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 مقدمة  –أوال 

 23يف  19/22   حقوؽ اإلنساف ؾبلس ىذا التحديث وفقا لقرار)عبنة التحقيق(  ستقلةاؼبدولية التحقيق العبنة تقدـ  .1
يف  اتعلى التحقيق النتائج اليت توصلت إليها عبنة التحقيق بناءً ىذا التحديث يصف .  2012اذار/مارس 

عبنة السابق الذي قدمتو  قريراليت وقعت منذ التو االنتهاكات اؼبزعومة غبقوؽ اإلنساف يف اعبمهورية العربية السورية 
ؾبلس حقوؽ تبٌت ، 2012 /يونيوحزيراف 1ويف . (A/HRC/19/69) 2012 شباط/فرباير 22يف التحقيق 
إجراء ، بشكل عاجلعبنة التحقيق، و  افكلم   A/HRC/RES/S-19/1 يف دورة استثنائية القرارو اإلنساف 

 .اغبولةيف اليت وقعت حداث األربقيق خاص يف 

بدأت يف ابريل، وثالثة نيساف/وىف  /مارس يف اذار تبعثات ربقيق أجري ةعلى ثالث حديثتستند النتائج الواردة يف التو  .2
 16 يفأوؽبا ، صدر ُتسابق ُتدوري ُت ربديثعلى يعتمد وقت كتابة ىذا التقرير. وىو  إىل ما زالت مستمرةو /مايو ايار

يونيو حزيراف/ 15حىت صبعها  معلومات تم التحديث على مايو. ويتضمن أيار/ 24 فصدر يفاآلخر أما ، /ابريلنيساف
أطفاؿ. مع مقابلة أجريت  11مع نساء و مقابلة أجريت  50منها كاف مقابلة،   383نة التحقيق . أجرت عب2012

ظباء على األتوي وبال فإف ىذا التحديث  وبالتايل ىو أمر بالغ األنبيةمعهم اؼبقابالت ت إجراء ضباية وسالمة من إف 
  .سبت مقابلتهم شخاص الذيناحملدِّدة لألغَتىا من اؼبيزات الشخصية أو 

قبوؿ العروض وت ، تقدًن النتائج اليت توصلت إليهاسبيل يف  هنج شامل عبمع اؼبعلومات دااعتمقامت عبنة التحقيق ب .3
اعبماعات والتنظيمات كما و اعبمهورية العربية السورية،  اؼبقدمة من ؾبموعة واسعة من اؼبصادر، دبا يف ذلك حكومة 

ىذه تشمل ، و للتوثق من مصداقيتها وإمكانية االعتماد عليها واد اليت ت صبعها بعنايةت فحص اؼبلقد اؼبعارضة ؽبا. و 
اغبوادث  مشللقد ت . و قيةوثائالدلة األاألقمار الصناعية، واؼبقابالت و  صور الفوتوغرافية وأشرطة الفيديو، وصورالاؼبواد 
عقولة لالعتقاد بأف اؼبسباب األف لديها أ فيو عبنة التحقيقوجدت وصلت اىل مستوى التحديث فقط عندما ىذا يف 

 رتكيالسرية ؼب الئحةال بتحديث قـوتس فإهنا ،لتحرياهتا التحقيق عبنةمواصلة  ومع .ُتباألحداث وقعت على النحو اؼب
غبقوؽ االنساف عندما تنتهي  ةالسامي ةاؼبفوض إىل اهتم وستقـو بتسليم ىذه الالئحةاليت قامت بتحديد ىوي اعبرائم

 .من واليتهاجنة الل
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 يونيو،حزيراف/ 25-23 الفًتة يف دمشق زيارة من ونيتمكل السورية للسلطات امتنانو عن التحقيق نةعب رئيس عربم ي    .4
 الالزمة الطرائق عن فضال اللجنة، عمل طبيعة اغبكومة عضاءأل بشكل شخصي لكي يشرح فرصة لو وفرتوىي زيارة 
 دبا آخرين، ومسؤولُت العدؿ وزير ونائب اػبارجية، وزير نائب معرئيس اللجنة  ىالتقوخالؿ زيارتو . ناجحةؽبا لتكوف 

 األزمة سياؽ يف ارتكبت اليت اعبرائم يف للتحقيق اغبكومة شكلتها اليت اؼبستقلة القضائية الوطنية اللجنة رئيس ذلك يف
 من وأعضاءورية العربية السورية ومع للمراقبة يف اعبمه اؼبتحدة األمم بعثة موظفي مع اجتمعو  كما. 2011 مارس منذ

 20 و دمشق يف السوري األرثوذكسي البطريرؾ مع كذلكرئيس اللجنة   لتقىوا .واجملتمع اؼبدين  الدبلوماسي السلك
 مناقشة الزيارة ىذهلو  ظبحت وقد .للحكومة والئهم بسبب قتلوام أف أقارب ؽبم ع  ز   ضبصدمشق و  افظاتؿب من عائلة
اللجنة يف اعبمهورية العربية  انتشار كيفيةتفاىم حوؿ  والتوصل إىل  السلطات، معغبولة خبصوص ااعباري  تحقيقال

 لكي التحقيق للجنة الطريق الزيارةسبهد  فرئيس اللجنة بأ يأملو . التحقيقات إجراء ألغراض فعاؿ كبو علىالسورية و 
 .واليتهال وفاءالسورية  العربية اعبمهورية يف جدي بشكل عملها تبدأ

 السياق 

 حقوؽ حالة تدىور إزاء قلقها عناب عر قامت عبنة التحقيق وباستمرار باإل ،2011 سبتمربأيلوؿ/  يف إنشائها منذ .5
من  سياؽ يفذبري  بانتظاـ، ربدث اليتو  اإلنساف غبقوؽ اعبسيمة االنتهاكاتإف . السورية العربية اعبمهورية يف اإلنساف
 سل اؼب للنزاع اؼبميزة اػبصائص وبمل - اؼبناطق بعض يفو  - والذي متزايد كبو علىوالذي يأخذ طابعا عسكريا  القتاؿ
ربوؿ  ، األمن وقوات الشرطةمن  وحداتب اؼبظاىراتعلى  يف بداية األمور بالرد اغبكومةقامت  وحيث. دويلال غَت

 منمن جهة، والعديد  ةللحكوم واليةم ميليشيات وأنعلى  يبدو ماو  جيشها بُتما  قتاؿ ىلوبعد وقت قصَت إ العنف
 مع عكسيا يتناسبل العنف أعماؿ يف السريع االرتفاع وجاء. من جهة أخرى للحكومة اؼبناىضُت اؼبسلحُت اؼبقاتلُت

 .اإلنساف غبقوؽ الدولية اؼبعايَت حًتاـا

 عربأو  لسوريةا العربية اعبمهورية داخل سواء اؼبدنيُت، السكاف تشريدإزاء  بالقلق تشعر تزاؿ ال التحقيق عبنةإف  .6
اليت  األمنية والبيئة اؼبنازؿ، وحرؽ وهنب ،(92000 إىل يف ىذا الوقت الالجئُت أعدادوصلت  ) الدولية حدودىا
 اغبرمافو  ،والتعبَت وحرية التجمع التنقلكحرية  األساسية اغبريات على قيود فرض إىل أدى فبا كمةؿب   لسيطرة زبضع

 مكتبويقدر  .الطبية واػبدمات واؼباء الغذاء مثل البشرية للحياة األساسية متطلباتلل اؼبناطق، بعض يف نهجي،اؼب
 .مليوف 1.5بػػ سوريا  يف اإلنسانية اؼبساعدة إىل حباجةعدد األشخاص الذين ىم  اإلنسانية الشؤوف تنسيق

 السياسية التطورات

لقد . العنف تصاعد من زيددب سياسي حل إىل التوصل إىل الرامية اعبهود ضيقو ت ت بالتقرير، اؼبشمولة الفًتة طواؿ .7
 اؼبتصاعد العنف من خلفية على اؼبراقبُت رحيل جاء، و 2012 فربايرشباط/ يف العربية الدوؿ امعةمبادرة ج انسحبت
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 إىل أدى فبا بأكملها، سكنية مناطق قصف يف الثقيلة اؼبدفعية استخداـ ت حيث ضبص، مدينة يف سيما ال بسرعة
 باباحي  اغبكومية القوات دخلت ،2012 عاـ فربايرشباط/ 29 يف. اؼبدنيُت ضحايابو من ال عدد ال يستهاف سقوط
 مدينة يف العنف ألعماؿ حدا يضع مل ذلك أف إال. للحكومة اؼبناىضةفيما ت انسحاب اعبماعات اؼبسلحة  عمرو
  .نةاؼبديعدة من  أحياءوقعت يف  ؾبازر التحقيق عبنة سجلت ،2012 مارساذار/ فيف: ضبص

ويف . لألزمة سلمي حل على لتفاوضمن أجل ا الدبلوماسية اعبهودوتَتة تسارعت  العنف، أعماؿواىل جانب تصاعد  .8
 اؼبتحدة، لألمم السابق العاـ األمُتالعربية بتسمية  الدوؿ وجامعة اؼبتحدة األممقامت  ،2012 فربايرشباط/ 23 يـو

 أعلن اؼببعوث اػباص اؼبشًتؾ عن ،2012/مارس آذار 16 يف. لألزمة السورية مشًتؾ خاص مبعوثك عناف، كويف
 2012 أبريلنيساف/ 12يف  سريعاذلك  وأعقب. سياسية عملية وبدء العنفلوقف   1"نقاط ست من خطة"

ويف بداية . مود روبرتاعبنراؿ  بزعامة سورية يف اؼبتحدة األمم مراقبة بعثة وصوؿ تاله النار إلطالؽ وقف عن اإلعالف
 على االنفتاح وإىل اؼبناطق بعض يف العنف يف البفاض إىل سورية يف اؼبتحدة األمم مراقبة بعثة وصوؿ دىأاالمر 
 .تشمل كل األطياؼ السورية تفاوض عملية وجود احتماؿ

 على ستفتاءاال امأوؽب كاف. صالحاإل إىل افهتدف سياسيتُت ُتتدببادر  نفسو الوقت يفو  السورية السلطات وشرعت .9
 اؼبصادر أعلنتولقد . 2012 مايوايار/ 7 يف الربؼبانية االنتخابات هاتلت ،2012 فربايرشباط/ 26 يف ديدج دستور
 اعبماعات وال ةالسوري اؼبعارضةمل تنظر و . الناخبُت من٪ 51 وصلت نسبة اؼبشاركة مستوياتأف  لالنتخابات الرظبية
  .أو كافية واملشكخطوات  السياسية اػبطوات ىذهاىل  للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة

األنباء ترد وبشكل يومي متحدثة عن  وبدأت. أخرى مرة العنفتصاعدت وتَتة  ،2012 عاـ مايوايار/ شهر حبلوؿ .10
ؽبا. ولقد أسفرت  اؼبناىضةواعبماعات اؼبسلحة  للحكومة اؼبوالية القوات بُتويف صبيع أكباء البالد  سلحةم اشتباكات

 أسسويف اؼبقاـ االوؿ على  قتلعلى ما يبدو وقع الو . واعبرحى اؼبدنيُت القتلى من لعديدىذه االشتباكات عن ا

                                                           
  مقتطفات من اتفاقية اؼببعوث اػباص اؼبشًتؾ، اؼبكونة من ستة نقاط:   1

 ...لسوري لتلبية التطلعات اؼبشروعة للشعب ا ( االلتزاـ بالتعاوف مع اؼببعوث يف عملية سياسية تشمل كل االطياؼ السورية1)
على اغبكومة السورية أف توقف على الفور ربركات القوات كبو  ...( االلتزاـ بوقف القتاؿ والتوصل بشكل عاجل اىل وقف فعاؿ للعنف اؼبسل  بكل أشكالو2)

وسيسعى اؼببعوث اىل التزامات فباثلة ...رية داخل وحوؿ التجمعات السكنيةلعسكالتجمعات السكنية واهناء استخداـ االسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب الًتكزات ا
 ...عنية لوقف القتاؿ من اؼبعارضة وكل العناصر اؼب

 ...تضررة لكل اؼبناطق اؼب...سانية ( ضماف تقدًن اؼبساعدات االن3)
 ...اج عن االشخاص احملتجزين تعسفيا ( تكثيف وتَتة وحجم االفر 4)
 ة حركة الصحفيُت يف أكباء البالد وانتهاج سياسة ال تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق دبن  تأشَتات الدخوؿ.( ضماف حري5)
 ( احًتاـ حرية التجمع وحق التظاىر سلميا كما يكفل القانوف6)
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 عبنةسجلت  للحكومة، اؼبناىضُت أو اؼبوالُت من كوهنم أساس على السابق يف الضحايا استهداؼ توحيث . طائفية
  .الديٍت انتمائهم بسبب افهماستهدت  قد الضحايا أف يبدو حيث اغبوادث من متزايدا عددا التحقيق

 الصعوباتعن  اؼبتحدة الممأماـ ا 2012 يونيوحزيراف/ 7ولقد عرب اػبطاب الذي ألقاه اؼببعوث اػباص اؼبشًتؾ يف  .11
 ازباذ إىل الدويل اجملتمعاؼببعوث اػباص اؼبشًتؾ  وحث. دبلوماسيةال اعبهود بذؿىؤالء الذين يقوموف ب واجههاي اليت

 يف اؼبتحدة األمم مراقبة بعثة تواجو اليت العقبات عكسوت. البالد يف الوضعيف  التدىور من اؼبزيد   ؼبنع إجراءات
من الدوؿ  بُت كبَتةال ختالفاتاال زادت قدلو . النزاع أطراؼ بُت مشًتكة أرضية وجود عدـ اعبمهورية العربية السورية

 .التحديات ىذهحدمة 

 الوضع االمني والعسكري

 بوقف" االلتزاـ من الرغم علىوذلك  بالتقرير اؼبشمولة الفًتة الؿخ كبَت بشكل العسكرية االشتباكات تصاعدتلقد  .12
 ويتدىور خطَت االرض على الوضعإف . ال سابق ؽبا مستوياتوصلت اىل و  أخرى مناطق إىل وامتدت ،"اؼبسل  العنف
 .بسرعة

 لحة اؼبناىضةاعبماعات اؼبس معاقل تكوف أف يفًتض مناطق ضدمن عملياهتا  السورية اغبكومية القوات كثفتلقد   .13
 يف والدبابات واؼبدفعية لرشاشاتل هااستخدام اغبكومية القوات واصلتو . اليت تدعم ىذه اعبماعات تلك أو للحكومة
معاقل  ضد ىجمات يف اطَتاهن أصوؿ متزايد كبو علىأخذت تستخدـ و  حُت يف اؼبضطربةواؼبدف  االحياء قصف

 وحامالت الدبابات فيها دبا الثقيلة العسكرية اؼبعداتاستخداـ  ولقد استمر .للحكومة اعبماعات اؼبسلحة اؼبناىضة
ػ واف كاف  نشقاقاتالثابت لال تدفقذلك استمر ال غضوف يف. اؼبواقع ـبتلف يف واؼبدفعية الرشاشة واؼبدافع اؼبدرعة اعبنود
فبا  ضبص، ؿبافظة يف لو بعةالتا التفتيش نقاط عن اعبيش، زبلى فيها التحقيق عبنة وثقتهامقرونا حباالت  ،اغبجم صغَت

 .التعب بعضحالة تنم عن  يف النظامية القوات أف إىل شَتي

 وجود أثناء حىت للحكومة، معادية بأهنا يعتقد بكاملها أحياء قصف يف واؼبدفعية اغبربية اؽبليكوبًت طائرات واستخدمت .14
اليت تواجهها  تزايدةاؼب صعوبةال عنر ىذا األم يكشف. 2012 مايويف ايار/ وحلب الزور دير يف حدث كما مراقبُت،
 على القدرة عدـإف . األمن وقوات اعبيش نشر خالؿ من واسعة مساحات على سيطرهتا على للحفاظ اغبكومة
لو، ربوؿ اعبيش كبو  ثابتة دائمةمواقع  من، فاعبيشاغباصل يف اسًتاتيجية  تحوؿكذلك ال يفسر االراضي على السيطرة
 .وتكتيكي اتنسحابليقـو بعد ذلك با للحكومة، اؼبناىضة اؼبسلحة القوات مهاصبة

 اعبمهورية أكباء صبيع يفو  بالتقرير اؼبشمولة الفًتة طواؿ اؼبختلفة األمن وقوات اعبيش ناالنشقاقات م تواصلولقد ت .15
تقـو هبا  نتقاميةا عمليات إىلافضى االمر  ما وغالبا اؼبنشقُت اعبنوداىل مقتل  األحيافمؤدية يف بعض  السورية، العربية

 .اجملتمعات اليت ينحدروف منها أوالقوات اغبكومية ضد أسرىم 
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 قواتال مع االصطداـ  "اغبر السوري اعبيش"لػ التابعة تلك ذلك يف دباللحكومة  اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعات واصلت .16
اؼبنشآت العسكرية  على جماتاؽب وأ الناسفة العبوات استخداـأـ ب اؼبباشر، القتاؿ خالؿ منإف كاف ذلك  ةياغبكوم
ما بُت  قتاؿ ساحاتأو حي باب السباع ومدينة القصَت دبثابة  اػبالدية،كحي  ضبص أحياءولقد غدت . منيةواأل

 استخداـ التحقيق عبنةوبينما مل تلحظ . السكاف من اآلالؼفرار  يف تسبب فبااغبكومية  والقواتاعبيش السوري اغبر 
ىذه اعبماعات  بعضإال أف قدرة  للحكومة اعبماعات اؼبسلحة اؼبناىضة قبل من تطورا ركثاأل أو ديدةاعب سلحةاأل

البالد  أكباء صبيع يف انتشرت قد اعبماعات ىذه أف يبدو لواقعا يف. والتنظيم الكفاءة من حيث التحسن يف آخذة
. متعددة وبشكل متزامنعلى جبهات  اغبكومية القوات مع جديدة، مشتبكة مناطق لتشمل أنشطتها توسيعبوقامت 

 .هاواستخدام قدرة ىذه اعبماعات على التزود باألسلحة  زادتيف األسابيع األخَتة و 

 حلبلقد قامت ىذه اعبماعات بتحدي سلطة اغبكومة وعلى كبو فعاؿ يف كل من ؿبافظات دمشق وضبص وضباه و  .17
ويبدو أف حركة عبور . منتظم بشكل لبالدا حدودعلى  اغبكومية القوات سيطرةت تقويض  اؼبثاؿ، سبيل على. وإدلب

 . اغبدود ىذه عربوتكرارا  مرونة أكثرغدت  للحكومة مقاتلي اعبماعات اؼبسلحة اؼبناىضة وكذلك الالجئُت،

 قوافل ضد للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعات قبل من الناسفة العبوات استخداـتزايد  التحقيق عبنة الحظت قدل .18
 إىل ذلك أدى واحدة، حالة يف األقل علىو . التفتيش ونقاط العسكرية اؼبباين مثلواؼبنشآت  رياتدو الو  واألمن، اعبيش
 للحكومة اؼبناىضةفإف اعبماعات اؼبسلحة  هبا، موثوؽ ؼبصادر وفقاو . وفبتلكاهتم اؼبدنيُت صفوؼ يف جانبية أضرار

 وقوات اعبيش من وأفراد اغبكوميُت سؤولُتاؼب تستهدؼ اليت االغتياؿ عمليات يف الناسفة العبوات استخداـقامت ب
 . األمن

 مثلاغبديثة النشأة  اعبماعات من العديدومل تعلن . للحكومة مناىضةجديدة  صباعاتولقد عززت االنشقاقات والدة  .19
 هادفأف ى اعبماعات ىذه معظموتقوؿ . اعبيش السوري اغبر إىل ىاانتماءاإلسالـ  لواء وكتائب الشاـ أحراركتائب 

 حاالت وثقتالتحقيق  عبنةومع ذلك فإف . يةمناال قواتالو  اعبيشاليت يشنها  جماتاؽب من دنيُتضباية اؼب ىو
 .لفديةا عبٍت واالختطاؼ اػبطف عمليات مثل انتهازيأو ذات طابع /  إجرامية أنشطة يف اعبماعاتفيها  البرطت

 استنتاجات لجنة التحقيق  –ثانيا 

 اإلصابات 

 سباشياو . البالد أكباء صبيع يفجرت  حوادث عن الناذبةاإلصابات  من العديد سقوطبتسجيل  قيقالتح عبنةقامت  قدل .20
تقـو عبنة التحقيق بتقدًن تقرير عن حاالت الوفاة يف حالة اغبصوؿ على معلومات مباشرة  ،اؼبنهجية اليت اعتمدهتا مع
التحقيق  عبنة حسب. وال تقـو اؼبعطيات اليت تسجلها هبريها احملققوف التابعُت ؽبا، ال اليت الفردية اؼبقابالت خالؿ من
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ولقد استطاعت . االصابات داعد يف اعبرحىكما ال ت درج أظباء . اؼبقاتلُت وأ اؼبدنيُتعلى التفريق ما بُت الضحايا من 
ة يف الفًت  والشهود الضحايا معمقابلة أجرهتا  383 خالؿ منشخصا وذلك  435التأكد من وفاة  التحقيق، عبنة

 .2012 يونيومن حزيراف / 15وحىت  2012 فربايراالخَت يف شهر شباط/ تقريرىاإصدار  منذالواقعة 

نيساف  27 حبلوؿو  أنو إىل شَتفت لالضطرابات، نتيجة الوفيات عدد حوؿ السورية اغبكومة قدمتها اليت اؼبعلوماتأما  .21
رجاؿ حفظ  من 478 و اؼبدنيُت نم 3211 العدد ىذا ويتضمن. سوري مواطن 6143 كبو قتل 2012 أبريل/

. للحكومة وفقاشخص اخر  106كما ت اغتياؿ . طفل 56سيدة و  204 عسكريا باإلضافة إىل 2088 ،النظاـ
 يفسواء من اؼبدنيُت أـ العسكريُت( )شخصا قتلوا  804األرقاـ، مضيفة إليها  ىذه السورية اغبكومة استكملتولقد 
من  تأكيدال من يبكنها وضع يف ليست التحقيق عبنةإف . 2012 يونيوحزيراف/ 4 و ايومايار / 7 بُتالواقعة ما  الفًتة
 .االرقاـ ىذهصحة 

 ؾبموعةبتعداد عدد الضحايا باستخداـ  اغبكومية، غَت اؼبنظماتوعلى وجو اػبصوص  ،كما تقـو جهات أخرى .22
للجنة  يبكن ال. 17000 إىلقتيل  13000ويًتاوح الرقم الذي تذكره ىذه اجملموعات ما بُت . األساليبمتنوعة من 

 التحقيق التأكد من صحة ىذه االرقاـ.

  المتعلق بالحولةالخاص  التحقيق

 مقدمو 

يف  تلدو بلدة يف ؽبا مناىضةمسلحة  قواتو  اغبكومة بُت سلحةم مواجهات خضم يفو  ،2012ايار/مايو  25 يف .23
 االشتباكاتسقطوا نتيجة  ضحاياال بعض أف من الرغم علىو . شخص 100من  أكثرعن مقتل  عمز   ضبص، ؿبافظة

 .منازؽبم يفوىم  عمدا ، والذين ت قتلهم واالطفاؿ النساء من كبَتة أغلبية عن اإلبالغ ت اؼبسلحة،

 توجيهاتو للجنة التحقيق لكي: اإلنساف حقوؽ ؾبلسأعطى   A/HRC/RES/S-19/1  هقرار  يف .24

 اؼبعايَت مع يتفق دبا قيد،م وغَت ومستقل شاملخاص  ربقيق إجراءتقـو وعلى وجو السرعة ب"
الذين  أولئك اؼبأل علىأف ربدد  اؼبمكن من كاف وإذا ،اغبولة يف وقعت اليت األحداث يف الدولية،

أو  جنائية مالحقاتمن أجل  عبرائما أدلة على واغبفاظ الفظائع، ىذه عن يبدو أهنم مسؤولوف
 أيضا وتطلب عنها؛ اؼبسؤولُت اسبةؿب هبدؼ كوذل ،عملية استحقاؽ عدلية ؿبتملة يف اؼبستقبل

 دورتو يف اإلنساف حقوؽ جمللس اػباص ربقيقها نتائج عن كامال تقريرا تقدـ أف اللجنةمن 
 ". الصلة ذات اؼبتحدة األمم آليات مع ،يقتضي األمر كما ق،أف تنسو  العشرين،
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. ضبص مدينة من الغريب الشماؿ اىل يلومًتاك 30 كبو على تقعالبلدات اليت  من ؾبموعة عن ىي عبارةإف اغبولة  .25
أغلبيتهم من  100000يفوؽ الػ  اسكاهنوؾبموع  ،تلدوو الىا كفر الذىب،   تلىي فيها بلدات رئيسية  ةثالثىنالك 

 ةالغربي ية اعبنوبمن اعبهة  وأخرى علوية ،ةالشرقي يةاعبنوباعبهة  وربيط ىذه البلدات قرى شيعية من. اؼبسلمُت السنة
 قوات ذلك يف دبا األمن قواتدائمة تابعة ل منشآتاغبولة ولديها  منطقة يف اغبكومية القواتوتتواجد . يةالشمال اعبهةو 

 اػبرائط انظر. )األزمةفًتة  خالؿ احملصنة اغبواجز العسكرية  من عددولقد ت إقامة  . العسكرية واؼبخابرات الشرطة
 .(اؼبرفقة

 الحكومة بخصوص األحداث رواية

تضم بُت  ،()اللجنة اغبكومية وطنية ربقيق عبنة تشكيلعن  السورية العربية اعبمهورية حكومة أعلنت اغبادث وعوق فور .26
الركن  العميد اؼبسلحة قواتجيش واللل العامة القيادة عينتولقد . والعدؿ والداخلية الدفاع وزارات من أعضاءصفوفها 
 إىلدبذكرة شفوية أرسلتها  التحقيق عبنة توجهت /يونيوحزيراف 4 يف. اغبكومية لجنةىذه الالسليماف لرئاسة  قاسم صباؿ
 نتائجعن  ونسخة البالد، إىل الوصوؿطالبة منها سبكُت عبنة التحقيق من  السورية العربية للجمهورية الدائمة البعثة

 حىت معلومات ىناؾ توجد . الاألولية النتائج يتضمن  تقريرا التحقيق عبنةتلقت  يونيوحزيراف/  6يف . اللجنة اغبكومية
 خبصوص موعد تقدًن التقرير النهائي.  اآلف

 وىو) ،"إرىابيُت" اغبكومة  اعتربتو ماقامت بو  ىجـو بعد نفسو عن دافع السوري اعبيش أف وجدت اللجنة اغبكومية .27
 قتلدب التقرير عًتؼوي. االشتباكاتقتلوا نتيجة  جنودىا من اعددوبأف  ،(شفويةال ذكرةاؼب يف اؼبستخدـ اؼبصطل 
 يف اؼبشاركة أو الدولة ضد كمن كانوا من العائالت اؼبساؼبة اليت رفضت الوقوؼ وعائالهتم الضحايا ويصف اؼبدنيُت،
 يف جديد ربالف ىذه العائلة مع عبد اؼبعطي مشلب، عضو، يذكر التقرير السيد عائلة قتلم وراء دافعوك. اؼبظاىرات

 .للحكومة مواليةكانت  اؼبفًتض، من بالتايل، السياسية انتماءاهتم، دبا يعٍت أف السوري الشعب ؾبلس

 مناغبولة  دخلوابعد أف  ،شخص بقتل الضحايا 800-600 بُت ما عددىم بلغ الذين وحسب التقرير قاـ االرىابيوف .28
 ىجوما واوشن ،تلدو يف ذبمعوا قد اإلرىابيُت إف وقيل. أخرى أماكنو  ،والسعن وبرج قاعي والسمعلُت الرسنت، قرى
اعبريبة  موقع إىلبالذىاب  منفصلة، ؾبموعة أو موعة،اجمل من جزءقاـ  – وخالؿ حدوث ىذا اؽبجـو األمن، قوات على
 .القتل جرائم بارتكوا

بأف عدد األشخاص الذين قتلوا كما ت االدعاء يف وسائل االعالـ، ت تضخيمو  اغبكوميةاللجنة باإلضافة، وجدت  .29
كما وجدت . اغبكومية القوات ضدخالؿ االشتباؾ  قتلوا الذين اإلرىابية اعبماعات أعضاء أيضا ىذا العدد مشل ألف
إذ مل يسقط   اعبيشبالتايل  من مسافة قريبة تربئ قتلال عملياتاليت تشَت اىل حدوث  دلةأف األ اغبكومية لجنةال
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اهنما كانا يف  يبدو - اثنُت عياف شهود منة إفاد التقرير وتضمن. ت االدعاء يف البداية كما - نتيجة للقصف لضحاياا
 .لألحداث اغبكومةرواية  معتتوافق إفادهتم  - األحداثؾبرى  خالؿ اؼبسلحة اعبماعات من مقربة علىمواقع ـبتلفة 

يف  أو معهم قابالتكعدد الشهود الذين ت إجراء اؼب التحقيق، يف اؼبستخدمة للمنهجية على وصف التقريرال يتضمن  .30
 أفاغبكومية ب لجنةويقوؿ التقرير االويل ل. الشهود مع قابالتبإجراء اؼب اغبكومية لجنةالف وبأي طريقة قامت أي مكا

 أدلةإىل مواد و  إشارة توجد ال. االنتقاـ منعليهم  خوفاإبقاء ىوياهتم غَت معلنة  ت وانو ،"اؼبنطقة من" نبا عيافال اداىش
 موقع زيارة حاولت أو فوتوغرافية،ال دلةاأل أو فيديوقامت دبعاينة صور الذا ما إسواء  ،اغبكوميةاللجنة  هاصبعت أخرى
 صبع إىل التقريروال يشَت . الطبية سجالتؿباولة ربصيل ال أووإجراء اؼبقابالت معهم  اؼبصابُت على العثورأو  اعبريبة،
 .االحداث وقوعدث وقت تواجدوا يف موقع اغب أو القتاؿ يف شاركوا الذين العسكريُت األفراد من شهادات

  نتائجال

إىل  إمكانية الوصوؿ منحها اآلف حىت يتمالذي حدثت فو عمليات القتل إذ مل  وقعاؼب زيارة من التحقيق عبنةمل تتمكن  .31
 ضوء يف إليها توصلت ال اليت النتائج إىل نظرال وينبغي التحقيق،عملية  كبَت حد إىللقد أعاؽ ىذا االمر و . البالد
 .ذلك

وجها لوجو يف  أو سكايب،ال/  اؽباتف طريق عن إما الشهود مع مقابالت اجراء طريق ربرياهتا عن التحقيق عبنة أجرت .32
 اغبكوميةاؼبصادر  ذلك يف دبا ،مصادر ـبتلفة من مواد اضواستعر ولقد قامت جبمع . البالد منحاالت فرار األشخاص 

 عن فضال اغبادث، وقوع وبعد قبل الصناعية األقمار اهتلتقطا اصور كما استعرضت عبنة التحقيق . اغبكومية وغَت
  .األخرى ىاتوالفيديو  الفوتوغرافية الصور

زاعم بشأف اؼباألمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف يف أعقاب اؼبختلفة يف ليات اآل دبشاركةعلما أيضا أخذت عبنة التحقيق  .33
يف و  البالغ إزاء األحداث اؼبأساوية اعن قلقهأعربت عبنة مناىضة التعذيب  2012مايو ايار/ 30 يف. اغبولة أحداث
لقد ت إحالة كال . و طفاؿلألتعمد اؼبمكن اؼب ستهداؼاال، شجبت عبنة حقوؽ الطفل 2012  مايو أيار/ 31يـو 

اإلجراءات اػباصة،  آلياتأما فيما يتعلق ب. 2012   /يونيوحزيراف 1سة ؾبلس حقوؽ االنساف يف رئيالتصروبُت إىل 
 1يف التاسعة عشر جمللس حقوؽ االنساف االستثنائية  ةدور اليف  والياتالنيابة عن صبيع اؼبكلفُت ب بياف اءلقفلقد ت إ
دين سلسلة من اؽبجمات على اؼبناطق السكنية، وال سيما اجملازر حبق اؼبدنيُت يف منطقة ي، 2012 /يونيوحزيراف
  .اغبولة

 25 يـو ظهرابتدأ من  ساعة 24ويف خالؿ فًتة امتدت على مدار  وأن إىل شَتت التحقيق عبنة صبعتها اليت األدلةإف  .34
 مظاىرة بقليل جرت اعبمعة صالةانتهاء  بعد. تلدو بلدة يفعلى االقل  شخصا 100ت قتل  ،2012 مايوأيار /
ولقد قامت . قصفهم وأويبدو أف قوات األمن اغبكومية قامت بإطالؽ النار على اؼبتظاىرين . اؼبدينة وسط قرب
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إما انتقاما أو   -ماعات اؼبسلحة اؼبناىضة للحكومة إثر ذلك، دبا يف ذلك اعبيش السوري اغبر اؼبتواجد يف تلدو اعب
على حاجز أمٍت   اغبواجز التابعة لقوات األمن ويبدو أهنا استطاعت االستيالء على النار ؽطالبإ -كهجـو متعمد 
 القصفاستمر  متعددة،لروايات  وفقا. ات أو نتيجة القصفولقد سقط العديد جراء ىذه االشتباك .واحد أو حاجزين

 للمباين القصف نتيجةجرت  أضرار من التحققمن  التحقيق عبنةولقد سبكنت . اليـو طواؿ اغبكومية القوات قبل من
 من الكثَتأف  وبدا .مايوأيار/ 26 يـو وصباح 25 يـو صباح من الصناعية األقمار صور مقارنة خالؿ منوذلك 
 اؼبدفعية أو الثقيلة والرشاشات الكبَت، العيار ذات اؽباوف قذائف ذلك يف دبا اؽباوف، قذائف عنقبمت  راراألض

 .اػبفيفة

وقتل . الرزاؽ عبد، معظمهم كانوا ينتموف لعائلة مدنيا 50على األقل  قتل اؼبساء،يف فًتة و  الظهر بعد متأخر وقت يفو  .35
عبنة التحقيق  أف من الرغم على الظالـ حلوؿ بعد وردبا الحق، وقت يف السيد عائلة أفراد مناخروف  15-13ما بُت 

مفادىا بأف  معلومات التحقيق عبنة تلقتولقد . اغبالتُت لعمليات القتل يف كلتا الدقيق التوقيتمل  تتمكن من ربديد 
لفت اؼبصادر فيما بينها واخت .اؼبزاعم ىذه من التحقق من تتمكن مل التحقيق عبنة ولكن قتلوا، أخرى أسرمن  اأفراد

 حوؿ لوائ  أظباء اؼبتوفيُت.

 بعيارات قتلوا أهنم إىل األدلةوتشَت . منازؽبم يفوىم  قتلوا هممعظميبدو أف و  واألطفاؿ، النساء منالضحايا  معظمإف  .36
 األوؿ .على األقل موقعُت يف القتل عملياتولقد جرت . من اعبسد العلوي القسم على قريبة مسافة من أطلقت نارية
 أسرة أعضاء من العديد قتلحيث ت  ،(أ : 2 اػبريطة) تلدو من الغربية اعبنوبية اغبافة على قعوالذي ي دالسم طريق  ىو
ت  حيث ،(ب: 2 اػبريطة) مًت من دوار الساعة 1000 الػ  حوايل الرئيسي، الشارع علىيقع  الثاين اؼبوقع. الرزاؽ عبد
  . السيد عائلة من أفراد قتل

 )الساعة  دواروسط تلدو يف  يف أحدىا: الرئيسي الشارع طوؿ على حكوميةحواجز امنية  ىناؾ تكان مايو 25 يف .37
Map 1 :CP 1) مٍت اخر حاجز أوىنالك  ،2العسكرية اؼبخابرات مبٌت جبانب آخرمن احملتمل حاجز أمٍت  وردبا؛

حبد  شفىاؼب وكاف(. Map1 :CP 2 ) ٍتالوط شفىواؼب ،)على اؼبدخل األصلي لتلدو(متنقل ما بُت موقع القوس 
نقطة (. Map : Army post1 ) أشهر عدة بلق   اعبيش بلق   من عليو االستيالء ت أف بعد ،ذاتو موقع عسكري
اػبروج من  تقع فورا عند ااهن على واغبكومة اؼبعارضة قبل من صفتو   اؼبياه، مؤسسة اىل جانب تأنشئعسكرية أخرى 

 رؤية روفوت مرتفع، مكاف يف يبدو ما على وىي –( Map: Army post 2 ) لمدينةل الغريب اعبنويب دخلاؼب
السد حيث موقع  طريق إىل اؼباءموقع مؤسسة  من( ةباشر اؼب) اؼبسافةإف . دطريق السم لتلدو دبا يف ذلك  ؼبدينة واضحة
 بُتما  وصوؿال يبنع نهرفإف ال عية،الصنا األقمار صور إىل واستنادا صبعها ت اليتلإلفادات  وفقاو . كم1.3 ىياعبريبة 

                                                           
 ؼبفرزة" )انظر اػبريطة(حسب فهم اللجنة فاف مبٌت اؼبخابرات العسكرية ىو ما أشَت لو يف تقرير اللجنة اغبكومية ب ػػ "ا  2
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 طريق على للعياف واضحةحواجز امنية  ىناؾ تكن ملو . السد طريقو  اعبيش تفتيش نقاط توجد حيث الرئيسي الشارع
 .نفسود السم 

 (وغيرىم أسرة عبدالرزاق)عمليات قتل طريق السد 

 25 يـو بعد ظهر منالسادسة و الرابعة  الساعة بُت ماطريق السد، وحسب معظم الروايات،  يف القتل عمليات وقعت .38
. دالسم  اؼبتجو يف اذباه الواقعة على طريق السمد اؼبنازؿ من ؾبموعة آخر يف الرزاؽ عبد عائلةولقد سكنت . مايوأيار/

مًت عن أقرب حاجز حكومي يطلق  500وعلى ما يبدو سكنت أكثر من عائلة واحدة يف كل منزؿ، واؼبوقع يبعد 
ما يعٍت أف التواصل اؼبباشر  اؼبواقع بُت يبر صغَت هنر ذلك، ومع ىناؾ،. الوطٍت شفىاؼب قرب ،قوسعليو اسم حاجز ال

 .النهر ؾبرى عرب األقداـ على سَتاالوصوؿ  باستثناء ردبا - بُت ىذه اؼبواقع غَت فبكن

حيث  ،كاف مروعا يوتالب داخل اؼبشهد بأف الرزاؽ عبد وقاؿ من ت إجراء اؼبقابالت معهم والذين وصلوا اىل ؾبمع .39
 مصرعهم لقوا الضحايا معظم اف ويبدو. ايا غرؼ اعبلوسو ز واألطفاؿ والبنات ؿبتشدة عند النساء جثث من  وجدوا
 دـت اثار الوكان. النارية األسلحة استخداـ تشَت اىل اروحج أجسادىموتكشف األطراؼ العليا من  قريبة؛ مسافة من

 عياف شهود ووصف. عليهم النار ؽطالت إ عندما واقفُت كانوا هممن العديدأف  ما يدؿ على اعبدراف، على واضحة
  .الشوارعيف و  اؼبنازؿ خارج أطفاؿو  نساءو  رجاؿل جثث

 اغبادث مكاف اىل وصل من أوؿ بُت من كانواأهنم   التحقيق جنةلل واقال الذين أولئك منووصفت إفادات ت صبعها  .40
 طعناتال فبن ت إجراء اؼبقابالت معهم العديد ووصف. الرزاؽ عبد ةعائل قتلعملية  يف حادة أدوات استخداـ

 وقت الذي كاف قد وصل يف صاشخوربدث للجنة التحقيق أحد اال . ذلك شابو للسواطَت وما الظاىر واالستخداـ
زعم أنو وجد العديد من  آخرشخص . أهنا و جدت يف أحد اؼبنازؿ زعم دامية عن سكُت إىل موقع اعبريبة مبكر

ورأت اللجنة شريط . الشيعة شعاروالذي ىو  –" حسُتنفديك يا " ، ربمل واحدة منها نقشا كتب عليوالسكاكُت
 أفب آخروف شهود ولقد قاؿ. لسكُت وعليها نقش كهذا ولكنها مل تتمكن من التحقق من مصداقيتهايو وفيو صورة فيد

ائط شر إف األدلة الوثائقية وتلك اؼبكونة من . القصف يف اقتلو  الذين أولئكصبيع الضحايا ت إطالؽ النار عليهم ما عدا 
 .النقطة ىذه بشأف ةحاظب غَتاؼبتاحة للجنة التحقيق  فيديوال

ىنالك شخصا  أف يبدوو . القتل عملية سياؽ يف الثمينة األشياء وسرقة اؼبنازؿ هنبالروايات إىل  من العديد توأشار  .41
 .مقابلتو من تمكنت مل التحقيق عبنة أف من الرغم على ،، استطاع النجاةزاؽالر  عبدواحدا على األقل، ينتمي اىل عائلة 

 الطريق على بالتحديدو تلدو  قرية من اعبنويب اعبزء علىولقد تضاربت الروايات خبصوص اعبهة اليت كانت تسيطر  .42
 .الشماؿ يف معظمها ،أجزاء من اؼبدينة على سيطرت قد اؼبعارضة قوى كانت ردباو .  الرزاؽ عبد عائلة منزؿ يقع حيث
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 السيطرةفبارسة  األمن قواتبإمكاف  وال للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعاتبأنو ما كاف بإمكاف  التحقيق عبنةتعتقد  .43
يعٍت  ال عسكريةال نقاطعلى ال اغبكومية القواتإف انتشار . اآلخرالطرؼ  دعلى طريق السد وبطريقة تستبع التامة 

 يفمعا قد البرط كلها أو   ىذه اغبواجز األمنية وعلى أية حاؿ من اؼبمكن أف يكوف احد طريق السد،  على لسيطرةا
فإف   ،اعبدير بالذكر منمع ذلك، . الرزاؽ عبداألفراد من عائلة  قتل عملياتالذي سبت فيو  الوقتيف ذات  القتاؿ

اؼبتواجدة جانب األمنية النقطة من  ةسلحاؼب واجهاتاؼبو  تفجَتاتال وأ العسكرية اؼبعدات أو ؼبركباتاستبياف حركة ا
 وصلوا إذا سيما ال -عمليا  اؼبستحيلحبجمها ىو دبثابة  بأس ال ؾبموعة أي وصوؿإف . ىو امر م رجم مؤسسة اؼبياه 

 .ذلك اغبكومية القوات تدرؾ أف دوفمن  –السيارات  بواسطة

 صورفادات و وحبسب اال. عد ذلك من طريق السدخرجوا ب وكيف اعبناةالروايات خبصوص اؼبوقع الذي أتوا منو  وزبتلف .44
وكاف بإمكاف  . الشارع يف مكاف أي يف تفتيش نقاطحواجز أو  ىناؾ تكن مل ،اليت يبكن التأكد منها الصناعية األقمار
 عموق إىل الوصوؿ يف اؼبعارضةمن  نشطاء قب ولقد . اعبريبةالوصوؿ اىل موقع  ؽبا اؼبناىضةتلك و  اؼبوالية القوات منكل 

يف  ورد حسبما قصف،الو  شتباكاتاستمرت اال حُت يف - النهار وض  يف الرزاؽ عبديف بيت عائلة  اغبادث
. يف بيت عائلة عبد الرزاؽ مل تكن مغلقة أمامهم اعبريبة موقع إىل اؼبؤدية الطرؽ أف إىل تشَت اغبقيقة ىذه. الروايات

وعلى الرغم من أف قع عن طريق اغبقوؿ، أو بأعداد صغَتة. وكاف بإمكاف القوات اؼبناىضة للحكومة الوصوؿ اىل اؼبو 
ليس بإمكاهنا التأكد   التحقيق عبنة، إال أف  مًت 500 كاف على بعد الوطٍت الواقع  اىل جانب اؼبشفى اغباجز االمٍت 

نقطة التفتيش  بإمكاف كاف إذا ما ،بقي مأىوال لو وحىت رائم،ىذا اغباجز مأىوال باعبنود ساعة وقوع اعب ظل إذا مافي
. الرزاؽ عبد منزؿ إىل الوصوؿ من اؼبسلحُت األشخاص من صغَتة ؾبموعةيبكنها منع  وضع يف كوفت أفىذه من 

 26 يـو صباح اؼبتحدة االمم مراقياليو  وصل الذي الوقت يف اغبكومية القواتحبراسة  ذلك، ومع اغباجز، وكاف
 .مايوأيار/

واؼبؤدية يف هناية اؼبطاؼ  السد باذباه اعبنوب إىل اؼبؤدية الطريق من وصلوا ناةاعب   أف التحقيق لجنةل اؼبصادر بعض تقال .45
رؤية حافلتُت صغَتتُت باللوف  وصفت صبعها ت شهادة ىناؾ تكانو.  لم قرية فػ   ذلك يف دبا اجملاورة، العلوية القرى إىل

 الطريق ىذا على/حاجز أمٍت تفتيش نقطة دوجو  عدـمن ذلك االذباه. ولقد ت اعتبار  افومن مث تغادر  فاألبيض تصال
اعبيش وكمن يبارسوف  مع جنب إىل جنبا وفعملي كمن اعبناة أخرىوتصف روايات . اغبكومة تواطؤ على دليل

ذلك الواقع جبانب  أو الوطٍت شفىاؼب إىل جانب سواء اغبكوميةحيث تتواجد اغبواجز  ذباهاال من يابواإل الذىاب
كاف   الرب، طريق عن ىناؾ من طريق السد إىل لوصوؿومن أجل ا. القرية من الشرقي اعبنويب باعبان علىمؤسسة اؼبياه 
 ،اؼبناىضة للحكومة اؼبسلحة اعبماعات عليها تسيطر اليت اؼبناطق ذلك يف دبا أف يبروا من تلدو ذاهتا، اعبناة يًتتب على

ليعودوا بعدىا ليسلكوا نفس  ،اؼبياه زافػب اآلخر نباعباالواقعة من  العلوية القرىحيث  التفافية اطريق أف يسلكوا أو
  . النهر ؾبرى عبور طريق عن األقداـ، على مشيا أف يكونوا قد وصلوا أيضا ويبكن. الدرب
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 ( السيد وغيرىم آل)الرئيسي  عمليات القتل في الشارع

 باستثناء ،الرئيسي ارعلشا يفاليت وقعت  القتل عملياتخبصوص  دلةالكثَت من األ حشد التحقيق عبنةمل تسطع  .46
أف االمر  الرغم على متناسق غَتبشكل  اغبادث وقوعوجاءت الروايات خبصوص وقت . ذاتو وقعمعلومات تتعلق باؼب

 وىي لذلك تبعد كبو قرب من اؼبشفى الوطٍتعلى  الضحايا منازؿ وتقع. ليال 11بعد الساعة حدث وعلى ما يبدو 
ز عم انو من الناجُت استطاعت  ،العمر صغَت صي ىناؾ. ؼبوجود يف موقع القوساالمٍت ااغباجز  من مًت 100اىل  75
كذلك قامت عبنة التحقيق بفحص دليل ىو عبارة عن شريط . سكايبال طريق عن معو مقابلةمن إجراء  التحقيق عبنة

 كال يف. اآلخرين قبل من استجوابوووبتوي على مقابلة للصي حيث يتم للحكومة فيديو نشرتو اعبماعات اؼبعارضة 
 قاؿ إحدى اؼبقابالت يفو . ، كممن قاموا بالقتلالسوري اعبيش من وجنودعلى الشبيحة  اللـوالصي  ألقىاؼبقابلتُت 
االعتبار  أخذتعمر الصي و لقد أحذت عبنة التحقيق باغبسباف  .صباعة على منت دبابات وصلوا اعبناة أف الناجي

 .لديو الواجب لقابلية اإلوباء

 ، إذا وقعرئيسيال شارعال/  السيد عائلةموقع  اىل الدخوؿ للحكومة اؼبناىضة أو اؼبوالية العناصر من أيبإمكاف كاف  .47
حراس اغباجز  للوصوؿ لدى العناصر اؼبوالية للحكومة ليس إال تواطؤ مطلوب ىووكل ما . ذلك يف منتصف الليل

 متجنبا للوصوؿ أخرىكاف بإمكانو العثور على دروب   معرفة ببلدة تلدو لديو شخص أياألمٍت. وحىت بعد ذلك، فإف 
من موقع اعبريبة لكي يؤدي  كافية مسافة االدلة بأف اغبواجز كانت على تشَتو . الظالـ ستار ربت التفتيش نقاط

. اغباجز األمٍتاىل لفت انتباه الذين وبرسوف  الضجيج اؼبنبعث من ىناؾ )مثل ضجيج طلقات رصاص أو صراخ(
بُت على الوصوؿ اىل وعلى الرغم من أنو ال وبسم قدرة اؼبرتك اغبواجز وجود مكاف أفب قررت التحقيقعبنة  افف وبالتايل،

 .دراية على كانوا للحكومة اؼبوالية التفتيش نقاط وبرسوف كانوا الذين ىؤالء أف اؼبرج  من موقع اعبريبة، جعل

 المرتكبين المزعومين 

قامت و  نزيهة بطريقة اغبولة منطقة يف القتل عمليات عن لديها اؼبتوفرة بتفحص اؼبعلومات التحقيق نةقامت عب .48
 أوال،. أطراؼ م رجَّحة ثالثةؿبددة وعلى ضوء األدلة  وؿ،اؼبسؤ  الطرؼ حوؿ السائدة النظر وجهاتبالتفحص الدقيق ل

 أو - مع جنب إىل جنبا تعملاليت ردبا و  اجملاورة، القرى من أخرى ؿبلية تميليشيا أواؼبرتكبُت كانوا من الشمبيحة  اف
 النزاع تصعيد إىل تسعى اليتو  للحكومة اؼبناىضة القواتكانوا من  اؼبرتكبُت اف ثانيا، اغبكومية؛ األمن قوات - دبوافقة

 صباعات ،ثالثا لو؛ كانوا نشطُت يف معارضتهم أوالتمرد   دعم عن الذين تقاعسوا نفس الوقت معاقبة أولئك  يفو 
 .االنتماء ةمعروفغَت  أجنبية

 .االحتماالت ىذه من أي داستبعمن ا هانكم ال سب  عبنة التحقيق  أماـ اؼبتاحة األدلةإفم  .49
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و/أو  والدبابات اؼبدرعة اعبنود ناقالت قامت بنشر أهنا إىل تشَت اؼبتاحة األدلة. متفوقة معدات اغبكومةلقد امتلكت  .50
 القدرة بوضوحو  اغبكومةوامتلكت . هبا احمليطة واؼبناطقو تلد يف اؽباوف وقذائف الدفع ذاتية للطائرات مضادة مدافع
 التحقيق عبنةإف . قامت ىي بذلك األمر واقع يف، و بأكملها اؼبدينة وحىت السمد طريق يف مكاف أي قصف على

أو إشارة تدؿ  دليل أي ىناؾ كني مل ولكن ،تيالء عليو يف زمن ماأف اغباجز عند دوار الساعة ت االساىل  خلصت
ىذا قد ت االستيالء عليها يف أي زمن من األزماف، و  اؼبياه أف النقطة العسكرية اؼبوجودة على ارتفاع عند مؤسسة على

كم  القريبة من مؤسسة اؼبياهللنقطة األمنية  ينبغي كافاألمر ينطبق على اؼبشفى الوطٍت . و   يوقعؼب ن الرؤية الواضحةأف سب 
 اؼبياه مؤسسة جبانب اؼبتمركزةيكوف بإمكاف القوات  أف احملتمل غَت من فإنو ذلكومع . يدوعائلة السم  الرزاؽ عبدعائلة 
واليت  الوطٍت شفىاؼب تفتيش نقطةينطبق على  الذات الشيء . بندقية وبمل أو مقاتال وبمل ؾبرفة فالمح بُتما  التمييز

 اف اىل يشَت ما ىناؾ ليس ذلك، ىعل وعالوةبإمكاهنا أف سبيز ما بُت األمرين.  كاف -إف كانت مأىولة باغبراس -
 .اعبثث ازالةعند  بلبلتو سبق والذي اعبريبة، اغبفاظ على موقع التايل اليـو يف حاولت اغبكومة

رؤية  خط لديها وكمن كاف بدوت اؼبياه وشركةالوطٍت  شفىاؼبكل من  يف ةإف النقاط األمنية اليت تسيطر عليها اغبكوم .51
 مناىضُت جرائملل رتكبُتم وصوؿإمكانية  علهب فبا السيد آؿمنازؿ و  الرزاؽ عبد منازؿ عائلة يموقعكل من ل واض 

 الوفيات، من عدد يف تسببالذي قامت بو القوات اغبكومية كاف قد  قصفومن اؼبرج  أف ال. صعبا أمرا لحكومةل
. اعبريبة موقع إىل الوصوؿ يف لتحكما السهل من هبعل الصدمات  تأثَت وجود ومكاف توقيت يف التحكمكما أف 
 كجرائم قامت وتكرارا مرارا وثقتو  سبق اليتمشاهبة لتلك  ىذه القتل عملياتوقعت فيها  اليت الطريقة فإف وأخَتا،

 السورية، اغبكومة قبل من انتهاكات الفصل: أنظر) التقرير ىذا يفتلك الواردة  ذلك يف دبا ،القوات اغبكومية اهباارتكب
 .(الشرعي غَت القتل وعمليات

 ولو وضعنا. لحكومةميلها ل من أكثر ؼبعارضةا موقع التمحري، كانت سبيل إىل األحياء وخاصة ككل، قريةال أف يبدوو  .52
 إىلمن موقعي عائلة عبد الرزاؽ وعائلة السيد نقلوا  الضحاياأف اىل  التحقيق عبنة جانبا، خلصت الطائفي اعبانب
برعاية  وقامت اغبادث، مكاف إىل أوؿ من وصل اؼبعارضةمن  صباعات تكانفيما   اؼبعارضة، عليها تسيطر اليت اؼبناطق

ولقد حصلت اللجنة على شهادات . طقوس اعبنازة خالؿ كبَتة أعدادب اد من ماتوا للدفن وتواجدت عداعبرحى وإ
 منو  ،ذلكوعلى الرغم من . عليها القوات اؼبعارضة للحكومة تشَت اىل أف من فروا من اؼبنطقة عبأوا اىل مناطق تسيطر

عبهة ما او  ؿبددة والءات العائالت ذهؽب كاف إذا ما ربديدمن  التحقيق عبنة مكنلن تت ،التحريات من مزيد دوف
 بُت من، اغبكومية، وردبا عضوا اخرا كاف ما يزاؿ يف عداد العاملُت األمن قوات من امتقاعد عضواأف  يبدوو  .ألخرى
طفال واحدا على  أف اللجنة، قبل من عليو االطالع ت فيديو شريط ذلك يف دبا اؼبعلومات، بعض وأشارت. اؼبتوفُت

مل تستطع  غَت أف اللجنة .القومي السوري العلم ملوب سوار رتديي كاف اؼبتوفُت األطفاؿعداد  االقل والذي كاف يف
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)العضو ئلة مشلب التحقق فيما إذا كانت كل من عائلة السيد وعاالتحقق من مصداقية شريط الفيديو ىذا ومل تستطع 
 رتباط.اعبديد يف الربؼباف( على ا

اليت وقعت  اعبريبة موقع إىل الوصوؿكاف بإمكاهنا  للحكومة اؼبناىضة القوات أف حُت يفو  أنو إىل اللجنة خلصتولقد  .53
لوصوؿ مثل ىذا الشيء، أي ااال اف  ،تفوؽ اغبكومة يف قدرهتا على إطالؽ النار من الرغم علىعائلة عبد الرزاؽ، عند 

. (اؼبستحيليف عداد  يكن ملوعلى الرغم من أنو بالنسبة ؽبا ) سيكوف دبثابة االمر الصعبكاف اىل موقع عائلة السميد  
القتل اال أهنا  وراء للحكومة اؼبناىضُت اؼبقاتلُتوقوؼ  احتماؿ استبعادللجنة التحقيق  يبكن الو أن حُت يفو  وىكذا،

 . تعترب مثل ىذا االمر بعيد االحتماؿ

 معلومات التحقيق عبنة تلقتولقد . معروؼ غَت انتماءذات  أجنبية صباعات تورط حتماؿا التحقيق عبنةومل تستبعد  .54
 من أخرى ؾبموعات من دعما" تلقت اليـو ذلك يفتلدو  يف للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعات بأفمفادىا 
، وىو وصف ت طويلة لحىوس وبرؤ ال حليقيكاعبرائم   مرتكيوكانت ىنالك شهادات أخرى وصفت ." اجملاورة اؼبناطق

تستطع اال أف اللجنة مل  إغباقو من قبل ذلك ويف سياقات اخرى ليصف اجملموعات االجنبية والشبيحة على حد سواء. 
 من ىذه اؼبعلومات.التثبت 

 اؼبوالية القوات اف التحقيق عبنةتعترب  ذلك ومع الوقت، ىذا يف اعبناة ىوية ربديد على ةقادر  غَت إف عبنة التحقيق .55
  .التحقيق نةعب والية هناية حىت سيستمر والتحقيق. الوفيات من العديد عن مسؤولة تكوف قد للحكومة

 بالحولة لتحقيق الخاصا مواصلة بشأن المنظور

لكي تقـو بتحرياهتا ىو أمر ال بد منو  السورية العربية اعبمهورية أراضي إىل اوصوؽبتعيد عبنة التحقيق القوؿ بأف اتاحة  .56
 التحقيق، عبنة سجلتها اليت اؼبزعومة االنتهاكات من غَتىا مثل ،اغبولة منطقة يف القتل عملياتإف . الشاملة والدقيقة

 الدولية لتوفَته.  التحقيق عبنةنشأت ، وقد أ  متحيز وغَت مستقال اربقيق تطلبت

 عن النظر بغض. اغبكومة على مباشر بشكل اؼبواطنُت غبماية اؼبسؤولية يضع اإلنساف غبقوؽ الدويل القانوفإف  .57
 ىيئة إىل القضية برفعو  ذلك، يف التحقيق عن األساسية اؼبسؤولية تتحملىي اليت  الدولة فإف اعبريبة، ىذه مرتكب
 .الضحايا إىل اؼبطاؼ هناية يف العدالة وتوفَت مستقلة، قضائية

إف . هبا اؼبعموؿ الدولية للمعايَت رقىي ال اغبكومة قبل من اآلف حىت أجري الذي التحقيق أفتعترب ب التحقيق عبنةإف  .58
 دوف واإلعداـ التعسفي واإلعداـ القانوف نطاؽ خارج اإلعداـ لعمليات الفعالُت والتقصي منعاالمم اؼبتحدة لل مبادئ"

 الشروط ىذه من الثةلث يبتثل مل لكنوا، ونزيه  وعاجالشامال  و مستقال اربقيقيكوف التحقيق  أفب تتطلب، "ؿباكمة
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 تكوف عندما هنائية نسخةؽبا  تقدـ أفتنتظر  وىي ،"أوليا" كاف تلقتو الذي التقرير بأفتدرؾ  التحقيق عبنةإف . األربعة
 3.متاحة

تلدو،  يف الذين تواجدوا اعبيش أفراد مع مقابالت إجراء: يلي دبا التحقيق عبنةالتحقيقات توصي  من مزيد سياؽ ويف .59
 مقابالت إجراء اؼبتاحة؛ ألدلةل البالستيةالتحريات و  الشرعي الطب ربريات ذلك يف دبا اعبريبة موقع يف فحوصات إجراء
 عياف شهود وأي القتل من قبوا ولكن جبروح اصيبوا والذيناحملتملُت الذين تواجدوا يف طريق السد  عيافال شهودمع 
اؼبوت،  ظروؼأو  سبب من للتحققت( وجد إف ( اؼبتوفُت وفاة وشهادات الطبية والسجالت الصور،فحص  ؛اخرين
على التحقيق أف يبتد ليشمل بلدة كفرالىا وكل من القرى اجملاورة: الفلة وقرية الغور الغربية كحد . اؼبتويف سوجن العمر،
 أدىن. 

ب إحضار أي وهب فبكن، حد أقصى إىلضباية موقع اعبريبة  هبب. اعبريبة ذهؽب متبقية أدلة أيب االحتفاظالضروري  من .60
 قبل منؽبا  اؼبمنوح التفويض معوسباشيا . تحقيقىيئة مستقلة لل أومستقلة  قضائية ىيئة سيطرة ربتلتغدو  متاحة أدلة
كاإلفادات  –وربافظ عليها  عليها ربصل اليت األدلة كل تسجيلفإف عبنة التحقيق تقـو ب اإلنساف حقوؽ ؾبلس

ؽبذه األدلة يف  مكناؼب االستخداـ أخذة باغبسباف – ذلك إىل وما اعية،الصن األقمار صورالفيديو والصور و  أشرطةو 
 .اؼبستقبل يف العدالة إطار آليات

 إىل والذي من اؼبنتظر تسليمو النهائي، تقريرىا يف واالستنتاجات النتائج ىذه تحديثتقـو ب سوؼ التحقيق عبنةإف  .61
 .فيهم اؼبشتبو اعبناة ومعدلة بأظباء سريةتسليم الئحة قـو بوست ،2012 عاـ /سبتمربايلوؿ يف 21 دورتو يف اجمللس

 السورية الحكومة قوات أيدي على االنتهاكات

 اؼبذكورة تزايدةاؼب عسكرةال سياؽ يفمثَت للقلق و  نطاؽ على البالد أكباء صبيع يف ربدث اإلنساف قوؽح انتهاكاتإف  .62
 الذي يعتقد أولئك أو/  و اؼبنشقُت تستضيف اأهن يعتقد مواقع ضد عسكرية عمليات خالؿأعاله. ووبدث ذلك من 

 معوال تزاؿ اؼبظاىرات ). " اغبر السوري اعبيش" ذلك يف دبا للحكومة، اعبماعات اؼبسلحة اؼبناىضة إىل ينتموف أهنم
اليت  هجماتىو اغباؿ بالنسبة لل كما ،رد فعل ثقيل الوطء من قبل اغبكومة سببا يثَت مسلحو"( ضباية" دوف من أو
أخرى قامت  انتهاكاتىنالك . التفتيش ونقاطالعسكرية واغبواجز  القواعدضد  للحكومة اؼبناىضةـ هبا اعبماعات تقو 
بعض ىذه االنتهاكات كانت ذات مسحة باطنة طائفية  أف ويبدو. قل وضوحاالتحقيق بتوثيقها ولكن دوافعها أ عبنة

 .اعبماعية باتالعقو  ذلك يف دبادوافع انتقامية، ب اآلخر هابعضفيما كاف 
                                                           

تار لعضوية عبنة التحقيق الوطنية حبسب اؼببادئ اؼبذكورة   3 ة واالستقالؿ كأفراد، ويكونوف بوجو خاص غَت مرتبطُت بأي مؤسسة اء" أشخاص مشهود ؽبم بالنزاىة والكفأعاله، ىب 
" مبادئ االمم اؼبتحدة علومات الالزمة للتحقيق، وذبري التحقيق وفقا ؼبا سبليو ىذه اؼببادئ.أو جهاز أو شخص قد يكوف موضع التحقيق، ويكوف للجنة سلطة اغبصوؿ علي صبيع اؼب

 .11ايار/مايو، البند  24ؿباكمة،  دوف واإلعداـ التعسفي واإلعداـ القانوف نطاؽ خارج اإلعداـ لعمليات الفعالُت والتقصي للمنع
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 المشروع القتل غير

 إليها ينظراليت  والقرى البلدات قصف خالؿ ذبريمشروع  غَت قتل عمليات عن تقاريرال تتلقىالتحقيق  عبنة تزاؿال  .63
 اؼبدنيُت مع قابالتاء اؼبجر لقد ت إ. ذلك تعقب اليت العسكرية العملياتخالؿ و  للحكومة، معاديةمعاقل  أهنا على
ومل ت ت  . اجملاورة الدوؿ يف ـبيمات يفن اؼبتواجدي للحكومة ناىضةاؼبسلحة اؼب ماعاتاعب أعضاءمع مع اؼبنشقُت و و 

 يف التحقيقات إجراء على قادرة كنت مل فإهنا وبالتايل. السورية العربية اعبمهورية إىل الوصوؿ للجنة حىت االف إمكانية
 .مستقل بشكلمن الروايات اليت وردت  تحققال على قدرهتااؼبزعومة. ولقد حد ىذا من  اعبرائم مواقع

 على للقبض أو مظاىرة لقمع ؿباولتها فيف. االنتهاكات ىذه ؼبثل واض  مبط ربديد ت بالتقرير اؼبشمولة الفًتة خالؿ .64
 العربية اعبمهورية أكباء صبيع يف والبلدات والقرى االحياء واعبيش دبهاصبة األمن قوات، قامت طلوبُتاؼب األشخاص

اؼبعززة  التفتيش نقاطوضع  مع الرئيسية الطرؽ على اغبصار فرض اؽبجماتالكثَت من ىذه  سبقت قدلو . ريةالسو 
 للموقع عشوائي قصف يف، وردوكما  األمن قواتمث تبدأ بعد ذلك . الرشاشة واؼبدافع اؼبدرعة اعبند وناقالت الدباباتب

 الثقيلة واؼبدفعية اغبربية اؽبليكوبًت طائراتإف نشر . دقةأكثر  قصفاستخداـ  بدايف بعض اغباالت األخرى و . احملاصر
  .لالشتباكات اؼبتزايدة العسكرة عكسي األخَتة اآلونة يفاليت ربدث  قصفعمليات ال يف

خالؿ تقدـ ىذه القوات كما  اؼبنازؿ أسط  على القناصة بعد ذلك بالدخوؿ بعد وضع األمنو  اعبيشتقـو قوات و  .65
بيت عند وصوؽبا اىل اؼبواقع  اىل بيت من الشروع بعمليات البحث القواتوتبدأ . ألحيافحدث األمر يف كثَت من ا

وتشَت االفادات اليت تلقتها اللجنة اىل أف اؼبيليشيات اؼبوالية للحكومة واؼبعروفة بالشبيحة قامت دبرافقة ىذه . احملددة
أولئك الذين ىبشوف االنتقاـ بالفرار وعادة ما يتم  وإذا توقع السكاف مثل ىذا الدىم يقـو. االحيافمن  القوات يف كثَت

بشكل خاص ذلك أف  لالستهداؼ عرضة الشباف وكاف. االنتقامية األعماؿ إخالء النساء واألطفاؿ واؼبسنُت خوفا من
 سابق دوفمن  سكافأما إذا سبت مدانبة ال. هبم اؼبشتبو منلكي يتم اعتبارىم  كافية واعبنس وحدىا مقومات السن

وستقـو . تفتيشال وعملياتالقناصة  نَتافو  للقصفة عرضبيوهتم، فسيكونوف  يف البقاء قررواإذا كانوا قد  أو ار،إنذ
 اؼبوتى لدفن فروا الذين السكافعندىا، سيعود . القوات العسكرية وقوات األمن عادة دبغادرة اؼبنطقة مع حلوؿ اؼبساء

 .األخرى وفبتلكاهتم نازؽبمدب غبقت اليت األضرار وتقييم

 يفاألتارب  يف األمن وقوات اغبكومي اعبيش قبل من العشوائي القصف نتيجةالشرعي  غَت القتل عمليات توثيق ت قدل .66
 يف ليويف كل ،/ابريلنيساف 4 يف وتفتناز  ،اذار/مارس 22 يف/مارس وسرمُت آذار 5 يفالروز  عُتو  /فربايرشباط 14
 اؼبطوؿو  اؼبكثف العشوائيالقصف  اللجنة تالحظكما . 2012 يونيو/ حزيراف 5 و 4 يومياغبفة و  ،/ابريلنيساف 6

الصغار  األطفاؿ ذلك يف دبااؼبدنيُت  من العديدكاف  حيث عمرو، بابا حي اػبصوص وجو وعلى ضبص، مدينةعلى 
لقد  .2012 فربايرشباط/ 22 يفالصحفية ماري كولفُت واؼبصور ريبي اوشلك  قتلت م كما. واعبرحى القتلى بُت من
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 للحكومة، اؼبناىضةانسحبت اعبماعات اؼبسلحة  عندما 2012 مارساذار/ 1 يف وبشكل مؤقت القصف توقف
 .ضبصضد  دوريبشكل  استؤنف القصف العشوائي 2012 مايوايار/ أواخر منذو  ولكن

 اتعدامإ شكلب جاءت ،غَت مشروع قتل عملياتعن وقوع  واليت ربدثت تسقةاؼب تقاريرولقد وردت العديد من ال .67
الذي   األفراد بعض استهداؼ تشَت اىل واضحة مؤشرات ىناؾو . اؼبنازؿ تفتيش عمليات خالؿالقضاء  نطاؽ خارج
 21ويف  عبديتا يف. اؼبنشقُت أو للحكومة ناىضةاؼبسلحة اؼب ماعاتاعب يف أعضاء كانوا اقارهبم افب يعتقد كاف

 اىل واقتاد ىؤالء ،عضو معروؼ يف اعبيش السوري اغبر أسرة ألفراد ابيت دخلورد أف اعبيش  ،2012 فربايرشباط/
 على صلوب حُت مل همامعدوقاـ بإ الناسفة العبواتبوقع يف وقت سابق  ىجـو حوؿ ستجواهبماجملاورة ال اغبقوؿ
 كانت  الرأس، يف نارية بأعَتة مصابُت قتلوا شخصا 15 التحقيق عن مصرع لجنةل عياف شهود وروى. كافيةال األجوبة

 يزعم الذين بُت مناعبيش السوري اغبر  زعيماألسعد  رياضل أقارب وكاف. الظهور وراء مقيدةالعديد منهم  دياأي
اؼبسطومة ؽبا وىي  اجملاورة القرى من كانوا اآلخرين أف حُت يف ،عبديتا من الضحايا من شبانية وكاف. إعدامهم

 الـزاؼب أسرة أفرادمن  مأهن قاؿشباف ي ثالثةعلى ت اطالؽ النار  ،2012/مارس آذار 23 يفوبسامس. ويف سرمُت 
 تفتيش خالؿبعد أف ت اقتيادىم  ،عن اعبيش انشق قد كاف الذيو  ةاػباص 15 الفرقة قوات مناؼبعروؼ  وؿاأل

 .عائالهتم ضوراىل الفناء االمامي للمنزؿ وحب للمنازؿ

أـ أف االمر  ،معينة أسر أو معينُت فرادأل اؼهداستكاف ىنالك  إذا عما وضوحا أقلاألمر  كاف اغباالت، من كثَت يف .68
 توثيق ت وقد. ، ال أكثراألمن وقوات اغبكومي اعبيش قبل من ؽبجـو تتعرض منطقة يفجاء نتيجة سكن ىؤالء 

ويف تفتناز  ،/مارسآذار 23 ويف سرمُت يف ،/مارسآذار 12 و 4 بُتما  الروز عُت يف القضاء نطاؽ خارج اإلعداـ
 يف معروؼ غَت تاريخ يف رفعتتل و  ،/ابريلنيساف 8البشَتية  يفو  نيساف/ابريل، 6 يـو ليويف كلم  ،ريل/ابنيساف 4 يف

. يف بعض اغبوادث اػبطَتة بشكل خاص النطاؽ واسعة إعداـ عمليات عن تقارير وردت قدلو . 2012 عاـ نيساف
نيساف/ابريل  4اليت جاءت يف  تفتيشال خالؿ ضبالت تحدث اليت اإلعداـ عملياتتفتناز ت تسجيل العديد من  فيف

انتمى  ،شخص 110-84 شرعية ما بُت  غَت بصورةخبصوص ىؤالء الذين ت قتلهم  تقديراتوتًتاوح ال. 2012
 هابعض، والصدر الرأس يف نارية بطلقات مصابة ثثاعب بعض على العثورولقد تردد . الغزاؿ عائلةمن  فرعل منهم كثَتال

 52بإعداـ  السوري جيشالرابعة لل شعبةرفعت تردد قياـ ال تل يفو . اىل اػبلف مقيدة بأياد العينُت معصوب كاف
 ىذه من التحقق من نهاكم يب   وضع يف ليستالتحقيق  عبنةإف . 2012 أبريلاغباصل يف نيساف/ اؽبجـو خالؿشخصا 
 .االرقاـ

 ضبص مدينة من ـبتلفة أحياء يف وقعت ليتاو  القانوف نطاؽ خارج اتإلعدامل نسبيا عاليةال عدالتاؼب إىل اللجنة وتشَت .69
 الزيتوف كـر حيتردد عن وقوع ىجـو على  ،2012 مارساذار/ 12 و 11 يوميويف . 2012 عاـ مارساذار/ منذ

 يبدو ما على ،منازؽبا يف عائالتالعديد من ال ت قتلو . من قبل من أطلق عليهم باسم الشبيحة، ربت ضباية اعبيش
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 35تتحقق منها عبنة التحقيق ما بُت الػ واليت مل ،البشرية ػبسائرا تقديراتتًتواح و . أخرى دةحا أدوات أو سكاكُتبال
قياـ قوات وردت أنباء عن  ،2012 مارساذار/ من معروؼ غَت تاريخ يفو  ،السلطانية  حي يفو . شخص 80 إىل

. عليهم النار واطالؽ فهم بانتظاـص قبل منازؽبم، من البالغُت الرجاؿالشبيحة بإخراج و  األمن وقوات السوري اعبيش
 15 يف شماسال حيجرت يف  القانوف نطاؽ خارج اتإعداموبشكل ثابت تفاصيل  قابالتالعديد من اؼب أوردت وقد
 اؽبواء يف النار " والشبيحة اغبي مطلقُتاألمنمن "قوات  أعضاء كيف دخل سكافال ووصف. 2012 عاـ مايوأيار/

 العينُت معصوبشابا  رأت أهناوذكرت واحدة من الذين ت مقابلتهم . فتيش اؼبنازؿليباشروا بعد ذلك يف عمليات ت
قاـ بالعثور  التايل اليـو يفبأنو و  مقابلة معو أجريت آخر وأشار. النار اطالؽ ت ذلك وبعد مبٌت اليدين يقتاد اىل مكبلو 

 .الرأس يف نارية بعيارات هامعظم كافو . اؼبسجد من قريب مبٌت يف احمللي، اإلماـجثة  ذلك يف دبا جثة، 23على 

ات. وىكذا ويف تفتناز ت العثور على جثث االعدام تنفيذ بعد اعبثث حرؽارتفاع عدد حوادث  اللجنة الحظت وقد .70
بعد تنفيذ االعدامات  2012 /ابريلنيساف 4 يفمنزؿ األسرة  صغار يف أطفاؿ وطبسة بالغُت شخصُتمتفحمة ل

 مستقل، بشكل قابلتهماليت سبت م عياف شهودلعديد من ل وفقاو  ،2012/ابريل سافني 6 يفأما يف كللي و . ىناؾ
  . اعبثتاف أحرقت مثوأعدمتهم  أياديهم تكبلإثنُت و  شقيقُت على القبضب األمن قوات من عناصرقامت 

 مقتل عن بلغوأ   .منازؽبم من اػبروج يف غامروا أف بعداؼبدنيُت  على النارالقناصة  أطلق عندما االصابات بعض وقعتو  .71
 مارس، اذار/فرباير)شباط/األتارب (؛ 2012 مارساذار/ 12-09 بُت) الروز عُتكل من :  يف قناصة بنَتاف مدنيُت

 كبَت عدد وجود بقلق جنةالل وتالحظ. (2012 /ابريلونيساف آذار)مارس/ ضبص( ومدينة 2012 عاـ ابريلنيساف/و 
 يقل ال ما إعداـالذين قابلتهم اللجنة عن  وأفاد. القتلى عدد إصبايلارنة بمق القناصة، يد على قتلوا الذين األطفاؿ من
 يفاألتارب  وحوؿباؼبقربة  وضعتاليت  التفتيش نقاط عندالشبيحة و  األمن قوات من أفراد أيدي على مدنيُت ستة عن

 .2012 مارساذار/و  فربايرشهري شباط/

 اللجنةولقد قامت . للحكومة اؼبناىضة اؼبظاىرات ضد اؼبميتة القوة استخداـ اللجوء إىل الدولة أمن قواتوواصلت  .72
 اللجنةإف . اؼبتظاىرينضد  اغبية الذخَتة استخداـب وامراال تلقوا اهنم قالوا الذين اؼبنشقُت من متسقة شهاداتجبمع 
. االحتجاجات هىذ مثلاعبماعات اؼبسلحة اليت وصفت دورىا بتوفَت اغبماية للمتظاىرين رافقت الكثَت من  أفتدرؾ ب

 االحتجاجات من الكثَتتنطلق  حيث اؼبساجد إىل ذىبوابأهنم  اؼبسلحة اؼبعارضة مقاتلي اعًتؼ، اغباالت بعض يفو 
 اؼبتظاىرين حوؿبالتمركز  للحكومة ناىضةقامت اعبماعات اؼبسلحة اؼب أخرى حاالت يفو . اعبمعة صالة بعد تبدأاليت 
 االشتباكات أسفرت وقد. واألمنية العسكرية القوات وصوؿ دوف للحيلولة دينةاؼب إىل الرئيسية الدخوؿ نقاط عند أو
 .اؼبدنيُت من ضحايا سقوط إىل األحياف من كثَت يف وقعت اليت
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 ازدادو . طالب 300-200 حوايل منداخل حـر جامعة حلب مؤلفة  مظاىرةجرت  2012 عاـ مايوأيار/ 9 يف .73
السياسي  منتطويق اغبـر اعبامعي من قبل عناصر تابعة لأل من قصَتة فًتة بعدليصل األلف  احملتجُت الطالب عدد
 اؼبسيل الغاز ؽطالبإ اغبكومية القواتعندىا قامت . عناصر الشبيحة وبعض واعبيش واالستخبارات اعبو سالحو 

على مدار  رتاستم عملية يفبعد ذلك و  اعبامعي اغبـر دخلوا مث. اؽبواء يف يةاغب ذخَتةإطالؽ الو  الطالب علىللدموع 
عملية  خالؿوزعم اف ىذه العناصر و . طالب يف هناية اؼبطاؼ 200 حوايل ؿبتجزة الطالبباعتقاؿ  تبدأ الليلة 

 .مصرعهم طالب طبسةلقي طالبُت اىل  ،قابلتها اللجنة ؼبصادر وفقاو . الرابع الطابقالدىم قامت بإلقاء طالب من 

 التعسفي  واالحتجاز االعتقال

 الرجاؿاؼبوجو يف أغلب االحياف ضد و  التعسفي، واالحتجاز االعتقاؿشهادات مباشرة خبصوص  تلقي يف اللجنة تستمر .74
 أو/  و كداعمُت احملليُت اؼبخربين قبل من مسبقا ربديدىم تاؿ من اعتقولقد قامت القوات اغبكومية ب. والفتياف

ببساطة فبن شاركوا يف  أو للحكومة ةاؼبناىض االحتجاجات منظمي أو للحكومة، أقارب عبماعات مسلحة مناىضة
يف و  القصف، جراء لمصابُتل تعسفية اعتقاالت عن تقاريرتلقت اللجنة  فقد ذلك، ومع. اؼبظاىرات أو االحتجاجات

 صابةلإل التعرض ؾبرد أف الواض  من كاف ذلك، تلت اليت التحقيقات من. سَت حادثؼبصابُت إثر  واحدة، حالة
عمليات  خالؿ مؽبااعتق ت مدنيُت تتحدث عن تقارير أيضا اللجنة تلقت وقد. القتاؿ يف تورط على دلياليعترب 

 يف اغباالت اليت ت فيها القبض على االشخاص، مل توفرو . اغبكومية القوات قبل منالتفتيش اليت جرت للبيوت 
 .بسب أي هتم ت احتجازىم وأ أقارهبمفيو  وبتجز كاف الذي اؼبكاف عن علوماتاؼب سرىمأل

 من استجواهبمت و  متعددة،و  ـبتلفة مرافقنقلوا اىل  قامت بإجراء اؼبقابالت معهم  الذين من اعددأف  اللجنة الحظت .75
ارت د الواردة، للشهادات وفقاو  التحقيقات، وبدا أف  االسئلة خالؿ ـبتلفة كما اعتقدوا. استخبارات وكاالت قبل
 عدد يف و، للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعات يف /اأسرتومن  أفراد أو /ةاؼبعتقل تورط االحتجاج، أسباب حوؿ
 نقل تولقد . مزعومة للفرار خطط حوؿاسئلة  اغبكومية، القوات يف أعضاء كانوا الذين احملتجزينحاالت  من قليل
 العسكري مناأل مباين ذلك يف دبا ـبتلفة، مواقع عشرة من أكثر يف منفصلة اتالستجواب مقابلتهم سبت الذين من اثنُت
  .ودمشق وحلب وضبص ادلب حلب، يف

مساعدة  لقواومل يت ،اؼبتعلقة بأي ـبالفة بشكل رظبي ضدىم التهم وتوج مل مقابلتهم سبت الذيناالشخاص  كلتقريبا   .76
يع التوق علىمنهم اهنم أجربوا  الغالبية أشارت عنهم، اإلفراج سبقت اليت األياـ يفو . عائلية زيارات أو دفاع ؿباميمن 
بعض  بأف تفيد تقارير اللجنة تلقت قدلو . مثل ىذه الوثائق ؿبتوياتمع أهنم مل يعلموا شيئا عن  ،أو بصمها وثيقةعلى 

 أحد مع بإجراء مقابلة اللجنةكما قامت   . سراحهم ؽطالأمر بعد ذلك بإ قاض أماـهم جلب تمن ت اعتقاؽبم 
 عليهم بدت الذين اؼبعتقلُت أحضرت األمنية األجهزة أف إىلبدوره  أشار الذيو  القضائية السلطة يف السابقُت األعضاء
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 يف بإجراء استجواب واسمحيكن لي مل األمن رجاؿ أف وأشار. اؼبفتوحة اعبروح ذلك يف دبا اؼبعاملة، سوء عالمات
تجوبوهنم سي مل القضاة أفب احملتجزين من العديد وذكر. السالحب القاضيقاموا بتهديد  ،حالة واحدة يفو  ،أنوو  غياهبم
 .القضاة خوؼأثار  احملكمة قاعة يف األمن وحدات وجودوبأف  إصاباهتم عن

 المعاملة سوء ضروب من وغيره التعذيب

 أساليب وكانت. استجواهبم أثناء اؼبعاملة سوء أو للتعذيب تعرضوا أهنمب اللجنة قابلتهم الذين احملتجزين غالبيةوقالت  .77
 الكهربائية الصدمات ونبية؛ال عداـاإل عمليات بينها من وكاف. البالد أكباء صبيع يف تشاهبةم لجنةال وثقتها اليت التعذيب

 والسياط، الكهربائية باألسالؾ والضرب بالسجائر، اغبروؽ التناسلية، األعضاء ذلك يف دبا اعبسم، من حساسة جزاءأل
 وعلى الرأس على للضرب تعرضوا معتقلُت عن متعددة تقارير ىناؾووردت . البنادؽ وأعقاب اػبشبية والعصي واؼبعادف
 واستخداـ ،(الشب ) طويلة لفًتات مؤؼبة أوضاع يفوضعوا  عتقلُتم عن تقارير أيضا اللجنة تلقتو . القدمُت باطن

 كثَتوكاف بإمكاف رؤية ال. الضرباثناء عمليات  (دوالب) مري  غَت وضع يف والقدمُت اليدين لربط السيارات اطارات
 .رواياهتم مع يتفق وبشكل ،لدى من سبت مقابلتهم  واعبروح الندوب من

. سديةج ندوب عن مل تسفر اؼبعتقلوف ؽبا تعرض اليت اؼبعاملة وسوء التعذيب من عدة أشكاؿ أف إىل لجنةوتشَت ال .78
وىم  ،"ربشا إال إلو ال" أفأو على القوؿ ب الكالب تقليد علىأو ارغموا  ة،وا عنو حلق عتقلُتعن م تقارير وردتولقد 
 .لدعاءل موقف يف

 يف احملتجزين غالبية ووصف. أشهر طبسة إىل أسبوع بُت ما تراوحت طويلة، لفًتاتأف احتجازىم داـ  اؼبعتقلوف وأشار .79
 اللجنة تلقتو . واؼباء الطعاـمن  ومن دوف تقدًن ما يكفي ،اعتقاؽبم يف زنازين مزدضبة تفتقر اىل الظروؼ الصحية

 اعتقل يف نفس الزنزانة ،رجال أف اؼبعتقلُت أحد وذكر. الطي والعالج لدواءل حرمافث عن غَت مثبتو تتحد علوماتم
 السكري ؼبرض العالج تلقي مل أف بعد تويف ،2012 عاـ أوائل يف ادلبيف  العسكري األمن مبٌت يفاليت اعتقل ىو هبا 
لو  أف زميال ذكر دمشق، يفر سوسة كف  – العسكري األمن فرع يفوالذي ت اعتقالو   آخر،شخص . الذي عاىن منو
صعوبة يف القدرة على  مقابلتهمويواجو الكثَت فبن سبت . ومن دوف عالج زنزانتو يف ساقو يف كسر معيف اؼبعتقل ترؾ 

 تذكر االوقات وحىت يف بعض األحياف، األشهر.  

 األطفال  حقوق انتهاكات

عداد  بُت األحياف من كثَت يف وىم. السورية العربية عبمهوريةا يف اعبارية األحداث سياؽ يف يعانوفاألطفاؿ  يزاؿ ال .80
/ابريل نيساف يفاؽبجـو على تفتناز  خالؿ. والقرى اؼبدف وقصف االحتجاجات على اؽبجمات خالؿ واعبرحى القتلى
 ؿبددة تقارير ظهرت ذلك، إىل باإلضافة. اؼبتوفُت بُت من عاما 18 سن دوف أشخاص طبسة ىناؾ كاف ،2012 عاـ
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ؿبافظة  يفـبتلفتُت  قريتُت يف وكذلك 2012 فربايرشباط/ يفاألتاريب  يف القناصة يد على للقتل تعرضوا أطفاؿ عن
اؼبناىضة  اؼبسلحة اعبماعات عليهاهتيمن  اليت اؼبناطق يف. 2012 عاـ مارساذار/ ينايركانوف الثاين/ يف دلبإ

 دبا األطفاؿ، أشار وقد. اعبماعات ىذه يف أعضاءك 14يروى عن استهداؼ االوالد اليت تفوؽ أعمارىم  ،للحكومة
 أقارب بأف لالعًتاؼ بأهنم عذبوا اغبكومية، القوات قبلسنوات، والذين ت اعتقاؽبم من  10سن  يف األوالد ذلك يف

 اؼبناىضة للحكومة.  اؼبسلحة ماعاتاعب مؤيدي أو أعضاءىم من  السنيف  كبارؽبم من الذكور  

 أنصارمن  أهنم على إليهم ينظر أف من ـباوؼ بسبب العالج على غبصوؿمن ا اعبرحى األطفاؿوال يستطيع  .81
وت تسجيل حاالت ألطفاؿ . الصحية اؼبرافق يف للضرب متعرضه من خوفا أو ،اؼبعادية للحكومة اؼبسلحة اعبماعات

حرماف بعضهم من الرعاية  ت دوق. اغبكومةاليت تفرضها  اتصار اغب أثناء الكافية الصحية الرعايةتوفوا نتيجة نقص يف 
  .للتعذيب نتيجة اؼبصابُت ذلك يف دبا ،الصحية تعمدا

 ،2012 مارساذار/ يفو . اغبكومية القوات قبل منوالثانوية  االبتدائية اؼبدارس استهداؼوت تسجيل إفادات عن  .82
 يفو . اسطحه على القناصةز فيما سبرك حلب، ؿبافظةاألتاريب الواقعة يف  يف مدرسةقامت الدبابات باحتالؿ ساحة 

اؼبناىضة  اؼبسلحة اعبماعاتلكوف مديرىا، كما زعم، ناصر  ؾباورة، قرية يف أخرى مدرسة حرؽ ت نفسو، الشهر
مساحة  قامت القوات اغبكومية باحتالؿ ،2012 /ابريلنيسافشهر  أوائل يف. للحكومة حبسب بعض االشاعات

 .سطحها على قناصة أخرى مرةواضعة  متها على اهنا مركز قيادهتا، واستخد ضباة ؿبافظة يفتقع  قريةيف  مدرسة

 الجنسي  العنف

ىو أمر صعب بسبب  بسبب السورية العربية اعبمهورية يف اعبنسي العنف قضايا يف األدلة صبعبأف  التحقيق عبنةتدرؾ  .83
)والذي يبكن  الضحية رغبة عدـ يشمل ذاوى. اعبنسية واغبياة بالزواج اؼبتعلقة والدينية واالجتماعية الثقافية اؼبعتقدات

يتعلق حبالة  فيماو . اعبنسي االعتداءب اؼبرتبطة والوصمة والصدمة اػبجل بسبب اؼبعلومات عن لكشفتفهمو( من ا
 على للحفاظ" أخ زوجها وذلك يد علىيف وقت الحق  غتصابا ضحيةعن مقتل  التحقيق عبنة غبالت إ واحدة،
أمرا سائدا  كاف اعبنسي العنف أشكاؿ من وغَته االغتصابعمليات  وبيط الذي صمتالو أف يبدو ". العائلة شرؼ

 .قبل نشوب الصراع

تواصلت  – واألطفاؿ والنساء الرجاؿ ضد - اعبنسي العنف جرائم أف إىل التحقيق عبنة صبعتها اليت اؼبقابالتتشَت و  .84
 ادعاءاتب تتعلق مقابلة 23 التحقيق عبنة أجرت قدلو . بالتقرير اؼبشمولة الفًتة خالؿ السورية العربية اعبمهورية يف

 أف على اآلف حىت صبعها ت اليت اؼبعلومات تشَتو . الضحايا أحد مع ذلك يف دبا الزمنية، الفًتة ىذه يف اعبنسي العنف
 للمنازؿ تفتيش عمليات خالؿ ىو األوؿ. ـبتلفُت ُتفظل ظر  يف وقعت اعبنسي العنف أشكاؿ من وغَته االغتصاب

 .االعتقاؿ عند االستجواب عمليات خالؿ والثاين، والقرى، اؼبدف دخلتاليت  اغبكومية القواتقبل  من
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 اؼبنازؿ، تفتيش عمليات وبدء ،2012 عاـ فربايرشباط/ يف ضبص يف عمرو بابا حي يف اغبكومية القوات ربرؾ بعد .85
 أجريت شخص ذكر ،معُت حادث يفو . نسيةج اعتداءاتات و اغتصابوقوع  عن متعددة تقارير التحقيق عبنة تلقت
 شهادتو، يفو . البحثخالؿ عملية  افبتلكاهت وسرقوا وار العائلة ودم منزؿ اـاقتحقاموا ب الرج 50-40 أف معو مقابلة
الضالعُت  الرجاؿ من ثالثة عن يقل ال مايغتصنب على يد  بناتو من واثنُتزوجتو  مشاىدة على كيف ت إجباره وصف
 .ذلك مشاىدةاليت اجربت على  عائلتوأماـ أعُت  لالغتصاب تعرض أيضا ىواؿ أنو ق ذلك، بعد. باألمر

 عمرىا فتاة على اعبنسي االعتداءيقوموف ب زمالئو من ثالثة رؤية السوري اعبيش يف جندي وصف منفصل، حادث ويف .86
لذي سبت مقابلتو فقد للجندي ا وفقاو . 2012 عاـ فربايرشباط/ يف الزبداين يف منزؿ تفتيش عملية خالؿ عاما، 15
 أيضا التحقيق عبنة تلقت وقد. بالفرار الذوا مث وضربو  هتهديدب اعبنود االخرين قاموا  ولكن االعتداء يبنع اف حاوؿ
أيضا خالؿ  ضبص،يف  الزيتوفكـر  حي شوارع يف السالح هتديد ربتالسَت عراة   ف على موثقة لنساء أجرب  تقارير

 .2012 عاـ شباط فربايرشهر شباط/

 درعا يف العسكري األمن مبٌت يف ااستجواهب أثناء لناشطة صباعي الغتصاب عياف شاىدمن  تقرير التحقيق عبنة تلقتو  .87
 وأفاد. بيومُت ذلك بعد درعا شوارع يف للوعي ى الضحية فاقدةعل رو عثوقد ت ال.  2012 يف اواخر شهر أيار/مايو

غَت  تقارير عدةولقد تلقت عبنة التحقيق . نفسو التحقيق خالؿ جنسي العتداء ضحيةكاف  أيضابأنو  عيافال شاىد
 .االعتقاؿ أثناء والنساء الرجاؿعلى  ةجنسي اتاعتداءو  اغتصاب حاالت عنموثقة 

 تأثَتا وأثر الصغَتات والفتيات النساءتنقل  حركة حرية علىقيودا  اعبنسي واالعتداء االغتصاباػبوؼ من  ولقد فرض .88
 أبريلنيساف/ 24 من اعتباراأنو و  التحقيق، لجنةل إحدى الفتيات وأشارت. للطالبات تعليمال يف اغبق على سلبيا

وكاف . االعتداءات ىذه مثل من اػبوؼ بسبب باؼبدارس اؽلتحعن اال الالذقية ؿبافظة يف الطالباتامتنعت  ،2012
 فعلن اجملاورة البلداف يف اللجوء ايت طلنبواللو  قابلتهناليت سبت م النساء من العديد بأف التحقيق لجنةل أيضا الواض  من
 اللوايت للضحايا اؼبتاحة والنفسية الطبية اػبدمات وجود عدـ التحقيق عبنةوتالحظ . اعبنسي االعتداء خوفا من ذلك

 .اعبنسي للعنف يتعرضن

 المسلحة المناىضة للحكومة ارتكبتها الجماعات التي االنتهاكات

 التحقيق عبنةإال أف  ،الدوؿ  ذباه األوؿ اؼبقاـ يف تعملالدولية  اإلنساف غبقوؽانونية الق اؼبنظومة  أف من الرغم على .89
اؼبناىضة  اؼبسلحة اعبماعات ارتكبها اليتو  السورية العربية اعبمهورية يف اإلنساف قوؽغب انتهاكات عن تقاريرتلقت 

ـ التمكن من الوصوؿ اىل البالد عرقل يدعي انتماءه لصفوؼ اعبيش السوري اغبر. غَت أف عد منها وكثَتللحكومة 
 .اعبماعات ىذه ترتكبها اليت االنتهاكات يفالتحقيقات 
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 المشروع غير القتل

األمن  وقوات اعبيشمن  فرادالقانوف أل نطاؽ خارججرت  إعداـ عملياتعن  تقاريرالعديد من ال التحقيق عبنة تلقت .90
ت القبض عليهم من قبل اعبماعات  والذي اؼبتعاونُت، أو/  و هبم اؼبشتبو واؼبخربين االجانب واؼبقاتلُتوالشبيحة 
ولقد قامت . 2012 عاـ/ابريل نيساف يف ضبص يف النوع ىذا من حادثتاف وقعتولقد . للحكومة ناىضةاؼبسلحة اؼب

للحكومة تروي عن القبض على من كاف يعتقد بأهنم من  مناىضُت قاتلُتعبنة التحقيق بتسجيل إفادات أدىل هبا م
. ، وإعدامهممدنية مناطق قصف يف اؼبشاركة خالؿ من اؼبثاؿ، سبيل على - جرائم اليت ارتكبت ةياغبكوم قواتال أفراد
 إعداـ تأنو  ضبص مدينة يفاعبيش السوري اغبر  إىل نتميت ليتوا الفاروؽ،كتائب  صفوؼ يفقاتل  نشقم وصرح
 ؼاعًت قاموا باال أف بعد ،ُتاإليرانيمن القناصة  ثالثةم من وصفهم على أهن ذلك يف دبا ة،ياغبكوم قواتال من عناصر
عًتؼ مقاتل يف صفوؼ اعبماعات اؼبناىضة للحكومة بأنو سوية مع زمالئو  قاـ بقتل جنود للحكومة وا. يبدو ما على
 .اىل صفوفهم االنضماـ االسرىرفض ىؤالء  عندما

 أربعة حاليا ربتجز وحدتو أفب التحقيق لجنةل ي اغبرقاؿ مقاتل ينتمي لصفوؼ اعبيش السور  2012 يونيوحزيراف/ يف .91
 الشريعة قتطب ؿبكمة قبل من دىنالرتب األ جنود ةكما ووفقا للروايات فقد سبت ؿب. للتبادؿ الضباط كبار من

إطالقا  يسمعوا ملوقاؿ العديد من مقاتلي اعبيش السوري اغبر الذين سبت مقابلتهم من قبل اللجنة بأهنم . اإلسالمية
اليت تقضي  العقيدة افب يعتقد انوود بنوقاؿ أحد اعب. القانوف الدويل اإلنساين أو اإلنساف غبقوؽ الدويل القانوف عن
ينتمي  آخر جندي وقاؿ. الدولية اؼبعايَت ؿبلربل  اإلسالمية، الشريعة من جزء بأهنا وصفها اليت ،"بالعُت العُت"

إعطاء  يتم حُت يف عليهم، القبض إلقاء فور عادة ما يتم قتلهم  العلويُت نودبأف اعب التحقيق لجنةللجيش اغبر ل
 سراحهم اطالؽ يتم االنضماـ، رفضوا وإذا ،اعبيش السوري اغبر اىل لالنضماـ األخرى الطوائف أبناء من نودالفرصة عب
دد مضاعف من بع استبداؽبم ويبكن األسرى، تبادؿعمليات  يف قيمة أكثر العلويُت افب فوقاؿ جنود آخرو . لذويهم
 .السنة

 على أصرولقد . زدياداال يفيأخذ " اإلناث اؼبخربين" بأف عدد التحقيق لجنةاعبيش السوري اغبر ل أعضاء أحد وقاؿ .92
 .الفور هن علىماعدإيتم  ذلك، معولكن و . نؽبااعتقيتم  عندما نبال يغتص نأهن

 أفرادمن  عليهم القبض حملاكمة من يتم ياتآل وضعسبيل  على للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعاتوقد ورد بأف  .93
 عسكريُت، قادة قبل من عليهم حكمبتوثيق العديد من إفادات االسرى والذين  التحقيق عبنةولقد قامت . األمن قوات
افادات  على اغبصوؿ من التحقيق عبنةمل تتمكن و (. شورى ؾبلس) الدينيُت والزعماء ةاحمللي اتاجملتمعزعماء  عن فضال
 عقوبةوبشكل عاـ يتم فرض . العادلة احملاكمة دبعايَت االلتزاـت  مدى أياىل  أو محاكمةقة تتعلق بعمليات للمتناس
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 يف. "صغَتة جرائم"إمكانية االفراج عن بعض االسرى الذين ارتكبوا الػ من الرغم على إدانتو، تثبت من كلعلى   اإلعداـ
 .حبسب التقارير اء سجوف مرذبلةسنبل ت انش وديرالزاوية  جبل مثل ،األماكن بعض

 الناسفة العبوات ستخدامإ

ولقد . للحكومة اعبماعات اؼبسلحة اؼبناىضة قبل من الناسفة العبوات استخداـيف  زيادة التحقيق عبنة لقد الحظت .94
 والفتائل واؼبساحيق اؼبتفجرة اؼبسامَتوضع  كيف ت ،2012/ابريل نيساف يفوصف من ت إجراء اؼبقابالت معهم 

قدمتها  معلوماتوأشارت . الصنع ؿبلية قنابل إلنتاج واألظبدة الغاز استخداـ آخروف ووصف. األنابيب داخل
 تفكيكها ت أو انفجرت ناسفةعبوة  736كبو  أفولكن من دوف أف تستطيع عبنة التحقيق التأكد منها،  اغبكومة،
 .وحده 2012 مايوحزيراف/ شهر خالؿ

 المعاملة وسوء التعذيب

 قبل من عليهم القبضالذين ت  اؼبزعومُت مؤيديهم أو السورية األمن قوات أفب تشَت معلومات التحقيق عبنة تلقت .95
 الفيديو تسجيالت منوتظهر العديد . التعذيبوطأة  ربت قاموا باالعًتاؼ للحكومة ناىضةاؼب سلحةاؼب ماعةاعب
ولقد قاـ  . ظاىرة عليهم نزيفالو  كدماتال ذلك يف دبا اعبسدي، االعتداء عالماتو  اؼبعتقلُت ىؤالء اؼبزعومة حوادثلل

 /ابريلنيساف أواخروقت الحق  يف ماعنه وأفرج ،2012 ينايركانوف الثاين/ أواخر يفالذين اعتقال  اإليرانيُت، من اثنُت
. اازنباحتج أثناء عظاـ،ال كسر ذلك يف دبا ،هبما غبقت اليتاعبسدية  اإلساءة حوؿ علنية تصروباتبإدالء  ،2012
يف  أدىوأف ذلك  التعذيب، استخدمت اعبماعة أفب األخَتة اآلونة يفاعبيش السوري اغبر  اىل انضم منشق ويقوؿ

 الضرباعبيش السوري اغبر  قبل من اؼبستخدمة األساليبواشتملت . األسرى احملتجزين لديها وفاة إىلبعض االحياف 
 .اؼباء ربت سَتاأل سرأ ووضع الكهربائية بالكابالت

 االختطاف عمليات

 القوات من وأفراد مدنيُت خبطف للحكومة ناىضةقامت هبا اعبماعات اؼبسلحة اؼب حاالتبتسجيل  التحقيققامت عبنة  .96
أهنم ويف  التحقيق للجنة قاؿ ُتقاتلغَت أف أحد اؼب األسرى، تبادؿمن أجل  ىووراء ذلك  الدافعويبدو أف . اغبكومية

 عبنةولقد قامت . األسلحة شراءوذلك لغرض  فديةب ُتلباطبذوي اؼبختطف مبعض األحياف يقوموف باالتصاؿ 
 .2012ع مارساذار/ يفادلب  ويف ،2012 /ابريلنيساف يف ضبص يفبتسجيل أمثلة كذلك وقعت  التحقيق

 الطفل حقوق

كسعاة  ألطفاؿا استخداـقامت ب للحكومة اؼبناىضةمثبتو تشَت إىل أف اجملموعات اؼبسلحة  أدلة التحقيق عبنة تلقت .97
 عاـ مايوأيار/ يف. اؼبيدانية اؼبستشفيات إىل الطبية اإلمدادات توصيللو  ،يةميدان لوحداتل وطهاةألغراض طبيو وكرسل 
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 بانتظاـو  يعربوف كانوا الذينالذين البرطوا يف مثل ىذه االنشطة و  بالعديد من األطفاؿ  التحقيق نةالتقت عب ،2012
 مارساذار/ شهر منتصف يف ضباة إىل يف بعثة ؽبم قناصة بنَتاف ىؤالء من أربعة أصيب قدو . السورية/  الًتكية اغبدود
 .2012 عاـ

 للحكومة المناىضة الجماعات قبل أخرى من جرائم

 اؼبسلحة ماعاتاعب رتكبهات اليتاؼبزعومة و  اػبطَتة باعبرائم يتعلق فيما اغبكومة من معلومات التحقيق عبنة تلقت .98
أو اختفاء  اختطاؼ تفقد  اؼبعلومات، ؽبذه فقاو و . وسرقة السيارات والنهب اػبطفجرائم  ذلك يف دبا ،اؼبعارضة ؽبا

 ت حُت يف ،2012 مارساذار/ 15 حىتو  االضطرابات بداية منذ وذلك األمن قوات وأفراد اؼبدنيُت من 2491 كبو
 يونيوحزيراف/ 4 و مايوايار/ 7 بُتا م الفًتة يف( األمن قوات أفراد أو اؼبدنيُتمن )شخص اخر  776 كبو اختطاؼ
 دبا اجملاورة البلداف من األسلحة هتريب ؿباوالت من حالة 88 السورية اغبكومة سجلتنفسها  الفًتة خالؿو . 2012
من الواض   أف من الرغم على اؼبعلومات، ىذهمن  تأكيدال التحقيق للجنة يبكنال . واألردف والعراؽ وتركيا لبناف فيها

بأهنم  التحقيق لجنةل للحكومة اؼبناىضُت اؼبقاتلُت بعض وصفت قدلو . ذخائرالو  سلحةلأل ىضةماعات اؼبناامتالؾ اعب
 .السوري اعبيش من يسرقوهنا  أوسالحهم  يشًتوف

 يف دبا البالد، يف التحتية للبنية اؼبالية واػبسائر تتعلق باألضرار التحقيق لجنةولقد قامت اغبكومة بإمداد معلومات ل .99
 هناية حىت ،لَتة سورية 3824000000   عن يزيد) ومرافقها وموظفيها النقل وزارة غبقت اليت األضرار ذلك
  أبريلنيساف/ 17-01 ما بُت سورية، لَتةمليوف  334) الكهرباءقطاع  غبقت اليت اؼبالية واػبسائر ،(فربايراذار/

 إىل 2011 مارساذار/ من الفًتة يف دوالر، يوفمل 51.5) الري قطاعب غبقت اليت اؼبالية اػبسائر عن فضال ،(2012
 عبنة ولكن للحكومة، اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعات على اػبسائر ىذه عن اؼبسؤولية اغبكومةوضبلت (. 2012 أبريل

 .اؼبعلومات ىذه من التحقق من يبكنها وضع يف ليست التحقيق

 االنتهاكات التي يقوم بها مجهولون

 لمتحدةا االمم مراقبي على ىجمات

ضد موظفُت مستخدمُت أو منشات  اؽبجماتيف اغباالت اليت ينطبق عليها القانوف الدويل االنساين تكوف  .100
ارتفاع  التحقيق عبنة الحظت وقد. 4حرب جريبة دبثابة السالـ حفظ بعثات أو اإلنسانية اؼبساعدة تقدًن يف مستخدمة

 اليت الفًتة يفو . اعبانبُت كال من يبدو ما على لذي يصدروا سوريا يف اؼبتحدة االمماألعماؿ العدائية ضد تواجد 
 يفية النار العيارات  إطالؽعلى قوافل مراقي االمم اؼبتحدة وكاف  اؽبجمات من سلسلةت توجيو  التقرير، ىذا سبقت

                                                           
4
 (.3()ب()2)8بند نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ال  



26 

 

وت إطالؽ  أوقف متظاىروف موالوف للحكومة قافلة متوجهة اىل بلدة اغبفة يونيو،حزيراف / 12ويف يـو . األوؿ اؼبقاـ
أعلنت بعثة االمم اؼبتحدة للمراقبة يف اعبمهورية  يونيوحزيراف/ 16 يفو . ؾبهولُت مسلحُتمن قبل  النار عليها فيما بعد 

 .بالسالمة تتعلق ـباوؼ بسبب دورياهتاالعربية السورية عن ذبميد 

 الدينية المباني على الهجوم

يف  كاثوليكية يونانية كنيسةل مسلحة ؾبموعةعن احتالؿ  اليت تروي التقاريراىل  قلقبعُت ال اللجنة تنظر .101
 ربقيقات. لعملياهتا قاعدة اىل اؼببٌت ليوربو  الدين رجاؿ علىالذي قامت بو ىذه اجملموعة  جـوواؽب ضبص، -القصَت 
 .ما زالت جارية يف ىذا اػبصوص اللجنة

 االنفجارات 

راح  الضخمة االنفجارات من سلسلةالتحديث من  ىذا سبقت اليت الفًتة يف السورية العربية اعبمهوريةعانت  .102
 سيارة يف ـببأة متفجرات أو انتحاريُت مفجرين قبل من ويبدو اف االنفجارات وقعت. اؼبدنيُتمن  عشراتضحيتها ال

 تتفق مع بالثقة جديرة راىاعلنية ت مصادر إىل استنادا أدناه القائمةبتسجيل  التحقيق عبنةقامت  وقد. بعد عن فجرت
 .التحقيق عبنة أجرهتا اليت اؼبقابالت ذلك يف دبا ،اؼبتاحة اؼبواد من غَتىا مع تتفق اليت اؼبعلومات

 عن اسفر فبا دمشق إحدى ضواحي يف زينب سيدةال مزار قرب ملغومة سيارة انفجرت :2012 يونيوحزيراف/ 14
 5شخصا؛ 11 اصابة

 ؛نتيجة ذلك شخصا 55ومقتل  دمشقب قزازال حيتفجَتيُت ضخمُت يف  :2012 مايوايار/ 10

 اغبكومية القوات من جنود ستة اصابةو  درعا قرب اؼبتحدة مملأل قافلة مرور أثناء انفجار وقوع: 2012 مايوأيار/ 9
 ؛ؽبا رافقةالسورية اؼب

 20ومقتل  ادلب مدينة يف حكومي ؾبمع من مقربة على دبرؾ قرب مزدوج انفجار :2012 أبريلنيساف/ 30
 األمنية؛ األجهزة نم معظمهم شخصا،

 شخصا؛ 11ومقتل  دمشقحي اؼبيداف يف  مسجد قرب قنبلة انفجار: 2012 أبريلنيساف/ 27

  حلب، مدينة يف أشخاص ثالثةيؤدي اىل مقتل  ملغومة سيارة انفجار :2012 مارساذار/ 18

                                                           
عًتاؼ من جانب احد الفيديو  ية السورية، وبتوي على تسجيل من البعثة الدائمة للجمهورية العربيف اليـو الذي ت فيو االنتهاء من كتابة ىذا التقرير شريطا تلقت عبنة التحقيق   5

 .اعبناة اؼبزعومُت
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تؤدياف  مشقد يف الشرطة قيادة ومقراؼبخابرات  مكتب يف يبدو ما على قنبلتُت استهدفتا  ،2012 مارساذار/ 17
 .شخصا 27اىل مقتل 

 .اإلجرامية األعماؿ ىذه عن اؼبسؤولُتومل تستطع عبنة التحقيق من التحقق بشأف ىوية  .103

 االستنتاجات -ثالثا 

. يف الفًتة اؼبشمولة يف ىذا التقرير سريع بشكل السورية العربية اعبمهورية يف اإلنساف حقوؽ حالة تدىورت .104
القتاؿ  وبملو . متزايد كبو علىعسكري طابع ذو  القتاؿمن  سياؽ يف ربدث إلنسافا غبقوؽ اعبسيمة االنتهاكاتإف 

 من كبَت بشكلو  العنف أعماؿ ربولتلقد . ةدوليال غَت ةسلحاؼب سبيمز النزاعات اليت صائصيف بعض اؼبناطق اػب
 يليشياتم وأنعلى  يبدو مااعبيش اغبكومي )يرافقو  بُت قتاؿ إىل األمنية اغبكومة وأجهزة اؼبتظاىرين بُت مواجهات

 .من جهة أخرى للحكومة ناىضةاعبماعات اؼبسلحة اؼب من والعديد -من جهة (للحكومة واليةم

تشنها اعبماعات  اليت اغبربية األعماؿف اؼباضية الثالثة االشهر يف كبَت بشكل األرض على الوضع تغَت قدل .105
و بالتمرد. وىنالك خطورة لتفاقم الوضع يف األشهر اؼبقبلة اؼبسلحة اؼبناىضة للحكومة تأخذ يوما بعد يوما طابعا أشب

 على هبب. القوات اغبكومية واعبماعات اؼبناىضة ؽبا على حد سواء اعبديدة بأيدي ذخائروال سلحةاأل تدفقنظرا ل
  .العنف ألعماؿ حد لوضع متضافرة جهود تنفيذ يف فشلي أال الدويل اجملتمع

 ابارتكالشبيحة قامت بو  اغبكومة قواتال بأف لالعتقاد معقولة اسبابأ لديها أف ترى التحقيق عبنةإف  .106
 سوء أشكاؿ من غَتهانتهجت التعذيب و و  تعسفيةواحتجازات  عتقاالتات بتنفيذ شرعية كما قام غَت قتل عمليات
 السورية العربية ةاعبمهوري يف اعبارية األحداث سياؽ يف يعانوف زالوا ماواألطفاؿ الذين . اعاله مفصل ىو كما اؼبعاملة،

 اؼبقابالت أشارت اعبنسي، العنفاؼبتعلقة ب األدلة صبع يف الصعوبة من الرغم على. ىم من اؼبتضرروف بشكل خاص
 خالؿ واألطفاؿ والرجاؿ النساء ضد نسيج عنف أعماؿ ارتكبت اغبكومية القوات أفالتحقيق اىل  عبنة أجرهتا اليت
 .بالتقرير اؼبشمولة الفًتة

قامت  للحكومة اؼبناىضة اؼبسلحة اعبماعات بأف لالعتقاد معقولة أسباب لديها أف ترى لتحقيقا عبنةإف  .107
 ومؤيدي اجانب مقاتلُتأسرى من أفراد القوات اغبكومية، والشبيحة و إطار القانوف ضد دبمارسة اإلعداـ خارج 

اؼبناىضة للحكومة قامت  اؼبسلحة تاعبماعا أف أيضا اللجنة جدتلقد و و . مشتبو هبم تعاونُتم أو/ ربينوـب اغبكومة
ينتموف  وأفراد اؼبدنيُتكما أهنا قامت خبطف   كانت أسرهتم اؼبزعومُت مؤيديهم أوينتموف لقوات األمن  أفراد تعذيبب
 اعبماعات بأف تفيدالتقارير اليت  من خاص بقلق تشعر وىي. األسرى تبادؿ لتسهيل وعادة ،السورية ةياغبكوم قواتلل
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 اؼبوت ػبطر ضهموتعر  طباخُتو  سعاةو  للمواد الطبية كحمالُت األطفاؿ ـاىضة للحكومة تستخداؼبن اؼبسلحة
 .واإلصابة

 العربية اعبمهورية داخل العاملُت اؼبتحدة األمم موظفي على اؽبجمات ذلك يف دبا اغبوادث، من عدد ىناؾ .108
عبنة  تمكنت مل حيث أعاله، موض  ىو كما االنفجارات، من وسلسلة الدينية اؼبباين على واؽبجمات السورية،
 .ما زالت جارية يف ىذا اػبصوص التحقيقاتإف . اعبناة ربديد منالتحقيق 

 دوف األطراؼ صبيع ترتكبها اليت اإلنساف حقوؽ انتهاكات توثيق تواصل لواليتها، فقاو و  التحقيق، عبنةإف  .109
 مساءلةيف اؼبستقبل  نتضم ومستقلة ؿبايدةية قضائيف دعم ىيئة  عملهايساعد  أف يف تأمل التحقيق عبنةإف . سبييز

 . اليت قدمتها والتحديثات التقارير يف لتجم س   اليت االنتهاكات عن اؼبسؤولُت

 السكاف اليت أجرهتا يتض  أف اؼبقابالت مئات خالؿ منو . األنبية بالغ أمر ىو العدائية األعماؿ وقفإف  .110
 . العنف دوامة يفويفقد العديد منهم اغبياة  الصراع، ىذا يف يعانوف الذينىم  الطوائف، ـبتلف منو  اؼبدنيُت،

مدعومة  نقاط، ست مناؼبكونة  اؼبشًتؾ اػباص ؼببعوثخطة ا بأف راسخا اعتقادا تعتقد التحقيق عبنةإف  .111
 ،التحقيق عبنةإف . للنزاع حل إىل للتوصل إطار أفضل تقدـ ،ببعثة مراقي االمم اؼبتحدة للجمهورية العربية السورية

 سيكوف االزمة عسكرةمزيدا من  بأف إيباهنا جديد من تؤكد اإلنساف، حقوؽ أوضاعمنها للتدىور السريع يف  وإدراكا
 ترى السابقة، تقاريرىا يف ورد كماو . بأسرىا للمنطقة وأيضا السورية، العربية اعبمهورية أراضيعلى و  الشعب على كارثيا
 .صبيع األطراؼ بُت شامل حوار إجراء على تنطوي تفاوضية سويةت إىل التوصليبقى  فضلاغبل األ أف اللجنة
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