
 

 سوریه
 

شود( به عنوان اولویت اول جنگ علیه گروه افراطی دولت اسالمی) که به نام داعش شناخته می ۲۰۱۷در سال 

های بزرگی از هللا، بخشهای مختلفی در جنگ سوریه مطرح شد. دولت، با یاری روسیه، ایران، و حزبگروه

نیروهای دموکراتیک »مریکای گرفت، در حالی که گروه تحت حمایت آپس  مرکز و شرق سوریه را از داعش 

ی حقوق بشر و های عمدهو تثبیت دستاوردها با نقض اراضیرقه را کنترل کرد. رقابت برای کنترل « سوریه

 اند.ای همراه بود که ویژگی جنگ سوریهدوستانهحقوق انسان

 

 را از دست داده اندارصدهزار نفر به خاطر جنگ سوریه جان خود چه ۲۰۱۱بنا به گزارش بانک جهانی، از سال 

و بنا به گزارش نهادهای سازمان ملل پنج میلیون نفر در جستجوی پناهندگی در خارج از کشور و شش میلیون 

هزار نفر همچنان در مناطق ۵۴۰زد که سازمان ملل همچنین تخمین می ۲۰۱۷ی داخلی هستند. تا ژوئن آواره

 کردند.تحت محاصره زندگی می

عدد شیمیایی علیه شهروندانش در مناطق تحت کنترل اپوزیسیون انجام داده است. دولت دولت سوریه حمالت مت

های ها و زیرساختآمیز علیه غیرنظامیسوریه تحت حمایت روسیه و ایران حمالتی عامدانه و غیرتبعیض

نوان تاکتیکی را به ع دوستانه را منع کرده است، گرسنه نگه داشتنهای انسانغیرنظامی انجام داده است، کمک

جا کرده است. رفتار دولت جابه اجبارالمللی به هایی را در نقض قوانین بینجنگی استفاده کرده است و سوری

 های اجباری ادامه دارند.سوریه در کاربرد شکنجه و بدرفتاری در بازداشت و ناپدیدشدگی

 

آمیز علیه ها حمالتی عامدانه و غیرتبعیضوهاند. این گرهای زیادی شدههای مسلح غیردولتی هم مرتکب نقضگروه

اند، زور بیش از حد برای فرو اند، فعاالن را ربوده یا به شکلی خودسرانه بازداشت کردهشهروندان انجام داده

ها اند. طبق گزارشدوستانه اختالل ایجاد کردههای انساناند و در امر رساندن کمکها به کار بردهنشاندن اعتراض

های زمینی و دیگر وسایل انفجاری ابداعی ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است، و میناز غیرنظامیداعش 

 های غیرنظامی شده است.ها و زیرساختی زیاد به غیرنظامیرا به کار بسته است که سبب صدمه

 

ی سوری ی شبکهفتند. به گفتهقربانیان غیرنظامی حمالت هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا علیه داعش افزایش یا

اند. بعضی از این غیرنظامی کشته شده ۲۲۸، ۲۰۱۷حقوق بشر، یک گروه محلی، از آغاز حمالت تا سپتامبر 

هایی ایجاد کرده است که ائتالف احتیاط الزم برای اجتناب و به حداقل رساندن قربانیان غیرنظامی حمالت نگرانی

 بندد.را به کار نمی

 

در     اند، مجمع عمومی سازمان ملل مانده مسدودپذیری در شورای امنیت در حالی که تالش برای مسئولیت

سازی پرونده برای سازوکاری برای یاری رساندن در بازرسی جنایات جدی، حفظ شواهد، و آماده ۲۰۱۶  دسامبر

 رسیدگی جنایی در آینده بنا نهاد.

 

ای و دار از مهمات خوشهی ادامهآمیز، استفادهحمالت غیرتبعیضها، هدف قرار دادن غیرنظامی
  های آتش زاسالح

های نظامی با حمالتی به تأسیسات پزشکی، مدارس، و مساجد، حمالت غیرقانونی علیه غیرنظامیان و زیرساخت

 در سوریه ادامه دارند.

 



پس گرفت. در این عملیات، ائتالف نظامی  ۲۰۱۶ر های تحت تسلط اپوزیسیون در حلب را در اواخدولت سوریه کنترل بخش

زا و های آتشآمیزی از جمله حمله به چندین تأسیسات پزشکی انجام داد، و از سالحسوری، حمالت هوایی غیرتبعیض-روسی

 ۹۱غیرنظامی از جمله  ۴۴۶بانی محلی، کشته شدن ها، یک گروه دیدهای استفاده کرد. مرکز مستندسازی نقضمهمات خوشه

 اکتبر ثبت کرد. ۱۸سپتامبر و  ۱۹کودک را در حمالت هوایی در حلب بین 

 

حلی تعداد قربانیان غیرنظامی در جنوب سوریه کاهش یافت، حمالت غیرقانونی ادامه م بسر حالی که پس از توافقات آتشد

درعا را هدف گرفت و سبب سوری شهر طفس در جنوب -ای روسیپیدا کرد. مثالً در ماه ژوئن، حمالت هوایی و خمپاره

 کشته شدن ده غیر نظامی در یک مدرسه و حوالی آن شد.

 

ای به استان ادلب آغاز کرد. سوری حمله-به گزارش دفاع مدنی سوریه، در ماه سپتامبر، عملیات نظامی مشترک روسی

ن و پنج مرکز دفاع مدنی را از حمالت هوایی چندین شهر و مناطق مجاور را در استان هدف قرار داد و حداقل شش بیمارستا

ای از سوی نیروهای دولت سوریه علیه غیرنظامی شد. حمالت با مهمات خوشه ۱۵۰بین برد، که منجر به مرگ بیش از 

 ۲۳۸حداقل  ۲۰۱۷ی و ژوییه ۲۰۱۶ای در سوریه بین اوت مناطق تحت تسلط اپوزیسیون بدون کاهش ادامه پیدا کرد. خوشه

 دهندگان اولیه، و پرسنل پزشکی گزارش شد.ستفاده از مهمات توسط فعاالن محلی، پاسخی جداگانه با احمله

 

بان حقوق دیده ۲۰۱۷ثبت کرد. در آوریل  ۲۰۱۷زا را در سال های آتشی هوایی با سالححمله ۲۲بان حقوق بشر حداقل دیده

حمل شده بود که  RBK-500های توسط بمبرا مستند کرد که حاوی ترمیت است و  ZABزای مهمات آتشبشر استفاده از 

 استفاده شد. هوریبه شهر سراقب، شمال غربی سبرای حمله 

 

 جایی اجباریدوستانه، محاصره، و جابههای انسانهای غیرقانونی بر کمکمحدودیت
دوستانه از سوی دولت و نیروهای حامی دولت و های انسانی مناطق غیرنظامی و اعمال محدودیت بر کمکمحاصره

زند تخمین می متحد ملل سازمان بشردوستانه امور کننده هماهنگ دفترادامه پیدا کرد.  ۲۰۱۷های اپوزیسیون مسلح در گروه

ی نیروهای محاصره گیر افتاده بودند، و اکثر آنها تحت محاصره هزار نفر در مناطق تحت ۵۴۰حدود  ۲۰۱۷که در ژوئن 

 ی شرقی بودند.دولتی در غوطه

 

هایی در بدتر شد و گروه ۲۰۱۷اند در سال شرایط انسانی در مناطق تحت کنترل اپوزیسیون که در محاصره قرار گرفته

 ی مکان با دولت کرد.های تخلیهتوافقشده و بس مذاکرهشده را وادار به پذیرش آتشی محاصرهچندین منطقه

 

ی امضا شده در ماه مارس که منجر به تخلیه« توافق چهار شهر»نهایی شد، از جمله  ۲۰۱۷در « آشتی دوباره»چندین توافق 

های ی گروهی شهرهای فوعه و کفریا در محاصرهشده از سوی دولت مضایا و زبدانی در عوض تخلیهشهرهای محاصره

ها غیرقانونی هستند و اند که بعضی از این تخلیهالملل یافتهمسلح شد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل و عفو بین اپوزیسیون

 شوند. جایی اجباری محسوب میجابه

 

  های شیمیایی و گاز اعصابی غیرقانونی از سالحاستفاده
به  ۲۰۱۶ادامه دادند و گاز اعصاب از اواخر های شیمیایی نیروهای دولت سوریه به تکرار به استفاده از سالح

 ۳۰، در حماه شمالی در ۲۰۱۶دسامبر  ۱۲و  ۱۱بعد حداقل چهار بار استفاده شده است: در حماه شرقی در 

 آوریل. ۴مارس، و در خان شیخون در 
 

که سیستم عصبی را  داد که یک ترکیب آلی فسفرعالئم پزشکی قربانیان حمالت شیمیایی خان شیخون نشان می

کودک را کشت و صدها نفر دیگر را  ۳۰نفر از جمله  ۹۲گیرد در آن استفاده شده است. حمله حداقل هدف می

 مصدوم کرد.
 

نیروی هوایی سوریه از سارین در »در سپتامبر، گزارش کمیسیون تحقیق منصوب سازمان ملل نتیجه گرفت که 

گوید کمیسیون می«. ها نفر را کشت که بیشتر آنها زن و کودک بودندو دهخان شیخون در استان ادلب استفاده کرد 

انجام شد که تنها توسط نیروهای  ۲۲-دهد حمله توسط یک هواپیمای سوخوی سوکه مدارکی دارد که نشان می

گیرد. در اکتبر، سازوکار بازرسی مشترک سازمان ملل و سازمان منع دولت سوریه مورد استفاده قرار می



ی شیمیایی در خان شیخون بوده است. روسیه تجدید سازوکار لیحات شیمیایی یافت که دولت سوریه مسئول حملهتس

 مشترک را وتو کرد. مأموریت سازوکار مشترک در نوامبر به پایان رسید.

 

ی بارهکوپترهای دولت را حداقل در هشت مورد انداختن کلرین در حمله برای فتح دوبان حقوق بشر هم هلیدیده

 های شیمیایی است.مند سالحی گسترده و نظامگر استفادهحلب مستند کرده است که نشان

 
  حمالت هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا

نفر را  ۳۸در مارس، یک هواپیمای جنگی آمریکا مسجدی در روستای الجینه در حلب را هدف قرار داد و حداقل 

القاعده را مورد هدف قرار داده است اما ساکنان محلی گفتند که قربانیان  کشت. آمریکا گفت که یک دیدار اعضای

های نیروهای نظامی آمریکا بعد از حمله همه غیرنظامیانی بودند که در نماز جماعت شرکت کرده بودند. بیانیه

ست، و که یک دهد که آنها متوجه نشده بودند که ساختمان یک مسجد است، که نماز در حال آغاز بوده انشان می

 سخنرانی مذهبی در زمان حمله در حال برگزاری بوده است.

 

آمریکا تحقیق بر روی حمله را آغاز کرد و آن را قانونی دانست، گر چه عواملی را روشن نکرد که منجر به این 

ه تصمیم شد، و با بازیگران خارجی مشورت نکرد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل به این نتیجه رسید که حمل

غیرقانونی بوده است زیرا نیروهای آمریکایی تمام احتیاطات الزم برای به حداقل رساندن از دست رفتن جان 

 غیرنظامیان را به کار نبسته بودند.

 

گیری بانی مستقر در بریتانیا، از زمان آغاز کمپین بازپسی دیده بان سوری حقوق بشر، یک گروه دیدهبه گفته

 اند.شده توسط هواپیماهای ائتالف کشته شدهرنظامی در حمالت انجامغی ۱۱۰۰شهر رقه، حدود 

 

ای ی هوایی در شهرهای نزدیک رقه را بررسی کرد، از جمله یک حمله به مدرسهبان حقوق بشر چندین حملهدیده

حداقل مارس که  ۲۲ای به یک بازار و یک نانوایی در طبقه در مارس و حمله ۲۰میزبان آوارگان در منصوره در 

ی منصوره برای مدتی طوالنی ی ساکنان محلی، مدرسهکودک را کشت. به گفته ۳۰غیرنظامی از جمله  ۸۴

ی فراری از دیگر نقاط سوریه بوده است و غیرنظامیان در طول جنگ از بازار زدهمیزبان غیرنظامیان جنگ

وهای ائتالف تحت رهبری آمریکا احتیاطات اند. حمالت این نگرانی را ایجاد کرد که نیرطبقه استفاده کرده بوده

 الزم برای  به حداقل رساندن قربانیان غیرنظامی را به کار نبسته بودند.

 

 های خودسرانه، و شکنجهناپدیدشدگی اجباری، مرگ در بازداشت، بازداشت
، ۲۰۱۷در سوریه به شدت شایع بود. در سال  بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، شکنجه، و ناپدیدشدگی اجباری

ی مجزا را ثبت کرد که بیشتر آنها از سوی دولت بازداشت خودسرانه ۴۲۵۲ی سوری حقوق بشر بیش از شبکه

 هزار نفر همچنان مفقوداالثر هستند.۸۰، بیش از ۲۰۱۷ی این شبکه، تا اوت انجام شده بود. به گفته

 

، افشا کرد که ۲۰۱۲شده در سال س کامپیوتر و مدافع آزادی بیان بازداشت، مهندخرطبیل باسلدر اوت، همسر 

اند اما سرنوشت او اعدام کرده بوده ۲۰۱۵تأییدیه گرفته است که نیروهای دولتی همسر در بازداشتش را در سال 

دخول »داد که های خودسرانه تحت قانونی ادامه اند. دولت سوریه همچنین به بازداشترا مخفی نگاه داشته بوده

 کند.را جرم تعریف می« جنسی غیرطبیعی

 

 های مسلح غیردولتیهای گروهنقض
 یئت تحریرالشامه

، که بعد از اعالم قطع ارتباط با القاعده نامش را از جبهه النصره تغییر داده بود، در ژانویه، ائتالف جبهه فتح الشام

تحریرالشام را تشکیل دادند که بدل به گروه مسلط استان ادلب شد. های دیگری از اپوزیسیون هیئت به همراه گروه

ی غیرنظامیان و فعاالن های زیادی از جمله بازداشت خودسرانه، هیئت تحریرالشالم نقض۲۰۱۷در طی سال 



های غیرنظامیان معترض به کنترل هیئت تحریرالشام در استان محلی در ادلب مرتکب شد. در پاسخ به اعتراض

ها این گروه به معترضان شلیک کرد که منجر به مرگ و جراحت غیرنظامیان شد. همچنین طبق گزارش ادلب،

دوستانه اختالل ایجاد های انسانالمللی در امر رساندن کمکی بیندوستانههیئت تحریرالشام بر خالف قانون انسان

 کرد.

 

های مذهبی را هدف گرفت. در ماه مارس هیئت اقلیتها گذاری در ماشینضمناً هیئت تحریرالشام از طریق بمب

را به عهده گرفت. این قبرستان یک مکان مشهور  گذاری در قبرستان باب الصغیرتحریرالشام مسئولیت دو بمب

 ۴۴ها جان گذاریزیارت شیعیان در جنوب دمشق است. بنا به گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل، این بمب

 نفر دیگر را مجروح کرد. ۱۲۰کودک را گرفت و  ۸غیرنظامی از جمله 

 

 داعش

های داعش علیه غیرنظامیان بدون کاهشی ادامه پیدا با این که داعش کنترل مناطق وسیعی را از دست داد، نقض

های زمینی کرد. داعش در دفاعش از رقه و دیگر شهرها از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کرد و مین

 المللی را برای ممانعت از پیشروی نیروهای مهاجم به کار بست.ر سطح بینممنوع د

 

جویان داعش به شهر عقارب الصافیه حمله کردند که ساکنانش عمدتاً اسماعیلی، اقلیتی شیعه، در ماه مه ستیزه

ه در منبع آب شهر تیراندازهای قرار گرفتها توسط تکوقتی ساکنان شهر تالش کردند فرار کنند، در خیابانهستند. 

 ۱۲غیرنظامی از جمله  ۵۲ها کشته شدند. بنا به گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل، در مجموع و بر سقف خانه

 کودک کشته شدند. صد نفر دیگر هم مجروح شدند، از جمله دو دختر که سرشان آسیب جدی دید.

های این تأیید کرده بودند که داعش از سالح تحقیق مشترک سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات شیمیایی پیش از

 شیمایی و به شکل مشخص گاز خردل سولفور علیه غیرنظامیان استفاده کرده است.

 

 های مسلحدیگر گروه

های مسلح مختلف خطرها برای غیرنظامیان را افزایش داده است. کمیسیون تحقیق سازمان ملل درگیری میان گروه

های اندازیی خمپارههای غیرنظامی در نتیجههر درعا و ضمناً نابودی زیرساختساله در ش ۱۱مرگ یک کودک 

های های مسلح را مستند کرده است. کمیسیون تخمین زده است که کاربرد شکنجه و بازداشتآمیز گروهغیرتبعیض

 ی شرقی ادامه داشته است.های مسلح از جمله غوطهخودسرانه در مناطق تحت کنترل گروه

 

 )پ ی د(طق تحت کنترل حزب کردی اتحاد دموکراتیکمنا
ای از حمالت را برای بستن دفتر احزاب سیاسی مخالف نیتی در مناطق تحت کنترل پ ی د مجموعهنیروهای ام

ترتیب دادند و اعضای اپوزیسیون سیاسی و فعاالن را بازداشت کردند یا مورد آزار قرار دادند. بیشتر آنها بدون 

 اتهامی به آنها وارد شود بازداشت شده بودند. بیشتر زندانیان بعد از چند ماه آزاد شدند.این که هیچ 

 

های تحت کنترل نیروهای دموکراتیک هایی از شکنجه و بدرفتاری در تأسیسات زندانبان حقوق بشر گزارشدیده

دریافت کرده است.  -شده استائتالفی از نیروهای در نبرد با داعش که عدمتاً از ی پ گ تشکیل -سوریه)ق س د(

ی عادالنه افرادی را بدون اتهام زندانی کرده است. فعاالن های محاکمها به ساکنان محلی ق س د با نقض ضمانتبن

مسیر آنها که  خانمان شده از رقه و استان دیرالزور راجایی افراد بیدهند که ق س د آزادی جابهمحلی گزارش می

انسانی برای و شرایط  محدود کرده است شود،مناطق تحت کنترل ق س د منتهی میهای آوارگان در به کمپ

 کند.آوارگان را بدتر می

 

 های اجباریبحران آوارگان و تخلیه



ی موانع کشورهای همسایه از جمله لبنان، اردن، و ترکیه تالش کردند جریان ورودی بزرگ پناهندگان را به وسیله

ها و ای به سوریحقوقی، و حتی فیزیکی متوقف کنند. گزارش موارد شلیک مرزبانان ترکیهغیرقانونی اجرایی، 

شود به شلیک منجر به مرگ کودکی سه قاچاقچیان در تالش برای عبور از مرز ادامه دارد. از جمله این موارد می

 ساله در سپتامبر اشاره کرد.

 

ای نبال ورود برقرار کرد و مقررات تمدید اقامت سختگیرانههای به دهایی ویزامانند برای سوریلبنان محدودیت

جایی، دسترسی به آموزش، و دسترسی به مراقبت پزشکی از سوی پناهندگان وضع کرد که بر روی آزادی جابه

هزار  ۱۰ها در شهر مرزی عرسال در لبنان منجر به بازگشت حدود گذارد. بدتر شدن شرایط سوریاثر منفی می

 های مختلف سوری از جمله داعش شد.هللا و گروههای مذاکره شده بین حزبلب، عمدتاً تحت توافقسوری به اد

 

ی سوری را به شرایط ناامن در شدهی ثبتپناهنده ۴۰۰، مقامات اردنی هر ماه حدود ۲۰۱۷در پنج ماه ابتدایی 

شخص از اردن به سوریه بازگشتند. ی دیگر هم تحت شرایطی نامپناهنده ۵۰۰سوریه بازگرداندند. هر ماه حدود 

مقامات شواهد کمی برای خالفکاری از سوی این پناهندگان اراّئ کردند و فرصتی واقعی برای پناهندگان فراهم 

 نکردند تا به اخراج خود اعتراض کنند یا پیش از آن به دنبال کمک حقوقی بروند.

 

 المللی اصلیبازیگران بین

، روسیه، ایران، و ۲۰۱۷ی سازمان ملل در ژنو موفق به پیشرفت نشد. در ژانویهمذاکرات برگزار شده توسط 

ها در جنگ را ی قزاقستان دیدار کردند تا کاهش تشنجهای درگیری در شهر آستانهترکیه در کنار نمایندگان طرف

قی در ماه مه بر سر های متوالی در آستانه منجر به کاهش خشونت از طریق توافدنبال کنند. در حالی که مالقات

اند. دولت سوریه، روسیه، و دیگر زدایی شده است، آنها موفق به پایان کامل خشونت نشدهی تشنجچهار منطقه

 ها را نقض کردند. در اکتبر، ترکیه نیروهایی را به استان ادلب فرستاد.بسبازیگران به کرات این آتش

 

پایان  ع انسانی،ندسترسی امن و بدون ما ادامه داد که خواستار های شورای امنیتدولت سوریه به نقض قطعنامه

بمباران هوایی مثل استفاده از اندازی و آمیز تسلیحات در مناطق پرجمعیت، از جمله خمپارهکاربرد غیرتبعیض»

که ، و پایان کاربرد بازداشت خودسرانه، ناپدیدکردن، و ربودن، و آزادی هر کسی شده بودند «ایهای بشکهبمب

 خودسرانه بازداشت شده بوده است 

 

دار شورای امنیت برای محدود کردن ی پیشنهادها برای اقدامات معنیروسیه عالوه بر تبلیغ منفی و رد پیشگیرانه

همراه با دولت ایران، به فراهم کردن کمک نظامی برای دولت سوریه  ۲۰۱۷های دولت سوریه، در سال نقض

 ادامه داد.

 

ها برای هدف قرار دادن داعش در عراق و سوریه و همچنین حمایت رهبری ائتالفی از دیگر دولتآمریکا هم به 

ی دولت از نیروهای دموکراتیک سوریه در همان عملیات ادامه داد. در آوریل، آمریکا همچنین در پاسخ به استفاده

د. در ژوییه، آمریکا، اردن، و روسیه ای را علیه یک پایگاه هوایی سوریه ترتیب داسوریه از سالح شیمیایی حمله

 بس در جنوب سوریه توافق کردند.ی آتشبر سر ایجاد یک منطقه

 

المللی، سازوکاری بین»ای را تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۲۰۱۶در دسامبر 

جدی در سوریه ایجاد کرد تا ی جنایات آوری، حفظ، و تحلیل شواهد بالقوهرا برای جمع« غیرجانبدارانه، و مستقل

 ها را داشته باشد استفاده شوند.حاال یا در آینده در دادگاهی که صالحیت رسیدگی به نقض

 

ی اروپا راهبرد اتحادیه برای سوریه را تصویب کردند که شامل در آوریل، وزرای خارجی اعضای اتحادیه

های ی تقویت پاسخگویی در قبال جنایات جنگی و نقضها براشود و از تالشدوستانه میاقدامات سیاسی و انسان

کند. در ماه مه، پارلمان اروپا از تصویب این راهبرد استقبال کرد و بر نیاز به جدی حقوق بشر حمایت می

 المللی و داخلی تأکید کرد.پاسخگویی در سطوح بین



 

بود که در آن « ی سوریه و منطقهآیندهکنفرانس بروکسل برای حمایت از »ی اروپا میزبان در آوریل اتحادیه

 ۲۰۲۰-۲۰۱۸ی میلیارد یورو در دوره ۳.۵و  ۲۰۱۷میلیارد یورو در سال  ۵.۶کنندگان متعهد به پرداخت کمک

الذکر در نظر گرفته میلیون دالر برای حمایت از سازوکار فوق ۱.۵اعالم کرد که  شدند. در ژوئن، کمیسیون اروپا

در  ۲۰۱۸کنندگان در بهار دیه اعالم کرد که به دنبال میزبانی دومین کنفرانس کمکاست. در سپتامبر، اتحا

 بروکسل است.

 

ها در چندین کشور از جمله سوئد، آلمان، و فرانسه تحت اصل اختیارات جهانی افرادی را تحت پلیس و دادستان

گی، و جنایت علیه بشری در سوریه بازرسی قرار دادند که متهم به ارتکاب جنایاتی جدی مثل شکنجه، جنایات جن

 بودند.

 

 


