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Κυβερνητικές δυνάμεις και μη κρατικές ένοπλες ομάδες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, άλλες 
παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με ατιμωρησία, στην εσωτερική ένοπλη σύγκρουση. Κυβερνητικές δυνάμεις 
πραγματοποίησαν αδιάκριτες επιθέσεις και επιθέσεις που στόχευαν άμεσα τους πολίτες, 
βομβαρδίζοντας άμαχο πληθυσμό σε κατοικημένες περιοχές και ιατρικές εγκαταστάσεις με 
πυροβολικό, όλμους, βόμβες βαρέλια και, σύμφωνα με πληροφορίες, χημικές ουσίες, 
σκοτώνοντας αμάχους. 

Κυβερνητικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης συνεχή πολιορκία, παγιδεύοντας τους 
πολίτες και στερώντας τους τρόφιμα, ιατρική περίθαλψη και άλλες ανάγκες. Οι δυνάμεις 
ασφαλείας συνέλαβαν αυθαίρετα και συνέχισαν να κρατούν χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένων 
των ειρηνικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και ανθρωπιστικών οργανώσεων και παιδιά. 

Κάποιοι υποβλήθηκαν σε εξαναγκαστική εξαφάνιση και άλλοι σε παρατεταμένη κράτηση ή 
άδικες δίκες. Οι δυνάμεις ασφαλείας διέπραξαν συστηματικά βασανιστήρια και άλλες μορφές 
κακομεταχείρισης κρατουμένων, χωρίς να τιμωρηθούν - χιλιάδες κρατούμενοι έχασαν τη ζωή 
τους ως αποτέλεσμα των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης μεταξύ του 
2011 και 2015. 

Μη κρατικές ένοπλες ομάδες που ελέγχουν ορισμένες περιοχές και διεκδίκησαν άλλες 
πολιορκώντας αδιακρίτως κυρίως περιοχές αμάχων. Η ένοπλη ομάδα Ισλαμικό Κράτος (IS) 
πολιόρκησε πολίτες στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές, πραγματοποιώντας 
άμεσες επιθέσεις εναντίον αμάχων και αδιάκριτες επιθέσεις συμπεριλαμβανομένων των 
βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας, χημικές επιθέσεις και άλλους βομβαρδισμούς 
κατοικημένων περιοχών, διαπράττοντας πολυάριθμες παράνομες δολοφονίες, 
συμπεριλαμβανομένων των αιχμαλώτων. 

Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του  IS και άλλους 
στόχους, στις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άμαχοι. Τον Σεπτέμβριο, η Ρωσία ξεκίνησε 
αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με πυραύλους σε περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες 
ομάδες της αντιπολίτευσης και στόχους του IS, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες 
άμαχοι. 
 
Μέχρι το τέλος του έτους, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι η σύγκρουση είχε προκαλέσει το θάνατο 250.000 
ανθρώπων, αναγκάζοντας 7,6 εκατομμύρια ανθρώπους να εκτοπιστούν στο εσωτερικό, ενώ 
οδήγησε 4,6 εκατομμύρια ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες στο εξωτερικό. 

 
Υπόβαθρο 

Η εσωτερική ένοπλη σύρραξη της Συρίας, η οποία ξεκίνησε μετά από αντικυβερνητικές 
διαδηλώσεις το 2011, μαινόταν όλο το χρόνο. Κυβερνητικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους, 
συμπεριλαμβανομένης της λιβανικής Χεζμπολάχ και μαχητών του Ιράν, ήλεγχαν το κέντρο της 
πρωτεύουσας Δαμασκού και ένα μεγάλο μέρος της δυτικής Συρίας, ενώ μια σειρά μη κρατικών 
ένοπλων ομάδων ήλεγξαν ή διεκδίκησαν άλλες περιοχές, μερικές φορές πολεμώντας η μια την 
άλλη. 
 
Συμπεριέλαβαν επίσης ομάδες που κατά κύριο λόγο καταπολεμούσαν τις κυβερνητικές 
δυνάμεις, όπως αυτές που συνδέονται με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό και άλλους, 
συμπεριλαμβανομένων των Ahrar al-Sham -  Jabhat al-Nusra, το συριακό παρακλάδι της al-



Qaida ,IS - και τις δυνάμεις της Αυτόνομης Διοίκησης που ιδρύθηκε από κουρδικούς θύλακες 
της βόρειας Συρίας. 

Διαφωνίες στο εσωτερικό του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ παρακώλυσαν προσπάθειες 
για να επικρατήσει ειρήνη, αλλά το Συμβούλιο ενέκρινε διάφορα ψηφίσματα για τη Συρία. Τον 
Φεβρουάριο, το ψήφισμα 2199 κάλεσε τα κράτη να εμποδίσουν τη μεταφορά όπλων και 
κεφαλαίων για το IS και το Jabhat al-Nusra. Τον Μάρτιο, το ψήφισμα 2209 καταδίκασε τη χρήση 
του χλωρίου ως όπλο πολέμου και είπε ότι οι υπεύθυνοι για τη χρήση του θα πρέπει να 
λογοδοτήσουν, ενώ υποστήριξε τη χρήση στρατιωτικής δράσης, οικονομικών κυρώσεων ή 
άλλων μέσα εναντίον όσων δεν συμμορφώνονταν. 

Τον Αύγουστο, το ψήφισμα 2235 ζήτησε Ερευνητικό Μηχανισμό για να καθοριστεί η ευθύνη για 
τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία. Οι προσπάθειες του ΟΗΕ να μεσολαβήσει για την ειρήνη, 
σταδιακά, μέσω μιας κατάπαυσης του πυρός στο Χαλέπι ή μέσω άλλων πολυμερών 
συνομιλιών, ήταν ανεπιτυχείς. Ξεκίνησαν διεθνείς διαπραγματεύσεις γνωστές ως «Vienna 
Process» που είχαν σκοπό να οδηγήσουν σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και 
της δυνάμεις της αντιπολίτευσης της Συρίας τον Ιανουάριο του 2016. 
 
Η ανεξάρτητη διεθνής Εξεταστική Επιτροπή για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, που 
ιδρύθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2011, συνέχισε να 
παρακολουθεί και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που 
διαπράχθηκαν από τα δύο μέρη της σύγκρουσης, αν και εξακολουθούσε να μην επιτρέπεται 
από την κυβέρνηση η είσοδός της στη Συρία. 

Ένας διεθνής συνασπισμός των κρατών υπό την ηγεσία της Αμερικής συνέχισε να 
πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον του IS και ορισμένων άλλων ένοπλων ομάδων 
στη βόρεια και ανατολική Συρία. Οι επιθέσεις, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2014 φέρονται 
να σκότωσαν δεκάδες αμάχους. Η Ρωσία ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές σε υποστήριξη της 
συριακής κυβέρνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, τυπικά κατά του IS αλλά ουσιαστικά εναντίον 
ένοπλων ομάδων που μάχονται τόσο την κυβέρνηση όσο και το IS και τον Οκτώβριο εκτόξευσε 
πυραύλους Κρουζ σε στόχους στη Συρία. Οι ρωσικές επιθέσεις φέρονται να σκότωσαν 
εκατοντάδες αμάχους. 
 
Αρκετές επιθέσεις που φαίνεται πως ήταν από το Ισραήλ στο εσωτερικό της Συρίας στόχευσαν 
την Χεζμπολάχ, κυβερνητικές θέσεις της Συρίας και άλλους μαχητές. 

 

Αδιάκριτες και άμεσες επιθέσεις εναντίον αμάχων 

Κυβέρνηση και συμμαχικές δυνάμεις συνέχισαν να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου και άλλες 
σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιθέσεων 
εναντίον αμάχων και αδιακρίτων επιθέσεων. Κυβερνητικές δυνάμεις επιτέθηκαν επανειλημμένα 
σε περιοχές που ελέγχονται ή διεκδικούνται από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης, 
σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους και καταστρέφοντας περιουσίες πολιτών σε 
παράνομες επιθέσεις. Διεξήγαγαν αδιάκριτες επιθέσεις και άμεσες επιθέσεις εναντίον αμάχων 
σε κατοικημένες περιοχές, μέσω βομβαρδισμών πυροβολικού, αεροπορικών επιδρομών, ή 
χρησιμοποιώντας συχνά μη επανδρωμένες, εξαιρετικά εκρηκτικές βόμβες-βαρέλια που έριχναν 
από ελικόπτερα. 

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, 
συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. Για παράδειγμα, μια επίθεση με βαρέλι βόμβα στο 
Baideen στο Aleppo, στις 5 Φεβρουαρίου σκότωσε τουλάχιστον 24 πολίτες και τραυμάτισε 80. 
Μια αεροπορική επίθεση στην αγορά του Sahat al Ghanem στη Duma στις 16 Αυγούστου 
σκότωσε περίπου 100 άμαχους και τραυμάτισε εκατοντάδες. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί 
ευθύνονταν για το ήμισυ του συνόλου των μη στρατιωτικών θανάτων, σύμφωνα με το Κέντρο 
Τεκμηρίωσης Παραβιάσεων, μια συριακή ΜΚΟ. 

 
 
 
Κυβερνητικές δυνάμεις προέβησαν επίσης σε δεκάδες υποπτευόμενες επιθέσεις αερίου 
χλωρίου σε περιοχές που ελέγχονται από μη κρατικές ένοπλες ομάδες, ιδιαίτερα στο Idleb, 
προκαλώντας θανάτους αμάχων. Σε μια επίθεση στις 16 Μαρτίου, κυβερνητικά ελικόπτερα 



φέρονται να έριξαν βαρέλια που περιέχουν χλώριο σκοτώνοντας μια οικογένεια πέντε ατόμων 
και τραυματίζοντας περίπου 100 άμαχους γύρω από το Sermin στο Idleb. 

 

Πολιορκίες και άρνηση πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια 

Εξακολούθησε να υπάρχει παρατεταμένη πολιορκία κυρίως των κατοικημένων περιοχών μέσα 
και γύρω από τη Δαμασκό, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ghouta, Daraya και 
Yarmouk, εκθέτοντας τους κατοίκους σε λιμοκτονία και στερώντας τους την πρόσβαση στην 
ιατρική περίθαλψη και άλλες βασικές υπηρεσίες, ενώ υποβάλλονταν σε επανειλημμένες 
αεροπορικές επιδρομές, πυροβολικό βομβαρδισμό και άλλες επιθέσεις. Κυβερνητικές 
δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Λιβανέζων μαχητών της Χεζμπολάχ, άρχισαν να 
πολιορκούν το Zabadani και τις κοντινές πόλεις και χωριά στη νοτιοδυτική Συρία, τον Ιούλιο, 
εκτοπίζοντας βίαια χιλιάδες αμάχους στη Madaya, την οποία κυβερνητικές δυνάμεις 
πολιόρκησαν επίσης και βομβάρδιζαν αδιακρίτως, προκαλώντας απώλειες αμάχων. 

 

Επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις και εργαζομένους 

Οι κυβερνητικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχεύουν εγκαταστάσεις υγείας και ιατρικό 
προσωπικό σε περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης. Έχουν 
επανειλημμένα βομβαρδιστεί νοσοκομεία και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις, απαγόρευσαν ή 
περιόρισαν την παροχή των ιατρικών προμηθειών στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε πολιορκημένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, και διατάραξαν ή απέτρεψαν την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε αυτούς τους τομείς συλλαμβάνοντας ιατρικό προσωπικό 
και εθελοντές. Η ΜΚΟ Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγόρησε τις κυβερνητικές 
δυνάμεις ότι συστηματικά επιτίθενται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε περιοχές που 
ελέγχονται από ένοπλες ομάδες της αντιπολίτευσης και ότι ευθύνεται για τους θανάτους της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των 697 ιατρικών εργατών που σκοτώθηκαν στην Συρία μεταξύ του 
Απριλίου του 2011 και του Νοεμβρίου του 2015. 

 

Εσωτερική ένοπλη σύρραξη - βιαιοπραγίες των ένοπλων ομάδων 

Μη κρατικές ένοπλες ομάδες διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, άλλες παραβιάσεις του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Χρησιμοποιώντας τυφλά όπλα, δυνάμεις του IS διεξήγαγαν άμεσες επιθέσεις εναντίον αμάχων, 
καθώς και αδιάκριτες επιθέσεις. Φέρονται να ξεκίνησαν επίσης χημικές επιθέσεις με τη χρήση 
χλωρίου και χημικά αέρια μουστάρδας. Η συριακή American Medical Society, δήλωσε ότι το 
προσωπικό της έχει περιθάλψει περισσότερους από 50 πολίτες με συμπτώματα που 
υποδηλώνουν την έκθεση σε χημικές ουσίες αφού οι δυνάμεις του IS εξαπέλυσαν κονίαμα και 
πυροβολικά κοχύλια σε Marea, μια πόλη στο Aleppo, στις 21 Αυγούστου. Ένα μωρό πέθανε 
από την έκθεση. Οι δυνάμεις του ΙS επανειλημμένα επιτέθηκαν σε περιοχές που ελέγχονται 
από Κούρδους. Τουλάχιστον 262 πολίτες σκοτώθηκαν σε άμεσες επιθέσεις από IS κατά 
αμάχων στο Κομπάνι, στις 25 Ιουνίου. 

Ο IS και άλλες ένοπλες ομάδες χρησιμοποίησαν ασαφή εκρηκτικά όπλα, 
συμπεριλαμβανομένων κονιαμάτων και βλημάτων πυροβολικού σε επιθέσεις σε κατοικημένες 
περιοχές, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αμάχους. Τον Αύγουστο, οι ένοπλες ομάδες 
φέρεται να εξαπέλυσαν εκατοντάδες όλμους στο Fu'ah και στο Kefraya, δύο κυρίως σιίτικα 
χωριά, σκοτώνοντας 18 αμάχους σε αδιάκριτες επιθέσεις στην πόλη Deraa. 

 
Παράνομες δολοφονίες 

Οι δυνάμεις του IS με συνοπτικές διαδικασίες σκότωσαν κυβερνητικούς στρατιώτες που είχαν 
συλλάβει, μέλη των αντίπαλων ένοπλων ομάδων, εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης και 
άλλους πολίτες που είχαν συλληφθεί. Σε περιοχές της αλ-Raqqa, Deyr al-Zur και στο Ανατολικό 
Χαλέπι που ήλεγχε, επέβαλε αυστηρή εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου, πραγματοποιούσε 
συχνές δολοφονίες δημόσια, σε ατόμα που κατηγορούνται για αποστασία, μοιχεία κλοπή, ή 
λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Στις 30 Ιανουαρίου, αποκεφαλίζεται Ιάπωνας 
δημοσιογράφος Kenji Goto  που είχαν απαγάγει και τέσσερις ημέρες αργότερα κάηκε μέχρι 
θανάτου πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιορδανίας Muath al-Kasasbeh. Στις 3 Μαρτίου, 



μέλη του IS φέρονται να έριξαν έναν άντρα από έναν πύργο στην Tabqa, στην al-Raqqa, και 
στη συνέχεια να τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου εξαιτίας του πραγματικού ή υποτιθέμενου 
σεξουαλικού προσανατολισμού του. 

Στις 5 Ιουλίου στην Αλ-Raqqa ο IS συνοπτικά σκότωσε τον Faisal Hussein al-Habib και τον 
Bashir Abd alLadhim al-Salem, δύο ειρηνικών ακτιβιστών που φέρεται να είχαν γράψει για τις 
καταχρήσεις τους IS. 

Στις 5 Ιουλίου, κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει μερικά από τα παιδιά-στρατιώτες του 
προφανώς πυροβολούν νεκρούς κυβερνητικούς στρατιώτες που είχαν συλληφθεί, μπροστά 
από ένα πλήθος σε ένα αμφιθέατρο στην Παλμύρα. Δυνάμεις του IS κατέστρεψαν σκόπιμα 
αρχαίους ναούς και άλλα πολιτιστικά αντικείμενα στην Παλμύρα, μια παγκόσμια κληρονομιά 
της UNESCO, μετά από την κατάληψη τον Μάιο. Τον Αύγουστο, αποκεφαλίζεται ο Khaled 
alAsaad, ο επικεφαλής των αρχαιοτήτων στην Παλμύρα, ο οποίος κρατούνταν από το Μάιο. 
 
Και άλλες ένοπλες ομάδες διέπραξαν επίσης παράνομες δολοφονίες. Τον Ιούνιο, ο Jabhat al-
Nusra φέρεται να πυροβόλησε 20 πολίτες στο Kalb Loze, στο Idleb. Ο Jaysh al-Islam με 
συνοπτικές διαδικασίες σκότωσε υποτιθέμενη μέλη του IS που είχαν συλληφθεί, με βάση 
φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τις 25 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβριο, μαχητές του Jaysh al-
Fateh με επικεφαλής τον Jabhat al-Nusra σκότωσαν με συνοπτικές διαδικασίες 56 στρατιώτες 
της κυβέρνησης που είχαν συλληφθεί μετά την κατάληψη της Αεροπορικής βάσης Abu al-Dhuhr 
στο Idleb στις 9 Σεπτεμβρίου. 

 

Πολιορκίες και άρνηση της ανθρωπιστικής πρόσβασης 

Δυνάμεις του IS πολιόρκησαν περίπου 228.000 ανθρώπους σε κυβερνητικού ελέγχου δυτικές 
γειτονιές της πόλης Deyr al-Zur. Τοπική ακτιβιστές είπαν πως πέντε άμαχοι έχασαν τη ζωή τους 
τον Ιούλιο από την έλλειψη τροφίμων και ιατρικής περίθαλψης. Ο IS έκλεισε τις εγκαταστάσεις 
υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες απαγόρευσε στο γυναικείο ιατρικό προσωπικό να 
εργάζονται σε τομείς που ήλεγχε, περιορίζοντας την πρόσβαση των αμάχων στην ιατρική 
περίθαλψη. Για το μεγαλύτερο μέρος του έτους μη κρατικές ένοπλες ομάδες πολιόρκησαν 
περίπου 26.000 άτομα σε Zahraa και Nobel, βορειοδυτικά του Aleppo. 

 
Απαγωγές 

Αρκετές μη κρατικές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του IS ασχολήθηκαν με 
απαγωγές και ομηρία. Στις 23 Φεβρουαρίου, δυνάμεις του IS απήγαγαν περίπου 253 πολίτες 
από κυρίως Ασσυρία χωριά κατά μήκος του ποταμού Khabur στην al-Hasakeh. Περίπου 48 
αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, αλλά υπήρχαν φόβοι για την τύχη όσων εξακολουθούν να 
αγνοούνται, ιδιαίτερα αφού κυκλοφόρησε ένα βίντεο σχετικά με τους απαχθέντες τον Οκτώβριο, 
το οποίο έδειχνε τρεις άγνωστα σώματα. Δεν υπήρξε καμία είδηση για την τύχη της Razan 
Zaitouneh υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον σύζυγό της Wa'el Hamada, 
Nazem Hamadi ή Samira Khalil. Οι τέσσερις απήχθησαν από άγνωστους ενόπλους στις 9 
Δεκεμβρίου 2013. Είχαν απαχθεί από το γραφείο του Κέντρου Τεκμηρίωσης Παραβάσεων και 
την Υπηρεσία Υποστήριξης Τοπικής Μικρών Έργων για την Ανάπτυξη στηνDuma, μια περιοχή 
που ελέγχεται από το Jaysh al-Islam και άλλες ένοπλες ομάδες 

 

Εσωτερικές ένοπλες συρράξεις – Καταχρήσεις από το PYD 

Στη βόρεια Συρία, μια αυτόνομη διοίκηση υπό την ηγεσία του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης, 
ήλεγχε τα κουρδικό Αφρίν, το Κομπάνι (γνωστό και ως Αϊν αλ-Αράμπ). Οι δυνάμεις ασφαλείας 
του καθεστώτος και η αστυνομίας εκτόπισε ανθρώπους από 10 πόλεις και χωριά, 
συμπεριλαμβανόμενης της πόλης Χουσεϊνίγια τον Φεβρουάριο και απέτρεψε εκτοπισμένους 
πολίτες από την επιστροφή στις εστίες τους στη Σουλούκ, μία πόλη στην επαρχία αλ-Ράκα, τον 
Ιούλιου, μετά την επικράτηση επί του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή. Προχώρησαν επίσης 
σε προληπτικές συλλήψεις, τιμωρίες και άδικες δίκες υπόπτων για συμμετοχή σε ένοπλες 
ομάδες. Αναφέρθηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν ανήλικους στρατιώτες. 

 

Επιθέσεις από διεθνείς συνασπισμούς 



Ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές ενάντια στο Ισλαμικό 
Κράτος και ορισμένες ένοπλες ομάδες στη βόρεια και ανατολική Συρία, που ξεκίνησαν το 2014. 
Κάποιες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους αμάχων. Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι 243 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τις επιδρομές του 
συνασπισμού κατά τη διάρκεια του έτους. Στις 30 Απριλίου, αναφέρθηκε ότι αεροπορικές 
επιδρομές του συνασπισμού σε θέσεις το ISIS στο Χαλέπι σκοτώθηκαν 64 άμαχοι. 

 

Επιθέσεις από ρωσικές δυνάμεις 

Η Ρωσία παρενέβη στις συγκρούσεις υπέρ της συριακής κυβέρνησης, ξεκινώντας μια σειρά 
αεροπορικών επιθέσεων στις 30 Σεπτεμβρίου κυρίως κατά ένοπλων δυνάμεων της 
αντιπολίτευσης. Την ίδια μέρα, ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην επαρχία Χομς οδήγησαν 
στο θάνατο τουλάχιστον43 πολίτες. 

Στις 7 Οκτωβρίου, ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους προς τη Συρία από πλοία που 
βρίσκονταν στην Κασπία Θάλασσα. Ένας πύραυλος σκότωσε 5 πολίτες και κατέστρεψε 12 
σπίτια στην Νταράτ Ιτζα, στην επαρχία του Χαλεπίου. Στις 20 Οκτωβρίου, δύο πιθανότατα 
ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις χτύπησαν υπαίθριο νοσοκομείο, σκοτώνοντας 13 πολίτες και 
σταματώντας τη λειτουργία του νοσοκομείου. Στις 29 Νοεμβρίου ρωσικό αεροσκάφος 
εκτόξευσε τρεις πυραύλους σε αγορά της πόλης Αρίχα, σκοτώνοντας 49 πολίτες. 
Συγκεντρωτικά, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 600 αμάχους και έχουν 
χτυπήσει τουλάχιστον 12 νοσοκομεία σε περιοχές που ελέγχονται από μη κρατικές ένοπλες 
ομάδες. 

 

Πρόσφυγες και εκτοπισμένοι 

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση προκάλεσε μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών. Περίπου 4,6 εκατ. 
άνθρωποι  εγκατέλειψαν τη Συρία μεταξύ 2011 και τέλους του 2015, σύμφωνα με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Περίπου 7,6 εκατ, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ 
για τα Ανθρωπιστικά Ζητήματα, εκτοπίστηκαν μέσα στη Συρία. Οι μισοί από αυτούς είναι 
παιδιά. Ο Λίβανος και η Ιορδανία συνέχισαν να μπλοκάρουν την είσοδο Παλαιστινίων 
προσφύγων από τη Συρία, καθιστώντας τους εντελώς ευάλωτους. Τουλάχιστον 500.000 Σύριοι 
πρόσφυγες πέρασαν μέσω ξηράς ή θάλασσας στην Ευρώπη αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
απέτυχαν να υποδεχθούν σημαντικό αριθμό των κατατρεγμένων. 

 
Υποχρεωτικές εξαφανίσεις 

Οι κυβερνητικές δυνάμεις κρατούν χιλιάδες φυλακισμένους χωρίς δίκη, συχνά σε συνθήκες 
εξαφάνισης. Δεκάδες χιλιάδες άτομα παραμένουν καταδικασμένα σε εξαφάνιση, μετά το 
ξεκίνημα των εχθροπραξιών το 2011. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται φιλήσυχοι 
κριτικοί και αντίπαλοι της κυβέρνησης, όπως επίσης και συγγενείς που καταζητούνται από τις 
αρχές. Ανάμεσα σε αυτούς που παραμένουν εξαφανισμένοι από το 2012 είναι στελέχη του 
Εθνικού Συμβουλίου Συνεργασίας για τη Δημοκρατική Αλλαγή, που συνελήφθησαν στις 20 
Σεπτεμβρίου 2012. Παράλληλα παρατηρούνται βασανιστήρια και περιστατικά 
κακομεταχείρισης, προληπτικές συλλήψεις και τιμωρίες, ενώ η θανατική ποινή επιβάλλεται για 
πολλά αδικήματα. 

 

 


