   لتعاكف هذ  اجملموعة مع االعًتاؼ العلٍتك لتنظيم القاعدة  

لػػدكؿ  لالػػديناميات السياسػػية ا ليػػة ف اغبػػرب يف سػػوريا  ػػؤثر بوضػػوح يف  .   ػػية اعبهاديػػة العاؼبيػػةسػػوريا يف   ػػورهط
  فبا يهدد استقرارها الداخل  اؽبش.اؼبتنوعة   العبل ات بُت طوائفهاعل  ك و هر اجملاكرة 

أيػػار / مػػايو علػػ  مقربػػة مػػن  11الًتايػػة يف  ف انفجػػار السػػيار ُت اؼبفخختػػُت يف الروبانيػػة يف ؿبافظػػة ها ػػام  .15
كيرجػع ذلػ     ـبػاكؼ مػن .سػوريا. ب اغبكومػة فيمػا يتعلػق سياسػة بشػاف نقػاش مكثػل    السورية ادلدكد اغب

. يف اجتمػػاع ًتايػػاب يػػا كدينيػػاثقاف نتشػػر علػػ  كبػػو مت ايػػد    كاحػػدة مػػن أاثػػر اؼبنػػاطق اؼبختلطػػةيأف العنػػل سػػوؼ 
 ػػد و َتة اغباليػػة  لػػلنظػػران مػػم اؼبتلػػدة أنػػ   لػػدل األؤلردف لػػ  ذاػػر اؼبمثػػل الػػدائم /أبريلنيسػػاف 31يف   األمػػن جمللػػس
زادت  سػرائيل  ورطهػا يف األزمػة كلقػد  ريػا هتهتديػدا لبلسػتقرار يف اؼبسػتقةل.هت  عمػان كح البلجئػُت السػوريُت يبثل 

اسػػػتهداؼ مػػػا يػػػدع  أنػػػ  شػػػلنات أسػػػللة متجهػػػة    حػػػ ب اهلل  كغَتهػػػا مػػػن اؼبنػػػاطق داخػػػل سػػػوريا. بالسػػػورية 
 طبلؽ النار يف ه ةة اعبوالف.إل تل  أي ا  ةادالجه كس  



 البعد الدولي

لمواجهػػة اإل ليميػػة كالدكليػػة بػػُت مؤيػػدم اغبكومػػة لنتاجػػان اؼبػػازؽ السياسػػ  الػػراهن كالتصػػعيد العسػػكرم مثػػل . 16
. حلفػػا  اػػل منهمػػا مػػن  ةػػلالػػدعم السياسػػ  لكػػبل اعبػػانةُت األسػػللة ك  شػػلنات كهػػو مػػا يػػًتجم     كمعارضػػيها

كالػذم  اؼبعارضػة السػورية    سػللةاأل شػلناتحظػر برسػقاط  األكركيب  ػرار االربػادهبػا  ػرا ة من هذا اؼبنظػور ك 
 .   اغبكومػػة السػػػورية -300S ةطاريػػات  ػػواري ل ركسػػيا كشػػػلنامػػا   يونيػػو /ح يػػراف 1 سػػياخذ مفعولػػ  يف

يف طهػراف وؿ سػوريا دكحل حػمػؤسبر عقػد اػذل  ك   سوريا اؼبوالية للمعارضػةأ د ا  كتلة لاجتماعات كلقد مت عقد 
 .مايوأيار/ 29يف 

مةػادرة   اػَتم جػوف زير اػبارجية األمريكػ ك ك الفركؼ  سَتج  كزير اػبارجية الركس  أطلق مايو/أيار 7يف . 17
 2012 ح يػراف يونيػو/30يف  الػذم عقػدجتمػاع جنيػل متابعػة الا عقػد مػؤسبر دكحل مشًتاة هتدؼ    سياسية

 ذا  ػػاـ  الدبلوماسػػ  اسػػر اعبمػػوديبكػػن لبل ػػًتاح  ف اػػاف التػػاري    ي قػػرَّر بعػػد   اك . ةيػػاف مشػػًتؾكالػػذم مت  توهبػػ  ب
 . ا  العنلإل شاملة سياسية بتوفَت عملية

 عسكريالسياق ال -باء

كعلػ  كبػو  منػاطق جديػدة   شكل مطهرد يف األشػهر األخػَتة كبػو يف سوريا بعماؿ العدائية األت لقد انتشر . 18
دت خبلؿ العمليات العسػكرية  ال م  ـ الطائف . ك د أدت التكتيكات الوحشية اليت اعت  مت ايد عل  طوؿ االنقسا

أاثػػر  عقيػػدا النػػ اع   ػػد أ ػػةحك .   يسػػةق لػػ  مثيػػلدمػػار    سػػيما مػػن  ةػػل القػػوات اغبكوميػػة     ؾبػػازر متكػػررة ك 
 .ةتد    الةلداف اجملاكرة  فبا يهدد السبلـ كاالستقرار يف اؼبنطقيببدأ  ألف العنل

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة للحكومة

اؼبراا  اغب رية الرئيسية كخطوط اال صاؿ الرئيسػية الػيت للسيطرة عل  األكلوية يبل  ا ل   وات اغبكومة  ك . 19
صبيػػع اؼبػػدف الرئيسػػية رغػػم مػػن السػػيطرة علػػ  اغبكومػػة سبكهنػػ  اسػػتثنا  مدينػػة الر ػػة  ب ػػربا اؼبنػػاطق االسػػًتا يجية. 

 نػػػواح درعػػػا كديػػػر الػػػ كر. كيف اآلكنػػػة األخػػػَتة  أطلقػػػ  عملياهتػػػا ال يػػػة يف ك ربػػػديات خطػػػَتة يف حلػػػا   جهػػػةموا
طػػرد اعبماعػػات اؼبسػػللة مػػن اؼبوا ػػع االسػػًتا يجية كاغبفػػاظ علػػ  طػػرؽ اإلمػػداد لدرعػػا كضبػػص ك دمشػػق  ؿبافظػػات 

وط اإلمػداد الػيت  ػربا اعبماعػات يف عمليػات أخػرل  سػع  القػوات اغبكوميػة     طػع خطػك الرئيسية يف الػةبلد. 
 .يف الةلداف اجملاكرة دعمالشةكات باؼبسللة 

طويلػة األمػد الاعبيش بشكل مت ايد علػ  اسػًتا يجيت   اعتمد  بدعم من اللجاف الشعةيةك كيف الو   نفس   . 21
سػػػػع اعبماعػػػػات الغػػػػذا  كاإلمػػػػدادات الطةيػػػػة    اؼبنػػػػاطق اؼب ػػػػطربة اتكتيػػػػ  ؼبنػػػػع  و مػػػػن رمػػػػاف اغب الػػػػيت  تمثػػػػل يف

 . سران   شريد السكاف ا ليُت  ك اؼبسللة
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اسػػػػتانف  القػػػػوات  يف اؼبنػػػػاطق الػػػػيت  سػػػػيطر عليهػػػػا اعبماعػػػػات اؼبسػػػػللة يف ا افظػػػػات الشػػػػمالية كالشػػػػر ية . 21
  كذلػ  باسػتخداـ ؾبموعػة كاسػعة فػػػ  اثػَت مػن األحيػاف كػػػػوف عشػوائيةالػيت  الوحشية   صفها  اغبكومية ضببلت

طلقػػػػ  الصػػػػواري  االسػػػػًتا يجية  كالقنابػػػػل   أ  ةاؼبتوا ػػػػل   عمليػػػػات القصػػػػل اعبػػػػوم  كباإلضػػػػافةة. مػػػػن األسػػػػلل
دعػم اؼبػدنيُت     قويض . كيةدك أف هذا ج   من اسًتا يجية أكسع نطا ا هتدؼ الةاريـو اغبرارمك نابل العنقودية 

ؼبػػػدف هدف  غالةيػػػة هػػػذ  اؽبجمػػػات ا. كاسػػػتالةنيػػػة التلتيػػػة ػػػدمَت    للجماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة ك 
أف  سػػػتهدؼ   بػػػدال مػػػن ليهػػػا هػػػذ  األخػػػَتةأك الػػػيت  سػػػلهل    اعبماعػػػات اؼبسػػػللةعليهػػػا كاألحيػػػا  الػػػيت  سػػػيطر 

 تل  اعبماعات.لالقواعد العسكرية  التلديدب

ية  اعتمدت القوة القتالكإلهباد . هاالقوات اغبكومية كسباسك يف  دراتقد أثرت االنشقا ات كاإل ابات لك . 22
بشػكل مت ايػد علػ  ميليشػيا مواليػة ربولػ  يف اآلكنػػة األخػَتة    جػيش الػدفاع الػوطٍت  كهػ   ػوات شػػة  اغبكومػة 

لػػدفاع عػػػن الػػنفس بصػػػورة منتظمػػة يف العمليػػات القتاليػػػة    جانػػا كحػػػدات لهػػػذ  القػػوات  لبرطػػ اعسػػكرية. ك 
 .كومةمستمدة أساسا من اجملتمعات اؼبوالية للله   وات ك   اعبيش

خبلؿ العمليات اليت أجريػ  بػالقرب مػن علنان اعبيش السورم بدعم  يف اآلكنة األخَتة ح ب اهللو مقا ل اـ . 23
الشػ   بالقيػادة العامػة  -أع ا  مػن اعبةهػة الشػعةية لتلريػر فلسػطُت  اـ  بينما القصَت عل  طوؿ اغبدكد اللةنانية

 نفس  حوؿ ـبيم الَتموؾ يف دمشق.



 حة المناىضة للحكومةالجماعات المسل

قػػػد عػػػ زت اعبماعػػػات اؼبسػػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة سػػػيطرهتا علػػػػ  اؼبنػػػاطق الػػػيت احتلتهػػػا يف ا افظػػػػات ل . 24
    هػار افتقكبا مػن دمشػق كحلػا كضبػص.داخل اؼبنػاطق الرئيسػية التقدـ من    تمكن الشر ية  لكنها الشمالية ك 

يف  ػػعوبة هػػذ  اعبماعػػات  كجػػدتلتشػػغيل  كالػػدعم اللوجسػػيت  ط اكاالن ػػةا لقيػػادةمػػن اجػػل ا الػػبلـز نسػػجاـاال
   حد اةَت. يكتنف  اعبمود القتاؿ  حيثمواجهة معا ل اغبكومة 

أنشػػل ل ػػماف كحػػدة القيػػادة علػػ   ذم ي فػػًت ض أنػػ   الػػلقيػػادة العسػػكرية العليػػا اؼبشػػًتاةقػػد فشػػل ؾبلػػس ال. 25
قيػػادة كزبفيػػل  ػػاثَت ال  كدمػػع شػػةكات عم اللوجسػػيت مصػػادر الػػدـبتلػػل  رايػػ  يف  حػػىت اآلفاؼبسػػتول الػػوطٍت  

ـبتلػل لتوحيػد   اكال ػتقػويض ؿبيهػدد بعل  دعم كحدا   لوجستيا اجمللس عدـ  درة  ف . األاثر  طرفان ماعات اعب
 .سلطت رب  بساط اعبماعات اؼبسللة 

 لللكومػػة مثػػلليػػة اؼبوا للموا ػػعقصػػل متقطػػع باعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة أي ػػا امػػ   لقػػد ك . 26
 اؼبنػػاطقيف  دلػػا  كفرضػػ  حصػػارا مشػػددا علػػ   ػػرل مواليػػة لللكومػػة  قػػع يف ا افظػػات الشػػمالية  مثػػل  فوعػػا

 .كال هرا  يف حلال ن ة  ا  الشيعية

 داخػػػلموا عهمػػػا  خػػػبلؿ مػػػن اػػػبل اعبػػػانةُتك ػػػوؼ  ك  لكومػػػةللاؼبؤيػػػدة  ات ليػػػاأل تميليشػػػياف ال يػػػادة يف ا . 27
  االسػتف ازم اػبطػاب ف . اػبطػوط الطائفيػة علػ  طػوؿ ألعمػاؿ العدائيػةا عػ ز لكل منهػا لداعمةاجملتمعات ا لية ا

لعنػل ل التلػريضبرثػارة  هتدد  اعبيش السورم اغبر اؼبتلدث باسم من  ةل التصروبات اليت  درت مؤخرا تل ا
 .األ ليات ضدكالشامل  العشوائ 

 يػػادة مللو ػػة يف بسػػللة الصػػغَتة كاألسػػللة اػبفيفػػة  لكػػن األبساسػػان أة  كهدكال  ػ اؿ اعبماعػػات اؼبسػػللة مػػ. 28
يف الغالا مػن   دم اليت  غَت اؼبةاشرة األسللة الناريةكاذل  يف   ادة للطائرات اؼب ادة للدبابات ك اؼبنظمة األ
كاؼبدفعيػػة السػػتهداؼ مػػدافع هػػاكف خدم  . كاسػػت  يف اؼبنطقػػةغَتهػػا مػػن اعبماعػػات اؼبسػػللة ك  الػػدكؿ الداعمػػة  ةػػل
 .اعبيش عادةاليت يتمرا  فيها بعض اؼبوا ع اؼبوالية لللكومة   كاذل وا ع اعبيش  م

أعماؿ العنل اعبارية التطرؼ بُت اؼبقػا لُت اؼبنػاكئُت لللكومػة  فبػا ظبػح للجماعػات اؼبتطرفػة  عجهل  لقد  . 29
  الرائػد اؼبشػارؾ كأحيانػا ػ ج  ا مػن كلقد أضل  هذ  اجملموعة.  صةح أاثر  اثَتاأف النصرة   خا ة منها جةهةك 

 هػػػػا نظيمبف ػػػػل مػػػػة اؼبناه ػػػػة لللكو  مػػػػن  ةػػػػل اعبماعػػػػات اؼبسػػػػللة الرئيسػػػػية الػػػػيت أجريػػػػ  معظػػػػم العمليػػػػاتيف 
علػػ  الػػدعم اػبػػارج . كمنػػذ  احصػػوؽبفػػرص يف  يػػادة امػػا بسػػةا الالتشػػغيلية ك  هتػػاكزيػػادة افا  ف ػػلاال هاكان ػػةاط

دكلػػة العػػراؽ اإلسػػبلمية  يةػػدك أف هنػػاؾ دعػػم  أم مػػعيم القاعػػدة  اإلعػػبلف عػػن عبل اهتػػا مػػع اعبنػػاح العرا ػػ  لتنظػػ
ف و اؼبقػا ل كا ػلك اجملنػدين كاؼبعػدات. ان ػماـ اعبماعات اؼبتطرفة اإل ليميػة مػن حيػث  ةل مت ايد ؽبذ  اجملموعة من 

ل كحػػىت كنشػػات  ػػو هرات  بػػ. الةػػا مػػا يصػػلوف مػػن الػػدكؿ اجملػػاكرةغهػػم   ك ا ع يػػ   ػػفوفه  اعبهاديػػ ميػػوؽبدباألجانػػا 
 .مسائل اغبكم كالسلطةبشاف  كاعبماعات ا لية األخرل اشتةااات بُت جةهة النصرة 
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ربالفػات  شػارؾ يف عمليػات  تاليػة اةػَتة يف  ػاؿ دمشػق بتوطيػد اعبماعات اؼبتطرفة األخرل أي ػا ك ام  . 31
لفػػػات مثػػػل اعبةهػػػة اإلسػػػبلمية ربا امػػػ   لػػػس القيػػػادة العسػػػكرية العليػػػا اؼبشػػػًتاةجملانتمػػػا  دائػػػم  كمػػػن دكفكحوؽبػػػا. 
السياسػية ك  يػةاألمن اآلليػاتدبػا يف ذلػ  هبػا وضع هياال اغبكم اػبا ة ب كاعبةهة اإلسبلمية لتلرير سورية  السورية

 كالق ائية.

 
 القوات األخرى

لػػػ  الكػػػردم  التابعػػػة رظبيػػػا    اجمللػػػس األععػػػ زت كحػػػدات اغبمايػػػة الشػػػعةية يف حػػػ ب الوحػػػدة الػػػديبقراط  . 31
بشػػكل متقطػػع مػػع القػػوات  اؾشػػتة امػػ  باال القتػػاؿ بعيػػدا عػن يف ؿباكلػػة للةقػػا ك ارديػػة. طتها علػػ  عػػدة مػػدف  سػل

 ػػاؿ ك ػػاؿ اؼبنػػاطق الكرديػػة يف  علػػ السػػيطرة مػػن أجػػل اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة مػػع اغبكوميػػة ك 
 علػػ  الػػرغم مػػنلكومػػة ناه ػػة للاعبماعػػات اؼبسػػللة اؼب أاثػػر  ػػوا را مػػع شػػتةاااتكلقػػد غػػدت االشػػرؽ سػػوريا. 

 هػػو اغبػػاؿ يفاػػاف امػػا   يف بعػػض األحيػػاف  بػػُت الطػػرفُتعمليػػات اؼبشػػًتاة ا ليػػة كال اال فا ػػات العسػػكرية بعػػض 
 .يف حلا مقصود الشي 

 الحالة االجتماعية االقتصادية واإلنسانية-جيم

مليػػػوف  6.8أاثػػػر مػػػن يوجػػػد اؼبتلػػػدة  كفقػػػا للتقػػػديرات الػػػيت  قػػػدمها الواػػػاالت اإلنسػػػانية التابعػػػة لؤلمػػػم ك . 32
أك الجئػػوف يف الػػدكؿ اجملػػاكرة  الػػيت  سػػيطر عليهػػا اؼبعارضػػةأك  لػػ  نػػ اع شػػخص ؿبا ػػر يف اؼبنػػاطق اؼبت ػػررة مػػن ال

 ما يقرب من نصل هؤال  هم من األطفاؿ.ك حاجة    مساعدة عاجلة. كهم يف 

 علػػ   ػػة يف اؼبػػدف ا ا ػػرة  بشػػكل خطػػَتربػػا   خايف الغػػذا  كالػػدكا  كالو ػػود كالكهاغبػػاد نقص ك ػػد اثهػػر الػػ. 33
  ثػػَت للقلػػق خا ػػة مػػع ا ػػًتاب فصػػل الصػػيلكمػػن اؼبغبقوؽ اال تصػػادية كاالجتماعيػػة األساسػػية. بػػاسبتػػع السػػوريُت 

    ػدمَت اؼبستشػفيات يف اؼبػدف الرئيسػية يف سػوريا كأدهل كخطر ار فاع األكبئػة.  يةالصل ردا ة نوعية اؼبيا  كاؼبرافق
 ألمػػراضاطويلػػة األمػػد ك الض  ػػوفَت اػبػػدمات الصػػلية  كخا ػػة بالنسػػةة لؤلفػػراد الػػذين يعػػانوف مػػن األمػػراض يقػػو  

مػػن اؼبػػدارس يف الػػةبلد ألغػػراض عسػػكرية أك مت ربويلهػػا    % 21نسػػة  ليونيسػػل   سػػتخدـ كحسػػا ااؼب منػػة. 
  عليم مئات اآلالؼ من األطفاؿ.عل   مبلجل  فبا يؤثر 

فػػاف اإلنسػػانية اؼبت ايػػدة بسػػرعة   علػػ  الػرغم مػػن االحتياجػػاتك ؼبعونػػة التابعػػة لؤلمػػم اؼبتلػػدة لواػػاالت اككفقػا . 34
يواجػ  العػاملوف يف اجملػاؿ اإلنسػاين ك . بشػدة تهػاعر ل تػتم يف اؼبناطق اؼبت ررة من النػ اع  لناس   االو وؿ  مكانية 

للكومة  التابعة ل  نقاط التفتيشانتشار  يهد ألمنية  باإلضافة    اؼبخاطر اك   ايد العقةات الةَتك راطية كالتشغيلية. 



 ُتالرعايػػة الصػػلية مسػػتهدف ومقػػدم ال يػػ اؿ .الشػػاملةالعمليػػات اإلنسػػانية   لمعارضػػة اؼبسػػللةل لػػ  التابعػػة امػػا 
 . مةاشرة من  ةل القوات اغبكومية كبعض اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة

انتشػار الصػراع    اؼبػدف الػيت اػاف أما . مليونا 4225  التشرد الداخلن مالذين يعانوف  وفعدد السوريبلغ . 35
ف داخليػػا ك اؼبشػػردك ػػد اسػػت هدؼ . مػػن جديػػداؼبنفػػ     قػػد أجػػ  العديػػد مػػن السػػوريُت فنظػػر  ليهػػا امػػبلذ رمػػن ي  

ك عػػاين  3.مليػػوف سػػورم اغبػػدكد لطلػػا اللجػػو  1.6 عػػ  أاثػػر مػػن فقػػد آلف  احػػىت ك عمػػدا يف ؿبافظػػة ضبػػص. 
اعبػنس  دبػا يف ذلػ  االسػتغبلؿ اعبنسػ  كاالغتصػاب اسػاس العنػل القػائم علػ  النسا  يف ـبيمات البلجئػُت مػن 

 كال هبات القسرية.

خػػبلؿ األشػػهر اؼباضػػية. ك شػػَت  قػػديرات األكنػػركا أف مػػا  ُت ػػدهورت أكضػػاع البلجئػػُت الفلسػػطينيُت السػػوري. 36
   لةنػاف  ػد فػرهكا   سػتة رالؼك ألػل  53أاثػر مػن يػنهم ن بدكا  مػره ش ػ د الجل فلسطيٍت ألل  235 يقرب من

 غ ة.الذين طلةوا اللجو     من البلجئُت الفلسطينيُت  1111حواحل ردف عل  التواحل. كهناؾ كاأل

عدات مليػار دكالر مػن اؼبسػا 1.5بتقدًن أاثر من  ينايراانوف الثاين/ 31يف  ةاؼباكبت اعبهات  عهدكلقد . 37
  مليوف دكالر من هذ  التعهدات. 711  يتمه الوفا   ال دبةلغ حىت اآلف  ك . الكوي   تيف مؤسبر است اف

   االنتهاكات المتعلقة بمعاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال -ثالثاً 

   اجملازر -ألل

تمػل أف يطػابق  عريػل اجملػ رة 17خبلؿ الفًتة اؼبشمولة بالتقرير  س جل . 38 غبػوادث التاليػة ثةتػ  . كيف ا4حادثان وب 
   نية القتل اعبماع  العمد كيف بعض اغباالت  اادت هوية اعباين. كما   اؿ اغباالت األخرل  يد التلقيق.

 

  1 528 924ك ػػل عػػدد البلجئػػُت السػػوريُت الػػذين أ بلػػغ عػػنهم بو ػػفهم س ػػجهلوا ك/أك اسػػتفادكا مػػن اؼبسػػاعدة  يف بلػػداف ؾبػػاكرة كيف  ػػاؿ أفريقيػػا       3
 . 10 052؛  اؿ أفريقيا: 68 865؛ مصر: 350 736؛  رايا: 476 838؛  لةناف: 474 405؛ األردف 148 028 االتاحل:  العراؽ: موزعُت

 

 .اللجنة يف هذا اػبصوصتعريل الذم انتهجت  لل 42 ر م   الفقر   AHRC 22/59 انظر  4
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  القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

   الصنمين

دينػػة كبػػو نيسػػاف/أبريل. اػػاف بػػداخل اؼب 11هاصبػػ  القػػوات اغبكوميػػة مدينػػة الصػػنمُت  يف ؿبافظػػة درعػػا  يػػـو . 39
مقا ل من لوا  شهدا  الصػنمُت اؼبعػارض. كحسػا األمبػاط اؼببلحظػة  بػدأ اؽبجػـو بقصػل مػدفع   ػبل  غػ ك  311

   برم. كبسةا نقص يف األسللة كالذخَتة  انسلة  اعبماعة اؼبسللة من اؼبدينة بعد خسائر فادحة.

  تػػل أحػػد عشػػر فػػردان مػػن أسػػرة السػػلطاف ؿبمػػد كيةػػدك أف اؼبػػدنيُت الفػػارين مػػن اؽبجػػـو ي سػػتهدفوف كي قتلػػوف.  ذ . 41
العتمػػػة كسػػػػةعة أفػػػراد مػػػػن أسػػػرة ؿبمػػػػد النصػػػار عنػػػػدما ض ػػػرب  سػػػػيار انبا بقػػػذائل. ككردت ادعػػػػا ات متعػػػددة  فيػػػػد 

كوميػػػة ةشػػػرية كلكػػػن   يتسػػػن  اايػػػدها. كأاػػػدت ركايػػػات متعػػػددة غػػػَت مةاشػػػرة أف القػػػوات اغبالدركع الػػػباسػػػتخداـ 
كسػا ادعػا ات  فيػد بار كػاب فظػائع ضػد النسػا  كاألطفػاؿ. بيػد أف هػذ  اؼبعلومػات   ب اهللاستعان  يف غ كهػا حبػ

   ي تااد منها حسا معيار اإلثةات اؼبعموؿ ب .

 انياسب

حيػان أيار/مػايو  3يػـو بعدها يف أيار/مايو ك  2هاصب  القوات اغبكومية كاؼبيليشيات التابعة ؽبا  رية الةي ا  يف . 41
العشػػرات مػػن  تيف أعقػػاب اؽبجػػـو  هػػر  ػػورت أ ػػا   يػػلؿبافظػػة طرطػػوس. كيف مػػواد فيػػديو كابلنبػػا يف نيػػاس ايف ب

حػىت اآلف    صبعهػا مت اليت . ك شَت األدلة ة رية   من مسافة  تل ادك أف الكثَت منهيةكاليت  جثث النسا  كاألطفاؿ
 .  اغبادثةيف هذ ربقيقها وا ل  ف اللجنة تابعة لللكومة. اليليشيات هم من اؼبأف اعبناة 

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

 دير الزور

ناريػة يف مػؤخرة الػرأس يف  ػاري  كزمػن غػَت معػركفُت. ككرد أف زعيمػا  اتدك أف أحد عشر رجبل أ عدموا بطلقػية. 42
  انوا أمامػورة اعب راكم  أطلق النار علػ  الرجػاؿ الػذين اػسؼبملكة العربية السعودية  يدع   معركفا عبةهة النصرة من ا

اػاف ينفػذ حكمػان  ػادران عػن هتا كمػة    . كأعلػن اعبػ راكم أنػعػُتكمعصػويب اال يػادمجاثُت علػ  راػةهم  مربػوط  اال
 الشرعية للمنطقة الشر ية يف دير ال كر.هت

 حوادث ما تزال قيد التحقيق



 قرية آبل

اغبػػر كالقػػوات اغبكوميػػة يف  عػػم أف  ريػػة ربػػل  يف ريػػل ضبػػص  اانػػ  مو ػػع معراػػة دارت بػػُت اعبػػيش السػػورم. ز 43
نسػا  كأربعػة أطفػاؿ. كأحر ػ  اعبثػث علػ  مػا  5شخصػا مػنهم  13أكاخر رذار/مارس. كأسػفرت اؼبعراػة عػن مقتػل 

 يةدك.

 البرج

   اإلعداـ برجرا ات موج ة. كاانػ  شبػاين  شكلشخصا يف  ركؼ  د   11ضبص   تل  ال ج  دبلافظة يف. 44
 اغبكومة كاعبماعات اؼبسللة االهتامات.نسا  من بُت ال لايا. ك ةادل  

 طريق طرطوس حمص

نيسػاف/أبريل   عرضػ  أسػػرة بدكيػة  قػػيم علػ  جانػػا الطريػق بػالقرب مػػن  ريػة علويػػة    هجػـو فق تػػل  11يف . 45
كاػػذل    تلػػ  جػػدة اػػل مػػن األـ كاألب  كأطفاؽبمػػا السػػةعة دكف الثامنػػة عشػػرة مػػن العمػػر صبيعػػا   تػػل  كلقػػد أفرادهػػا. 
أفػػراد األسػػرة األبعػػد   هػػرليشػػيات التابعػػة لللكومػػة بينمػػا اللػػـو علػػ  اؼبيثػػث ليػػوف  ػػوركا اعبؿبة. كألقػػ  سػػكاف األسػػر 

 عل  شاشة التلف يوف يتهموف هتعصابات  رهابيةهت.

 جديدة الفضل

عػػػػ  ركايػػػػات متعػػػػددة عػػػػن حػػػػوادث ك عػػػػ  يف جديػػػػدة الف ػػػػل  غػػػػريب ؿبافظػػػػة دم. 46  24ك 15شػػػػق  بػػػػُت صب 
آلالؼ مػن  االػيت اانػ  أي ػا موطنػك  لة اؼبناه ػة لللكومػة يف اؼبدينػةاعبماعػات اؼبسػلواجدت حيث   أبريل/نيساف

اؼبشػػردين داخليػػا. كز عػػم أف اعبػػيش السػػورم اغبػػر اسػػتو  علػػ  نقطػػة  فتػػيش خػػارج نػػواح  جديػػدة عرطػػوز  فبػػا دفػػع 
نقػاط الو ػوؿ  ؽغػبلكمت   كاللػوا  الرابػع. 111نيسػاف/أبريل  لػ  الفػوج  15اغبكومة    شن عملية عسػكرية يف 

   اؼبنطقػػػة مػػػن  ةػػػل القنا ػػػة اؼبػػػوالُت لللكومػػػة اؼبتمراػػػ ين علػػػ  نقػػػاط اػبػػػركج. كمػػػع اشػػػتداد حػػػدة القتػػػاؿ  حو ػػػر 
السكاف اؼبدنيوف    جانا اؼبئات من مقا ل  اؼبعارضة داخل اؼبنطقة. ك  تػل الفػاركف مػن القتػاؿ  رغػم عػدـ  مكانيػة 

 انوفعػن عمليػات  عػداـ خػارج نطػاؽ القػا ادعػا ات متعػددة  أك مػدنيُت. ك سػجل  أي ػالتااد فبػا  ذا اػانوا مقػا لُت
 للمقا لُت اؼبناه ُت لللكومة. 

 ّبلن   
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يف ؿبافظػػػة حلػػػا   لػػػ  ربػػػ  حصػػػار اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة منػػػذ شػػػيعية هػػػ  مدينػػػة نةػػػل . 47
  برمكانيػة العةػور بسػبلمةعل  معلومػات  فيػد   كبنا ن ةةلدة عبلا الطعاـ كالدكا     ال. كيف ؿباكل2112سبوز/يوليو 
مػػن  ريػػة  ػػدع  ر ًتاهبم ين يف منتصػػل نيسػػاف/أبريل. كبػػمتػػوجهُت    عفػػر الةلػػدة رجػػبل مػػن  41ك 31ُت خػػرج مػػا بػػ

. ك شػَت األدلػة    أف بعػض ُتالقػةض علػ  الةػا   رجػبلن كألقػ 21ك 15امينان للقافلة   تل فيػ  مػا بػُت صا  ل يارة ن  ا
هػذ  مػن د تااػال. ك   سػتطع اللجنػة االعتػدا مػن غبمػايتهم  ةفيفػاػب باألسػللةاػانوا مسػللُت ردبػا  ؿ يف القافلة رجاال

 مدل  انونية مصرعهم. ك   تااد أي ا م اعم  فيد باف جثث القتل  ن كل هبا.من كبالتاحل  الظركؼ

 خربة السودا

ة اؼبوجػودة أيار/مػايو يف ؿباكلػة ؼبهاصبػة القػوات اؼبناه ػ 15ـ كومية     رية خربة السودا يو دخل  القوات اغب. 48
. كب عيػػد ذلػػ   هػػرت مػػ اعم  فيػػد بو ػػوع عمليػػات  عػػداـ بػػرجرا ات مػػوج ة  سػػتند يف جػػ   منهػػا    أدلػػة يف الةلػػدة

 مصورة بالفيديو لؤلشخاص اؼبتوفُت. 

 إعدام سجناء في ثالث محافظات

ذا اػػاف مسػػؤكلو األمػػن يف سػػجن غػػرز اؼبراػػ م يف رذار/مػػارس  كسػػجن ال  ػػ اؿ التلقيقػػات جاريػػة ؼبعرفػػة مػػا  . 49
 ػػيدنايا يف نيسػػاف/أبريل  كسػػجن حلػػا يف شػػهر أيار/مػػايو   ػػد بػػدأكا يف  عػػداـ السػػجنا   ردا علػػ  هجػػـو شػػنت  

.    اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة  يف ؿباكلة منهم لصد اؽبجـو

 هػػاار كةت اجملػػازر ُت مػػنتػػيف اثن القتػػل جريبػػة اغبػػرب اؼبتمثلػػة يف  ار كةػػ بهنالػػ  اسػػةاب معقولػػة لبلعتقػػاد . 50
 رة كاحػػػدة.  ف بينمػػػا ار كةػػ  اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػػة ؾبػػػكاؼبيليشػػػيات التابعػػة ؽبػػػا القػػوات اغبكوميػػػة 

 كومػػةمػػن  ةػػل اغب علػػ  السػػكاف اؼبػػدنيُت جمػػات الواسػػعة النطػػاؽاؽب مبػػامػػع  تناسػػاالصػػنمُت يك  بانيػػاس يف لقتػػلا
تااػػد مت ال  ال  ػ اؿ  يػد التلقيػقاغبػوادث األخػػرل الػيتيف . ضػد اإلنسػانية اجريبػة القتػػل  ػد يصػل    حػدكبالتػاحل 
 .كاضلةغَت ما زال   ركؼ القتل ناة ك التعرؼ عل  اعببعد لكن ال يبكن ك  شركعالقتل غَت اؼبمن ك وع 

 أعمال القتل غير القانوني األخرى-باء

 جزة وجريمة القتل التي ترقى إلى جريمة حرباإلعدام بإجراءات مو 



.  ذ يعػػػد لكالقتػػػ  هػػػرت أمبػػػاط مركعػػػة مػػػن اإلعػػػداـ بػػػرجرا ات مػػػوج ةكبػػػالت امن مػػػع  وا ػػػل النػػػ اع يف سػػػوريا . 51
كيةػدك أ ػم أاثػر ضػلايا هػذ  اعبػرائم. مو ع هش عاطفوف مع اؼبعارضة يف األشخاص ا تج كف الذين ي عتقد أ م مت

  تػػلغبظػػر األعمػػاؿ االنتقاميػػة. أمػػا  لقتػػل االنتقػػام  شػػائعة بشػػكل مت ايػػد  كسبثػل انتهااػػا مةاشػػراكأ ػةل  عمليػػات ا
بنَتاف القنا ة  ك تل الرهائن  ك تل اؼبعتقلُت عندما يتعرض أحد مرااػ  االحتجػاز للهجػـو فك ػل ذلػ  أمبػاط اؼبدنيُت 

اعبماعػات اؼبؤيػدة لللكومػة كاؼبناه ػة ؽبػا مسػؤكلة  لوحظ  يف الفًتة اؼبشمولة بالتقرير. ك شَت األدلة    أف ابل من
 عن ذل .

  القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

  29جثػػة ألكؿ مػػرة هنػػاؾ يف  81جثػػة مػػن  ػػر القويػػق يف حلػػا منػػذ أف اات شػػف   211انت شػػل أاثػػر مػػن . 52
لايا يف عػداد اؼبفقػودين يف جثة شاهدها شخصػيا. كاػاف العديػد مػن ال ػ 141اانوف الثاين/يناير. كك ل طةيا 
ااف بعض من انت شلوا رهن االحتجاز  ما لػدل ـبػابرات القػوات لقد  مة من اؼبدينة. ك اؼبناطق اليت  سيطر عليها اغبكو 

اعبوية أك االستخةارات العسكرية. كااتشل أفراد أسرهم هذا األمر  ما بدفع رشاكل    كاػاالت االسػتخةارات مػن 
غػػَت رظبيػػة أك عػػن طريػػق ؿبتجػػ ين رخػػرين أ فػػرج عػػنهم مػػن هػػذ  اؼبرافػػق كأاػػدكا كجػػود  أجػػل اغبصػػوؿ علػػ  معلومػػات

 أحةائهم هناؾ.

لقػػد كيف درعػػا  اعت قػػل رجػػبلف يف منػػ ؿ اسػػتو  عليػػ  األمػػن العسػػكرم يف بلػػدة الشػػجرة يف اػػانوف الثاين/ينػػاير. . 53
د األ ػػارب الػػرجلُت يف اؼبنػػ ؿ ك ػػد أ رديػػا رذار/مػػارس. كيف اليػػـو التػػاحل  كجػػ 16يف باالنسػػلاب األمػػن العسػػكرم  ػػاـ 

 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 ذلػػ  أطلػػق اعبنػػود النػػار علػػ  

 .ب فقتلو الرجل اؼبصا

كك ػل أحػد هػؤال   سكرية كاسػعة النطػاؽ.ك وا ل اإلببلغ عن ك وع عمليات  عداـ ميداين أثنا  عمليات ع. 54
ـ   األشػػخاص الػػذين أجريػػ  معهػػم مقابلػػة كاػػاف فوجػػ  يقػػـو بعمليػػات يف منطقػػة الػػوعر كبػػاب عمػػرك يف ضبػػص   عػػدا

اغبػػػػر اؼبػػػػرابطُت بػػػػالقرب مػػػػنهم دبكػػػػاف مػػػػدنيُت  بيػػػػنهم طفػػػػبلف  يف منػػػػازؿ حػػػػىت ال يةوحػػػػوا ؼبقػػػػا ل  اعبػػػػيش السػػػػورم 
 كجودهم.

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة
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الػػذم أجر ػ  اللجنػة  ةػػُت  بعػد التلقيػقيعػرض طفػبلن يشػارؾ يف  طػػع رأس رجلػُت. فيػػديو ا  العلػن  هػر لقػد  . 55
أفػػراد اعبػػيش السػػورم كأف الػػرجلُت اانػػا مػػن  حقيقػػ    االعتقػػاد بػػاف شػػريا الفيػديو هنػاؾ أسػػةاب معقولػػة  ػػدعو أف 

التوحيػد يف عمليػة . ك  يتسن التعػرؼ علػ  اعبنػاة  كلكػن األدلػة  شػَت     ػورط لػوا  أ سػود هناؾ ك  تبل اما هو م ةُت
 .اػبطل

ػػػػجل  ثبلثػػػػة حػػػػوادث منفصػػػػلة لشػػػػةاب  تلػػػػوا بنػػػػَتاف  نا ػػػػة ن سػػػػة     اعبماعػػػػات اؼبسػػػػللة كيف . 56 دمشػػػػق  س 
نيسػػاف/ابريل مت اطػػبلؽ النػػار كمصػػرع ثبلثػػة شػػةاب دبػػن فػػيهم  21ك  7كيف  ير شػػةاط/ف ااؼبناه ػػة لللكومػػة. كيف 

 يف بالطريقػػػة ذاهتػػػا نيسػػػاف/أبريل    تػػػل شػػػاب 19 يف يػػػـوك  طفػػػل رضػػػيع كذلػػػ  يف منطقػػػة السػػػيدة زينػػػا يف دمشػػػق.
 أي ا يف منطقة دمشق. الةلدلية 

اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة  ػػد ار كةػػ   ف القػػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا ف ػػبل عػػن اعبماعػػات . 57
 ف القتػػل  مػػوج ة.جػػرائم  تػػل  ر ػػ     جػػرائم حػػرب كانتهكػػ  حقػػوؽ اإلنسػػاف بر ػػدامها علػػ  اإلعػػداـ بػػرجرا ات 

ضػد  ر ػ     جػرائمكي السػكاف اؼبػدنيُت ضػد هجمػات كاسػعة النطػاؽ شػكل جػ  ا مػناؼبر كا مػن  ةػل اغبكومػة 
 فػراداألار كةهػا  هػو جريبػة حػرب تشػوي الرؽ ك اغب من خبلؿ دبا يف ذل  ؼبو  جثث ا.  ف العةث ك شوي  اإلنسانية

 من ابل اعبانةُت.

 جريمة الحرب المتمثلة في إصدار األحكام أو تنفيذ حكم اإلعدام بدون محاكمة عادلة

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

ناه ػػة لللكومػػة رليػػات   ػػائية ك داريػػة يف علػػ  مػػدل األشػػهر السػػتة اؼباضػػية  أنشػػات اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼب. 58
صبيػع أكبػػا  حلػػا  كدرعػا  ك ػػاؿ  دلػػا  كالر ػة  كاغبسػػكة  كديػػر الػ كر كأجػػ ا  مػػن شػرؽ ؿبافظػػة دمشػػق  يف ؿباكلػػة 

 ؼبل  الفراغ الناجم عن غياب اؼبؤسسات اغبكومية.

مػػػػدنيوف كجنػػػػود  – كيف ؿبافظػػػػات حلػػػػا  كدمشػػػػق  كدرعػػػػا  ك دلػػػػا  كديػػػػر الػػػػ كر كالر ػػػػة  حػػػػوام أشػػػػخاص. 59
كأعدموا دكف ؿباامة عادلة. كيف هذ  ا افظات   طةق اعبماعات اؼبسػللة معيػار  -حكوميوف عاج كف عن القتاؿ 

 هتاأليادم اؼبلطخة بالدما هت الف فاض للداللة عل  اؼبسؤكلية عن السلوؾ اإلجرام  الذم يستلق عقوبة اإلعداـ.



ماعات اؼبسللة ؿباامات كعمليػات  عػداـ استعراضػية علنيػة ألسػرل كيف ؿبافظيت درعا كالر ة  استخدم  اعب. 61
اػبػوؼ يف  ػفوؼ السػكاف اؼبػدنيُت. كيف ـبػيم الَتمػوؾ  بدمشػق  أ عػدـ   ةثُت لللكومة حىت  ظهر سلطتها ك  ابع

مػا بتعاك مػا مػع  يصػدر مػن دكف االسػتناد ا  حكػم  رذار/مػارس 2اغبكومػة شػنقان يف سػاحة عامػة يػـو شخصاف اهت 
يف العػػراؽ اإلسػػبلمية دكلػػة الأيار/مػػايو  أ ػػدـ مقػػا لوف يػػدعوف أ ػػم مػػن  14ن ؿبكمػػة مشػػكلة طةقػػا للقػػانوف. كيف عػػ
عامة يف مدينة الر ة. كذار اغبكػم أف اإلعػداـ هم من العلويُت كذل  يف ساحة  ببلد الشاـ عل   عداـ ثبلثة أسرلك 
ت الػػػػيت جػػػػرت يف مدينػػػػة الر ػػػػة كالشػػػػجرة  كدرعػػػػا  يف ا اامػػػابانيػػػػاس كضبػػػػص. كازبػػػػذت سلسػػػػلة  ابحؼبػػػػذ اانتقامػػػمت 

كػػم علػػ   نيسػػاف/أبريل أبعػػادان طائفيػػة. كذاػػر الػػركاة أف اعبنػػود العلػػويُت اؼبعتقلػػُت دائمػػا مػػا يػػدانوف كي عػػد موف  بينمػػا وب 
 اآلخرين بالسجن أك ي طلق سراحهم.

    نشػا  نظػاـ   ػائ  متماسػ .  كيف حلا  نال  االنقسامات بػُت اعبماعػات اؼبسػللة مػن اعبهػود الراميػة. 61
القلقػُت  القػانوف  واجػ  عرا يػل مػن  ػادة اعبماعػات اؼبسػللة نفػاذإلنشا  هياال مدنية مسػتقلة إل ذ كرد أف ؿباكالت 

. كنتيجػػة للفشػػل يف اال فػػاؽ علػػ  هيئػػة لتطةيػػق القػػانوف  ي فػػرض النظػػاـ بشػػكل  عسػػف   مػػن التػػدخل يف مصػػاغبهم
 لقانوف.وافق مع اال يتشكل ب  نشا ا اام ك 

ليميػػة اجمللػػس الق ػػائ  كيعمػػل باؼبػػذها القػػانوين اؼبسػػتمد مػػن مصػػادر   -العػػدؿ علػػ   طةيػػق هيئتػػاف ك تنػػافس . 62
ماعػػات لشػػريعة اإلسػػبلمية. كلكػػبل اآلليتػػُت  ػػبلت ك يفيػػة كثيقػػة باعبهيئػػة الشػػريعة  فسػػَتاهتا لطةػػق  للقػػانوف بينمػػا 

زبتلػل هػذ  ا ػاام يف  قػديبها لل ػمانات األساسػية ال ػركرية . ك ُت اؽبيئتػُتؿ هػا كاسػتقبل ةاؼبسللة  فبػا يبػس بن اهػ
يف يف حلػػػا للملػػػامُت باؼبشػػػاراة  يةالشػػػرعؽبيئػػػة سػػػمح ا قػػػا ألحػػػد الػػػذين جػػػرت مقػػػابلتهم  ال  اامػػػة عادلػػػة. ككف

 .ُتاؼبتهمكسبثيل اإلجرا ات 

مية علػ  ار كػاب جريبػة اغبػرب اؼبتمثلػة يف أ دـ ال من اعبيش السورم اغبػر كاعبماعػات اؼبسػللة اإلسػبل لقد. 63
ار اغبكػػم ك نفيػػذ  دكف ا ةػػاع اإلجػػرا ات القانونيػػة يف ؿبافظػػات حلػػا  كدمشػػق  كدرعػػا  ك دلػػا  كديػػر الػػ كر    ػػد

الػذين اػانوا  مػا عػاج ين عػن القتػاؿ أك مػدنيُت -كالر ة. كيف اغباالت اؼبو وفة   درت األحكاـ كأ عدـ األشخاص 
سابق  ادر عن ؿبكمة  قدـ ال مانات الق ائية اؼبعًتؼ عموما بان  ال غػٌت عنهػا دبوجػا  دكف كجود أم حكم-

 القانوف الدكحل.

   

 االعتقال واالحتجاز التعسفيان-جيم
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 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

الػيت  منػاطق السػكنيةللالعقػاب اعبمػاع  ك  مػاف مػن اغبريػة سػبلحان يف اغبػرب وا ل القوات اغبكوميػة ازبػاذ اغبر  .64
 ينظر  ليها عل  أ ا  دعم اؼبعارضة اؼبسللة.

تجػ كف. ففػ  حادثػة موثقػػة . 65 كي لقػ  القػةض علػ  أفػراد مػن أسػر األع ػا  اؼب عػومُت يف اعبماعػات اؼبسػللة   وب 
يف نيسػػػاف/أبريل  احتجػػػ ت الفر ػػػة األك  رجػػػبل اػػػاف أخػػػو   يػػػد الةلػػػث عنػػػ  العتقالػػػ   عنػػػد نقطػػػة  فتػػػيش  11يف 

 مدخل الكسوة  دمشق  من أجل  رغام  عل   قدًن معلومات عن شقيق .

نسػػػػػانية ك عتقػػػػل القػػػػػوات اغبكوميػػػػة كربتجػػػػػ  بشػػػػكل رك يػػػػػٍت األشػػػػخاص عقابػػػػػا علػػػػ  فبارسػػػػػتهم غبقػػػػو هم اإل. 66
. ففػػػ  منتصػػػل شػػػهر اػػػانوف الثاين/ينػػػاير  يف أعقػػػاب مظػػػاهرة سػػػلمية يف السػػػويدا    امػػػ   ػػػوات األمػػػن األساسػػػية
 سنة. 12الت صباعية. كااف من بُت اؼبعتقلُت أطفاؿ ال  تجاكز أعمارهم باعتقا

م يف أ ػػكيف أـ كلػد  بػػدرعا  ألقػػ  اعبػػيش اغبكػػوم  ك ػوات األمػػن القػػةض علػػ  رجػػاؿ عنػد نقػػاط  فتػػيش جملػػرد . 67
ة يف غالةيتهػا يف . كمنذ اانوف الثاين/يناير   قـو القوات اغبكومية لػدل مػدانبتها األحيػا  السػنيسن اػبدمة العسكرية

سراح العديد من األشخاص ا تجػ ين خػبلؿ هػذ  الحقا مدينة البلذ ية  باعتقاؿ الرجاؿ كالنسا  كاألطفاؿ. كيطلق 
السػػةا  ببلغهػم بكمػػن دكف دكف  وجيػ  هتػػم  لػيهم كلكػن مػػن ًتة طويلػػة مػن الػػ من  لفػمػا يعتقلػػوف اؼبػدانبات  كغالةػػا 
 اعتقاؽبم.الذم ااف كرا  

اؼبنػػػاطق الػػػيت يف  لؤلشػػػخاص بطريقػػػة  عسػػػفية علػػػ  نطػػػاؽ كاسػػػع لقػػػوات اغبكوميػػػة عمليػػػات اعتقػػػاؿكشػػػن  ا. 68
انسػػػلة  اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة. كيف  لػػػ  الػػػيت  كأاسػػػتعادت القػػػوات اغبكوميػػػة سػػػيطرهتا عليهػػػا 

للمعارضػػة اؼبسػػللة يف  منتصػػل اػػانوف الثاين/ينػػاير  اعتقلػػ  القػػوات اغبكوميػػة الطػػبلب كاألطفػػاؿ معتقػػدةن كال هػػم
أعقػػاب هجػػـو بػػرم علػػ  بلػػدة عقربػػات يف شػػرؽ ضبػػاة. كنفػػذت القػػوات اغبكوميػػة موجػػة فباثلػػة مػػن االعتقػػاالت يف 
نػول  بػدرعا يف منتصػل رذار/مػارس. كيف نيسػاف/أبريل  خػبلؿ هجػـو بػرم علػ  القػرل السػنية ا يطػة بالقصػػَت  يف 

 مدنيا خبلؿ عمليات  فتيش اؼبنازؿ. 51من ضبص  ألق  مقا لو ح ب اهلل القةض عل  أاثر 



 ف .  نيُت اؼبشػتة  يف كالئهػم للمعارضػللقوات اؼبسللة السورية سلطات كاسعة ال رادع ؽبا زبوؿ ؽبا اعتقاؿ اؼبد. 69
اعتقػػاؿ األشػػخاص أك احتجػػازهم عقابػػان ؽبػػم علػػ  فبارسػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية هػػو  عسػػل يف حػػد ذا ػػ . أمػػا 

جػػرت علػػ  أسػػس سبيي يػػة  مثػػل األ ػػل الػػديٍت أك اعبغػػرايف لؤلشػػخاص  هػػو أي ػػا انتهػػاؾ للقػػانوف  االعتقػػاالت الػػيت
الدكحل غبقوؽ اإلنساف. كاعتقاؿ صبيع الرجاؿ الذين هم يف سػن القتػاؿ كاحتجػازهم دليػل علػ  التعسػل  كاالعتقػاؿ 

مؤيػدةن للمعارضػة  دبثابػة عقػاب صبػاع   اعبماع  للمدنيُت  دبن فيهم النسا  كاألطفاؿ كاؼبسنوف  يف اؼبناطق اليت  عد
 كغَت  انوين دبوجا القانوف الدكحل اإلنساين.

 أخذ الرىائن  -ىاء

ار فػػاع هائػػل يف حػػاالت أخػػذ الرهػػائن. كدبػػا أف ذلػػ  ذك طةيعػػة طائفيػػة يف اثػػَت مػػن األحيػػاف  لقػػد مت  سػػجيل . 71
مػػاؿ األجانػػا  دبػن فػيهم الصػػلفيوف كرجػاؿ األع فرنػ  يشػعل نػػار االنتقػاـ كيػػؤجع التػو رات الطائفيػة. كاحت جػػ  أي ػا

 ربمل دفع الفدية  كعوا ا عدـ دفعها  ا لة.األسر كال  ستطيع . أفراد عنا ر يف  وات حفظ السبلـك 

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

ن يف الكسػػوة  رهػػائحققػػ  اللجنػػة لكنهػػا    تااػػد بشػػاف مػػ اعم  فيػػد بػػاف اعبػػيش كاللجػػاف الشػػعةية أخػػذكا . 71
ب  يف نيساف/أبريل أي ا  عرض مدنيوف ؿبتج كف لدل اعبػيش رعا  يف نيساف/أبريل. كيف اؼب ير ب  بدبدمشق  كاؼب ير 

 عل  منت حافلة للتهديد بالقتل ما   يو ل اعبيش السورم اغبر غارا   عل  اؼبنطقة.

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

تيةة شهدا  الَتمػوؾ بػالقرب مػن مر فعػات اعبػوالف أفػرادا مػن  ػوة األمػم اؼبتلػدة رذار/مارس  احتج ت ا 6يف . 72
ؼبرا ةػػة فػػض االشػػتةاؾ كهيئػػة األمػػم اؼبتلػػدة ؼبرا ةػػة اؽبدنػػة. كاحتجػػ ت اعبماعػػة ذاهتػػا أربعػػة مػػن جنػػود حفػػظ السػػبلـ 

مػن ذلػ  عنػدما احتجػ   أيار/مػايو. كك ػع حػادث ثالػث بعػد أيػاـ 7العاملُت يف  طار  وة مرا ةػة فػض االشػتةاؾ يػـو 
مقػػا بل مناكئػػان لللكومػػة ثبلثػػة جنػػود حفػػظ السػػبلـ التػػابعُت ؽبيئػػة مرا ةػػة اؽبدنػػة يف اؼبنطقػػة الفا ػػلة بػػُت  سػػرائيل  18

 كسوريا. كيف صبيع اغباالت الثبلث أ فرج عن  وات حفظ السبلـ دكف أف يبسسهم سو .

ناه ػػة لللكومػػة رجػػبل سػػنيان يف دمشػػق  اشػػتةه  يف شػػةاط/ف اير اؼباضػػ   اختطػػل أفػػراد صباعػػة مسػػللة م. 73
خطا يف اون  ضابطان علويان. كز عم 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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مللوظ يف حلا ك ػاؿ سػوريا يف اؼبنػاطق الوا عػة خػارج سػيطرة اغبكومػة.  ذ كزادت عمليات اػبطل بشكل . 74
اخت طل ؿبامياف من مدينة نةل ا ا رة يف شةاط/ف اير حُت عودهتما مػن عفػرين مػع شػلنة مػن الػد يق. كال يػ االف 

علػ  العشػرات  حيػاف يف بػدر االحتجػاز الػيت  ػدير  اتائػا شػهدا  مرفػقكوبتػوم  الشػاـ. أحرار ؿبتج ين لدل أفراد
 .لللصوؿ عل  فدية األشخاص ا تج ين من

شةاط/ف اير  اختطل راهةاف من حلا  أحػدنبا مػن الػرـك األرثػوذاس كاآلخػر مػن األرمػن الكاثوليػ    9يف . 75
هػػػل مصػػػَتنبا. كيف أعقػػػاب ذلػػػ   يف  ابعػػػة للجماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبعنػػػد نقطػػػة  فتػػػيش   22ناه ػػػة لللكومػػػة. كهب 
تطػل مسػللاف ؾبهػوالف أسػقفُت مػن حلػا  أحػدنبا مػن الػرـك األرثػوذاس كاآلخػر مػن اآلشػوريُت نيسػاف/أبريل  اخ

دد هوية اؼبسللُت. كحاكل  صباعات مسللة أخرل مناه ػة  األرثوذاس. ك  تل سائق األسقفُت بطلق نارم. ك  رب 
 لتقرير.لللكومة العثور عل  الرهةاف  الذين ال ي الوف يف عداد اؼبفقودين حىت اتابة هذا ا

يف درعػػػا يف منتصػػػل شػػػهر أيار/مػػػايو  اختطفػػػ  اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة كالػػػد نائػػػا كزيػػػر . 76
 عاما. ك   علن أم صباعة مسؤكليتها. 84اػبارجية السورم كيةلغ من العمر 

فػراد ك تخػذهم   وجد أسةاب معقولة  دعو    االعتقاد باف اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة زبتطػل األ. 77
 اؼبشًتاة ال فا يات جنيل االربعة  االمر الذم يشكل جريبة حرب.   انتهااا للمادة الثالثة رهائنا

 االختفاء القسري  -واو

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

عػات منظمػة كرا  االختفا  القسرم مسؤكلوف حكوميوف  دبن فيهم العػاملوف يف االسػتخةارات العسػكرية  كصبا. 78
  تصرؼ باسم اغبكومة أك بدعم منها  كال سيما أفراد الشةيلة كاللجاف الشعةية.



القػػةض علػػػ  اثػػَت مػػن األفػػراد  الشػػػةاب أساسػػا  يف نقػػاط  فتػػيش  سػػػيطر عليهػػا ميليشػػيا  ابعػػػة لقػػد مت  لقػػا  . 79
. كن قل بع ػهم    يف نول  بدرعا  كيف  طنا  بدمشقلللكومة يف صبيع أكبا  الةبلد دبا يف ذل  يف شُت حبمص؛ ك 

أمػػاان ؾبهولػػة ك  يسػػمع عػػنهم منػػذ ذلػػ  اغبػػُت. كيف معظػػم اغبػػاالت    يتخػػذ األ ػػارب أم  جػػرا ات للتااػػد مػػن 
مصػَت أحةػػتهم ؼبػػا يسػػاكرهم مػػن ـبػػاكؼ ثابتػػة مػػن االنتقػػاـ. كيف حػػاالت أخػػرل  أعقػػا هػػذ  االعتقػػاالت رفػػضه مػػن 

 ميُت الكشل عن مكاف كجود األشخاص اؼبعنيُت.اؼبسؤكلُت اغبكو 

  ػع هػػذ  األعمػػاؿ األشػػخاص اؼبعنيػػُت خػػارج ضبايػة القػػانوف يف انتهػػاؾ غبقػػو هم األساسػػية يف اغبريػػة كاألمػػن  . 81
ك شػػكل هتديػػدا خطػػَتا غبقهػػم يف اغبيػػاة. كيواجػػ  هػػؤال  ال ػػلايا ـبػػاطر جسػػيمة  عرضػػهم للتعػػذيا كسػػو  اؼبعاملػػة. 

 .بالعا  اػبارج  أؼبان أل ارهبم عتقلُت من اال صاؿكيسةا حرماف اؼب

البرطػػ  القػػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا يف الو ػػوؼ كرا  حػػاالت االختفػػا  القسػػرم منتهكػػةن بػػذل  . 81
الت اماهتػػا القانونيػػة الدكليػػة. كمػػن شػػاف حػػاالت االختفػػا  القسػػرم أف  شػػكل جريبػػة ضػػد اإلنسػػانية  ذا ك عػػ  بطريقػػة 

 نهجية كعل  نطاؽ كاسع.م

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة -زاي

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

 عرض  امرأة سكرية يف البلذ ية   فش  التعذيا يف مراا  االحتجاز كالسجوف يف سوريا. يف مقر الشرطة الع. 82
تكرر كللرال باحذية عسكرية ثقيلة.   أهين  لل رب كالصفع بشكل مضة اهت م  با ا من نشطا  اؼبعار 

كش تم . ك عرض معتقلوف رخركف يف نفس اؼبرفق للتعذيا بانتظاـ يف أثنا  اعتقاؽبم كاحتجازهم يف زن انات ضيقة 
مليئة باغبيوانات الصغَتة كاغبشرات. كااف اؼبعتقلوف هبرَّدكف من مبلبسهم كيتعرضوف للصدمات الكهربائية كي علَّقوف 

ة طويلة من ال من من السقل من الذراعُت مع جعل أ ابع أ دامهم بالكاد  بلمس األرض  الشةح(. كعلَّق لفًت 
 ".أحد اؼبعتقلُت بعد قبا   عل  هذ  األساليا  ائبل: هتاؼبوت أف ل

ال كيتعرض اؼبعتقلوف يف جهاز األمن العسكرم بالبلذ ية للتعذيا لل رب باؽبراكات كالكاببلت  كاللكم كالر . 83
شر فيها أشخاص داخل  طارات كيتعرضوف لل رب  .بصورة منهجية  كىب عوف لطريقة الدكالب  اليت وب 

كأفاد أشخاص ؿبتج كف يف سجن األمن العسكرم بدرعا با م  عرضوا    مبا ثاب  من سو  اؼبعاملة دبا يف . 84
بساط الريح. كاحت ج  مئات ذل  الصعق بالصدمات الكهربائية كال رب كاعبذب من األطراؼ عل  طريقة 
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اؼبعتقلُت يف  ركؼ يطةعها االزدحاـ اػبطَت  حيث هب   اؼبعتقلوف عل  النـو كا فُت. يف أحد مراا  االحتجاز اليت 
يف بصرل  بدرعا  بتعرض اؼبعتقلوف    الشةح  كي سكا اؼبا  اؼبغل  عليهم كي صعقوف  38يديرها الفوج 

 .بالكهربا 

تج  285از اؼبكوف من طابقُت رب  أرض الفرع كيف مرفق االحتج. 85   يف  دارة اؼبخابرات العامة بدمشق  وب 
مل االحتياجات اػبا ة  ـر ا تج كف من الرعاية الطةية كهت  مئات اؼبعتقلُت يف  ركؼ يرث  ؽبا يف زن انات ضيقة. كوب 

تج ين بشكل منهج  يف الساعة . كك ل ال لايا ايل أف اغبراس ي ربوف ا افتهنبصلة النسا  ا تج ات كنظ
 .السابعة من مسا  ال يـو  كيستخدموف أساليا التعذيا اليت  دع  الشةح  كالدكالب  كبساط الريح كالفلقة

كعاىن ا تج كف يف سجن عدرا   اؿ شرؽ ؿبافظة دمشق  كيف السجن اؼبرا م حبمص  من نقص الغذا  . 86
كالغياب التاـ للرعاية الطةية. فف  سجن عدرا  احت ج  اؼبعتقلوف يف  ركؼ  اؼبرافق الصلية غَت الكافيةمن كاؼبا  ك 

غَت  نسانية كمهينة يف زن انات ضيقة. ك ةدك عل  ا تج ين الذين أفرج عنهم من سجوف ـبابرات األمن العسكرم 
لر ة عبلمات  عذيا  كالقوات اعبوية يف مدينة الر ة كمرا  االعتقاؿ  هاز األمن العسكرم يف مدينة الطةقة  با

 .اةَتة

 ر   سو  اؼبعاملة اليت ك فها ال لايا ا تج كف يف السجوف كاؼبرافق اغبكومية    اؼبعاملة القاسية . 87
كالتعذيا.  ذ يتعمد اؼبسؤكلوف اغبكوميوف التسةا يف معاناة شديدة ك غباؽ أذل خطَت باعبسم كالصلة  كذل  

اؼبشًتاة بُت  3 اع االعًتافات كاؼبعا ةة. كيشكل هذا السلوؾ انتهااا للمادة باستخداـ التعذيا ل رع اػبوؼ  كانت
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

 ة المناىضة للحكومةالجماعات المسلح

يف حلا. ك عرض اؼبعتقلوف الذين  يةالشرعؽبيئة اليت يديرها ؾبلس الق ا  كاالتعذيا يف مراا  االحتجاز ك ثق . 88
يشتة  يف انتمائهم    الشةيلة آلالـ جسدية أك عقلية كمعاناة شديد  صد اغبصوؿ عل  معلومات أك اعًتافات  

 .أك انوع من العقاب أك اإلارا 



كيف اؼبناطق اؼبتنازع عليها  يتعرض األشخاص لل رب عند نقاط التفتيش اليت  سيطر عليها اعبماعات . 89
اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة. كيف اانوف الثاين/يناير ألق  مقا لوف من جةهة النصرة القةض عل  رجل عل  الطريق 

حت ج  الرجل ؼبدة ثبلثة أياـ. كعندما أطلق اؼبؤدية من سرا ا  يف  دلا    حلا  لبلشتةا  يف اون  شيعيان. ا
سراح   اان   ةدك علي  ادمات اةَتة كغَتها من عبلمات التعذيا. كعند نقطة  فتيش للجيش السورم اغبر يف 
مدينة حلا  يتعرض األشخاص الذين ي عتقد أ م موالوف لللكومة أك مؤيدكف ؽبا للم ايقة كال رب كغَت  من 

 أشكاؿ سو  اؼبعاملة. 

 عد سو  اؼبعاملة الشديدة ألم سةا من األسةاب عل  أساس أم سبيي  ااف  دبثابة التعذيا كيشكل . 90
كأ دـ مقا لو جةهة النصرة كاعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة األخرل عل  .انتهااا للقانوف اإلنساين الدكحل

 3انتهاؾ اللت اماهتم اؼبنصوص عليها دبوجا اؼبادة ار كاب جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف التعذيا كاؼبعاملة القاسية  يف 
 .اؼبشًتاة بو فهم أطراؼ الن اع يف سوريا

 العنف الجنسي -حاء

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

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

أثنا   فتيش اؼبنازؿ  كعند فرف ذل  وبدث العنل اعبنس  من فعل القوات اؼبوالية لللكومة  ياا عندما . 92
اثَت من األحياف. كك ف   حدل   نقاط التفتيش كيف مراا  االحتجاز  كيف  طار ربقيقات أجه ة اؼبخابرات يف

 تلقيقالأثنا  اعبماع  ال لايا  كه  امرأة شابة احتج ت يف البلذ ية  ايل أ ا  عرض  للتهديد باالغتصاب 
ردكف حالة معها. كك ف  أي ا  إلدارة  285يف الفرع ك من مبلبسهم كي صعقوف بالكهربا . معتقلُت رخرين هب 

عن اعتدا  ا ققُت جنسيان عل  ا تج ين الذاور كاغتصاهبم. ك   كن هناؾ أم اؼبخابرات العامة يف دمشق  أ بلغ 
مؤشرات عل  أم  جرا  ازبذ  اةار القادة من أجل التلقيق بشاف أعماؿ العنل اعبنس   أك منعها أك اؼبعا ةة 

 .عليها

ية أخرل  باعتةارها جرائم ضد كار كة  القوات اغبكومية كاؼبيليشيات التابعة ؽبا االغتصاب كأفعاال ال نسان. 93
 .اإلنسانية. كىب ع االغتصاب  كالتعذيا كاؼبعاملة البل نسانية للمقاضاة بو ل ذل  من جرائم اغبرب
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فصل النسا  خبلؿ  فتيش اؼبنازؿ يف مدينة حلا  أثنا  عمليات مت فيها عدد ؿبدكد من اؼبقاببلت كرد . 94
  مع ما يًت ا عن ذل  من عنل جنس  ؿبتمل. كذارت  حدل اللواا  ةل اعبماعات اؼبسللةمن  شًتاةم

 .م نيساف/أبريلدمشق يف  ؼ ا  جنس  يف ـبيم الَتموؾأجري  معهن مقابلة أ ا اان  ضلية العتد

بػػاف جريبػػة حػػرب  كفيمػػا يتعلػػق باالعتػػدا  الػػذم ك ػػع يف ـبػػيم الَتمػػوؾ  شبػػة أسػػةاب معقولػػة  ػػدعو    االعتقػػاد. 95
متمثلػػة يف العنػػل اعبنسػػ   ػػد ار كةػػ . كاسػػتنادا    اؼبعلومػػات ا ػػدكدة الػػيت كردت    يتسػػن التو ػػل    اسػػتنتاج 

 فيما يتعلق بالركايات األخرل.

 انتهاك حقوق الطفل -ط

 القتل غير المشروع واالصابات

 القوات الحكومية والمليشيات التابعو لها

   الجػػ يناؽبجمػػات علػػ. القػػوات اغبكوميػػة مػػن  ةػػلالقصػػل اعبػػوم القصػػل ك  ضػػلايااالطفػػاؿ  ال يػػ اؿ. 96
 29يػـو  ضبػص  اغبولة رذار  29ك  28يوم   دمشق سعاسع؛ ف اير 7يـو  ضباة واشرغب؛ يناير 23يـو  حلا
 أك  صػل يف أطفػاؿ تػل فيهػا  اغبػوادث الػيتمػن  يس  سول عدد  ليػلل نيساف 10يف  درعا  كالصنمُت  مارس
 تػػل بر ػػاص  سػػنة 14مػػن العمػػر  يةلػػغ طفػػبل يػػل أف   أكاخػػر ف ايػػر يف. القػػوات اغبكوميػػة مػػن  ةػػل رات جويػػةغػػا

 .ح  الةلد درعا يف ح ب الةعث يف مكا ايتمرا    ناص

 السػكاف اؼبعرضػُت للخطػرخػاص علػ  بشػكل  الػيت  ػؤثر غذائيػة لية ك  زماتألمة اغبكو  صارح ك د أدل. 97
 بػُت رب طفبل  وفوا ثبلثة عشر أفولة يف اغب الطةيا ك اؿ. اؼبرضعاتاألمهات ك  سةدكف سن اػبام األطفاؿ مثل

 الدكا . كنقص بسةا سو  التغذية 2013أبريل  ك 2012
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طفػػل يف   ػػويف  يف نيسػػافلكومػػة. اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لل اؽبجمػػات الػػيت  شػػنها اعبماعػػات يف األطفػػاؿ  ػػويف. 98
يف أحػد اػاف  بينمػا معػارضمتواجػد يف حػ   مػن  ةػل  نػاص بعد اطػبلؽ النػار عليػ  متاثرا  راح  من عمر  انيةالث
  حلػػا ؿبافظػػة يفمدينػػة نةػػل  يف عامػػا 12 ػػع عمػػر  كيف نةػػل  تػػل . دمشػػق يف زينػػايف حػػ  السػػيدة  شػػوارعال

الػػػيت لكومػػػة للة اؼبناه ػػػة للاعبماعػػػات اؼبسػػػكالػػػيت شػػػنتها  يف ابريػػػل نيسػػػاف اؽبجمػػػات الصػػػاركخية خػػػبلؿكذلػػػ  
مػػن  ربػ  اغبصػارالوا عػػة  ػد ار فعػػ  معدال ػ  يف مدينػة نةهػل  سػو  التغذيػػة لػدل األطفػاؿأف  كردك  اؼبدينػة. ربا ػر
 .اؼبناه ة لللكومة اعبماعات اؼبسللة  ةل

 واالحتجاز والتعذيب، واالعتقاالت التعسفية عمليات االختطاف

 عة لهاالتاب القوات الحكومية والميليشيات

مدانبػػػة خػػػبلؿ ك  عنػػػد نقػػػاط التفتػػػيش األطفػػػاؿ زااحتجػػػت التابعػػػة ؽبػػػا بيليشػػػيااؼبالقػػػوات اغبكوميػػػة ك  امػػػ  . 99
ك ػػاـ اخػػركف  اؼبشػػتة  هبػػم.طفػػاال ألع ػػا  يف اعبػػيش اغبػػر أ  فاسػػتهد درعػػا يف عػػدة اعتقػػاالتكبػػدل أف . اؼبنػػازؿ

 يػل   نيسػاف 10يف  الصػنمُت أثنػا  اؽبجػـو علػ ك . اعبػيش اغبػر ا تجػ ين لػدل مقابل ارهائن األطفاؿباحتجاز 
 نقطػػػة  فتػػػيش يف أفػػػراد هػػػدد أبريػػػل  يف. آلبػػػا  كاألمهػػػاتل القتػػػل أك  عػػػذيا مشػػػاهدة أجػػػ كا علػػػ أف االطفػػػاؿ 

أثنػا   يف الةكػا أخػذف  كاللػوااالسػةعة ك   سػعة بػُت ن ًتاكح أعمػاره لوااال الفتيات قتل اثنُت منب  ضبص  الرسنت
 .اكالدنب استجواب

 

 حكومةالجماعات المسلحة المناىضة لل

مػن الفوعػة يف ؿبافظػة ادلػا  سػنوات الةالغة من العمر س ابنتها امرأة ك مت اختطاؼ  2012يف ديسم  . 100
 عنػدما  ػاـ 2013ينػاير  يف همػاقػد أفػرج عنلك . سػرا ا يف ربػ  األرضيف مكػاف  نبػااحتجاز مت  كحبسػا مػا كرد

 .لنصرةا اال ارب بدفع فدية عبةهةأحد 

 

 األطفال واستخدامهم تجنيد

 حكومةالجماعات المسلحة المناىضة لل
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 للمشػػػاراة الفعالػػػة يف األطفػػػاؿاسػػػتخداـ تجنيػػػد ك بلكومػػػة اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لل بعػػػض قػػػـو . 101
 أبػػو لػػدل اتيةػػة اسػػتخداـ األسػػللة ػػدرب علػػ   مػػن ضبػػص عامػػا 14 ػػةيا عمػػر   كيقػػاؿ  ف. األعمػػاؿ العدائيػػة

دكف السػن  اؼبتطوعُت  رف  ؾبموعات أخرل. ح  الوعر يف اعبنود ربراات لتتةع اي ااستخدمت   اليتك   يوسل
 .القدـك ألخذ  معهم كالدي طالةُت من  عاما 15 ع عمر    ةوؿ دير ال كر يف  ادة رفضك  القانونية.

 مػػا يقػػرب مػػن مػػات  كمػػن بػػُت هػػؤال . اطفػػاؿ امقػػا لُت  تلػػوا طفػػبل 86أف   حصػػائيات ال ػػلايا  شػػَت. 102
 .يف القتاؿ استخداـ األطفاؿا  ار فاع يف هذ  األر اـ  شَت ك . 2013يف عاـ  نصلال

 االنتهاكات المتعلقة بسير األعمال القتالية -رابعاً 

 الهجمات غير المشروعة -ألف

ك ػػد كا ػػل  . ألحيػػافيتلمػػل اؼبػػدنيوف كطػػاة اؽبجمػػات العنيفػػة الػػيت  نفَّػػذ بشػػكل عشػػوائ  يف اثػػَت مػػن ا. 103
امػ  القوات اغبكومية ضبلتها اؼبتمثلة يف القصل اؼبدفع  كاعبوم يف صبيع أكبا  الةبلد. كس جل  أي ػان حػاالت  

الشيعة يف ؿبافظات حلا ك دلا كدمشق. كك ع   فجَتات متعددة  كال اؼبناطق فيها صباعات مسللة بقصل 
 .سيما يف دمشق    يعلن أم طرؼ مسؤكليت  عنها

 لحكومية والميليشيات التابعة لهاالقوات ا

 نفػػذ القػػوات اغبكوميػػة عملياهتػػا العسػػكرية يف ذباهػػل  ػػارخ للتمييػػ  بػػُت اؼبػػدنيُت كاألشػػخاص اؼبشػػاراُت . 104
مةاشرة يف األعماؿ القتالية. كيتوا ػل نشػر  ػدرات جويػة كمدفعيػة اثيفػة. غػَت أف أسػللة أ ػل د ػة  مثػل  ػواري  

راريػػػة كالقنابػػػل العنقوديػػػة  أضػػػل  هػػػ  األخػػػرل   سػػػتخدـ اسػػػتخدامان مت ايػػػدان. أرض أرض كالقنابػػػل ال ػػػغطية اغب
كيتسػػم  ػػع اغبكومػػة بعنصػػر عقػػايب  ػػوم   ذ يػػدفع اؼبػػدنيوف شبػػن هتالسػػماحهت للجماعػػات اؼبسػػللة بالعمػػل داخػػل 

 .بلداهتم

يف اؼبنػاطق الػيت  كاان  اؽبجمػات بالقصػل اؼبػدفع  ك نابػل ال اميػل كبالطػائرات كاؼبركحيػات شرسػة للغايػة. 105
وبتػػدـ النػػ اع بشػػا ا ألنبيتهػػا االسػػًتا يجية  مثػػل مػػدينيت حلػػا كضبػػص. ك عػػرض ـبػػيم الَتمػػوؾ يف دمشػػق لقصػػل 



مكثػػػػػل أدل    نػػػػػ كح البلجئػػػػػُت الفلسػػػػػطينيُت    لةنػػػػػاف. ك  سبيػػػػػ  هػػػػػذ  اؽبجمػػػػػات بػػػػػُت األهػػػػػداؼ العسػػػػػكرية 
كال  ػ اؿ اؼبنػاطق الػيت  سػيطر عليهػا ان يصعا  عػدادها. كاألهداؼ اؼبدنية  كحدث  يف ـبتلل أكبا  الةلد يف أما 

اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة سػػػيطرة ؿبكمػػػة  مثػػػل مدينػػػة الر ػػػة ك ػػػرل ديػػػر الػػػ كر   تعػػػرض للقصػػػل. 
ككردت  قارير متعددة عن استعماؿ  ذائل أرض أرض أثهرت يف  اؿ سوريا كخلف  دمػاران هػائبلن  مثلمػا حػدث 

 29  كيف حريتػػػػػػػػاف  يف حلػػػػػػػػا  يف 2013شػػػػػػػػةاط/ف اير  23ا   دبدينػػػػػػػػة حلػػػػػػػػا  يف يف حػػػػػػػػ  األرض اغبمػػػػػػػػر 
رذار/مػػػػارس. ك ػػػػد اسػػػػت عمل  الػػػػذخائر  20رذار/مػػػارس. كاسػػػػت خدم  القنابػػػػل اغبراريػػػػة ال ػػػػغطية يف القصػػػػَت يف 
 .نيساف/أبريل 6ك 3العنقودية يف موا ع عديدة منها  ارة  يف ريل دمشق  يف الفًتة بُت 

دات كا عة يف  اؿ ؿبافظيت حلا ك دلا من اؼبدنيُت بوج  عاـ كح ول     مناطق عسػكرية كأ خلي  بل. 106
من  ةق  فيها من مدنيُت.  حبكم الوا ع. كلكن من الواضح أف برمكاف اغبكومة أف  تخذ احتياطات أا  غبماية

دنيُت دبغػادرة اؼبنطقػة. غػَت يف أيار/مايو   ةيل اؽبجـو عل  القصَت  منشػورات  نصػح اؼبػالقوات اغبكومية  الق  ك 
 .أف ازباذ هذ  االحتياطات ال ي اؿ كضعان شاذان يف سياؽ اؽبجمات اغبكومية

مػن سػكاف سػابقُت يف بلػػدات كا عػة يف ـبتلػل أكبػا  درعػا  كيف حيػ  الشػػعار  -ككردت ركايػات متعػددة . 107
ا ػة يسػتهدفوف اػل شػخص يتلػرؾ يف  فيػد بػاف القن –كاألشرفية  مدينة حلا(  كـبيم الَتموؾ  مدينة دمشق( 

 . ل  اؼبناطق. ك ل  اإل ابات النسا  كاألطفاؿ

اؼبةدأ األساس  مػن مةػادق  ػوانُت اغبػرب الػذم يػنص علػ  أ ػا مل مػة  استمراركخر   القوات اغبكومية ب. 108
 .يف صبيع األك ات بالتميي  بُت األهداؼ اؼبدنية كالعسكرية

 كومةالجماعات المسلحة المناىضة للح

ما زال  اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة  عمل داخل اؼبناطق اؼبدنية. كهػ  بػذل   عػرض السػكاف . 109
اؼبػػدنيُت للخطػػر ك نتهػػ  االلت امػػات القانونيػػة الدكليػػة بتفػػادم كضػػع األهػػداؼ العسػػكرية داخػػل اؼبنػػاطق اؼبكتظػػة 

البلزمػػػػػػػة غبمايػػػػػػػة السػػػػػػػكاف ياطػػػػػػػات بالسػػػػػػػكاف أك بػػػػػػػالقرب منهػػػػػػػا. ك تخػػػػػػػذ بعػػػػػػػض اعبماعػػػػػػػات اؼبسػػػػػػػللة االحت
شػػػةاط/ف اير  حػػػذر اؼبقػػػا لوف  يف الطةقػػػة  ؿبافظػػػة الر ػػػة(  السػػػكاف طػػػالةُت مػػػنهم  6ففػػػ   . بتلػػػذيرهماؼبدنيُت 

. ك ةػل هجمػات أيار/مػايو علػ  القصػَت  سػاعدت اعبماعػات اؼبسػللة يف  جػبل    خبل  اؼبنطقة  ةل  نفيذ هجـو
 .اؼبدنيُت
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 ام  فيها صباعات مسللة بقصل بلدات ك رل  متذرعة يف معظم األحياف باف كهناؾ حاالت مع كلة . 110
د كغربػػػا  أيار/مػػػايو  أطلػػػق لػػػوا  التوحيػػػ 6ك 4نيسػػػاف/أبريل ك 24اؽبجمػػػات  سػػػتهدؼ القػػػوات اغبكوميػػػة. ففػػػ  

ف ؿبا ر اف من  ذائل اؽباكف كالصواري  ا لية الصنع عل  ن ةل كال هرا   كنبا بلد ا العشراتالشاـ كجةهة النصرة 
يف حلػػا. كخلهػػل القصػػل اثػػَتان مػػن ال ػػلايا اؼبػػدنيُت  دبػػا يف ذلػػ  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 

حػػ  السػػيدة زينػػا كاألحيػػا  اجملػػاكرة يف دمشػػق.  اؼبدينػػة. كيف رذار/مػػارس  أطلقػػ  صباعػػات  ػػذائل اؽبػػاكف علػػ 
. كغالةيػػة السػػكاف يف صبيػػع اؼبنػػاطق الػػيت 2013ك صػػف  اعبماعػػات أي ػػان الفوعػػة يف ؿبافظػػة  دلػػا  طيلػػة عػػاـ 

. كشبػة أي ػان  قػارير عػن  يػاـ  نا ػة  ػابعُت للجماعػات اؼبسػللة بػرطبلؽ النػار يف رض  للهجـو هم من الشيعة ع
 .  فبا أدل    سقوط ضلايا مدنيُت2013يلة مطلع عاـ ن ةل كالسيدة زينا ط

كباستخداـ  ذائل اؽباكف كالصواري  كاللجو     القنا ة    سبي  اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ػة لللكومػة . 111
 .بُت األهداؼ اؼبدنية كالعسكرية كار كة  هجمات غَت  مشركعة

 جناة مجهولو الهوية

السػػيارات اؼبفخخػػة يف أغلػػا األحيػػاف. كك عػػ  صبيػػع  -ة اؼبتفجػػرة اؼبرذبلػػة لقػػد  وا ػػل اسػػتخداـ األجهػػ  . 112
اػػانوف الثاين/ينػػاير    15اؽبجمػػات يف مدينػػة دمشػػق  باسػػتثنا  هجػػـو كاحػػد. فكػػاف اؽبجػػـو األكؿ  الػػذم ك ػػع يف 

 21شخصػان. كانفجػػرت  نابػل يف دمشػػق يف  80عةػارة عػػن  فجػَت يف جامعػػة حلػا  أسػػفر عػن مقتػػل أاثػر مػػن 
 8رذار/مػػػػارس يف جػػػػامع اإليبػػػػاف؛ كيف  21/ف اير  بػػػػالقرب مػػػػن مقػػػػر حػػػػ ب الةعػػػػث كيف حػػػػ  بػػػػرزة؛ كيف شػػػػةاط

 30نيسػػػػػاف/أبريل  ػػػػػرب مةػػػػػٌت كزارة الداخليػػػػػة السػػػػػابق؛ كيف  29نيسػػػػػاف/أبريل  ػػػػػرب مةػػػػػٌت الةنػػػػػ  اؼبراػػػػػ م؛ كيف 
 .نيساف/أبريل يف كسا دمشق. ك  يعلن أم طرؼ مسؤكليت  عن أم من هذ  اؽبجمات

ال يتةػػػُت مػػػن  –حيػػػث أفػػػادت التقػػػارير بػػػاف أغلػػػا ال ػػػلايا جنػػػود  -كردبػػػا باسػػػتثنا   فجػػػَت حػػػ  بػػػرزة  .112
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.



نظػػران     كػػاثر الفصػػائل اؼبسػػللة يف سػػوريا  أ ػػةح مػػن الصػػعا علػػ  كبػػو مت ايػػد ربديػػد منفػػذم هػػذ  ك . 114
اؽبجمات  د  شكل أي ان  هذ  انوف الداخل   كلكناؽبجمات. ك شكل هذ  األفعاؿ بالتاايد جرائم دبوجا الق

 .جرائم حرب  ذا ما  ةُته أف منفذيها أطراؼ يف الن اع

 عيان المشمولة بحماية خاصةفئات األشخاص واأل -باء

 األعيان التاريخية

نيسػػاف/أبريل  ا ػػارت مئذنػػة اعبػػامع العمػػرم يف مدينػػة درعػػا  الػػيت يعػػود بناعهػػا    القػػرف السػػابع.  13يف . 115
نيساف/أبريل  سقط  مئذنة اعبامع األموم يف حلا  اليت يعود  اري  بنائها    القرف الثاين عشر  بعد  24كيف 

للقصل  كفقان ؼبا كرد من  قارير. ك ةادل  القوات اغبكومية كاعبماعات اؼبسػللة اؼبناه ػة لللكومػة أف  عرض  
 .االهتاـ يف هذا الصدد

 ارىبيػة  يف ـبتلػل أكبػا  سػوريا  لئل ػبلؼ كالػدمار. فػبل يبتثػل أم طػرؼ يف النػ اع اللت امػ   معػا ك تعرض . 116
ل ػػرر هبػػا يف سػػياؽ العمليػػات العسػػكرية. كجعلػػ  القػػوات اغبكوميػػة بػػاحًتاـ اؼبمتلكػػات الثقافيػػة ك فػػادم  غبػػاؽ ا

 .كاعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة معان هذ  اؼبوا ع عرضة ؽبجمات مشركعة بوضع أهداؼ عسكرية فيها

فقد أنشا اعبيش  واعد يف القبلع القديبة يف حلا ك ضبص كضباة. ك تمرا  اعبماعات اؼبسػللة اؼبعارضػة . 117
مػة بػالقرب مػن جنةػػات  لعػة حلػا  األمػر الػػذم هبعػل هػذا اؼبعلػم التػػارىب  عرضػة لل ػرر يف حػاؿ  وا ػػل لللكو 

النػػ اع. كيف معػػرة النعمػػاف  يف  ػػاؿ غػػرب  دلػػا  ازبػػذت صباعػػة مسػػللة مقػػران ؽبػػا يف مراػػ  ذبػػارم اانػػ  سبػػر منػػ  
 .دمر القصل مصنوعات يدكية القوافل يف القرف السابع عشر كااف متلفان  ةل اغبرب. كبالقرب من اؼبرا 

الركمانيػػة يف بصػػرل كدرعػػا  مثلهػػا يف ذلػػ  مثػػل بقايػػا مدينػػة  ػػدمر الصػػلراكية.  ثػػار التارىبيػػةك  ػػررت اال. 118
فقػػان لليونسػكو   عرضػػ  كأغبػق القصػل الصػػاركخ  أضػراران باسػػوار  لعػة اغبصػػن  كهػ   لعػة  ػػليةية يف ضبػص. كك 

 .لل رر اؼب  من أ ل ستة يف سورياطبسة موا ع مدرجة يف  ائمة الًتاث الع

     ػػػػبلؼ اؼبوا ػػػػع التارىبيػػػػة أي ػػػػان. فقػػػػد أزيلػػػػ   –الػػػػذم ير كةػػػػ  طرفػػػػا النػػػػ اع أحيانػػػػان  –كأدل النهػػػػا . 119
الفسيفسػػػا  الةي نطيػػػة الػػػيت اانػػػ   ػػػ ين هتاؼبػػػدف اؼبنسػػػػيةهت الوا عػػػة يف  ػػػاؿ سػػػوريا كمدينػػػة أفاميػػػا الركمانيػػػػة. كأدرج 

ػػرؽ مػػن  اإلنًتبػػوؿ اآلف يف  ػػوائم اؼبسػػرك ات سبثػػاالن بركن يػػان يعػػود    اغبقةػػة اآلراميػػة يف القػػرف الثػػامن  ةػػل اؼبػػيبلد  س 
 .متلل ضباة
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 األعيان الدينية

اانوف الثاين/يناير   عرض جامع افػر نةػودة يف ضبػاة للقصػل. ك ػبل ذلػ   صػل جػامع بػبلؿ يف   17يف . 120
. ك فيػد التقػارير بػاف القػوات اغبكوميػة أحر ػ  2013 اير شػةاط/ف 7اانوف الثاين/ينػاير ك  27اؽبةيا بردلا يف 

نيسػاف/أبريل. كيف األمػاان الػيت    كػن فيهػا اعبوامػع  21اعبامع خبلؿ اؽبجـو عل  جديدة الف ل بدمشق  يف 
 . ؤكم أم هدؼ عسكرم  ار  كة  جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف اؽبجـو عل  األعياف اؼبشمولة باغبماية

نوف الثاين/يناير  عمد مقا لوف من صباعػة مسػللة مناه ػة لللكومػة     ػا ك ػدمَت مراػ  كيف مطلع اا. 121
شػػةاط/ف اير   عرضػػ  انيسػػة أرثودكاسػػية  11اغبسػػينية  كهػػو مراػػ  ديػػٍت شػػيع  يف الطةقػػة دبلافظػػة الر ػػة. كيف 

اؼبناه ػة لللكومػة أي ان للنها كالتخريا علػ  يػد صباعػة مسػللة يف الطةقػة. ك ػد ار كةػ  اعبماعػات اؼبسػللة 
 .يف الطةقة جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف اؽبجـو عل  أعياف مشمولة باغبماية

 المشافي والموظفون الطبيون

ما زاؿ  عم د استهداؼ اؼبػو فُت الطةيػُت كاؼبشػايف كاغبرمػاف مػن اغبصػوؿ علػ  اػبػدمات الطةيػة ظبػة مثػَتة . 122
 .للف ع من ظبات الن اع

كطفػػس بػػدرعا؛ كاغبجػػر األسػػود بدمشػػق؛ كعػػدرا ؼبشػػايف اؼبيدانيػػة يف جاسػػم كوميػػة كاك عرضػػ  اؼبشػػايف اغب. 123
بدمشق؛ كـبيم الَتموؾ دبدينة دمشق؛ كح  الشعار دبدينة حلا؛ كح  األنصارم دبدينة حلا  لقصػل مػدفع  

دم  كجػػوم نفذ ػػ  القػػوات اغبكوميػػة. كض ػػرب  بعػػض اؼبشػػايف مػػراران  مثػػل مشػػف  الػػ رزكر يف األنصػػارم. كاسػػتخ
القػػوات اغبكوميػػة بعػػض اؼبشػػايف اغبكوميػػة  واعػػد عسػػكرية. كيوجػػد  نا ػػة علػػ  سػػطح مشػػف  اغبولػػة كربػػيا بػػ  

 .الدبابات كاؼبدفعية الثقيلة

. فقد أ ةح عدد من مو ف  مشف  الػ رزكر يف عػداد اؼبفقػودين  . 124 ك عرض اؼبو فوف الطةيوف أي ان للهجـو
اؼبخابرات اعبوية يف مدينة حلا. ك ػاؿ فبػرض يعمػل يف عيػادة ميدانيػة يف  ك فيد التقارير با م ؿبتج كف لدل فرع

 .ضبص  ن  مطلوب للقةض علي  ألن   دهـ اؼبساعدة الطةية للجماعات اؼبسللة



ككردت ركايػػات مػػن ؿبػػافظيت حلػػا كضبػػص  فيػػد بػػرفض  قػػدًن العػػبلج الطػػع للجرحػػ  كاؼبرضػػ  ألسػػةاب . 125
اؼبػػدنيُت طلػا العػػبلج يف اؼبشػػايف الػيت  ػػديرها اغبكومػػة بسػةا خػػوؼ لػػ  مػػا  سياسػية كطائفيػػة. كيتفػػادل اثػَت مػػن

 .ي ر  من االعتقاؿ. كك ل طةيا يف أحد مشايف حلا  ياـ  وات األمن باعتقاؿ جرح  شةاب

كار كة  القوات اغبكومية جريبة اغبرب اؼبتمثلة يف اؽبجـو عل  األعياف اؼبشمولة باغبماية  كجريبة اغبػرب . 126
 .مثلة يف اؽبجـو عل  أعياف أك أشخاص وبملوف الشعارات اؼبمي ة اؼبةينة يف ا فا يات جنيلاؼبت

 نهب الممتلكات وتدميرىا -جيم

ي ر ال طرؼ يف الن اع أفعال  باعتةارها هتغنائمهت حرب أك عقابان عل  دعم الطػرؼ اؼبعػارض  فيقػـو حبػرؽ . 127
اؼبت ايػد مػن البلجئػُت كاؼبشػردين داخليػان فبتلكػاهتم كرا هػم فيسػهل اؼبنازؿ كا ػبلت كالسػلا كالنهػا. كيػًتؾ العػدد 
 .عل  اعبنود كاعبماعات اؼبسللة االستيبل  عليها

أمػػا األسػػر الفػػارة الػػيت ربػػاكؿ أخػػذ فبتلكاهتػػا معهػػا فتتعػػرض يف الغالػػا للسػػر ة يف نقػػاط التفتػػيش أك مػػن . 128
يت   ػػػدمَّر فيهػػػا اميػػػات هائلػػػة مػػػن اؼبمتلكػػػات نتيجػػػة جانػػػا اللصػػػوص اؼبسػػػتغلُت غبالػػػة الفوضػػػ . كيف اغبػػػاالت الػػػ

القصػػل  ي عتػػ  ذلػػ  انتهااػػان عنػػدما  كػػوف هنػػاؾ أسػػةاب معقولػػة  ػػدعو    االعتقػػاد أف  لػػ  األفعػػاؿ  عمػػدت 
 .استهداؼ فبتلكات اػبصم. كيشكل ال من النها ك عمد  دمَت اؼبمتلكات جريبيت حرب

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

أ ػػةح مبطػػان معتػػادان أف  قػػـو القػػوات اؼبسػػللة كالشػػةيلة  يف أعقػػاب عمليػػات القصػػل كاؽبجمػػات ال يػػة  . 129
بتامُت منطقة ما ك فتيش اؼبنازؿ. كيعمد أفراد  ل  القوات كالشػةيلة  داخػل اؼبنػازؿ     سػر ة األغػراض الثمينػة  

مػن األشػخاص القػادمُت مػن األحيػا  الػيت ي عػرؼ  أااف أ لاهبا موجودين أـ غػائةُت. كيف نقػاط التفتػيش   ؤخػذ
 .أ ا  ابعة للمعارضة سياراهتم كأمواؽبم

كأدل طوؿ القتاؿ يف درعا     شريد عشرات اآلالؼ من األشخاص الذين  راوا منازؽبم كؿببلهتػم بػدكف . 130
سػم كاؼبسػيفرة كالعةاسػية حراسة. كشػهدت مدينػة درعػا  كالصػنمُت  نيسػاف/أبريل(  كأـ الولػد  نيسػاف/أبريل(  كجا

 يف شةاط/ف اير صبيعان(  ذبريد منازؿ اؼبشتة  يف  عاطفهم مػع القػوات اؼبناه ػة لللكومػة مػن فبتلكاهتػا. كيف اثػَت 
رؽ اؼبنازؿ كا بلت بعد سر تها  .من اغباالت  رب 
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نػػ   ػػد فػػرت منػػ  كيف ضػواح  ضبػػاة  يف مسػػتهل نيسػػاف/أبريل  عػػادت مشػػردة داخليػػان    من ؽبػػا الػػذم اا. 131
شػهران مػن  ةػل عنػدما  عرضػػ   ريتهػا لعمليػات  صػل كغػارات نفػػذهتا القػوات اغبكوميػة. كعنػد ك ػوؽبا  كجػػدت 

ة  أغراض مثل أجه ة التلف يوف كاألثاث  .من ؽبا كسيارهتا ؿبرك ُت. ك  

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

 رذار/مػػارس  فػػرت صباعػػات الشػػيعة كالعلػػويُت؛ ك  يعػػد خػػبلؿ أعمػػاؿ القتػػاؿ الػػيت شػػهدهتا مدينػػة الر ػػة يف. 132
ةػػ  فبتلكػػاهتم كبيعػػ  أغراضػػهم. كاسػػتفلل  معظػػم أفرادهػػا    ديػػارهم. فصػػادرت اعبماعػػات اؼبسػػللة منػػازؽبم ك  
 ػػا منػػازؿ اؼبػػوالُت لللكومػػة يف الطةقػػة  عنػػدما سػػيطرت عليهػػا اعبماعػػات اؼبناه ػػة لللكومػػة  دبػػا فيهػػا جةهػػة 

ةاط/ف اير. كغبػػػق النهػػػا أي ػػػان الكنيسػػػة األرثوذكاسػػػية كمنػػػ ؿ أسػػػقفها كد مِّػػػرت معظػػػم فبتلكػػػات النصػػػرة  يف شػػػ
 .الكنسية

كيف ـبػػيم الَتمػػوؾ  يف دمشػػق   امػػ  اعبماعػػات اؼبسػػللة  مػػا بسػػر ة السػػيارات كالشػػاحنات  أك أرغمػػ  . 133
فتػيش الػػيت أنشػػاهتا  لػػ  اعبماعػػات يف اؼبقيمػُت فيػػ  علػػ  التخلػػ  عنهػػا. ك فيػد الركايػػات بػػاف العػػاملُت يف نقػػاط الت

 .حلا يسر وف اؼبدنيُت العلويُت أك الشيعة

هت يف حلػػا كجةهػػة النصػػرة يف الَتمػػوؾ ك دلػػا حاكلتػػا اػػةح صبػػاع هيئػػة الشػػريعةفادهػػا أف هتككردت  قػػارير م. 134
 .أعماؿ السر ة  ل   فالقتا القةض عل  أفراد بعض اعبماعات اؼبتورطُت فيها أك طردهتم

ة أسػػػةاب معقولػػػة  ػػػدعو    االعتقػػػاد أف اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة كالقػػػوات اغبكوميػػػة شبػػػ. 135
 .كاؼبيليشيات التابعة ؽبا  د ار كة  جريبيت اغبرب اؼبتمثلتُت يف النها ك دمَت اؼبمتلكات

 األسلحة غير المشروعة -دال

األسػللة  ك شػمل .ميائيػة  ثػَت  لقػان بالغػان كي  أضػل   مكانيػة اسػتخداـ األسػللة المع  فا م حػدة النػ اع. 136
ا فا يػػة عػػاـ  علػػ  النلػػو ا ػػدد يفاؼبعػػدات ذات الصػػلة كاألجهػػ ة ك  كالػػذخائر اؼبػػواد الكيميائيػػة السػػامة الكيميائيػػة
كيػتم  طةيػق   دمَت  ل  األسػللة.األسللة الكيميائية ك  كزب ين كاستعماؿ استلداث ك نتاج بشاف حظر 1997



الكيميائيػػة يف  اسػػتخداـ األسػػللة وبظػػرك . ريةاعبمهوريػػة العربيػػة السػػو الػػذم  ػػاد   عليػػ   1925برك واػػوؿ عػػاـ 
 .دبوجا نظاـ ركما األساس يعت  جريبة حرب الدكحل العريف ك  دبوجا القانوف اإلنساين الظركؼ صبيع

 مػػػن  ةػػػل األسػػػللة اسػػػتخداـامكانيػػػة  خػػػاطرك تعػػػدل اؼب األسػػػللة الكيميائيػػػة عػػػدد مػػػن اغبكومػػػةكلػػػدل . 137
 أم مػنامكانيػة  أكا يػار السػيطرة القياديػة يف حػاؿ  األسللة السيطرة عل  مثل هذ امكانية     اغبكومة نفسها

 .ا  هذا السبلح الو وؿاؼبوالية  القوات

 . سػتخدمهاك  األسللة الكيميائيةعل   اؼبناه ة لللكومة اعبماعات اؼبسللةربصل اف ب هناؾ احتماؿك . 138
 أك مثػػل هػػذ  األسػػللة سبتلػ  هػػذ  اجملموعػػات أدلػػة دامغػة علػػ  أف رغػم عػػدـ كجػػودز االعصػػاب يشػػمل غػػاكهػذا 
  اؼبطلوبة.  يصاؽبا نظم

مػػن  ةػػل اػػبل طػػريف النػػ اع. كأغلػػا هػػذ   ككردت عػػدة ادعػػا ات خبصػػوص اسػػتخداـ األسػػللة الكيميائيػػة. 139
 19خػاف العسػل  حلػا( يف ت: هجمػا أربػعيف . ك ةتل  األسلللباستخداـ القوات اغبكومية اإلدعا ات  تعلق 

نيساف / ابريل كسػرا ا  ادلػا(  13اذار/مارس  العتية   دمشق( يف ذات التاري   ح  الشي  مقصود  حلا( 
السػػػامة  ػػػد اف اميػػػات ؿبػػػدكدة مػػػن اؼبػػػواد الكيميائيػػػة بػػػشبػػػة أسػػػةاب معقولػػػة لبلعتقػػػاد نيسػػػاف/ابريل هنالػػػ   29

ػػدد بد ػػة اؼبػػواد الكيميائيػػة الػػيت اسػػت خدم  أك نظػػم لػػة اؼبتاحػػة بنػػا ن علػػ  األدلكػػن   يتسػػن   .اسػػت خدم  أف رب 
 .استخدامها أك اؼبسؤكلُت عن استخدامها. كهبرم التلقيق يف حوادث أخرل

تمل الو ػوؿ    اسػتنتاجات  ائيػة . 140  ال بعػد اختةػار  –كال سػيما يف غيػاب هجػـو كاسػع النطػاؽ  –كال وب 
ػنح فريػػق عينػات  ؤخػذ مةاشػرة مػن ال ػلايا  . كيف هػذا الصػػدد  مػن اؼبهػم للغايػة أف يب  أك مػػن مو ػع اؽبجػـو اؼب عػـو

اػبػػ ا   اؼبشػػكَّل يف  طػػار رليػػػة األمػػُت العػػاـ للتلقيػػق يف االسػػػتخداـ اؼب عػػـو لؤلسػػللة الكيميائيػػة أك الةيولوجيػػػة  
 .فر ة  الو وؿ التاـ    اعبمهورية العربية السورية

 الحصار -ىاء

ر جػػ  ان مػػػن الًتسػػانة اغبربيػػػة لطػػريف النػػػ اع. فقػػد اسػػػتخدم  القػػوات اغبكوميػػػة كاؼبيليشػػػيات أ ػػةح اغبصػػػا. 141
التابعػػػة ؽبػػػا اغبصػػػار اسػػػتخدامان منهجيػػػان يف ـبتلػػػل أكبػػػا  الةلػػػد  رسػػػرةن بػػػذل  اؼبػػػدنيُت يف منػػػازؽبم بالسػػػيطرة علػػػ  

اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة   مػػػدادات الغػػػذا  كاؼبػػػا  كالػػػدكا  كالكهربػػػا . كيف بعػػػض اغبػػػاالت  عبػػػات اعبماعػػػات
 .بدكرها    هذا األسلوب
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كربظػػر  ػػوانُت اغبػػرب اسػػتخداـ التجويػػع ااسػػلوب مػػن أسػػاليا اغبػػرب حظػػران  ػػروبان. كعليػػ   ففػػ  سػػياؽ . 142
ػػر أف يسػػمح حبريػػة مػػركر اؼبػػواد الغذائيػػة  اغبصػػار  هبػػا أف ي سػػمح للسػػكاف باؼبغػػادرة  كهبػػا علػػ  الطػػرؼ ا ا  

 .اسية األخرل. كهبا عل  طريف الن اع السماح دبركر اإلغاثة اإلنسانية ك يسَت  بدكف عرا يلكاإلمدادات األس

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

 لجػػمات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة ل قػػـو القػػوات اغبكوميػػة دبلا ػػرة اؼبنػػاطق الػػيت  كثػػر فيهػػا اعبماعػػ. 143
ػػدد اغبصػػار اؼبفػػركض علػػ  ـبػػيم الَتمػػوؾ يف اػػانوف الثاين/ينػػاير.  واهتػػا العاملػػة ك رغامهػػا علػػ  االنسػػل اب. ك ػػد ش 

دَّد حصص  ارمة من األغذية كاألدكية ؼبن  ةق  مػن السػكاف كعػددهم  شػخص  فػبل ربصػل اػل  10 000كرب 
أسػػرة  ال علػػ  ايسػػُت مػػن اػبةػػ  أيػػان اػػاف حجمهػػا. كيػػؤدم اغبصػػار اؼبطػػوؿ اؼبفػػركض علػػ   ػػرل اغبولػػة يف ؿبافظػػة 

ص     ةعػات مركعػة علػ  حيػاة اؼبػدنيُت ا ةوسػُت هنػاؾ. فقػد ك ػل أحػد السػكاف السػابقُت علػ  كفػاة  ػع ضب
مػػن سػػو  التغذيػػة  ك ػػاؿ  ف نقػػص الغػػذا   ػػد أثػػر يف األمهػػات اؼبرضػػعات. كال يبكػػن  جػػبل  اؼبرضػػ  كاعبرحػػ  مػػن 

نقػػص األدكيػػة  علػػ  اللجػػو      ػػدابَت اغبولػػة  يف الو ػػ  الػػذم أ رغػػم فيػػ  األطةػػا  يف اؼبستشػػف  اؼبيػػداين  بسػػةا 
 .يائسة  شمل بًت األع ا 

ك فرض القػوات اغبكوميػة أي ػان حصػاران علػ  الةلػدات كالقػرل الػيت  عت هػا متعاطفػة مػع اؼبعارضػة أك الػيت .  144
  ػػم مقػػا لُت مػػن اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة  كذلػػ  ااسػػلوب مػػن أسػػاليا االسػػتن اؼ. ك عرضػػ  

ؿ يف جنػػوب درعػػا لللصػػار   ذ  طعػػ  القػػوات اغبكوميػػة  مػػدادات الغػػذا  كالكهربػػا  كالو ػػود كاؼبػػا  كالػػدكا . اؼبنػػاز 
كحو رت بلدة الشجرة  الوا عة  رب مدينة درعا  من شػةاط/ف اير    نيسػاف/أبريل  عقػا  صػل مكثػل أدل 

فبػػا يشػػَت     ػػع عقػػايب يتمثػػل يف     فػػرار اثػػَت مػػن سػػكا ا. كطو ػػ  القػػوات اغبكوميػػة مػػن  ةقػػ  مػػن اؼبػػدنيُت 
اغبرمػػاف مػػن اغبصػػوؿ علػػ  الغػػذا  كالػػدكا . كيةػػدك أف هػػذا اغبصػػار ـبطػػا لػػ  عبعػػل  ػػركؼ اغبيػػاة ال  طػػاؽ  فبػػا 

 .ي طر اؼبدنيُت    الفرار كيصةح مقا لو اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة أهدافان عسكرية مع كلة

اسػػًتا يجية كأ غلقػػػ  برحكػػاـ إل امػػة منطقػػة عازلػػة ربػػوؿ دكف  سػػػرب  كحو ػػرت أي ػػان بلػػدات يف موا ػػع. 145
اؼبعارضػػة اؼبسػػللة. كبالتعػػاكف مػػع القػػوات العسػػكرية  منعػػ  اللجػػاف الشػػعةية دخػػوؿ اإلمػػدادات الغذائيػػة    نػػول 

 .بدرعا؛ ك الكسوة ك طانة يف دمشق



الةلػػػدات دكف االمتثػػػاؿ اللت اماهتػػػا  ك ػػػد فرضػػػ  القػػػوات اغبكوميػػػة كاؼبيليشػػػيات التابعػػػة ؽبػػػا حصػػػاران علػػػ . 146
 .دبوجا القانوف اإلنساين الدكحل

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة

 اؼبنػػػاطق الػػػيت معظػػػم سػػػكا ا مػػػن  حا ػػػرت اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة جيػػػوب الشػػػيعة يف. 147
  طو ػػػ  اعبماعػػػات اؼبسػػػللة 2012السػػػنة  مدعيػػػة أ ػػػم يػػػؤككف القػػػوات العسػػػكرية اغبكوميػػػة. كمنػػػذ سبوز/يوليػػػ  

اؼبناه ػػة لللكومػػة ن ةػػل كال هػػرا   كنبػػا بلػػد اف شػػيعيتاف يف حلػػا  فاك فػػ   مػػدادات الغػػذا  كالو ػػود كالػػدكا  عػػن 
سػػاان. كمػػع اشػػتداد اغبصػػار يف األشػػهر األخػػَتة  بػػدأ السػػكاف  كال سػػيما النسػػا  كاألطفػػاؿ  يعػػانوف  70 000

اعبرحػػػ  كاؼبرضػػػ  العػػػبلج الطػػػع. أمػػػا األشػػػخاص الػػػذين وبػػػاكلوف مغػػػادرة مػػػن سػػػو  التغذيػػػة. كال يبكػػػن أف يتلقػػػ  
تج كف طلةان للفدية أك ي قتلوف تطفوف كوب   .القرل  فغالةان ما ىب 

ك شػػكل الطريقػػة الػػيت  تةعهػػا اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة يف فػػرض اغبصػػار انتهااػػان اللت اماهتػػا . 148
 .دبوجا القانوف اإلنساين الدكحل

 التشريد القسري -اوو 

اآلالؼ من اؼبدنيُت حبثان عػن مػبلذ رمػن بػات نػادران. فيفػر اثػَت مػن السػكاف مػن  مئات شهد سوريا ن كح . 149
أغلةهم  كليس الهػم   –عمليات القصل اعبوم كاؽبجمات ال ية اليت  نفذها القوات اغبكومية. كيهرب رخركف 

مػػػن هجمػػػات اعبماعػػػات اؼبسػػػللة اؼبناه ػػػة لللكومػػػة.  –ُت مػػػن طوائػػػل العلػػػويُت كالشػػػيعة كالػػػدركز كاؼبسػػػيلي
 .كس جل  يف هذا السياؽ حاالت ؿبددة من التشريد القسرم

للجو  يف  –معظمهم من ؿبافظة ضبص  –كيف رذار/مارس كنيساف/أبريل  سع  مدنيوف مشردكف داخليا . 150
نيسػػاف/أبريل   صػػف  القػػوات  23ك 19ديػػر عطيػػة  كهػػ  بلػػدة كا عػػة يف  ػػاؿ ؿبافظػػة دمشػػق. كيف الفػػًتة بػػُت 

اغبكوميػة ديػر عطيػة ككجهػ  رسػالة    سػلطات الةلػدة  امرهػا فيهػا بررغػاـ اؼبشػردين داخليػان علػ  مغػادرة الةلػػدة. 
. كيف أكاخػػر نيسػاف/أبريل  أمهػل رئػػيس بلديػة ديػػر عطيػة اؼبشػػردين  كمػا   وبصػل ذلػػ   فسػتتعرض الةلػػدة للهجػـو

حصصهم من اػب . كبعيد ذل   هجر دير عطية مشردكف داخليػان  اثػَت مػنهم مػن  أربعة أياـ للمغادرة  ةل ك ل
 .مدينة ضبص كالقصَت
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كيشػػكل القصػػل العشػػوائ  للموا ػػع الػػيت  ػػؤكم السػػكاف اؼبػػدنيُت هجومػػان علػػ  السػػكاف اؼبػػدنيُت. ك نتشػػر . 151
منظمػػة. كلػدل اللجنػػة أسػػةاب اؽبجمػات علػػ  نطػاؽ كاسػػع يف سػػوريا ك قػـو هبػػا القػوات اغبكوميػػة  نفيػػذان لسياسػة 

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

 المساءلة -خامساً 

عػػ  منػػذ اػػانوف الثاين/ينػػاير   و ػػل  اللجنػػة     ناعػػة مفادهػػا أف كمػػن خػػبلؿ اسػػتعراض األدلػػ. 152 ة الػػيت صب 
خطػػورة اعبػػرائم الػػيت ار كةتهػػا القػػوات اغبكوميػػة كاؼبيليشػػيات التابعػػة ؽبػػا كاعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة  

كرة اإلحالة    العدالة كانتشار هذ  اعبرائم  كاستمرار ار كاهبا دبعدالت مف عة  ال ذل  يع ز  و ية اللجنة ب ر 
 .عل  اؼبستويُت الوطٍت كالدكحل

ك  ذبػػػد اؼبسػػػا لة مكانػػػان ؽبػػػػا ضػػػمن اؼبنا شػػػات اؼبتعلقػػػػة برمكانيػػػة  نظػػػيم مػػػػؤسبر دكحل. كردبػػػا  ػػػدؿ اعبهػػػػود . 153
الدبلوماسػػية اؼبةذكلػػة يف هػػذا الصػػدد علػػ  خطػػوة هامػػة كبػػو اػبػػركج مػػن اؼبػػازؽ الػػذم  عيشػػ  سػػوريا  كلكػػن ضػػركرة 

 .العنل ال يبكن أف ربجا اغبقيقة اؼبتمثلة يف استلالة ربقيق سبلـ دائم بدكف عدالةك ل 

 القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها

خػػػبلؿ الفػػػًتة اؼبشػػػمولة بػػػالتقرير  أشػػػارت الركايػػػات اؼبتسػػػقة كاؼبًتابطػػػة    أف القػػػوات اغبكوميػػػة ار كةػػػ  . 154
اؼبشػػًتاة بػػُت ا فا يػػات جنيػػل   3وف الػػدكحل غبقػػوؽ اإلنسػػاف كاؼبػػادة انتهااػػات جسػػيمة اللت اماهتػػا دبوجػػا القػػان

 لػػ  جػػرائم اغبػػرب كاعبػػرائم ضػػد اإلنسػػانية. كاالنتهااػػات اؼبوثقػػة متسػػقة كمنتشػػرة  فبػػا يػػدؿ علػػ  كجػػود سياسػػة 
 منسقة ينفذها  ادة اعبيش كاغبكومة يف سوريا. 

يق يف هذ  اعبرائم أك  قدًن اؼبسؤكلُت عنها    العدالة. مقنعة فيما يتعلق بالتلق ؿبليةك    ةذؿ أم جهود . 155
 .كيتلمل اجملتمع الدكحل أي ان عا  فشل  حىت اآلف يف ضماف مسا لة اعبناة

 الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة



عػػ  أف عػػدة أفػػراد يف اعبماعػػات اؼبناه ػػة لللكومػػة ار كةػػوا جػػرائم حػػرب  منتهكػػُت. 156    ةػػُته األدلػػة الػػيت صب 
اؼبشػًتاة بػُت ا فا يػات جنيػل. فقػد رؿ االسػتيبل  علػ  الر ػة يف رذار/مػارس     3بذل  الت اماهتم دبوجا اؼبادة 

فًتة من الفوض  يف  صرفات اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومة بلجوئها    العنل لتاايد سلطتها. كأخفػق 
اذ اػبطػػوات التاديةيػػة اؼبناسػػةة  بػػل اػػانوا يف معظػػم  ػػادة اعبماعػػات اؼبسػػللة اؼبناه ػػة لللكومػػة باسػػتمرار يف ازبػػ

 .اغباالت متورطُت مةاشرة يف ار كاب اعبرائم

 االستنتاجات والتوصيات -سادساً 

 ياس ك د أدل. سوريا لللرب يف الدكحل استجابة اجملتمع يبي  السياس  الذم للمازؽ بشرية كلفة  هناؾ . 157
 نقػل ف ازدياد .  وافر األسللة  يادة يفال  كذل  بف ل كالوحشية سوةالق مستويات جديدة منا   أطراؼ الن اع
علػػػ   اؼبسػػػللة اعبهػػػات الفاعلػػػة  عػػػدد غػػػذميك  سياسػػػية للصػػػراع احتمػػػاالت التو ػػػل     سػػػوية ؤذماألسػػػللة يػػػ

 .ؼبدنيُتعل  ا مدمرةعوا ا  ذاؽبك  كاإل ليم  الصعيدين الوطٍت

 أجػػ ا  مػػن الةلػػد مػػن جػػرا  عنػػاد ـبتلػػل األطػػراؼ الػػيت  ػػدع  كيػػ داد  لاػػل الدكلػػة كالسػػلطة السياسػػية يف. 158 
منػػػػاطق  يف انػػػػدلع  اغبػػػرباليػػػاس. لقػػػد كالتشػػػػرد ك    ػػػػاعل ال ػػػرر كيواجػػػ  السػػػوريُت.   األراضػػػػ السػػػيطرة علػػػ

  .الةلداف اجملاكرةامتدت    ك  االنقساـ الطائف   كعمق  االضطراب الرئيسية

النػ اع  تغػَت طةيعػة ك ف اانػ  ليس هناؾ حػل عسػكرم للنػ اع  تالية: ر  اايد الشواغل الكعلي   فرننا نكر . 159
هبػا علػ  اجملتمػع   عبعػل هػذا فبكنػا. سياسػية شػاملة مػن خػبلؿ عمليػة أف ينتهػ   ال للصػراع يبكػنال باستمرار. 

  .2012لعاـ  جنيلالذم حدد  بياف مؤسبر  طاراإلالعمل يف لللرب ك و ل التصعيد ل  عطا  األكلوية الدكحل

يتلمػػػل طػػػريف النػػػ اع  .احػػػًتاـ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف كالقػػػانوف اإلنسػػػاين الػػػدكحلكاجػػػا  صبيػػػع األطػػػراؼعلػػػ  . 160 
 . حل سلم     االلت اـ كمؤيديهم مسؤكلية

 ينةغ  التاايد ؾبددان عل  اؼبسا لة كاؼبسؤكلية عل  صبيع اؼبستويات. . 161

ؼبػػدنيُت ك وسػػيع نطا هػػا  يف  طػػار االلتػػ اـ التػػاـ مػػن ينةغػػ   ع يػػ   مكانيػػة ك ػػوؿ اؼبسػػاعدة اإلنسػػانية    ا. 162
 .صبيع األطراؼ

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

لمتح  دة وجامع  ة ألم  م الف وعم  ل الممث  ل الخ  اص المش  ترك دع  م عملي  ة الس  الم اس  تنادًا إل  ى بي  ان جني  أ. 
 الدول العربية المعني بسوريا؛

إل  ى  لإلحال  ة الحاج  ة الملح  ةوإدراك  الق  انون ال  دولي ف  ي إط  ار س  الملل أي مفاوض  ات ض  مان إج  راءب. 
 الوطني والدولي؛ على الصعيدين العدالة

 عبالش   لحماي  ة ح  قالج  رائم الدولي  ة االنتهاك  ات و  م  ن األدل  ة المادي  ة الحف  اع عل  ى االلت  زام بض  مانج. 
 الحقيقة؛إلى  السوري

يتم  أنب خطر واضحبأن ىنالك ال سيما  عمليات نقل األسلحة من خالل تقييد تصعيد النزاعالحد من د. 
ال دول عل ى . ال دولي أو الق انون اإلنس اني اإلنس ان انتهاك ات خطي رة لحق وق األس لحة الرتك اب استخدام

 الفص  ائل تزاي د نف و  للح د م  ن قيقي ة وملموس ةح أن تتخ ذ خط  وات أط راف الن زاع عل  ى تم ارس ت أثيرا الت ي
 .المتطرفة

استدامة وزيادة التمويل الالزم للوكاالت والعمليات اإلنس انية داخ ل البل د فض اًل ع ن مس اعدة البل دان ه. 
م تتمر  ف يال دول الت ي تعه دت به ا  دوالر م ن المس اعدات ملي ار 5.1 ت أمين و المجاورة المتأثرة بالوض  

  .الكويت في نايري 03في  المانحين

 ا  صبيع األطراؼ: التو يات. 165

 ؛الحرب كأسلوب من أساليب الخطاب الطائفي رفضأ. 

 الش  عب لحماي  ة ح  قالج  رائم الدولي  ة االنتهاك  ات و  م  ن األدل  ة المادي  ة الحف  اع عل  ى االلت  زام بض  مانب. 
 الحقيقة؛إلى  السوري



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

 :اؼبوجهة    اعبمهورية العربية السوريةالتو يات . 166

حق  وق رغب  ة حقيقي  ة م  ن أج  ل المش  اركة ف  ي عملي  ة الس  الم ب  روح بنّ  اءة أساس  ها الس  الم والديمقراطي  ة و أ. 
 اإلنسان؛

ألس لحة آلية األمين العام للتحقي ق ف ي االس تخدام المزع وم لم اماوكذلك فتح الباب أمام ىذه اللجنة ب. 
 وإجراء التحقيق.  لزيارة البلد الكيميائية أو البيولوجية

احت   رام حق   وق اإلنس   ان والق   انون اإلنس   اني ال   دولي، والتقي   د بالمب   اد  األساس   ية، مث   ل ض   رورة من     ج. 
  الهجمات العشوائية على السكان،

 :  اعبماعات اؼبسللة اؼبناه ة لللكومةالتو يات اؼبوجهة  . 167

 ؛المشتركة؛ االلتزامات هتسترشد موقف موحدوتقديم ى عملية السالم بروح بّناءة، االنضمام إلأ. 

 كل الجماعات على احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي؛وحث  طرفة العناصر المتب. رفض 

 :اؼبتلدة السامية غبقوؽ اإلنساف كغَتها من كااالت األمم اؼبتلدةالتو يات اؼبوجهة    مفوضية األمم . 168

حض  ور المفوض  ية ف  ي المنطق  ة، بالتنس  يق م    وك  االت األم  م المتح  دة األخ  رى، س  عياً لتحقي  ق كثي  ف تأ. 
 السالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان؛

 .وكاالت مختلفةالريق ، عن طحضور فعال لألمم المتحدةمن خالل في البلد حماية المدنيين عزيز تب. 

 التو يات اؼبوجهة ا  ؾبلس حقوؽ االنساف:. 169

 ، مجلس األمن الدولي اللجنة إلى صول اللجنة و  دعم توصياتأ. 
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 .عن طريق األمين العام مجلس األمن التقرير إلى تمريرب. 

 :التو يات اؼبوجهة    اعبمعية العامة. 170

 . معلومات محدثة بانتظام لى تقديمدعم عمل اللجنة، ودعوتها إأ. 

 .لبلدلمن أجل إيجاد حلول سلمية  ، والتأثيراللجنة دعم توصياتب. 

 :التو يات اؼبوجهة    ؾبلس األمن. 171

 التطورات؛لتقديم إحاطات منتظمة بشأن دعم عمل اللجنة وتمكينها من الوصول إلى مجلس األمن أ. 

 ؛كاملةمشاركة  أصحاب المصلحة جمي  يشارك فيها تيسير وتدعيم عملية سالم شاملة في البلد، ب. 

اإلحال ة إل ى العدال ة في  ل ك سبة المستولين عن االنتهاكات بما االلتزام باتخا  إجراءات لضمان محاج. 
  ؛ الدولية

   

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


