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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والعشرون

 من جدول األعمال 4البند 
 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلَّب اهتمام المجلس بها

 *0Fبشأن الجمهورية العربية السوريةتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة   

 موجز  
ن  امموويةـ  العبليــ  الـــوية  ـــاة  تـــال  ممــداا وللــداتا تعــاين وطــأة عمليــات  

تصف وةصاي ال هـوادة ميوـا  وتُبتكـب جمـازي ةفلـت مبتكبوهـا مـن العقـاب  وتـد اخـفـت 
 15ت يف الفـرتة مـن أعداٌد كبريٌة من الـويةني  وةـنـاول هـذا الـقبةـب الـحقيقـات الـيت أُجبةـ

 258  وتــند االــنـاجات اليت خلص نليوا الـقبةب نىل 2013متوز/ةوليه  15أةاي/ماةو نىل 
 مقالل  ونىل غري ذلك من األدل  اليت ُمجعت 

وتــد واصــلت القــوات احلكوميـــ  والقــوات املواليــ  للحكومـــ  شــّن هجمــات واــــع   
ل وتعذةب واغـصاب ونخفاء تـبي، وهـي النطاق على الـكا  املدنيني مبتكبً  أعمال تـ

أعمــال تشـــكل جـــبائم ضـــد اإلنـــاني   كمـــا تامـــت هـــذه القــوات مبحاصـــبة أةيـــاء ــــكني  
وأخضعـوا لعمليات تصف عشوائي  وايتكبت القوات احلكومي  انـواكات جـيم  حلقوق 
 اإلنـا ، كما ايتكبت جبائم ةبب تشـمل الـعـذةب وأخـذ البهـائن والقــل العمـد واإلعـدام
دو  حماكم  ومقًا لألصول القانوني ، وعمليات اغـصاب واعـداءات على األعيا  احملميـ ، 

 وأعمال اب 
كمـا ايتكبــت الموعــات املــلح  املناهضــ  للحكومــ  جـبائم ةــبب مشلــت القـــل  

العمد واإلعدام دو  حماكم  ومقاً لألصول القانوني ، والـعذةب وأخذ البهائن واالعـداء على 
أةضـًا عمليـات ةصـاي وتصـف عشـوائي لألةيـاء  الموعـاتهـذه احملميـ   ونّفـذت  األعيـا 
 املدني  

__________ 
 تُعممم مبمقات هذا الـقبةب كما ويدت ولاللة  اليت تُدممت با مقط  * 
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وتامت الموعات املـلح  املناهض  للحكوم  والموعات املـلح  الكبدة  لـجنيد  
 يف األعمال القـالي    واــخداموماألطفال 

كو  لأعماهلم هذه ن  مبتكيب هذه االنـواكات وامبائم من األطباف كام  نمنا ةنـو 
 ، وهم ال خيشو  املـاءل   وال لّد من تقدمي هؤالء نىل العدال  الدويلالقانو  

وليس مث  ةلٌّ عـكبي للنزاع  أما ما ةفعله أولئك الذةن ةقدمو  األـلح  مليس  
  ماملـاي الوةيد حنو حتقيق الـالم هو الـعي إلجياد ةل ةقوم علـى النصبنال خلق أوهام 

 ويد يف ليا  جنيف أـاس ما 
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 مقدمة -أوالً  
(تعبض من  الـحقيق الدولي  املــقل  لشأ  اممووية  العبلي  الـوية  -1

1F

يف هذا الـقبةب  )1
أةاي/ماةو  15االــنـاجات اليت خلصت نليوا لاالــناد نىل الـحقيقات اليت أُجبةت يف الفرتة من 

  2013متوز/ةوليه  15نىل 
، أ  ميـدد لفـرتة ــن  والةـ  اللجنـ  22/24وتـد تـبي جملـس ةقـوق اإلنــا ، يف تـبايه  -2

  17/1-اليت كا  اللس تد أنشأها أصًال مبوجب تبايه دن
(وةنبةي تباءة هذا الـقبةب مقرتنًا لالـقايةب الـالق  اليت صديت عن اللجن  -3

2F

2(  
ع جملس األمن على احلال  يف ، ُدعيت اللجن  نىل نطال2013ةزةبا /ةونيه  21ويف  -4

، أطلـع 67/262متوز/ةوليه، وعمـًال لقـباي اممعيـ  العامـ   29اممووية  العبلي  الـوية   ويف 
 يئيس اللجن  اممعي  العام  على ةال  ةقوق اإلنـا  يف اممووية  العبلي  الـوية  

 التحدِّيات  -ألف 

العبليـ  الــوية  تـد تيمـد نىل ةـد كبــري ن  عـدم الــماح للجنـ  لالـدخول نىل امموويةـ   -5
تديتا على الوصول نىل الضحاةا من األطـباف كامـ  وعلـى عـبض صـوية كاملـ  للنـزاع  مـإجباء 
حتقيق شامل ةـطلمب نتاة  الوصول نىل موتع األةداث واحلصول على مجيع املعلومات املـاة  

ؤخبًا يف هذا البلد كل من املمثل  والوصول نىل مجيع الشوود  ولكن البعثات اليت اضطلع با م
اخلاص  لألمني العام املعني  لاألطفال والنزاع املـلح، ولعث  األمم املـحدة للـحقيق يف ادعاءات 
اــخدام األـلح  الكيميائي ، تبعث على األمل لأ  تـمكن اللجن  من زةاية البلد يف املــقبل 

 القبةب 
ًا نىل البعثــ  الدائمـ  للجموويةـ  العبليـ  الـــوية   متوز/ةوليـه، وجوـت اللجنـ  طلبـ 2ويف  -6

كبيت ميه طلب نتاة  وصوهلا نىل هذا البلد والـمـت معلومات عن األةداث اليت وتعت يف 
متوز/ةوليـه، وجوـت اللجنــ   16القصـري يف أةاي/مـاةو وةزةبا /ةونيـه (انظــب املبمـق األول)  ويف 

ل أعضاء اللجن  نىل اممووية  العبلي  الـوية  من طلباً نىل وزةب اخلايجي  ةدعو نىل نتاة  وصو 
آب/أغـــطس،  5أجـل حبــث ــبل القيــام لزةــاية يف املـــقبل  ومل تـلــقم اللجنـ  أةــ  يدود  ويف 

لت مذكبة شفوة  نىل املمثل الدائم للجموويةـ  العبليـ  الــوية  لـدى األمـم املـحـدة طُلبـت  أُـي
 ميوا معلومات من احلكوم  

__________ 
 لونيت  وميـيت مونـايلو  وكايال دةلكونينغ ألو زةد، وكايةن  أعضاء اللجن  هم لاولو ـريجيو لنوريو (البئيس)،  )1(
)2( S-17/2/Add.1و ،A/HRC/19/69و ،A/HRC/21/50و ،A/HRC/22/59و ،A/HRC/23/58  
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 ةالمنهجي -باء 

ــات املـبعــ  عــادًة يف  -7 اـــندت املنوجيــ  املــــخدم  يف نعــداد هــذا الـقبةــب نىل املماـي
ةات  أعمال ما  الـحقيق ويف الـحقيقات املـعلمق  حبقوق اإلنـا ، مع تكييفوا ملباعاة الـحدم
املـذكوية أعـاله  واعـمــدت اللجنـ  يف املقــام األول علـى مـا ةصــلت عليـه مــن نمـادات مباشــبة 

 كيد صح  ما خلصت نليه من اــنـاجات لـأ
مقاللــ  أُجبةــت يف املنطقـــ  ويف  258وتــــند املعلومــات الــوايدة يف هـــذا الـقبةــب نىل  -8

جنيف، مبا يف ذلك عرب الـكاةب واهلـاتف  وتـد وصـل اآل  العـدد اإلمجـايل للمقـالالت الـيت 
   مقالل 2 091نىل  2011أُجبةت منذ ننشاء اللجن  يف أةلول/ـبـمرب 

كمــــا ّمت مجـــــع وحتليــــل صـــــوي وتـــــجيالت ميـــــدةو وصــــوي ملـقطـــــ  لواـــــط  األتمـــــاي  -9
جالت طبي   وشكلت الـقايةب الوايدة من ةكومات ومن  االصطناعي  وتقايةب طب شبعي ـو
مصادي غري ةكومي ، نضام  نىل دياـات حتليلي  أكادميي  وتقايةب صـادية عـن األمـم املـحـدة، 

 جزءًا من الـحقيق 
ظل معياي اإلثبات املــخدم يف الـقايةب الـالق  ـايةاً  وهذا املعياي ةُــوىف عندما وة -10

تُؤكمد صح  األةداث نىل ةد تصبح لدى اللجن  عنده أـباب معقول  تدعو نىل االعـقاد لأ  
 األةداث تد وتعت كما ُوِصفت 

اءات نيهاليـ " وتد ةققت اللجنـ  يف عـدد مـن األةـداث الـيت ميكـن أ  تُــممى "اعــد -11
"نيهالاً"  وعندما ةنطبق وصـف النـزاع لأنـه نـزاع مــلح غـري دويل وتكـو  اموـات املبتكبـ   أو

املشـبه با أطباماً يف النزاع، تقيمم اللجن  مدى مشبوعي  هجوم ما يف نطاي أةكام القانو  الدويل 
م ةكو  الةبض الوةيد منه هو اإلنـاين والقانو  الدويل حلقوق اإلنـا   وةُعـرب حمظوياً أيُّ هجو 

 لث البعب يف صفوف الـكا  املدنيني 

 السياق -ثانياً  

 السياسي السياق -ألف 

يف  ااحلال  يف اممووية  العبلي  الـوية  يف اجـماع عقدته جمموع  أصدتاء ـويةُحبثت  -12
ا الشمالي  يف الدوة  يف ةزةبا /ةونيه وكذلك على هامش مؤمتب تم  جمموع  الثماني  يف أةبلند

الـوصل نىل  ةزةبا /ةونيه دو  أ  ةـّم على ما ةبدو نةباز أي تقدم ةُذكب يف اجتاه 18و 17
ةـل للنــزاع  ولــالنظب نىل اــــمباي انـــداد األمــق أمـام الـوصــل نىل تـــوة  ـياـــي ، مقــد كــا  

 ـفاوض لل للـطويات العـكبة  اماية  على األيض تأثريها على اــعداد األطباف املـحايل 
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وعلى البغم من اموود املبذول  من تبل املمثل اخلاص املشرتك لألمم املـحدة وجامع   -13
ـوية ، مل ةــنم لعد الـوصل نىل اتفاق ةول موعد عقد املؤمتب املقرتح يف املعين لالدول العبلي  

ـال جنيف  وتد وامقت احلكوم  الـوية  والقوات الكبدة  الـوية ، من ةيث املبـدأ، علـ ى نـي
ومدةن منفصلني نىل املؤمتب  ولعد أ  جعل االئـالف الوطين الـويي مشايكـه يف املؤمتب مشبوط  
حبـدوث حتـول يف زخــم العمليـات العـــكبة ، ةبـدو أنــه تـد وامــق اآل ، مـن ةيــث املبـدأ، علــى 

 ةضوي املؤمتب 
اهض  للحكوم  وةعـقد كل من الموعات املـلح  احلكومي  والموعات املـلح  املن -14

أ  لاــطاعـوما حتقيق نصب عـكبي  وةومب مؤةدو كل منوما غطاًء ـياـيًا هلما ومـاعدة 
 مالي  ومعدات عـكبة ، مما حيول النزاع الـويي نىل ةبب لالوكال  عن مصاحل نتليمي  ودولي  

 األطراف -1 
 املنـــاطق تواصــل احلكومـــ  العمــل جاهـــدة علــى تـــومري األمــن واخلـــدمات األـاـــي  يف -15

 اخلاضع  لـيطبتا ةيث شودت األوضاع املعيشي  مزةدًا من الـدهوي 
، انـخب 2013متوز/ةوليه  6وال تزال املعايض  الـوية  تعاين من صباع داخلي  مفي  -16

االئـالف الوطين الـويي يئيــًا جدةـدًا هـو أمحـد عاصـي امبلـا وذلـك لعـد مضـي تبالـ  ثالثـ  
هيـو مربيًا  اخلطيب  ولعد ذلك ليومني، اــقال يئيس الوزياء غـا أشوب على اــقال  معاذ 

ذلـك لعــدم القــدية علـى تشــكيل ةكومــ  مؤتــ  تُكلمــف مبومــ  نداية املنـاطق اخلاضــع  لـــيطبة 
املعايض   وعلى األيض، أدمى الفباغ الـياــي نىل تزاةـد الـفــت والـفكـك املـــمبةن للــلط  

ـــال الــذي شــودته حمامظــ  الالذتيــ  مــؤخبًا لــني لعــض القـــوات الـياـــي  ةـــبما دلم عليــه الق
 املـلح  املناهض  للحكوم  

ويف املنطق  الشمالي  الشبتي ، نشأ نـزاع علـى تقاــم الــلط  داخـل القيـادة الـياــي   -17
الكبدة  املوةدة يايًا حتت لواء اللس األعلى الكبدي  ويغم هذه الـوتبات، تدل الـصبحيات 

لبملانيـ  يف النـخالـات ت مؤخبًا عن ممثلي األةزاب الكبدة  علـى أنـه جيـبي اإلعـداد اليت صدي 
يـــبق االنـخالـات اــــفـاء علـى دــــوي مؤتـت جتــبي  املنـاطق اخلاضـع  للـــيطبة الكبدةـ   ـو

 صياغـه ةالياً 

 الُبعد اإلقليمي -2 
اإلـالمي  إلعال   مل تكرتث األطباف كام  للدعوة اليت وجوـوا تبكيا ومجووية  نةبا  -18

ـبةا  هدن  خـالل شـوب يمضـا ، وهـي دعـوة كـبيت نـداًء يف هـذا الشـأ  وجوـه األمـني العـام 
 لألمم املـحدة 

وتـد واصــل احللفــاء اإلتليميـو  تقــدمي الــدعم العــكبي واملــايل نىل احلكومــ   وةقاتــل  -19
شـيع  العـباتيني نىل ةزب اهللا اآل  جنبًا نىل جنب مع القوات احلكومي ؛ وةنـقل شـباب مـن ال
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أزم  العمل  اليت تواجه احلكوم  أما احلكوم   نىل جانب توات اممووية  العبلي  الـوية  للقـال 
مليايات دوالي   3.6لفضل تيام مجووية  نةبا  اإلـالمي  لـومري ائـمانات مببلغ مقد عومت مؤتـاً 

ـي، لينما ةـواصل تنفيذ صفقات وةُقال ننه جتبي مناتش  مـأل  تقدمي تبض من االحتاد البو 
كو ودمشق تبل اندالع النزاع اليت كانت تد أُلبمت األـلح    لني مـو

ة دول عبلي ، مبا ميوا اململك  العبلي  الـعودة  لايزو  وتد وجه يجال دةن ـن   -20 من عدم
بليـ  ومصب، دعوة نىل املـلمني الــن  مـن أجـل املشـايك  يف اموـاد ضـد ةكومـ  امموويةـ  الع

الـوية  ومؤةدةوا  كما صديت نداءات حتث على تقدمي املال والـالح للمجموعات املـلح  
 دعوة ـالق  وجووا أمين الظواهبي زعيم تنظيم القاعدة تلت املناهض  للحكوم ، وهي نداءات 

أكثب  وال ةزال النزاع ةؤثمب يف الدةناميات الـياـي  الداخلي  للبلدا  الاوية  وهذا ةـجلى -21
مـا ةـجلـى يف لبنــا : اشــباكات عنيفـ  يف طــباللس وصـيدا؛ وأعمـال خطــف وتفجـريات علــى 
الطبق وتصف عرب احلدود يف ـول البقاع؛ ونطالق صوايةخ وتفجـري ــياية يف لـريوت ةيـث 
لقي أةد املـظاهبةن مصـبعه خـالل اعـصـام أمـام ــفاية مجوويةـ  نةـبا  اإلــالمي   وكـل ذلـك 

  على تفّشي أعمال العنف  ولبنا  ةــضيف العدد األكرب من الالجئني ليس ـوى لضع  أمثل
الـويةني: مومقاً لبيانات مفوضي  األمم املـحدة لشؤو  الالجئني، للغ عدد الالجئني الـويةني 

شخصــــــــــــاً  وةــضــــــــــــيف األيد  أكثـــــــــــــب  665 978آب/أغـــــــــــــطس  1يف لبنــــــــــــا  ةــــــــــــىت 
م الــزعرتي علــى احلــدود الشــمالي  مــع الجــئ، وةرتّكــز يلــع هــذا العــدد يف خمـي 500 000 مـن

اممووية  العبلي  الـوية ، مما ةثري هواجس مـزاةدة نزاء تأثري ذلك على اتـصاد اململك  وأمنوا 
 واــقبايها 

متوز/ةوليه، هامجت نـبائيل موتعًا لالقبب من الالذتي  مــودمً  على ما ةبدو  5ويف  -22
ـــــــي  الصــــــنع  وهـــــــذا اهلجــــــوم، نضـــــــام   نىل اهلجمــــــات الــــــــالق  داخــــــل أياضـــــــي صــــــوايةخ يـو

اإلطـاي القـانوين لنـزاع ضـمن العبلي  الـوية ، ميكن أ  ةفضي نىل نعادة تقييم للنزاع  اممووية 
 مـلح دويل 

 السياق العسكري -باء 

لقد وصل النزاع نىل طبةق مـدود مع اتـناع كال الطبمني املـحـايلني لـأ  مـن املمكـن  -23
ى هــذا نىل اةــدام األعمـال القـاليــ  علـى امـــداد خطـوط معــايك أمضـو حتقيـق نصـب عـــكبي  

تواصلت أعمال القـال مع تيام كال الطبمني لـعزةز تواته يف معاتله و خمـلف  ون  كانت مـحبك   
البئيـي   وتواصل القوات احلكومي  ـيطبتا على مد  يئيـي  وعلى خطوط االتصاالت، لينما 

حميطــ  لاحملامظــات ضــ  للحكومــ  وجودهــا يف منــاطق واـــع  عـززت الموعــات املـــلح  املناه
الشمالي  والشبتي ، ويف املناطق الواتع  على امـداد احلدود مع األيد   وهناك املزةد من اموات 
اإلتليمي  اليت أخذت تبعى تدمُّقات املقاتلني واملعدات، وهو ما حيدث لشكل مـزاةد على أُـس 

ع نطاق النزاع ليـخطى ةدود  لعنف املقالل  ويف غضو طائفي ، مما ةفضي نىل تزاةد ا ذلك، تـو
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مـــن جدةــد جــذوة الــــوتبات يف البلــدا  الــاوية اهلّشـــ  وةـعــّبض الـــلم واألمـــن مـشـــعل البلــد 
 اإلتليميا  للخطب 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
مًا يف األشـوب الثالثـ   -24 املاضـي  ماـــعادت الــيطبة علـى أةزيت القوات احلكومي  تقـدُّ

ـيطبت عليوـا الموعـات املــلح ، كمـا عـززت ــيطبتا  لعض املناطق اليت ـبق أ  مقدتا ـو
 على مناطق مـنازع عليوا، وخباص  يف محص ويةف دمشق 

ولاــثناء مدةن  ةلب، أةكمت القوات احلكومي  تبضـوا على مد  يئيـي  ومناطق  -25
ويغم اموود اليت لذلـوا الموعات املـلح ، جنحت القوات احلكومي   تـميز لأمهي  اتـصادة  

يف احملامظــ  علــى ـــيطبتا علــى معظــم املواتــع العـــكبة  االـــرتاتيجي  وتواعــد القــوات اموةـــ  
هذه القوات خطوط اإلمداد اليت تـبلط   وعطّلت وخطوط االتصال البئيـي  يف ةلب وندلب

  احلدود الموعات املـلح  لشبكاتا عرب
والعشوائي  يف كثري من  ،وواصلت القوات احلكومي  االعـماد على القوة الناية  العنيف  -26

الــوداف املناطق اليت كانت هذه القوات عازمً  أو عاجزة عن اــعادتا عن طبةق  ،األةيا 
ذلــك شـىت أنـواع األـــلح  النايةـ ، مبـا يف ممنوجــ  العمليـات األيضـي   وتــد اـــخدمت لصـوية 

ملنع اــعادة احلياة الطبيعي  حتـت مناوئ  القذائف والطائبات احلبلي  واملدمعي  مــودم  مواتع 
  املناطق وملعاتب  ـكا  هذهاملناهض  هلا ـيطبة الموعات املـلح  

دت علـى القــال يف وتعـوم مـمبمـت القوات احلكومي  اليت خربت خوض املعايك ن  مث  -27
ـيت واـع ودعم لاألمباد من تبل احللفاء، مبا يف ذلك ــفادت من دعم لوجالـمبد تد امواجو  

املقّدم من تعّززت توة اميش لفضل الدعم املـزاةد و تزوةد هذه القوات مبــشايةن عـكبةني  
(توات الدماع الوطين

3F

أدمى هذا و ومشايك  توات أجنبي  غري نظامي ، وخباص  توات ةزب اهللا   )3
لقوة القـالي  والـعوةض عن اخلـائب الناشئ  عن ةاالت الوماة واالنشقاتات الدعم نىل تنشيط ا

 وعن تزاةد صعول  جتنيد توات جدةدة 
وظل صلب القوات العـكبة  واألمني  مبنأى عن االنشـقاتات الـيت شـودت اخنفاضـًا  -28
 ةىت يف صفوف الوةدات األتل ةظوًة لالثق   اً مطبد

 ة للحكومةالمجموعات المسلحة المناهض -2 
يف زت الموعــــات املـــــلح  املناهضــــ  للحكومـــــ  ـــــيطبتا علــــى منــــاطق واــــــع  عــــزم  -29

علــى مواتـع يئيـــي  يف لــيطبتا احملامظـات الشــمالي  والشـبتي  ولكنوــا أخفقـت يف االةـفــاظ 

__________ 
)3( A/HRC/23/58 22، الفقبة  
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ـيت نىل احلد على حنو خطري ـامات املــمبة ونقص الدعم اللوجأدمت االنقو محص ودمشق  
 ي  هلذه القوات على مواجو  العمليات اهلجومي  األخرية للقوات احلكومي  ياتلعملمن القدية ا

وتد نشأ عدٌد من جمموعات املـمبدةن املخـلف  اليت كانت يف البداة  منقـم  انقـامًا  -30
ة جبوات مع  شدةداً لكنوا تطويت لـشكل توة أكثب تنظيماً  ونشأت حتالفات تعمل عرب عدم

يما لني الموعـات  نال أ  هـذه الـحالفـات أخفقـت يف توةيـد هياكلوـا حتـت تزاةد الـعاو  م
تيادة مـماـك  وذلك لـبب اخـالف أهداموا وموايدها  وتد تقومضت جوود اللس األعلى 

ـيت املقدم اللوجللقيادة العـكبة  املشرتك  لـبب عجزه عن نضفاء الطالع املبكزي على الدعم 
القائم   ويف وتت أتبب، تزاةد اخلالف ميما لني الموعات ذات  وعن ندماج شبكات القيادة

الوالءات املخـلف ، وأمضى ذلك يف لعض األةيا  نىل ةدوث جمابات للـيطبة على املناطق 
 واملوايد 

كا  الدعم املـذلذب واملـقلمب املقدم نىل الموعات املـلح  من تبل عدد من البلدا  و  -31
اميًا لـصعيد أعمال القـال ولكنه مـن املـــبعد أ  ةـؤدمي لصـوية أـاــي  نىل واألمباد األثبةاء ك

حتدةد مـاي النزاع  وتد اــفادت من الدعم أـاـًا الموعـات املــلح  العاملـ  علـى امــداد 
ـطى مقــد مقـدت مــؤخبًا الــيطبة علــى  احلـدود  أمــا تلـك الموعــات املوجـودة يف املنــاطق الـو

 خطوط نمداداتا 
أما األـلح  اليت تُزومد با الموعات املـلح  املناهض  للحكوم  مـــألف أـاــًا مـن  -32

أـلح  صةرية وأـلح  خفيف  يغم أ  هذه الموعات تد اـــخدمت أةيانـًا ولصـوية مـزاةـدة 
نظــم أــــلح  مضـــادة للـــدلالات وأخـــبى مضــادة للطـــائبات  كمـــا اـــــخدمت تـــذائف اهلـــاو  

 ع عـكبة  وأمني ، مبا ميوا تلك املوجودة ضمن مناطق ـكني  واملدمعي  الــوداف موات
اط املعايض ، مقد تواصل العمل  -33 ويغم اموود املبذول  للحد من نفوذ املـطبمني يف أـو

على دمع املقاتلني املناهضني للحكوم  حنو الـطبُّف  ونىل جانب وجود عدد مـزاةد من املقاتلني 
، نضـام  نىل مـا تـاليـ لني املـطـبمني ومـا ةـمـعـو  لـه مـن تـديات األجانب، أدمى انضباط املقـات

وا عــّول علــيوم، نىل متكــني هــؤالء مــن أ  ةبــزّ حيظــو  لــه مــن مــبص أمضــل للوصــول نىل يعــاة ةُ 
العباق والشام  امماعات املعـدل  وتد أتام أكثب هذه الموعات تطبُّماً، مثل جبو  النصبة ودول 

يف الشـمال  وتضـمُّ دولـ  العـباق والشـام اإلــالمي  جمموعـ  دولــ  خاصـ  بـا  اإلــالمي  معاتـل
على تائم  العقولـات الـيت حتــف  بـا منـ   ،هي وجبو  النصبة ،العباق اإلـالمي  اليت أُديجت

 ) 1999(1267جملس األمن عمًال لقباي اللس 

 المجموعات الكردية المسلحة -3 
شبق البلـد ةيـث تعـاظم  -كبدة  يف مشال اندلعت أعمال عنف مـلح يف املناطق ال -34

) اليت أعطت األولوة  ملوتفوا YPGدوي امليليشيات احمللي  يف النزاع  موةدات احلماة  الشعبي  (
احليادي وحلماة  املناطق الكبدة  اشـبكت مع كل من القوات احلكوميـ  والموعـات املــلح  
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وعـــات املــــلح  املـطبمـــ  املناهضـــ  املناهضـــ  للحكومـــ   وتصـــاعدت ةـــدة الــــوتبات مـــع الم
 للحكوم   كما تزاةدت النزاعات لني الموعات الكبدة  

 االقتصادي واإلنساني -السياق االجتماعي  -جيم 

نىل أكثب من  600 000، زاد عدد الالجئني من تبال  2013منذ كانو  الثاين/ةناةب  -35
 مليو  شخص  1.85

ةدة الـوتبات لني الالجئني والـمعات املضـيف  هلـم  وأدى تدمق الالجئني نىل تزاةد  -36
مفي خميمات الالجئني، تـعبض النـاء والفـيات لالــةالل امنـي والزواج القـبي واالجتاي   

علــى كمـا تـزاةـد ةـوادث العنـف املنـزيل  وتـد أدت مشـاق العـيش نىل نجبـاي لعـض الالجئـني 
 العودة نىل اممووية  العبلي  الـوية  

اخنفضت صاديات النفط ألـباب منوـا العقولـات املفبوضـ   وخيضـع لعـض ةقـول و  -37
النفط اآل  لـيطبة توات املعايض ، مبا ميوا تلك القوات اليت تنـمـي نىل تنظـيم القاعـدة والـيت 

(تــفيد من مبيعات النفط
4F

وتقلص القطاع الصناعي لـبب تدمري املصانع وكذلك لـبب  ،)4
ةــبق احملاصــيل وتعطيــل األنشـط  الزياعيــ  نىل يمــع أـــعاي الـــلع، العقولـات املفبوضــ   وأدى 

 ميوا الدتيق  مبا
ويغـم اــــمباي تزاةــد أعــداد األشــخاص الــذةن حيـــاجو  نىل مـــاعدة عاجلــ ، تامــت  -38

لإعات  توصيل املـاعدة اإلنـاني   ويغم القيود هلا احلكوم  ولعض الموعات املـلح  املناهض  
ل لعـض املعونـات ولكنوـا كانـت غـري كاميـ  لـلبيـ  االةـياجـات املـزاةـدة األمنيـ ، أمكـن توصـي

مليو  شخص  2.8للـكا  املـأثبةن  وظل الوصول نىل لعض األماكن مـعذياً  وهناك تبال  
يف ةلـب ومحـص ودمشـق  صـبةحيــاجو  نىل املــاعدة داخـل البلـد  أمـا الوضـع يف املنـاطق احملا

 مشدةد الصعول  
ملياي  3.1بات وكاالت املعون  الـالع  لألمم املـحدة نىل أنه ةلزم تومري مبلغ وتُشري تقدة -39

دوالي ملـاعدة الـكا  املــأثبةن يف امموويةـ  العبليـ  الــوية  ويف البلـدا  الـاوية وذلـك ةـىت 
  ومل ةــم الومـاء نال لنصـف الـعوــدات الـيت تطعـت يف مـؤمتب املـاحنني الــدويل 2013ااةـ  عـام 
  2013قد يف الكوةت يف كانو  الثاين/ةناةب الذي عُ 

__________ 
، أجـــبى االحتــــاد األويويب تصـــوةـاً مقـــبي يمــــع العقولـــات لـمكـــني جمموعــــات أخـــبى مــــن 2013 يف أةاي/مـــاةو )4(

 املعايض  من ليع النفط الذي تـيطب عليه 
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 االنتهاكات المتعلقة بمعاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال -ثالثاً  

(المجازر وغيرها من أعمال القتل غير المشروع -ألف 
5F

5( 

تنـوــك القـانو  الـدويل الـذي ُجيــّبم عمـد ةـعـبض األمـباد لصـوية منـظمــ  ألعمـال تــل  -40
واإلعدامات اليت تـم دو  حماكم  ومقًا لألصول القانوني   وحيظب القـانو  العمد ـل أعمال الق

املشـرتك  لـني اتفاتيــات  3الـدويل حلقـوق اإلنـــا  احلبمـا  الـعــفي مــن احليـاة  وحتظـب املــادة 
تـومب تانوني  اإلعدام اليت تـم دو  صدوي ةكم مـبق عن حماكم ُمنشأة لصوية عمليات جنيف 

 نات القضائي  ميوا الضما

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
ـُـجلت ةـاالت ومـاة نامجـ   -41 ـجلت ةاالت الوماة أثناء االةـجاز زةادة ملحوظ   و

واألمن  ،اموة ، واملخالبات الـياـي  والعام املخالبات عن الـعذةب يف مباكز ختضع لـيطبة 
الذي ةقع على مـام   295ع املخالبات العام  ـُجلت ةاالت عدةدة يف مب كما العـكبي   

الــذي ةوجـد مقـبه يف دمشــق  ومثـ  معـقــل  251والفـبع  ،كيلـومرتًا نىل الشـبق مــن دمشـق  20
م الـــالع لألمــن الـياـــي يف املــزة (دمشــق) كــاد ةفقــد ةياتــه  وتــد تــدّ الفيحــاء ـــالق يف مــبع 

ب ةىت املوت يف مبع األمن تفاصيل تـعلق لوماة أشخاص آخبةن  وتد خضع معـقلو  للـعذة
 (دمشق)  215العـكبي 

عنــد ةـــواجز البصــاص أعمــال تـــل أخــبى غـــري مشــبوع  مشلــت نطــالق وتــد ةــدثت  -42
الـفـيش (دمشق، ةزةبا /ةونيه)، وتـل مدنيني على ةد القناص  (يةف دمشق، ةزةبا /ةونيه) 

ط/مرباةب وآذاي/مـايس وأعمال تـل غري مشـبوع  ملـدنيني أثنـاء العمليـات األيضـي  (محـص، شـبا
 ، شباط/مرباةب؛ ويةف دمشق، ةزةبا /ةونيه) نيـا /ألبةل وةزةبا /ةونيه؛ ومحاةو 

أُنشــئت حمكمـــ  "نيهـــاب" يف املـــزة للنظـــب يف احلـــاالت الـــيت تنـوـــك تـــانو  مكامحـــ  و  -43
غ املـومو  لاالدعاءات املوجو  ضدهم، كما مل ةــح   ومل ةُبلم 2012اإليهاب الصادي يف عام 

أنشأت احلكوم  أةضًا حماكم ميداني  و احلصول يف الوتت املناـب على املـاعدة القانوني   م هل
 ،عـكبة   ومل ةـمح لأي متثيل تانوين أو زةايات من تبل األـب أو تقدمي الطعو ، ومع ذلك

 ميكن للقضاة أ  ةصديوا أةكامًا لاإلعدام 
  كجــزء مــن اهلجمــات الواـــع  ايتكبـت القــوات احلكوميــ  أعمــال تـــل غـري مشــبوعو  -44

النطاق املوجو  ضد الـكا  املدنيني  ومشلت هذه اهلجمات عمليات تصف للقبى على نطاق 
واـع وةبق لألعيا  املدني  واعـداءات لبصاص القناص  وعمليات نعدام ممنوج  (انظب املبمق 

__________ 
 انظب أةضاً املبمق الثاين  )5(
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ـات احلكومي  ومشايكـوا النشط  على أ   اهلجمات اكــت الثاين)  وةدل الـنـيق مع املـؤ
ـــيًا ونُفــذت يف نطـاي ـياـــ  منـوجــ   وتشـكل أعمــال القـــل غـري املشــبوع  الــيت  طالعـًا مـؤ
ةدثت خالل هذه اهلجمات جبائم ضد اإلنـاني   كما أ  القوات احلكومي  ايتكبت أعمال 

 كمـا القانونيـ ، لألصـول ومقـاً  حماكمـ  دو  نعدام عمليات ونفذت ،من جبائم احلبب عدّ تـل تُ 
 احلياة  يف احلق من الـعـفي احلبما  جبمي  ايتكبت

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة  -2 
ةزةبا /ةونيه، أتدم مقاتلو  تالعو  لدول  العباق والشام اإلـالمي  على نعدام  8يف  -45

 لالـجدةف  هلعد أ  اتمـ عحممد تطّا  صيب يف اخلامـ  عشبة من العمب ةُدعى
تامت جمموع  مـلح  مناهض  للحكوم  لقـل ياهب كاثوليكي هو  ،ةونيهويف ةزةبا / -46

األب مبانـوا مباد يف ندلب  وكا  هذا الباهب واةدًا من املـيحيني الوةيدةن الذةن لقوا يف 
ـّ  ـّ للدة الة  اني  يف ذلك الوتت اني   وكانت جبو  النصبة نشط  يف الة

 ومـ  آليـات شـبه تضـائي  تـفـاوت تفاوتـاً أنشأت الموعات املــلح  املناهضـ  للحكو  -47
أمضى عدم وجود تانو  مدو  نىل ةال  و لني املناطق اخلاضع  لـيطبة هذه الموعات   واـعاً 

يف هـــــــذه احلـــــــاالت الضـــــــمانات القضــــــــائي  تــــــــومب تلمـــــــا و عـــــــدم اتــــــــاق يف نتامـــــــ  العـــــــدل  
مــن  ملــــوى الضـبوييلقضــائي  مل تبلـغ اعــالوة علـى أ  معظــم اآلليـات ا ،الضـبوية  واإلجبائيـ 
 االــقالل احليدة و 

كما أ  اآلليات العقالي  اليت أنشأتا لعض الموعـات املــلح  ال تــيح الـمــع حبـق  -48
تقدمي الطعو ، وذلك لالنظب نىل أ  عمليات اإلعدام كانت و احلصول على املـاعدة القانوني  

القائمـ  لـني الموعـات املـــلح   صـدوي األةكـام  وتـؤدي العالتـ  الوظيفيـ  الوثيقـ مـوي تنفـذ 
 واحملاكم نىل نضعاف اــقالل ونزاه  هذه األخرية 

األلوة  املـلح  نىل نةدى اآلليـني تأـبهم ، ُحيال األشخاص الذةن تعـقلوم أو ويف محاة -49
شبه القضائيـني املـوازةـني لعد نخضاعوم الــجواب عـكبي  وتـمـع ما  األمن احمللي  لوالة  

الصةرية  أما احلاالت املدني   اتل يف النزاعات لني الموعات املـلح  ويف امبائم واملخالفالفص
اخلطرية كجبائم القـل مـُحال نىل اللجن  الشبعي  يف لاب اهلوى لإدلب  وتد ةـعبض من ةثبت 

ـب جبموم لإلعدام  أمـا مـن  مـن امنـود أو املقـاتلني املـوالني للحكومـ  "وةعـرتف" ميـعـبض ةـؤ
أُعدم جندي أـري يف تلع   ،أةاي/ماةو 20لإلعدام الفويي دو  نةالـه نىل اللجن  الشبعي   ويف 

 املضيق لعد أ  اعرتف لقـل مقاتل ةنـمي نىل اميش الـويي احلب 
أنشأت الالس العـكبة  يف ديعا حماكم شـبعي  للـحقيـق يف االدعـاءات ونداية كما  -50

ــ  العمليـ ، ةعمــل تضــاة احملــاكم حتــت ـــلط  مبامـق االةـجــاز ونجــباء احملاكمــ ات  ويف املماـي
األــبى مــن جنـود احلكومــ  أو أولئـك الــذةن انشـقوا يف ديعــا ن  الـالس ولـوجيووـا  وةُقــال 

ـجنو  اليتكابم جـبائم كالـجــس  وال ةُــاح للمـومـني االـــعان  عدمو  ولكنوم تد ةُ ةُ  ال
 مبحامي دماع 



A/HRC/24/46 

13 GE.13-16408 

لموعات املـلح  والة  حمكم  حملي   وميايس الـلط  القضائي  ويف دةب الزوي، تبلت ا -51
و مون  القانو  ممن انشقوا عن احلكوم ، وةُطبق هؤالء طائف   مقواء تانونيو  وعلماء دةن ومماـي

 واـع  جدًا من أةكام الشبةع  اإلـالمي  والقانو  املدين الـويي 
ومـ  جبميــ  احلـبب املـمثلـ  يف القـــل وتـد ايتكبـت الموعـات املـــلح  املناهضـ  للحك -52

 القانوني  ومقًا لألصول العمد وجبمي  اإلعدام دو  حماكم  

 المجموعات الكردية المسلحة -3 
يف ةزةبا /ةونيه ويف للدة عامودا (احلـك )، أطلقت توات وةدات احلماةـ  الشـعبي   -53

شبة وصيب يف اخلامـ  عشبة من الناي على عدة حمـجني ملقوا ةـفوم  وكانت مـاة يف الثاني  ع
شـقوا لاحلجـاية والزجاجـات، العمب من لني القـلى  وكا  مقاتلو وةدات احلماة  الشعبي  تد يُ 

ايتكبت وةـدات احلماةـ  الشـعبي  انـواكـًا حلقـوق و وزعموا أ  واةدًا منوم أُصيب لالبصاص  
 اإلنـا  ةـمثل يف االــخدام غري املـناـب للقوة 

 التعسفي واالحتجاز غير القانوني االعتقال -باء 

آالف األشــــخاص منـــذ لداةــــ  النــــزاع  وةـعـــبض معظــــم هـــؤالء لـلـــــل  مــــن اعـُقـــل  -54
اليت كثريًا ما تبلغ ذيوتا يف تعبضوم للـعذةب و اإلنـا  اليت متس ةقوق االنـواكات املـشالك  

لعفو" عن عدد تليل أو املوت  وةلجأ لعضوم نىل دمع ِيشا من أجل نخالء ـبيلوم؛ وتد مت "ا
يف معظـم هــؤالء َمثُــل آخـبو  يف النواةــ  أمـام تــاض وصـديت حبقوــم أةكـام  وةقبــع ، و مـنوم

زنزانات شدةدة االكـظاظ دو  يتال  تضـائي  أو مــاعدة تانونيـ  ودو  أ  تــاح هلـم نمكانيـ  
 االتصال لأـبهم 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
 ، تامت القوات احلكومي  لعمليات اعـقال تعـفي جبت على نطاق2011منذ عام  -55
ــن    15  وعادة ما كا  جيبي أثنـاء املـدامهات اعـقـال الـذكوي الـذةن ةزةـد عمـبهم عـن واـع

وجتبي االعـقاالت لصوية مـزاةدة على أةدي كيانات ليس هلا ـلط  نلقاء القبض أو أ  ـلطـوا 
توات الدماع الوطين  ويف ةزةبا /ةونيه، اعـقل ةزب  هذه مشكوك ميوا، ومن هذه الكيانات

اهللا أشخاصًا ـويةني يف دةب عطي   وعادة ما ُحيـجز املعـقلو  ألةام على حنو خمالف للقانو  
 وخيضعو  ملعامل  تاـي  تبل أ  ةـم تـليموم نىل األجوزة األمني  

ـوم يئاــي ةفـبض علـى مجيـع مـن للةـوا ــو  -56 ن الثامنـ  عشــبة صـدي يف آذاي/مـايس مـب
االلـحاق لاخلدم  العـكبة  ألداء واجبوم العـكبي ونال مـيلقى القبض عليوم  وكا  الصبيا  

ةــاجز يف املداتــ    مفـي احلــواجز ـجـزو  عنــدالـذةن ةبــدوا أاـم تــد للةــوا ــن الثامنــ  عشــبة حيُ 
لذيةعـ  أاـم  (ديعا)، كا  امنود ةعمدو  لصوية يوتيني  نىل توتيف الشبا  ونــاءة معـاملـوم

 ختلفوا عن االلـحاق لاخلدم  العـكبة  
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وةـعبض األشخاص املشبدو  داخلياً لصف  خاص  لالعـقال الـعـفي أثناء مبايهم من  -57
الثبوتي  يف كثري من األةيا   وةبدو أ  أوياتوم املناطق املـأثبة لالنزاع، دو  أ  تكو  يف ةوزتم 

  الشخص ةنـمي نىل منطق  مناوئ  أو تبلطه صل  عائلي  االعـقاالت تـم على أـاس ما نذا كا
ـُجلت ةاالت  ،لأشخاص مطلولني وا لألشخاص مشبدةن داخليًا اعـق -مثل املنشقني  وتد 

(ديعـا) والقصـري واحلولـ  (محـص) والبيضـا واملداتـ  يف النبك (يةف دمشق) احلواجز عند نقاط 
امـبة (محــص)، شــنت  بّ ةزةبا /ةونيـه ويف ُجــ(طبطـوس) واملشــاية (القنيطـبة)  ويف أةاي/مــاةو و 

هـو مـا و توات الدماع الوطين غاية على املنطق  واعـقلت مشبدةن ةنـمـو  نىل الطائفـ  الــني ، 
 اعـُرب حماول  لطبدهم من املنطق  

ويف لعض احلاالت، كا  ةــم اعـقـال أمـباد مـن أــبة الشـخص املطلـوب نذا مل ةـــن  -58
ى احلاالت، أُخلي ـبيل مـاة يف دمشق يف نيـا /ألبةل لعد أ  كانت العثوي عليه هو  ويف نةد

تــــد اعـقلــــت للحصــــول منوــــا علــــى معلومــــات عــــن أنشــــط  شــــقيقوا  ويف كبنــــاز (محـــــاة) يف 
 آذاي/مايس، اةـجز امنود زوج  وأطفال أةد األشخاص املطلولني 

يهـاليني" عنـدما وتـد أُلقـي القـبض علـى مـوظفني طبيـني لذيةعـ  أاـم "تـدموا الـدعم إل -59
اعـُقل العدةد من مـطـوعي اهلـالل األمحـب لــبب و تدموا األدوة  أو املـاعدة الطبي  ملقاتلني  

 "مـاعدة اإليهاليني" 
وةشكل اعـقال أو اةـجاز األشخاص على أـاس متييزي انـواكًا اللـزامات الدول  يف  -60

مبوجـب القـانو  الـدويل لصـبف  جمال ةقوق اإلنـا   ماملوظفو  الطبيو  مشـمولو  لاحلماةـ 
النظـب عــن الطــبف الــذي ةنـمـي نليــه مبضــاهم  وةبمــا  احملـجـزةن مــن ةقــوق أـاـــي  كحــق 
امرتاض الرباءة، وةقوم يف نعالموم لالـوم املوجو  نليوم، وةقوم يف نعادة النظـب يف ةـاالت 

اإلنــا   للقـانو  الـدويل حلقـوق اتاةـجازهم من تبل ـلط  مــقل  هـو أمـب ةشـكل انـواكـ
 والقانو  الدويل اإلنـاين 

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -2 
جمموعات مـلح  مناهض  للحكوم  كما تـزاةد لدى ةـزاةد عدد األشخاص احملـجزةن  -61

ةاالت االعـقال الـعـفي واالةـجاز غري القانوين  ويف نيـا /ألبةل، اعـُقل طبيب يف ةلب 
 150ميداين  واةـُجز ما ةزةد عن مشفى النصبة لـعليق ياةـوا موق ألنه يمض الـماح مبو  

ُمنعت أـب  شخصًا يف املوتع نفـه ومل تـح ألي منوم نمكاني  االــعان  مبـاعدة تانوني   كما
احملـجزةن من زةايتم  ويف البت ، حتـجـز تـوات دولـ  العـباق والشـام اإلــالمي  عـدة مئـات مـن 

ونـاء  أما األـاس القانوين الذي تــند نليه الموعات  و يجمـمع الـجناء من لينوم ناشطو 
املناهض  للحكوم  يف اةـجازهـا لألمـباد ملـيس واضـحاً  ولـيس مثـ  مـا ةـدل علـى أ  احملـجـزةن 

 ةـمـعو  حبقوتوم األـاـي  
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 المجموعات الكردية المسلحة -3 
العـقـاالت الـعــفي  أةضــاً  ويف يف املنـاطق اخلاضـع  للـــيطبة الكبدةـ ، تـزاةـد وتــرية ا -62

آذاي/مايس، ألقي القبض على امبأة كانت تـظاهب يف عفبةن ضد وةدات احلماة  الشعبي   ويف 
أةاي/ماةو، تامت توات وةدات احلماة  الشعبي  لاعـقال ناشطني معايضني  كما تويطت هذه 

وجد آلي  تضائي  الوةدات يف عمليات خطف مـبادل مع جمموعات معايض  أخبى  ويف ةني ت
 خمصص  مإ  جوودها البامي  نىل مماـي  الـلط  على احملـجزةن تبدو حمدودة 

 أخذ الرهائن -جيم 

شـودت عمليــات أخــذ البهـائن واالخـطــاف زةــادة ةـادة  ماملـــلحو  الــذةن حتــبكوم  -63
اف دوامع املكاـب املالي  أو تبادل األـبى احملـجزةن لـدى تـوات معايضـ  ةعمـدو  نىل اخـطـ

تدةدهم لالقـل  وال ةزال العشبات أـبى لينما أُخلي ـبيل آخبةن لعد لعد األمباد واةـجازهم 
 تفاوض  وتد ُتـل العشبات من األشخاص خالل الفرتة تيد االــعباض 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
ناطق مضطبل  يف يف مجبت ليشيات موالي  للحكوم  يف عمليات اخـطاف يتويطت م -64

خمـلف أحناء اممووية  العبلي  الـوية   وةدثت ةاالت اخـطاف مـعددة لني الموعـات يف 
أُجبةــت الــذةن ل (ةلــب)  وتــد وصــف أةــد األشــخاص بُّــالــداخل وأولئــك الــذةن حياصــبو  نُـ 

مقـالالت معوـم عمليـات االخـطـاف هـذه لأاـا "شـائع " متامـاً  ويف شـباط/مرباةب، ويف احلجـب 
لقوات ةاجز تالع ـود (دمشق)، أُلقي القبض على يجلني مـنني يف ـياية أثناء مبويمها عرب األ

 الدماع الوطين  ومت الةقًا االتصال لأـبتيوما وطلب مدة  مقالل نطالق ـباةوما 

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -2 
ملـلح  تد اــودمت كما أ  عمليات االخـطاف وأخذ البهائن من تبل الموعات ا -65

اعـقــال زوجــ  أةـــد وعقـــب آذاي/مــايس  25أةضــًا احلصــول علــى مدةـــ  وتبــادل األـــبى  ويف 
)، تامـــت 62نىل  54علــى أةــدي تـــوات مواليــ  للحكومــ  (انظــب الفقــبات وأطفاهلــا املقــاتلني 

 من الـقيلبي  (محاة)  واتصل املخـطفو  لزعيم دةيننـاء جمموع  من املقاتلني لاخـطاف ثالث 
مـن كـال للمخـطفـات   وتد ُاح املخـطفات وأللةوه لعملي  االخـطاف وشبوط نطالق ـباح

وأُطلق ـباح املخـطفات   ومت الـفاوض على تبادل مع أـبهن امانبني لإجباء مكاملات هاتفي 
 مجيع النـاء دو  أ  ةـعبضن ألذى 

لح  املناهض  للحكوم  يف وتد توّيط كل من القوات املوالي  للحكوم  والموعات املـ -66
 عمليات أخذ للبهائن على حنو ةشّكل انـواكًا للقانو  الدويل اإلنـاين والقانو  امنائي 
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 االختفاء القسري -دال 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
اـــبعاد شودت ةاالت االخـفاء القـبي زةادة هائل  منذ لداة  النزاع  ممن خـالل  -67
نطاق احلماة  اليت ةوّمبها القانو ، أشاعت القوات احلكوميـ  البعـب يف صـفوف من حاةا الض

 الـكا  املدنيني  
وةشـّكل االخـفـاء القــبي انـواكـًا حلقــوق اإلنــا  األـاــي ، مبـا يف ذلـك احلــق يف  -68

، تشّكل احلبة  واألمن الشخصي واحملاكم  العادل   وهي، لاعـبايها جبمي  مبوجب القانو  الدويل
انـواكاً ةدوم لـنوات لعد االةـجاز أو االعـقال األويل  وهي تُفضي نىل ايتكاب جبائم أخبى  

 كجبمي  الـعذةب 
اموة  املخالبات تـبي من ِتبل القوات احلكومي  مبا ميوا  نخفاءوتد نـُّفذت عمليات  -69

ودمشـق وديعـا ودةـب  واملخالبات العـكبة ، وكذلك من ِتبل تـوات الـدماع الـوطين  ويف ةلـب
اميش  واخـُطف أشخاص من  اومحص، اعـُقل مدنيو  يف أعقاب مدامهات نفمذه ةالزوي ومحا

  واتـيد الضحاةا نىل أماكن جموول  ومل ةُكشف عن واملشايف منازهلم وعند احلواجز ومن املـاجد
 مصريهم وأماكن وجودهم 

ب  -70 ملعبم  مصري وأماكن وجود  -ممـدة أةياناً لفرتات  -ويف شىت أحناء البلد، تنـظب األـُ
شـــقيق أةـــد  215، اعـقـــل أمـــباد مــن مـــبع األمـــن 2012أتبلائوــا  ويف ديعـــا يف آذاي/مـــايس 

عـقل لعد ذلك 
ُ
 األشخاص الذةن أُجبةت مقالالت معوم ومل ةظوب هذا امل

ب خماوف ُمربية من أ  حبثوا عن أتبلائوا تد ةُفضي نىل تعبضوا  -71 ألعمال وتنـاب األـُ
انـقامي   مبعض من أللةوا عـن ةـاالت اخـفـاء اةـُجـزوا هـم أنفــوم  كمـا تـبمض الــلطات 

خالبات اموة  املتقدمي معلومات أو االعرتاف حبدوث االعـقاالت  وأشاي منشق كا  ةعمل مع 
طى ةىت أواخب عام  تقـدم  نىل أ  أوامب تد صديت لـأال 2012يف حمامظ  من احملامظات الـو

ب يف ةال  ةأس جعلـوا عُبض  لاللـزاز  أة  معل ومات عن املعـقلني نىل أتبلائوم  وتد تُبكت األـُ
ــب تــدمع يِ  أ   -ادعـــاًء زائفــًا يف كثــري مــن األةيـــا   -ألولئــك الــذةن ةــدعو   اً شـــمــبعض األـُ

 لإمكاام تقدمي املعلومات 
مات نال عندما ويف معظم احلاالت، ال ةكو  هناك أي ـبيل آخب للحصول على املعلو  -72

كا  معـقالً وتد  ةُطلق ـباح أةد املعـقلني  ملدى نخالء ـبيل أةد من أُجبةت مقالالت معوم، 
ملدة تزةد عن ـن  من ِتبل جواز خمالبات، وجد نفـه أمام العشبات من النـاء اللوايت كن ةبةنه 

 صوي أتبلائون الذكوي على أمل أ  ةكو  تد يأى أةدهم خالل مرتة اعـقاله 
ـن   نال أنه يف  15واملــودمو  يف أغلب األةوال هم الذكوي الذةن ةزةد عمبهم عن  -73

نىل أنه يف  معه مقالل  ص أُجبةتشخات وأطفال  وأشاي ـنّ لعض احلاالت "اخـفت" نـاء مُ 
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أعقاب اهلجوم املضاد الذي شّنه اميش يف لاب عمبو يف آذاي/مايس، اخـطف امنود جريانه 
ب مبة أخبى  كما اخـفى موظفو  طبيو  وأشخاص ومنوم نـاء وأ طفال، ومل تظوب تلك األـُ

أوتف جنود أـبة كانت  ،ةزةبا /ةونيه 8 مشبدو  داخلياً وأمباد كانوا تد مّبوا من العنف  ويف
 ماية من القـال يف ةي الوعب مبدةن  محص  وتد اعـُقل الزوج واتـيد نىل مكا  جموول 

مي  والقوات املوالي  للحكوم  اإلخفـاء القــبي كاــرتاتيجي  وتــخدم القوات احلكو  -74
ةــبب مــن أجــل تمــع املعايضــني ولــث البعــب يف الـمــع  وتُبتكــب هــذه األمعــال كجــزء مـــن 

 جبمي  ضد اإلنـاني  لالـايل هجمات واـع  النطاق ضد ـكا  مدنيني وهي تشّكل 

 التعذيب وإساءة المعاملة -هاء 

ع االنـشـاي  وةُـعّمــد الــــّبب لـآالم ومعانــاة جـــدة  ونفـــي  ال ةـزال الـعــذةب واـــ -75
شـدةدة مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات أو انــزاع االعرتامــات وكعقولــ  ةُــباد بــا الـخوةــف 

اإلكباه  وةظب الـعذةب مبوجب القانو  الدويل حلقوق اإلنـا  والقانو  الدويل اإلنـاين هو  أو
 لك مـؤولي  األمباد  مـؤولي  الدول وكذ ةـــبعةظب مطلق 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
 زة خمالباتــا، أعمـــال الـعــذةب املمــنوج ، مبــا يف ذلــك أجوــاحلكومــتــوات اـــخدمت  -76

الـعذةب يف ومويس والواـع النطاق الــجواب من تعـربهم معايضني هلا وختوةفوم ومعاتبـوم  
 الـجو  واملشايف مباكز االةـجاز ومبوع األمن و 

بّلغ عنوا ـالقًا تُــخدم يف شـىت أحنـاء البلـد  وتـد لـدت و  -77
ُ
ظلت أـاليب الـعذةب امل

علـى أجـــام الكثـري مــن الضــحاةا الـذةن أُجبةــت مقـالالت معوــم نــدوب ظـاهبة تؤكــد صــح  
 ض تعّبضوم لصدمات نفـي  ايواةاتم وتُظوب أعب 

مــق  ةشريو  ميوا نىل أ  املخالبات اموة  تّدم من أُجبةت مقالالت معوم يواةات و  -78
، تعــّبض احملـجـزو  لــدى املخــالبات اموةــ  ةهـي مــن أـــوأ مــبتكيب أعمـال الـعــذةب  ويف محــا

للضـــــبب لــــــدى اعـقـــــاهلم وأُخضــــــعوا للـعـــــذةب خــــــالل اـــــــجوابم  وةشــــــري أةـــــد املنشــــــقني 
ـــــوا الـعـــــذةب ةاملخـــــالبات اموةـــــ  يف محـــــا عـــــن مل ةـعبضـــــوا ألةــــــ   نىل أ  األمـــــباد الـــــذةن ماـي

 تأدةبي   نجباءات
ميايس وةقوم األمن العـكبي لاــجواب األشخاص الذةن ةعـقلوم اميش وعادة ما  -79

منـصــف أةاي/مـاةو مث أطلــق األمــن يف الـعـذةب  وتــد اةـُجـز شــخص اعـُقــل يف مدةنـ  ديعــا 
دة يف جــمه العـكبي ـباةه لعد ثالث  أـاليع وكا  مصالًا لكـب يف الــاق وحبـبوق مـعـد

ـجائب مشـعل   ووصف معـقل ـالق آخب تعبضه للـعذةب يف أعقاب جّباء تعذةبه لاــخدام 
  235مبع األمن العـكبي 
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اــخدم أمباد و وثّق من تبل  وتد أُخضع الضحاةا يف هذه املباكز ألـاليب تعذةب مل تُ  -80
ُةبس    وتد227يف الفبع  املخالبات العـكبة  أـلوب الـعذةب لاملاء، مثل اإلةوام لالةبق،

ةـــحيل ميوـا ةبس انفبادي ضيق  ("أتبي ") املعـقلو  يف مبع الفيحاء يف دمشق يف زنزانات 
علـى األيض وتـد اةـُجـز أةـد ةـــلقي مـمـددًا أو أ  منـصب القام  على الـجني أ  ةقف 

لمـق مــن أشـوب ةيــث كـا  ةـعــّبض للضـبب ةوميـاً، وتــد عُ  10املعـقلـني يف أوضـاع كوــذه ملـدة 
ةومًا وُةبق جـمه لأعقاب ـجائب مشـعل  وأُخضـع للـعـذةب لالصـدمات  17معصميه ملدة 
 الكوبلائي  

ويف احلاالت اليت مثُل ميوا املعـقلو  أمام حماكم ةكومي  يف مدةن  ةلب، لدت على  -81
 أجـاموم عالمات تعذةب واضح  مل ةلـفت نليوا القضاة 

يف لعض املشايف العـكبة  يف نـاءة معاملـ  احملـجـزةن  وتد مت تويةط موظفني طبيني -82
 اخلاضعني للعالج يف هذه املشايف  

وتـدةب األجوـزة األمنيــ  وأجوـزة املخــالبات مباكـز اةـجــاز داخـل مشــفى عبـد القــادي  -83
شـقف  العـــكبي يف ةــي الــوعب حبمــص ويف مشـفى املــزة العـــكبي يف دمشــق  وتــد أُةضــب ال

ي ومعصويب األعني ومت تـجيلوم ومقاً لبتم الـلط  اليت اعـقلـوم  وكا  املعـقلو  مكبلي األةد
طاء لني املبةض والطبيب    أمباد األمن ةـولو  ةباـ  احملـجزةن وةعملو  كـو

ـُجلت ةاالت مبضى تعبضوا للـعذةب يف هذه املشايف، لالـنــيق مـع  -84 أمنيـ  مـبوع و
ـبةباً يف مشفى املزة  14لعنرب احملبوس الذي ةضم خمـلف   وةُقال ن  املبضى تعبضوا للضبب يف ا

 العـكبي  
وتد نُقلت نىل مشايح املشايف جثث أولئك الذةن تضوا حتت الـعذةب يف مشفى عبد  -85

القـادي الشــقف  العــكبي ويف مباكــز أمــن الدولـ  يف دمشــق  ومل تُعــد جثـث معظــم املــوتى نىل 
ب مقالـل ا لـوتيـع علـى نتـباي تؤكـد ميـه أ  الضـحي  ُتــل علـى أـبهم  وتد أُعيد لعضوا نىل األـُ

 أةدي "اإليهاليني" 
احلواجز وغريها من أماكن عند ويدت تقايةب مـعددة عن أعمال ضبب ونـاءة معامل  و  -86

من البجال املـومني مبـاعدة املعايض ، وكثرياً ما ةُنقل هؤالء نىل هم االعـقال  ومعظم الضحاةا 
للـعــــذةب خــــالل االـــــجوالات  وتــــد اعـُقـــل يجــــل يف كــــانو   األمـــن العـــــكبي وةـعبضـــو 

ظل حمـجزاً نىل أ  تويف يف ةزةبا /ةونيه  وتد و الثاين/ةناةب عند ةاجز يف ةي اخلالدة  (محص) 
 لدت على جثـه ندوب تدل على تعّبضه لضبب وَجلد شدةدةن 

علـى مـدخل وتد ّمت توثيق ةاالت تعبُّض للضبب عند ةاجز تـالع لألمـن العــكبي  -87
ديعا وةاجز دةب لعلب  الـالع لألمن الـياـي وةواجز على امـداد الطبةق الــبةع لـني محـص 
ودمشق ةيث توجد مباكز اةـجاز غري ثالـ  وةيث تعبض احملـجزو  للضبب تبل تـليموم 

 نىل املخالبات العـكبة  خايج املشاية (القنيطبة) ويف األشبمي  (ةلب) 
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كومي  أعمال تعذةب وغري ذلك من ضبوب املعامل  أو العقول  وايتكبت القوات احل -88
القاـي  أو الالننـاني  أو املوين  كجزء من هجوم ممنوج وواـع النطاق ضد الـكا  املـدنيني 
ـات ةكومي  أو مشايكـوا الفعلي  يف هذه األعمال  ـي   وةدل تويط مـؤ عمًال لـياـ  مـؤ

ـيًا  وةُــخدم كجزء من ـياـ  منـوج   وتد ايتكبت على أ  الـعذةب ةكــي طالعًا مـؤ
أجوزة املخالبات الـوية ، وخباص  املخالبات العـكبة  واموة ، وكذلك األجوزة األمني ، جبائم 
ضد اإلنـاني  تـمثمل يف الـعذةب واملعامل  القاـي   كما أ  هذه األعمال تُعـرب عبض  للمالةق  

 القضائي  لوصفوا جبائم ةبب 

 جموعات المسلحة المناهضة للحكومةالم -2 
تامــــت لعــــض الموعـــــات املـــــلح  املناهضـــــ  للحكومــــ  لإــــــاءة معاملــــ  وتعـــــذةب  -89

األشخاص احملـجزةن لدةوا  ويف ةني أ  هذه االنـواكات تد ايتُِكبت يف ةاالت معزول ، مإاا 
ات آخذة يف الـزاةد   متثل دالالت توة  على أ  هذه املماـي

أةاي/ماةو، تام أعضاء من  شبعي  يف مشال مدةن  ةلب لاعـقال واةـجاز ويف منـصف  -90
ة ناشطني يف أعقاب مظاهبة ـلمي  وأخضعوهم للعنف امـدي، مبا يف ذلك ضببم على  عدم

 أعقاب أتداموم 
ـجني يف أعزاز (ةلب) ةيـث  300  لوكا  لواء عاصف  الشمال ةدةب ـجنًا ةــع  -91

مـرت وُوِضـَع مـوتوم  1.5ثل يف وضع احملـجـزةن يف ةفـبة عمقوـا اــخدم أـلوب اــجواب مت
 ـاع   48غطاء من الصفائح املعدني  ملدة 

متوز/ةوليه، تامت كـيب  صدام ةـني اليت تشكل جزءًا من الشبط  العـكبة   19ويف  -92
(الـالع  للواء الـوةيد لضبب وتعذةب يجل لاــخدام أـلوب "الدوالب"

6F

6(  
ض الموعـــات املــــلح  املناهضـــ  للحكومـــ  جبميـــ  احلـــبب املـمثلــــ  يف وايتكبـــت لعـــ -93

الـعذةب  كما أ  املعامل  أو العقول  القاـي  أو الالننـاني  أو املوين  للمحـجزةن تشكل انـواكاً 
 للقانو  الدويل حلقوق اإلنـا  والقانو  الدويل اإلنـاين 

 المجموعات الكردية المسلحة -3 
ةب، تامــت تــوات وةــدات احلماةـــ  الشــعبي  يف عفــبةن لضــبب حمـجـــني يف شــباط/مربا -94

مناهضني للحكوم  واةـجزت أمباداً ةنـمو  نىل اميش الـويي احلب  وويدت يواةات عن ننشاء 
ـجو  جاهزة الصنع لالقبب من عفبةن ةيث تعـبض احملـجـزو  للضـبب  وايتكبـت وةـدات 

ل  تاـي  أو ال ننـاني  أو موين ، مما ةشكمل انـواكًا احلماة  الشعبي  أعماًال متثل معامل  أو عقو 
 للقانو  الدويل حلقوق اإلنـا  والقانو  الدويل اإلنـاين 

__________ 
  83، الفقبة A/HRC/23/58انظب  )6(
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 العنف الجنسي -واو 

كــا  للعنـــف امنــــي دوٌي لـــايٌز يف النـــزاع لـــبب اخلـــوف مـــن الـعـــبُّض لالغـصـــاب  -95
اب امنـي أثناء املدامهات وعند الـودةد له وأعمال العنف املبتكب   وحتدث أعمال االغـص أو

احلواجز ويف مباكز االةـجـاز والــجو  يف شـىت أحنـاء البلـد  وةُـــخدم الـودةـد لاالغـصـاب  
يل  لرتوةع ومعاتب  النـاء والبجال واألطفال الذةن ةُعـرب أام مبتبطو  لاملعايض   وتـفشى  كـو

العنف امنـي، مما جيعل من تقييم  ظاهبة االمـناع عن اإللالغ أو اإللالغ املـأخب عن أعمال
 ةجم هذه الظاهبة أمبًا صعباً 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 
ايتُِكبت أعمال عنف جنـي ضد نـاء خالل املدامهات اليت تامت با توات مواليـ   -96

مدامهـ   للحكوم  يف ديعا ومحاة وطبطوس  وأتـدم يجـل أمـن علـى اغـصـاب امـبأة أثنـاء عمليـ 
  وةـــاول مقاتــل مـــن تــوات الـــدماع الـــوطين 2012جــبت يف ديعـــا يف كــانو  األول/دةــــمرب 

 اغـصاب امبأة يف منزهلا يف طبطوس خالل مدامه  جبت يف أةاي/ماةو 
وكانت مباكز االةـجاز والـجو  املواتع اليت أُشري نليوا يف كثري من األةيا  كأماكن  -97

أواخب نيـا /ألبةل، وصفت امبأة أُمبج عنوا من مبع املخالبات مويس ميوا العنف امنـي  ويف 
الـياـي  يف دمشق كيف أُيغمت على مماـي  امنس الفموي مع مــجوليوا  ووصفت امبأة  

اغـصـاب مـن كـّن معوـا يف  2012كانت حمـجزة يف املزة يف دمشق يف كانو  األول/دةـمرب 
ـوىل مقاتلو اميش الـويي احلب على مبكز اةـجاز يف الزنزان   ويف أواخب كانو  الثاين/ةناةب، اـ

دةب الزوي ووجدوا أـبة ضمن الـجناء  وتد اغـُِصبت األم وأُيغمت على القيام لأعمال الـنظيف 
 والطوي آلـبةوا حتت الـودةد لقـل أطفاهلا 

يل  النـزاع االعرتامات كبهاً  وهناك امبأتا  ك -98 انـا واــُخدم الـودةد لاالغـصاب كـو
يف دمشــق، علـــى الـــوايل، أللةومــا مـــــجولومها لــأ  لناتمـــا  235حمـجــزتني يف املــزة والفـــبع 

دت ممبض  كانت حمـجزة يف مبكز شبط  يف دمشق لأاا ــُةـصب  ـُيةـصنب نذا مل تعرتما  وُهدم
 اغـصالًا مجاعيًا نذا مل تكشف عن هوة  األشخاص الذةن كانت تـوىل عالجوم 

اء للـحبُّش واإلهان  وكذلك، يف لعض احلاالت، للضبب عند احلواجز يف وتعبضت نـ -99
دمشـق وديعـا ومحـص والقنيطـبة  واغـُصـبت طالبــ  جامعيـ  عنـد ةـاجز يف ديعـا يف أوائـل عــام 

أل  شــقيقوا كـــا  مطلولــًا للحكومـــ   ويف وتـــت الةــق، يتّـــب امــيش الــــويي احلـــب  2013
 وا" لزواجوا من أةد األشخاص من أجل "صو  شبم

وايتكبت القوات احلكومي  وتوات الدماع الوطين أعمال اغـصاب وغريها من األعمال  -100
الالننـاني  اليت تشكل جبائم ضد اإلنـاني   كما أ  أعمـال االغـصـاب واملعاملـ  الالننــاني  

 تشكل أمعاًال ختضع للمالةق  القضائي  لوصفوا جبائم ةبب  
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 انتهاك حقوق الطفل -زاي 

 قوات الحكومية والقوات الموالية للحكومةال -1 
ن  معظم وميات األطفال ونصالاتم تد جنمت عن عمليات القصف املدمعي واموي   -101
شخصـاً، مبـن  63(ةلـب) أدى نىل مقــل  ة، أُطلق صايوخ على كفب محـب ةزةبا /ةونيه 4مفي 
 12 ويفأةـــــداث  ومل تكـــــن هنـــــاك أهـــــداف عــــــكبة  علـــــى مقبلـــــ  مـــــن البلـــــدة   10مــــيوم 

، خالل تصف تل الشيخ (ديعا)، أُصيبت مــاة يف الثالثـ  عشـبة مـن العمـب جبـباح ةزةبا /ةونيه
للية  عندما أصاب القصف منزهلا  وتوميت والدتا وأصيبت شقيقـاها جبباح للية  مـن جـباء 

 القصف  
ضــا وتعـّبض أطفـال لعمليـات تــل  معنـدما أغـايت القـوات املواليـ  للحكومـ  علـى البي -102

ــــن  مــع البـــالةني   15و 13، تُـــل أطفـــال تــرتاوح أعمـــايهم لــني أةاي/مـــاةو 2(طبطــوس) يف 
ُتـلــت أـــبة لدوةــ  يف خبلــ  الـــني (محــص)  ومت نطــالق البصــاص علــى نيــا /ألبةل  10 ويف

 البالةني وذلح األطفال األيلع  (انظب أةضًا املبمق الثاين) 
نىل اميش ونىل توات الدماع  -اناً أخبى مكبهني أةياناً طوعاً، وأةي -وةنضم الشبا   -103

الوطين  ومت جتنيد مـيا  يف الـالع  عشبة من العمب تـبًا عند ةواجز يف ةلب؛ وُتـل أةدهم 
لعـد أــبوعني  وذُكـب أ  النــدةن الشـباب تُــاء معـاملـوم وةــدمعوم امنـود األكـرب ــنًا حنــو 

ـادــ  عشـبة والــالع  عشـبة يف صــفوف اخلطـوط األماميـ   ولـوة  وجـود شـباب يف ـــن ال
 توات الدماع الوطين 

مدنيًا ُشبدوا من محص، وأُخبج  50، أُوتفت ةامل  كانت تقل حنو ةزةبا /ةونيهويف  -104
ــن  وأُجـرب الفـيـا  علـى خلـع كـل ماللــوم  17و 14منوا عشب مـيا  ترتاوح أعمايهم لـني 

 لعلب  (محص)  وأُطلق ـباةوم ميما لعد  وتعبضوا للضبب عند ةاجز لألمن الـياـي يف دةب
ـن   13وأماد احملـجزو  البالةو  لانـظام لاةـجاز وتعذةب أطفال ال ةـجاوز عمبهم  -105

 يف مبامق اةـجاز 

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -2 
 15 ُتـل أطفال عندما تصفت الموعات املـلح  لصوية عشوائي  مناطق مدني   ويف -106
ـــنوات يف الفوعــ  (ندلـــب) مــن جــباء تصـــف  10، تُـــل طفـــل ةبلــغ مــن العمـــب زةبا /ةونيــهة

 عشوائي من مواتع تقع لالقبب من لّنش 
ـن   15البالغ من العمب  ع، تام ثالث  مـلحني لإعدام حممد تطا ةزةبا /ةونيه 8ويف  -107

 10ي) يف شخصــــًا ُتـلـــوا يف ةطلــــ  (دةـــب الــــزو  27يف ةلـــب  وكـــا  هنــــاك طفـــال  مــــن لـــني 
 (انظب املبمق الثاين) ةزةبا /ةونيه 
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ـن   وضمت  18وتامت لعض الموعات املـلح  لـجنيد أطفال ةقل عمبهم عن  -108
ــن   ومل  18و 14صفوف كل من لواء الـوةيد وجبو  النصبة مقاتلني تـرتاوح أعمـايهم لـني 

  لربنامج تديةب وةشايكو  ةكن املقاتلو  األصةب ـناً مـلحني لأـلح  ثقيل  لل كانوا خيضعو 
يف األعمال القـالي  يف امبو   وذكب أةد املقاتلني أ  األطفال جيندو  ألام "ةقاتلو  حبماس 

 وال خيامو " 
ـن  يف أةد ألوة  اميش الـويي احلب يف ديعا لعد أ  تعطلت  13وُجنمد طفل عمبه  -109

ـــه  ومل ةكــن مـــموةًا لــه لنقــل أـــلح  أو ذخــرية و  نمنــا كــا  ةُــــخدم كحّمــال تشـــمل مدـي
  أةاي/مــاةووظائفـه علـى نقــل امبةـى واألدوةــ  ونعـداد الـذخرية  وتــد أصـيب جبــبوح لليةـ  يف 

 13وهناك مىت آخب انضم نىل نةدى الموعات الـالع  للجيش الـويي احلب عندما كا  عمبه 
ةقدم خدمات الدعم  شاهد ألاه ةـعبض لإلذالل عند أةد احلواجز  وكا  الصيبأ  ـن  لعد 

 لـلك الموع  

 المجموعات المسلحة الكردية -3 
تامت وةدات احلماة  الشعبي  يف عفبةن (ةلب) واحلـك  لـجنيد مـيا  ومـيات يف  -110

، ُجنـدت أعـداد كبـرية لصـد حماولـ  تامـت بـا جبوـ  2012ـن الثاني  عشبة  ويف أواخب عـام 
 النصبة للدخول نىل احلـك  من تبكيا 

 األعمال القتالية بتسييراالنتهاكات المتعلقة  -رابعاً  

 الهجمات غير المشروعة -ألف 

ن  معظــم وميــات املـــدنيني نامجــ  عـــن القصــف العشــوائي أو غـــري املـناـــب  وتعــــرب  -111
اهلجمـــات غـــري املشـــبوع  ــــببًا يئيــــياً لنـــزوح النـــاس داخـــل امموويةـــ  العبليـــ  الـــــوية   هـــذه
 ةدودها  وعرب

ومت توثيـق هجمـات غـري مشـبوع  تامـت بـا القـوات احلكوميـ  يف كـل حمامظـ  تقبةبـاً   -112
ولوجه خاص، كانت للدات وتبى تــضيف أشخاصًا مشبدةن داخليًا مـن منـاطق مضـطبل ، 

 مثل محص، تاجم لال هوادة 
وال ـيما يف مشال ةلب ويف  -وكانت لعض الموعات املـلح  املناهض  للحكوم   -113
 تقوم أةضًا لالقصف عشوائياً  -دلب يةف ن

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة  -1 
تامت القوات احلكومي ، يف أحناء خمـلفـ  مـن البلـد، لقصـف املنـاطق املدنيـ  لاملدمعيـ   -114

وتـذائف اهلـاو  والصـوايةخ  وكـا  القصـف امـوي لطـائبات اهلليكـولرت والطـائبات النفاثـ  أمــبًا 
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 - وكا  حيدث ةومياً يف لعض املناطق  وكانت أـلح  غري دتيق ، مثل الصوايةخ أيض شائعاً،
أيض والذخائب العنقودة ، تُــخدم لانـظام  وذكب منشقو  أ  لعض اهلجمات انطوت على 

 عنصب جزائي، "ملعاتب " املدنيني ألام احوا لوجود الموعات املـلح  
الشدةد ملناطق مـنازع عليوا ذات أمهي  اـرتاتيجي  وواصلت القوات احلكومي  تصفوا  -115

(لالطالع على وصف للوجوم الذي شنـه القوات احلكومي  وةـزب اهللا علـى القصـري والقـبى 
 احمليط  با، انظب املبمق الثالث) 

  مُووجم الـكا  نيـا /ألبةلواشـدت أنواع القصف يف أحناء خمـلف  من محص منذ  -116
والداي الكبرية  تلكلخوعني الطاموية و وطلف يف جب اّمباح وةوالةا واحلول  املدنيو  القاطنو  

والةنطو وتري معل  واألةياء اليت تـيطب عليوا املعايضـ  يف مدةنـ  محـص  ويف القـبةـني، اشــد 
وأصـبح شـبه مـــمب يف األةـام الـيت ــبقت اهلجـوم الـربي الـذي وتـع نيــا /ألبةل القصـف يف 

ف على منزل أـبة نزةت ، ـقط صايوخ يف للدة طلأةاي/ماةو 18ويف   ةزةبا /ةونيه 24 يف
، تُـــل مـن جــباء عمليــات ةزةبا /ةونيـه 9و 7مـن احلولــ ، مقــل امــبأة وأطفاهلـا الثالثــ   ولــني 

، ُتـل نيـا /ألبةلمدنيًا كانوا تد ُشبدوا داخليًا من مناطق أخبى يف محص  ويف  22القصف 
يًا كـانوا حيـاولو  الفــباي حنـو األيد  عنـدما تصـف أةــد شـبتي محـص أكثـب مـن اثــين عشـب مـدن

 احلواجز نةدى الشاةنات  
ـيما  وأكدت املعلومات الوايدة من األشخاص الذةن مبوا من يةف محص الةبيب، وال -117

   واعـرب كثريو  ذلك ـياـ  مـعمدة  ون   منطق  القصري، أ  اهلجمات شبدت الـكا  الـنم
وا ةزب اهللا وأ  الكثري من مواتع مدمعي  القوات احلكومي  كانت كو  لعض اهلجمات تد شن

موجودة داخل تبى شيعي  تد تاد نىل نزع  طائفي  توة  يف تفـري األةداث من جانب أولئك 
 الذةن عاشوها 

ولفباي املدنيني من محص نىل مشال شبتي دمشق، اشـدت عمليات القصف لألماكن  -118
ةن داخلياً  وةدث ذلك يف النبك وتاية وةربود ودةب عطيـ   اليت تــضيف األشخاص املشبد

وتام امنود لالـزاز املدنيني يف هذه املناطق مطالبني نةاهم مببلغ من املال لقاء وتف اهلجمات 
يف  لصوية مؤتـ   واــمبت القوات احلكومي  يف تصف املناطق الواتع  جنوب مدةن  دمشق، مبا

  ذلك دايةا وجبيب ويمدا  وعديا
، تعّبض املدنيو  يف يةف محاة الشمايل (كفب متوز/ةوليهو نيـا /ألبةل ويف الفرتة لني  -119

زةــا، واحلوجيــ ، وتلعــ  املضـيق، واحلــواش، وةلفاةــا، وتبميـــ ) هلجـوم مـواصــل  وكــا  القصــف 
املـدمعي ةُطلـق مـن ةـواجز امـيش ومـن داخـل البلـدات املواليـ  للحكومـ ، مثـل الــقيلبي   ويف 

 19ةـــا، كـــا  القصـــف نـــذةبًا للوجـــوم الــــربي الـــذي شـــنـه القـــوات املواليـــ  للحكومــــ  يف ةلفا
نىل  12   وأطلقت القوات احلكومي  أةضًا تذائف عنقودة  داخل ةلفاةا يف الفرتة منأةاي/ماةو

  أةاي/ماةو 16
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واتع  واــمب القصف املدمعي واموي، مبا يف ذلك نلقاء الرباميل املـفجبة يف البلدات ال -120
ـُــجمل وتــوع هجمــات عشــوائي  يف املعــبة وعــزا  وعنــدا  وةبةـــا  وكفــب  ةمحــب  مشـال ةلــب  و

ـُخدمت صــوايةخ أيض  أيض علـى نطـاق واــع، وأدى ذلــك نىل  -واألتـايب وتـل يمعـت واــ
(وتوع الكثري من اإلصالات يف صفوف املدنيني

7F

7(  
لقني وجـب الشةوي، تـبب ـويف للدات ندلب اليت لقي ميوا مدنيو ، مثل تفـناز و  -121

القصـف العشــوائي الــذي تامــت لــه القـوات احلكوميــ  يف وتــوع نصــالات شــدةدة يف صــفوف 
 املدنيني  واــُخدمت الذخائب العنقودة  لشكل واـع يف هذه املناطق 

  الــــدطبةـــق ويف ديعـــا، واصـــلت الطـــائبات تصـــف مدةنـــ  ديعـــا، وال ــــيما منطقـــ   -122
 وخبل  غزال  ومعبل   ىونو  ةواملـيفب ونخنل  سوُتصفت أةضًا طف

واــمب القصف املدمعي وامـوي للمنـاطق الـيت تــيطب عليوـا املعايضـ  يف مدةنـ  دةـب  -123
ـّنالزوي و  ةقـيم ميوـا أيض على هذه األماكن اليت كا  ال ةزال  -  وأُطلقت صوايةخ أيض حم
لاملدمعي  وتذائف اهلاو ، مضًال  ولاملثل، يف حمامظ  البت ، ُتصفت مدةن  البت  والطبق  مدنيو  

، وازدادت معوا اإلصالات يف ةزةبا /ةونيهعن الرباميل املـفجبة  واشـدت اهلجمات يف لداة  
يف  الزهريةــ و  احلمـيسصـفوف املـدنيني  ويف حمامظـ  احلـــك ، تصـفت القـوات احلكوميــ  تـبةيت 

 لعد أ  وتعـا حتت ـيطبة املعايض  آذاي/مايس 
نصالات يف صفوف املدنيني، مبن ميوم األطفال، يف  نةقاعالعشوائي نىل  وأدى القنص -124

 مدةنيت ةلب وديعا 
وتادت القوات احلكومي  عملياتا العـكبة  مـجاهل  لشكل صايخ مـأل  الـمييز لني  -125

األشخاص املدنيني واألشخاص املشايكني مباشبة يف األعمـال القـاليـ   وةنبةـي علـى احلكومـ  
ـياطات أكرب حلماة  املدنيني داخل املناطق اليت جتبي ميوا عمليات عـكبة   وتشمل اختاذ اة

هــذه االةـياطـــات اــــخدام أــــلح  أدق اــــودامًا والكـــف عــن اـــــخدام الرباميــل املـفجـــبة 
 والصوايةخ املوجو  لشكل ـيئ والذخائب العنقودة   

لدات والقبى، مبا يف ذلك وواصلت القوات احلكومي  وضع أهداف عـكبة  داخل الب -126
ل والزهباء (ةلب)، والفوع  (ندلب)، والقبى الشيعي  يف جنوب غبب محص، معبضت لذلك نـُبُّ 

ا كانت غالبيـ  املقيمـني يف 
ّ
الـكا  املدنيني للخطب وانـوكت االلـزامات القانوني  الدولي   ومل
داف على هذا النحو ـاهم هذه األماكن من الشيع  والعلوةني واملـيحيني، مإ  وضع تلك األه

 يف نثاية الـوتبات الطائفي   

__________ 
ظوب الصوي الوايدة يف املبمق البالع مكا  ــقوط صـايوخ يف النـريب جنـوب مدةنـ  ةلـب، أدى نىل تـدمري تبالـ  تُ  )7(

 مبىن  12
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 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -2 
ظلت الموعات املــلح  تعمـل داخـل املنـاطق املدنيـ ، منـوكـ  االلـزامـات القانونيـ   -127

قبب الدولي  املـمثل  يف جتنب وضع أهداف عـكبة  داخل املناطق املأهول  جدًا لالـكا  أو لال
ةبصــت  ) والقــبةـني (محـص) والنبـك (دمشـق)،ةمنوـا  ويف عـدة أمـاكن، منوــا كفـب زةــا (محـا

الموعات املـلح  على الـمبكز لعيدًا عن الـكا  املدنيني، غري أ  لعض املقاتلني، مبن ميوم 
 املقاتلو  يف مدةن  ةلب، ةعيشو  لني املدنيني وةعبضوام لذلك للوجمات  

ل بُّــوعـات املــلح  املناهضــ  للحكومـ ، لقيـادة لــواء الـوةيـد، تصـف نُـ وواصـلت الم -128
والزهـباء يف مشــال ةلـب، مــــخدم  املدمعيـ  وصــوايةخ حمليـ  الصــنع  وتامـت القــوات املبالطــ  

 داخل القبى لقصف القبى القبةب  اليت تـيطب عليوا املعايض   
ف مـن الموعـات املــلح ، ةضــم ويف الفـرتة مـن آذاي/مـايس نىل متوز/ةوليـه، تــام حتـال -129

أةـباي الشــام، ولــواء الـوةيــد، وجبوــ  النصــبة، لقصــف الـــجن املبكــزي يف ةلــب  ويف مدةنــ  
ةلب، تامت الموعات املـلح  لإطالق الصوايةخ ولالقصف لصـوية عشـوائي  علـى األةيـاء 

 اليت تـيطب عليوا احلكوم   
لـّنش وندلــب يف نطــالق الصــوايةخ احملليــ  واـــمبت الموعــات املـــلح  املـمبكــزة يف  -130

الصـنع والقصـف لاملدمعيـ  علــى تـبى الفوعـ   وعلــى الـبغم مـن أنـه كانــت هنـاك مواتـع تصــف 
ةكومي  (تــودف تفـناز ولـّنش) موجـودة يف الفوعـ ، مـإ  الموعـات املــلح  مل متيـز عنـد 

 ات يف صفوف املدنيني  القصف لني األهداف املدني  والعـكبة ، مما أةدث العدةد من الومي
ولالطالع على معلومات عن تصف القبى الواتع  يف جنوب غبب يةـف محـص مـن  -131

 تبل الموعات املـلح  املناهض  للحكوم ، انظب املبمق الثالث  
وويدت تقــايةب عـــن تيـــام تناصـــ  مـــن الموعـــات املــــلح  لـــالقنص لصـــوية عشـــوائي   -132
نصالات يف صفوف وأوتع هذا القنص كوم  يف مدةن  ةلب، األةياء اخلاضع  لـيطبة احل على

 املدنيني  
واــــــخدمت الموعـــــات املـــــلح  املناهضـــــ  للحكومـــــ  تــــذائف اهلـــــاو  والصـــــوايةخ  -133

تامــت بجمـــات مقــد والقناصــات علــى حنــو ال مييــز لــني األهــداف املدنيــ  والعـــكبة ، ولــذا 
 مشبوع    غري

 الجناة غير محددي الهوية -3 
 11أُميد لأ  تفجريةن، كالمها يف دمشق، وتعا خالل الفرتة موضع االــعباض  مفي  -134

وجبح شخصًا  14أـفب عن مقـل   ةزةبا /ةونيه، وتع تفجري انـحايي مزدوج يف ـاة  املبج
ةزةبا /ةونيه، وتع تفجري  27ةن  وةبدو أ  الـفجري اــودف خمفباً للشبط  جماوياً  ويف آخب  30

أشـخاص  وةــبجح أ  ةكـو  هـذا الـفجـري تــد  4انـحـايي يف ةـي مــيحي وأـــفب عـن مقــل 
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على وهذا  الـفجريا  دّال اــودف مجعي  خرية  شيعي  جماوية  ومل ةعلن أي طبف مـؤوليـه  
 البعب ميما لني الـكا  املدنيني  ونشبا  عدم وجود هدف عـكبي

ويف ةني أ  األمعال الـالف  الذكب تشكل جبائم مبوجب القانو  احمللي، مإاا ميكن أ   -135
 تعـرب مبثال  جبائم ةبب نذا تبني أ  مبتكبيوا هم أطباف يف النزاع  

 للحماية على وجه التحديد ونالخاضعواألعيان األشخاص  -باء 

 فيات والعاملون في الرعاية الصحيةالمستش -1 
بك البلـد  وتُــخمـلفـ  مـن مت تـدمري مــشـفيات واـــوداف العـاملني الطبيـني يف أحنـاء  -136

 املدنيو  املبضى وامبةى واملقاتلو  العاجزو  عن القـال يف ةال  لائـ  دو  عالج  
النــزاع ضــما  املشــرتك  لــني اتفاتيــات جنيــف، جيــب علــى أطــباف  3ومبوجـب املــادة  -137

االعـناء لامبةى واملبضى  وجيب اةرتام املــشفيات والعـاملني يف احلقـل الطـيب ومحـاةـوم يف 
 مجيع األوتات وجيب أال ةكونوا حمل اــوداف 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -2 
دلب ومحص ون ةمت توثيق هجمات ُشنت على مــشفيات ومبامق يعاة  صحي  يف محا -138

 وديعا والبت  ودمشق 
ويف منـصـف أةاي/مـاةو، تامـت القــوات احلكوميـ ، خـالل العمليــ  الربةـ  علـى ةلفاةــا  -139
عن وماة وجبح عاملني طبيني وأـفب ذلك )، لقصف مــشفى ميداين لصوية مـعمدة، ة(محا

 وتدمري املبمق 
ق خاضـع  لـــيطبة وتامـت القـوات احلكوميـ ، أثنــاء اهلجمـات الـيت شـنـوا علــى منـاط -140

داي الكبرية كما تامت، يف الأةاي/ماةو، لـدمري مــشفى لألطفال يف  16املعايض  يف محص يف 
 أواخب أةاي/ماةو، لقصف مــشفى ميداين يف احلول   

أةاي/ماةو، أصاب صايوخا  مــشفًى ميدانيًا يف تفـناز لإدلب  وتد أُطلـق  24ويف  -141
 باشبة، مما ةدل على اــوداف املــشفى  الصايوخا  الواةد تلو اآلخب م

ومت اــوداف وتصف مــشفيات ميداني  يف ديعا لصوية منوجي ، وأـفب ذلك عن  -142
تـل عاملني طبيني ومبضى  ومبا أ  املــشفيات أُجربت على غلق ألوابا، مقد تُبك امبةى دو  

ل يف أتبيـ  منـازل مدنيـ ، زالت تعم عناة  من أةد  وعلى البغم من أ  لعض املــشفيات ما
 مإاا تعاين نقصًا كبريًا يف األدوة  والعاملني املؤهلني  

ويف لداة  ةزةبا /ةونيه، ُتصف مــشفى ميداين يف منطقـ  القلمـو  وأــفب القصـف  -143
 عن جبح وتـل مبضى  وتـل عدد من مقدمي اإلـعامات األولي  يف تصف ثا  
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لقـوات احلكوميــ  املــشـفى الــوطين يف البتــ   وأدى ةزةبا /ةونيـه، تصــفت ا 20ويف  -144
 القصف نىل نصال  ثالث  عاملني طبيني جببوح ونىل تدمري وةدة العناة  املبكزة  

ـُودف عــاملو  طبيــو  وُتـلــوا أثنــاء  -145 واجبــاتم  ولــوة  وجــود منــط مــن تــأدةـوم واــ
 أعاله)   62نىل  54الفقبات االعـقاالت واملضاةق  والرتهيب ملونيي البعاة  الصحي  (انظب 

وتـد أـــاءت القــوات احلكوميـ  اــــخدام مبامــق البعاةـ  الصــحي  ألغــباض عـــكبة ،  -146
 القــادي الشـــقف خدم مــشــفى عبــد اـــُـ و احملاةــد للخطـــب  معّبضــت هــذه املبامــق ذات الوضــع 

وجوية الشياح  وكا  ة عـكبة  لشن هجمات على الوعب (محص) كقاعد الوعب العـكبي يف
القناص  مـمبكزةن على ـطح املــشفى، وكانت توجد دلالات ومدمعي  ةول حميطه  ويف أواخب 

 أةاي/ماةو، تبل هجوم القصري، انـشبت القوات احلكومي  داخل مــشفياتا 
 يوكا  هناك وجود كبـري لألجوـزة األمنيـ  يف املــشـفيات الـالعـ  للدولـ  يف القامشـل -147

مبضات العامالت يف مــشفيات دمشق تعليمات لعدم تقدمي (احلـك  ودمشق)  وتلقت امل
معون  طبي  ألعضاء املعايض ، الذةن مضل أي منوم عدم الـماس معون  طبي  يف املــشفيات 

 متامًا من الـعبض لالعـقال أو االةـجاز أو الـعذةب أو الوماة وجيه اــنادًا نىل خوف 
، نذ ناا أعاتت لصـوية الدويل اإلنـاينلقانو  وتد خبتت احلكوم  الـزاماتا مبوجب ا -148

املـاعدة  واــودمت القوات احلكومي  لصوية مـعمدة لـلقي مـعمدة جوود املبضى وامبةى 
عــكبة  مـن خـالل ةبمـا  املعايضـ  واموـات الـيت ميـزة املــشفيات امليداني  للحصـول علـى 

ت اليت حلقـت بـا، مايتكبـت جبميـ  مـاعدة طبي  لشأ  اإلصالاتلقي ةُعـقد أاا تدعموا من 
اخلاضع  للحماة   وهذا النوع من اهلجمات ةنشب البعب ميما األعيا  احلبب املـمثل  يف موامج  
 لني الـكا  املدنيني  

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة  -3 
دي أةاي/مـاةو، هـاجم لـواء شـوداء ةــويا  املــشـفى الـوطين يف ديعـا  ومل ةصــ 28يف  -149

حتذةب تبل اهلجوم  وهذا اهلجوم ةنـوك القانو  الدويل اإلنـاين وةُعـرب مبثال  جبمي  ةبب تـمّثل 
 يف موامج  األعيا  اخلاضع  للحماة  

 الممتلكات الثقافية -4 

 القوات احلكومي  والقوات املوالي  للحكوم  (أ) 
متوز/ةوليــه،  13مفـي هامجـت القـوات احلكوميـ  ممـلكـات ثقاميـ  كأهـداف عــكبة    -150

تصفت القوات احلكومي  من امو تلع  احلصن، وهي أةد معامل الرتاث العـاملي املــّجل لـدى 
اليونـكو وةقع يف منطق  محص، وتـّبب القصف يف نحلاق ضبي جـيم لأةد ألباج القلع   ومل 

مـمبكـزة تـمّكن اللجن  من تأكيد االدعاءات القائل  لأ  جمموعات مناهضـ  للحكومـ  كانـت 
 هناك يف ذلك الوتت  
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 الموعات املـلح  املناهض  للحكوم  (ب) 
ةزةبا /ةونيه، تام مقاتلو  11يف اليومني الـاليني للوجوم على ةطل  (دةب الزوي) يف  -151

ول املعّظم  جبو  النصبة لنوب ةـينييت اإلمام احلـني واإلمام املبتضى الشيعيـني ومـجد الـب
ـُودمت أمـاكن العبـادة هـذه لصـوية مـعّمـدة كجـزء مـن الشيعي ولنـفوا لـامل ـفجبات  وتـد اــ

 هجوم ُشن على مكا  للشيع   
وتبــل نيـــا /ألبةل، مت ختبةـــب كنيـــ  يف الةــــاني  (ندلــب) وحتطـــيم متاثيلوــا وطـــالء  -152

أةقوناتـا لالــدها   وأمـاد الكــاهن الــذي لقـي هنــاك لـأ  هــذا اهلجــوم شـّنه مقــاتلو  مـطبمــو  
   للحكوم  مناهضو 

 الصحفيون -5 
ـائط  -153 أصبحت اممووية  العبلي  الـوية  أشد للدا  العـامل خطـبًا علـى العـاملني يف ـو

، أشدها خطبًا على ةياتم)  مقد ُتـل صـحفيو  ــويةو  ودوليـو  2012اإلعالم (ويف عام 
لوا واخـفــوا أثنـاء تــأدةـوم عملوــم  واخـــاي عــدد مــن  لصـوية تعـــفي  واعـُقلــوا واةـُجــزوا وعُــذم

 الصحفيني الـويةني النفي الطوعي 
 ووصـــــل عــــــدد الصــــــحفيني الــــــذةن ُتـلـــــوا يف امموويةــــــ  العبليــــــ  الـــــــوية  منــــــذ آذاي/ -154
   وةشمل هذا البتم الصحفيني املواطنني وأولئك الناشطني على الشبك 84نىل  2011 مايس

ائط الـواصل االجـ  ماعي) (الذةن ةُبلةو  عن العنف امايي عرب ـو
وما زال أكثب من اثين عشب صحفياً حملياً ودولياً معـمداً لدى اممووية  العبلي  الـوية   -155

 مفقودةن ةىت اليوم 

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -6 
متوز/ةوليه، تويف مداء البعلي، املعبوف أةضًا لاـم حممد معاذ، وهو مباـل لقناة  5يف  -156

Orient News لقصف وصحفي مواطن، مـأثبًا جببوح أُصيب با يف الشوب الـالق أثناء تةطيـه 
 احلكوم  للقالو  يف مشال دمشق 

شباط/مرباةب  16وتامت احلكوم ، تعـفاً، لاعـقال واةـجاز وتعذةب صحفيني  مفي  -157
ائط اإلعالم وةبة  الصحام  الكائن مقبه يف  13، اعـُقل 2012 دمشق صحفياً من مبكز ـو

ب لعضوم لشدة  وما زال ثالث  منوم  ماز   -على ةد املخالبات اموة  واةـُجزوا يف املزة  وعُذم
ةــىت اآل  ُحمـجـزةن يف ـــجن دمشــق  -ديوةـش، مــدةب املبكـز، وةـــني غبةـب، وهــاين الزةــاين 

  املبكزي لـوم  "تشجيع األعمال اإليهاليـ "  وُةـّددت هلـم جلــ  االـــماع القادمـ  يف حمكمـ
 آب/أغـطس  21اإليهاب لدمشق يف 
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 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -7 
أةاي/مـاةو عنــدما تعبمضـت ــياية طاتموــا  27ُتـلـت مباــل  اإلخبايةـ  ةــايا عبـاس يف  -158

 للنريا  من جانب جمموعات مـلح  مناهض  للحكوم  يف القصري 
لفـرتات طوةلـ   وةـدل اإلمـباج وتامـت لعـض الموعـات املــلح  لاةـجـاز صـحفيني  -159

عنوم لدو  حماكم ، ومصادية ُمعداتم يف لعض احلاالت، على ني  منع هؤالء الصحفيني من 
 تأدة  عملوم املوين  وكا  لواء املواجبةن الـالع مبو  النصبة مـويطًا يف ةادثني مــقلني 

 السلب وتدمير الممتلكات -جيم 

لالــــخدام اخلـاص أو الشخصـي (الــلب) يف ـــياق ن  االـــيالء علـى املمـلكـات  -160
نزاع مـلح ةُعد جبمي  ةبب  ون  تدمري ممـلكات خصم لصوية مـعمدة من دو  وجود ضبوية 
ـُجلت ةاالت من كال  عـكبة  لذلك أمب غري مشبوع مبوجب القانو  الدويل اإلنـاين  وتد 

 االنـواَكني 

 مةالقوات الحكومية والقوات الموالية للحكو  -1 
تامت القوات احلكومي  لصوية مـعّمدة، خالل الةايات، لـدمري منازل ومزايع ومـاجب  -161

شـبه يف مناهضـوم للحكوم  ومؤةدةوم  ومت البحث عن املمـلكات وابوا 
ُ
املنشقني واألمباد امل

 3و 2تبــل تــدمريها  وتــد ةــدث ذلــك خــالل الةــايات الــيت ُشــّنت يف لانيــاس (طبطــوس) يف 
شباط/مرباةب؛ والدةادةل (دمشق) يف شباط/مرباةب؛ وكبناز  11؛ واملـيفبة (ديعا) يف أةاي/ماةو
 9أةاي/مــــــاةو؛ ويمـــــدا  (دمشــــــق) يف  16) يف ةآذاي/مـــــايس؛ وةلفاةــــــا (محـــــا 25) يف ة(محـــــا

 ةزةبا /ةونيه 
وكا  امنود ةنقلو  األشياء املنوول  يف مبكبات عـكبة   وأماد شخص أُجبةت معه  -162

  األشياء املنوول  مـاة  يف األـواق يف دمشـق ولـأ  القـوات احلكوميـ  العائـدة مـن مقالل  لأ
 " ‘ثايأ‘العمليات يف دايةا "كانت تبيع البضائع املـبوت  على طول الشايع يف 

وكانـــت احلـــواجز أةضــــًا نقطـــ  ةـــــم ميوـــا االــــــيالء غـــري املشــــبوع علـــى املمـلكــــات   -163
مشــبدةن داخليـًا مــن منــاطق مناهضـ  للحكومــ  عنــد  أةاي/مــاةو، مت اـــوداف أشــخاص مفـي

 ةواجز يف منطق  القلمو  (دمشق) ويف نخنل (ديعا) 
ومت، لاــخدام امبايات والـفجـريات، جـبف أةيـاء إلخـالء منـاطق تقـع لـالقبب مـن  -164

 أهداف عـكبة  مثل القواعد واملطايات 
ع األيلعــــــــــني وُجبمـــــــــت أةضـــــــــًا منـــــــــاطق ــــــــــكني  يف دمشـــــــــق وديعـــــــــا وةيـــــــــي مشـــــــــا  -165
 ) ة(محا اموز ووادي
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ةزةبا /ةونيه، هدمت القوات احلكومي  منازل مدنيني يف شبق نخنل تقع ةول  5ويف  -166
حميط اللواء اخلامس عشب  وأماد أةد املقيمني الــالقني لـأ  اهلـدف مـن عمليـات اهلـدم كـا  

حبكم موتعوا، من ِتبل مقاتلي  زةادة البؤة  يف البلدة واملنازل املــوَدم  اليت ميكن أ  تُــخدم،
 الموعات املـلح  املناهض  للحكوم  

واــودمت عمليات اهلدم يف مشاع األيلعني ووادي اموز ونخنل أعيانًا مدني  ميكن أ   -167
ةــوّمب تـــدمريها ميــزة عــــكبة   وتــــّبب تــدمري األةيـــاء يف نحلـــاق مــــوى ُمفـــبط مـــن األذى 

 امليزة العـكبة  امللمـو  واملباشبة املـوتع   وهذه اهلجمات غري لاملمـلكات املدني  لالقياس نىل
 املـناـب  تنـوك القانو  الدويل اإلنـاين 

ن  القوات احلكومي  ايتكبت جبمي  احلبب املـمثل  يف الـلب  وانـوكت أةضًا القانو   -168
اخلصوصـي  واألــبة الدويل حلقوق اإلنــا  ميمـا ةـعلـق لالــدّخل الـعــفي أو غـري املشـبوع يف 

 واملنزل 

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -2 
مت لصـــوية مـعّمــــدة تـــدمري منــــازل ومواتـــع دةنيــــ  للشـــيع  يف ةطلــــ  (دةـــب الــــزوي) نثــــب  -169

أةاي/ماةو (انظب املبمق الثاين)  وايتكبت الموعات املنــب   11و 10اشـباكات وتعت ةومي 
  نىل جبو  النصبة هذه امبائم 

 األسلحة غير المشروعة -دال 

ويدت ادعــاءات تـعلــق لاــــخدام األـــلح  الكيميائيــ ، مــن ِتبــل القــوات احلكوميـــ   -170
لالديجــ  األوىل  واـــــنادًا نىل األدلــ  املـاةـــ  ةاليــاً، تعـــّذي الـوصــل نىل نـيجـــ  لشــأ  العوامـــل 

ائل نةصاهلا أو مــخدميوا  والـحقيق  ات جاية  يف هذا الشأ  الكيميائي  املــخَدم  أو ـو

 عمليات الحصار والهجمات الموجهة ضد األمن الغذائي -هاء 

اـــمب القيـام لعمليـات ةصــاي يف أحنـاء خمـلفـ  مــن البلـد، مـع مــا لـذلك مـن عواتــب  -171
ائل احلبب حمظوي مبوجـب تـوانني  يل  من ـو وخيم  على املدنيني  ون  اــخدام الـجوةع كـو

 النزاع الـماح مببوي اإلغاث  اإلنـاني  لدو  عوائق  احلبب  وجيب على أطباف

 القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة -1 

 عمليات احلصاي (أ) 
تامت القوات احلكومي  والقوات املوالي  للحكوم  لفبض ةصاي على للدات وتبى يف  -172

احلصاي هذه هو جعل محص ودمشق وديعا والقنيطبة ودةب الزوي  ولدا أ  القصد من عمليات 
 ظبوف احلياة ال تطاق لةي  نيغام املدنيني على البةيل  
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ـُجلت معظم عمليات احلصاي يف محص، ةيث ُمنع أو تُلص لصوية شدةدة وصول  -173 و
  وشددت القوات احلكومي ، 2012األغذة  واملاء والوتود واألدوة  والكوبلاء منذ أواخب عام 

احلصاي وتامت لعمليات ةصاي جدةدة يف األـاليع اليت ـبقت  مبؤازية من ةزب اهللا، عمليات
ةـعلق بجوم أةاي/ماةو على  اهلجمات الربة   وكانت هذه االـرتاتيجي  مبئي  لشكل خاص ميما

 القصري (انظب املبمق الثالث) 
ويف أةاي/ماةو، عندما لدأت العمليات العـكبة  يف القصري، تكثفت عمليات احلصاي  -174

والبوةض   مفي طلف، منع امنود املـمبكـزو  يف ةـاجز جـربةن وصـول األغذةـ   ويف يف طلف 
أةاي/ماةو أةضاً، اــولت القوات احلكومي  على تبة  آلل ومبضت ةصايًا علـى البوةضـ   ومـا 

 زالت املناطق اخلاضع  لـيطبة املعايض  يف مدةن  محص حتت احلصاي  
مناطق  القوات املوالي  للحكوم  لعمليات ةصاي يفويف أةاي/ماةو كذلك، تام امنود و  -175

يف مشال شبق مدةن  دمشـق مـب نليوـا األشـخاص املشـبدو  مـن القصـري  ويف منطقـ  القلمـو ، 
منعت احلواجز اخلاضـع  لــيطبة احلكومـ  وصـول األغذةـ  واألدوةـ   وعـاود مقـاتلو ةـزب اهللا 

ـا ودوما يف شبق يةف دمشق  وال زالت مناطق يف  جنوب دمشق، منوا الريموك ةصاي ةـب
 والعـايل، وكذلك املعضمي  يف غبب يةف دمشق حتت احلصاي 

ويف ديعا، مبضت احلواجز احلكومي  ةصايًا على مدةن  ديعا وعلى تـبى اللجـاة  ويف  -176
 املدنيني  حمامظيت دمشق وديعا، متكنت الموعات املـلح  لصوية دوية  من تبةب األغذة  نىل

لقنيطبة، مُبض ةصاي على مـحبة  ومنعت القـوات احلكوميـ  دخـول نمـدادات ويف ا -177
األغذةــ  واملـــاء والوتــود واألدوةـــ   ونضـــام  نىل ذلــك، مت تصـــف خـــزا  امليــاه ومولـــد الكوبلـــاء 

 القبة   يف
ومت تطع نمدادات األغذة  وماء الشبب والكوبلاء والوتود عن مناطق مدةن  دةب الزوي  -178

الموعات املـلح   وأدى اــخدام مياه غـري معامـ  مـن النوـب نىل مشـاكل  اخلاضع  لـيطبة
 صحي  لدى الـكا  املدنيني 

وتامـت القــوات احلكوميــ  وةــزب اهللا لعمليـات ةصــاي، منـوكــ  الـزاماتمــا مبوجــب  -179
 القانو  الدويل اإلنـاين 

 اهلجمات املوجو  ضد األمن الةذائي (ب) 
ةـبق للمحاصـيل يف املنـاطق الزياعيـ  الواتعـ  مشـال  2013/ماةو ـُجل يف أواخب أةاي -180

 ، ةول كفب زةـا، وكفب نبودة، وةلفاةا، وتلع  املضيق، واحلوجي  والرتميـ  ةحمامظ  محا
ويف حمامظـــ  محــــص، ُةبتــــت حماصــــيل يف احلولــــ  وطلــــف وتــــري معلــــ ، وجــــب امــــباح  -181
 ةزةبا /ةونيه  يف
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ري ةول تفـناز لإدلب، يف أواخب أةاي/ماةو  ومت احلبق يف وةبتت حماصيل للقمح والشع -182
 أعقاب تصف من مواتع املدمعي  الكائن  يف تبى الفوع  

ويف الفرتة لني نيـا /ألبةل وةزةبا /ةونيه، أطلقت القوات احلكومي  تذائف املدمعي   -183
 واهلاو  على ةقول يف عندا  وةبةـا  واملعبة محبتت حماصيل  

ومحص، أُطلق الناي على مزايعني ةاولوا نطفاء احلبائق من تبل امنود  ةامظيت محاويف حم -184
 املـمبكزةن يف ةواجز جماوية 

القبةـني  ةزةبا /ةونيه، ويف 9وخالل اهلجمات الربة  اليت وتعت يف يمدا  (دمشق) يف  -185
من املواشي  ويف ةزةبا /ةونيه، تامت توات األمن لقـل وةبق البوائم وغريها  24(محص) يف 

أةاي/ماةو، تامت القوات احلكومي  حببق احملاصيل واب  16) يف ةهجوم لبي على ةلفاةا (محا
 املعدات الزياعي  

ون  كو  اهلجمات املوجو  ضد احملاصـيل تـد وتعـت تبـل مـرتة احلصـاد مباشـبة ةـوةي  -186
 لأنه مت القيام با هلدف مـعمد هو احلد من تومب األغذة   

 لمجموعات المسلحة المناهضة للحكومةا -2 

 عمليات احلصاي  
، نـُبُّـل والزهــباء 2012ةاصـبت الموعـات املــلح  يف مشـال ةلــب، منـذ متوز/ةوليـه  -187

ومنعت وصول األغذة  والوتود واإلمدادات الطبي  نىل املقيمـني ميومـا ونىل القـوات احلكوميـ  
مـعـددة تضــم لـواء الـوةيــد، ولـواء أةــباي املوجـودة داخلومــا  وتـد مبضــت احلصـاي جمموعــات 

ـويةا، ولواء الفـح، وجبو  النصـبة  وتامـت احلكومـ ، لصـوية دويةـ ، جبلـب نمـدادات لواــط  
 طائبات اهليلوكولرت  

تضم لواء الـوةيـد وجبوـ  النصـبة  -ومنذ نيـا /ألبةل، ةاصبت جمموعات مـلح   -188
كبدةـ   وكانــت الموعــات املـــلح  تعـقــد أ  للــدة عفــبةن ذات األغلبيــ  ال -وغبلـاء الشــام 

نمدادات األغذة  وغريها من الضبويةات كانت تأيت نىل نـُبُّل عن طبةق ةواجز وةدات احلماة  
الشعبي   وةدثت اشـباكات عندما أيادت الموعات املـلح  االــيالء على هذه احلـواجز  

ن عفـبةن  وازدادت نـــب  األمــباض ولعـد مــرتة وجيـزة، تُطعــت نمـدادات األغذةــ  والكوبلـاء عــ
عدة  لـبب عدم دخول مياه نظيف  نىل البلدة 

ُ
 امل

ويف نيــا /ألبةل، مبضـت جمموعـات مــلح  ةصــايًا علـى الــجن املبكـزي يف ةلــب  -189
نثب انـقال جنود ومقاتلني من توات الـدماع الـوطين نىل الــجن  ومنعـت الموعـات املــلح  

دوة   ويف أواخب متوز/ةوليه، يمع احلصاي لصوية مؤتـ  لعد اإلمباج وصول نمدادات األغذة  واأل
 ـجينًا ـياـياً  80عن 

ن  الموعــات املـــلح  املناهضــ  للحكومــ  يف ةلــب، لفبضــوا احلصــاي، تــد خبتـــت  -190
 الـزاماتا مبوجب القانو  الدويل  
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 المساءلة -خامساً  
 اللجنــ  والةـوــا، نىل أ  خيضـــع لقــد ـــعى جملــس ةقــوق اإلنـــا ، عنــدما أـــند نىل -191

(املـؤولو  عن االنـواكات والـجاوزات املبتكب  ضد القانو  الدويل للمـاءل 
8F

  وتواصل اللجن  )8
االةـفاظ لـجل أولئك الذةن تعـقد على حنو معقول لأام مـؤولو  عن امبائم واالنـواكات 

 املبين  يف تقايةبها 

 لية للحكومةالقوات الحكومية والقوات الموا -1 
تضطلع احلكوم  لاملـؤولي  البئيـي  عن محاة  ةقوق مواطنيوا  وتد ايتكبت القوات  -192

احلكومي  جبائم ضد اإلنـاني  وجبائم ةبب وانـواكات للقانو  الدويل حلقوق اإلنـا ، على 
 النحو املوثق أعاله 

الــيطبة علـى أجوزتــا  وال ةـزال علـى احلكومـ  أ  تــربهن علـى اإليادة أو القـدية علــى -193
األمني  واالــخباياتي   ولاملثل، مقد غضت النظب عن القوات املوالي  للحكوم  املبتكب  للجبائم  

 وما مل تفبض احلكوم  االنضباط داخل هذه الكيانات، مإ  االنـواكات ــــمب 

 المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة -2 
ـلح  املناهض  للحكوم  جبائم ةبب  وتقاعس تادة لقد ايتكبت لعض الموعات امل -194

 الموعات على الدوام عن القيام لاخلطوات االنضباطي  املناـب  

 االستنتاجات والتوصيات -سادساً  
ة فيه إلى قتل آالف المدنيين وتشريد سكان بلدات دهواال أدى القصف الذي  -195

غير المشروعة ويفلت مرتكبوها من بأكملها. وتُرتكب مجازر وغيرها من عمليات القتل 
العقاب. وقد اختفى عدد ال يحصى من الرجال واألطفال والنساء. وقتل كثيرون في أماكن 
االحتجاز ويعيش من بقي على قيد الحياة حامًال آثار التعذيب البدني والنفسي. وُقصفت 

 المستشفيات والمدارس بالقنابل.
غير مضبوطة بشـكل كامـل قـد سـهل السورية وإن كون حدود الجمهورية العربية  -196
جهات مسلحة إقليمية، وذلك، بشكل متزايد، على أسس طائفية. واألبعاد الطائفية  ضلوع

التي ينطوي عليها الكثير من االنتهاكات تعود جذورها إلى السياسة. فالسياسة هي التي 
 تحفز الطائفية وتولد العنف وتمنح مرتكبيه القوة.

__________ 
  10، الفقبة 21/26تباي جملس ةقوق اإلنـا   )8(
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ــ -197 ــاة  10ذه االنتهاكـــات بـــؤرة تركيـــز وقـــد كانـــت هـ ــارير وتحـــديثات. لكـــن الجنـ تقـ
 يرتدعوا وال يخشون المساءلة في المستقبل. لم

وليس هناك حل عسكري لهذا النزاع. وإن الجهات التي تورد األسلحة ال تخلق  -198
سوى وهم باالنتصار. والسبيل الوحيد إلى السالم هو حل سياسي يستند إلـى المبـادئ 

(في البيان الختامي لمجموعة العمل المعنية بسوريا (بيان جنيف)الواردة 
9F

9(  
وتكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها في تقارير سابقة وتشـدد علـى التوصـيات  -199

 المبينة أدناه.
 وتوصي لجنة التحقيق جميع األطراف بما يلي: -200

المدنيين، أن تكف عن القصف العشوائي في المناطق المأهولة بالسكان  (أ) 
 يها المناطق التي توجد فيها تجمعات كبيرة من األشخاص المشردين داخلياً؛ف بما

أن تتخذ جميع االحتياطات الممكنة لتقليل أثر الهجمات على المدنيين  (ب) 
 واألعيان المدنية إلى الحد األدنى؛

 والمقاتلين العاجزين عن القتال؛ أن تكف عن إعدام المدنيين (ج) 
تكف عن تعذيب المحتجزين وأن تعامل جميع المحتجـزين معاملـة أن  (د) 

 إنسانية؛
 أن تكف عن الخطف وأخذ الرهائن؛ )ه( 
 أن تنبذ استخدام العوامل الكيميائية كأسلحة؛ (و) 
 أن تكف عن تجنيد الجنود األطفال؛ (ز) 
ــاملين فــــي  (ح)  ــاءلة األشــــخاص العـ ــمان مسـ ــوات محـــددة لضــ أن تتخـــذ خطــ

 رتكبون انتهاكات؛صفوفها الذين ي
 أن تنبذ الخطاب الطائفي؛ (ط) 
قوافل اإلغاثة اإلنسانية بالتحرك بدون بوقف القتال للسماح لأن تلتزم  (ي) 

 تخاذ الخطوات األولى نحو الحوار؛ال تفسح المجالعوائق عبر البلد وأن 
بلغ المحتجزين على الفور بسبب اعتقالهم وأن تتيح لهم إمكانيـة أن تُ  (ك) 

 إجراء مراجعة قضائية مستقلة وإمكانية االتصال بأسرهم وبمحام؛طلب 
 ؛وجود المحتجزين وأن تسمح بالقيام بزيارات لهمبلغ األسر بأماكن أن تُ  (ل) 

__________ 
)9( A/66/865-S/2012/522  
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 أن تضمن المحافظة على األدلة المادية لالنتهاكات والجرائم الدولية. (م) 
 لي:وتوصي اللجنة حكومة الجمهورية العربية السورية بما ي -201

أن تكف عن استخدام األسلحة غير الدقيقة، مثل قنابل الباريوم الحراري،  (أ) 
والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة وغيرها من األسلحة غير الموجهة أو الموجهة بصورة 

 سيئة، ضد المناطق المدنية؛
ــذه  أن تضـــمن ب)(  ــي تقـــوم باالعتقـــاالت وأن تحتـــرم هــ تـــدريب الجهـــات التــ

 الحق األساسي للشخص المحتجز في افتراض البراءة؛الجهات 
ــرائم  (ج)  ــة إمكانيــة الوصـــول لتمكينهــا مـــن التحقيــق فـــي الجـ أن تُتــيح للجنـ

 المزعومة تحقيقًا أوفى ومن جميع الزوايا.
وتوصـي اللجنــة بـأن تنبــذ المجموعـات المســلحة المناهضـة للحكومــة العناصــر  -202

 المتطرفة.
 ع الدولي بما يلي:وتوصي اللجنة المجتم -203

أن يدعم عملية السالم القائمة على بيان جنيف وعمل الممثل الخاص  (أ) 
 المشترك بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سوريا؛

أن يضمن أن يجري أي تفاوض بشأن السالم في إطار القانون الدولي،  (ب) 
 اء على المستويين الوطني والدولي؛مع االعتراف بالحاجة الملحة إلى اإلحالة إلى القض

ــرًا إلــــى وجـــود خطـــر واضــــح ألن  (ج)  أن يوقـــف عمليـــات نقــــل األســـلحة نظـ
 تستخدم الرتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي؛

 أن يتخذ خطوات ملموسة لكبح النفوذ المتزايد للمتطرفين. (د) 
 وتوصي اللجنة مجلس حقوق اإلنسان بما يلي: -204

 وصيات اللجنة وإمكانية وصولها إلى مجلس األمن؛أن يؤيد ت (أ) 
 أن يحيل هذا التقرير إلى مجلس األمن عن طريق األمين العام. (ب) 

 وتوصي اللجنة الجمعية العامة بما يلي: -205
 أن تدعم عمل اللجنة وأن تدعوها إلى تقديم تحديثات منتظمة؛ (أ) 
أجل التوصل إلى حل  أن تؤيد توصيات اللجنة وأن تمارس نفوذها من (ب) 

 سلمي للبلد.
 وتوصي اللجنة مجلس األمن بما يلي: -206
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أن يتخذ خطوات محددة لضمان وفاء جميع األطراف بمسؤولياتها في  (أ) 
 حماية المدنيين في النزاع المسلح؛

أن يدعم عمل اللجنة وأن يتيح لها إمكانية الوصول إلى المجلس لتقديم  (ب) 
 ستجدات؛معلومات دورية عن الم

أن يسهل ويدعم عملية لتحقيق السلم الشامل في البلد، بمشاركة كاملة  (ج) 
 من جانب جميع الجهات المعنية؛

أن يلتـزم بضــمان مسـاءلة الجهــات المسـؤولة عــن االنتهاكـات، بمــا فــي  (د) 
 ذلك إمكانية إحالتها إلى القضاء الدولي.
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Annex I  

[English only] 

  Correspondence with the Government of the Syrian Arab 
Republic 
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Annex II 

[English only] 

  Massacres 

1. The commission continued to carry out its specific mandate to investigate all 
massacres.a In the incidents described, the intentional mass killing and identity of the 
perpetrator were confirmed to the commission’s evidentiary standards. 

  Government and pro-Government forces  

  Deir Baalbeh, Homs, 7-11 April 2012 

2. In the Deir Baalbeh, near Homs city, between 20 and 40 men were killed in 
circumstances amounting to mass execution.  Evidence indicated that the men, found in 
groups of two to 13, had been blindfolded and had their hands tied behind their backs, 
before being shot at close quarters. Reasonable grounds exist to believe that Government 
forces committed the massacre. 

  Al-Hamamiat, Hamah, 13 March 2013 

3. Government forces stationed in Al-Hamamiat, a village located four kilometres east 
of Karnaz, Hamah, unlawfully executed six male farmers, residents of Al-Hamamiat. The 
men were internally displaced to Kafr Nabudah but had returned to Al-Hamamiat on 13 
March. They approached troops stationed at a checkpoint, apparently seeking access to 
their farms.  The commission has reasonable grounds to believe that Government forces 
stationed in Al-Hamamiat unlawfully killed the men in violation of international law. 

  Bab Amr, 27 March 2013 

4. Government forces regained control over Bab Amr neighbourhood, Homs city, for 10 
days during the second half of March. As per observed patterns, after heavy shelling, 
Government troops entered the neighbourhood as FSA fighters withdrew.  Save for a 
number of elderly, most civilians had fled. 

5. On 27 March, pro-Government forces, including the National Defence Forces, 
gathered several people, including seven elderly members of the Bzazi family. The seven 
were executed and their bodies burnt at the family house. The deceased were between the 
ages of 50 and 88 years old and included four women and three men. The Commission 
found reasonable grounds to believe that pro-Government forces unlawfully killed the 
Bzazi family members. 

  Khirbet Al-Teen, Homs, 10 April 2013 

6. The Qadrou family, part of a community of Bedouins was executed in the area of 
Khirbet Al-Teen, in Homs countryside. The family included eight children (aged between two 
and 18 years old). Videos of the victims clearly show that they had been shot at close range 
and three of the child victim’s throats were slit. The village, along the Tartus-Homs highway, 
where the victims were found is surrounded by villages that support Government forces.  

____________ 
a See A/HRC/22/59, para 42. 
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7. There are reasonable grounds to believe that pro-Government forces have unlawfully 
killed the Qadrou family. 

  Jdeidat Al-Fadel, western Damascus countryside, 21 April 2013 

8. Accounts collected confirmed that thousands of internally displaced persons were in 
the area of Jdeidet Al-Fadel when Government forces launched a military operation on 15 
April. With the participation of the 100th Regiment and 4th Brigade, all access points to the 
area were blocked by Government forces whereas heavy shelling from army bases west of 
the town targeted residential areas inside, causing a number of casualties. Some accounts 
state that the FSA had successfully overtaken a checkpoint outside Jdeidet Artouz which 
prompted the Government’s response. As fighting intensified, particularly between 15 and 
21 April, thousands of civilians along with a number of anti-Government fighters were 
blocked inside the town. Hundreds of Government snipers were positioned on the town’s 
exit points. Snipers and soldiers positioned at the town exits killed many civilians trying to 
flee the hostilities. Anti-Government forces attempted to accompany thousands of civilians 
out of the area of combat but the blockade and the military operation made this impossible.  

9. Collected evidence gave reasonable grounds to believe that Government forces 
executed a number of inhabitants once they took control of the town, including the Imam of 
the Mosque and his family.  

  Al-Bayda, Banias, Tartus, 2 May 2013 

10. On the morning of 2 May, the army surrounded Al-Bayda and blocked the main exit 
points. Extensive shelling preceded the operation leading many civilians, especially those 
living at the edge of the village, to flee to surrounding agricultural areas. At approximately 
7am Government forces entered with a force of 60-70 soldiers, establishing sniper positions 
around the main village square. Government forces proceeded to raid various streets in the 
village as members of the National Defence Forces joined the operation. Hundreds of 
civilians were arrested while some were executed in various locations. Evidence indicates 
that between 40-60 bodies were laid out in one room, a mobile phone shop, near the square. 
The bodies appear to have been burned. The victims appeared to have been first arrested 
and then executed in the square area. Some of the victims also appeared to have been hit in 
the head with blunt, heavy objects. Bodies of 30 women, also apparently executed, were 
found in a house not far from the centre while tens of bodies were strewn in the streets. 
Between150-250 civilians were allegedly killed. Testimonies were consistent that members 
of the National Defence Forces were actively involved in the raids and in many cases 
leading them. 

11. Findings indicate that armed opposition was not present or actively engaged in 
hostilities in the village of Al-Bayda or its vicinity in the lead-up or during the alleged 
massacre. Some of the accounts suggest that Government forces were chasing a small 
activists’ cell in the village which it accused of facilitating the defection of regular soldiers 
from the army. It is evident, however, that the type of military operation and the alleged 
massacre that ensued were not in the context of an armed confrontation. Government forces 
with the support of the National Defence Forces operated freely throughout the day on 2 
May in and around the village. There were no reported deceased pro-Government forces. 
The area where the village is located was under the full control of government forces. 
Accordingly, there are reasonable grounds to believe that government forces and affiliated 
militia including the National Defence Forces are the perpetrators of the Al-Bayda 
massacre 
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  Ras Al-Nabe', Banias, Tartus, 3 May 2013 

12. The incidents at Ras Al-Nabe' are closely connected to the events of Al-Bayda the 
preceding day. News spread that the National Defence Forces, with the support of the army, 
were moving towards the village as part of the same operation. Hundreds of civilians 
attempted to leave the village through the regular checkpoints but were pushed back. Some 
of the inhabitants managed to flee through dirt roads as main access roads to the village 
were blocked. Government forces proceeded to shell the village from various locations, 
including from a bridge connecting the village to other areas including Al-Bayda. Shelling 
lasted for approximately an hour before pro-Government forces moved in. 

13. As they raided the village, civilians were captured and executed. The commission 
reviewed evidence of families that had been executed, including children, as part of the 
operation. Testimonies of those who witnessed the aftermath described bodies lying in the 
streets for days before the inhabitants could safely return to collect them. Some of the 
bodies appeared to have been hit with heavy or sharp objects, especially in the face and 
head area. According to reports the numbers killed is between150-200.  As in Al-Bayda, 
there is no indication that the armed opposition was active in the village. The operation did 
not occur in the context of a military confrontation. Government forces were in full control 
of the area.  

14. Based on an analysis of the evidence, there are reasonable grounds to believe that pro-
Government forces perpetrated the 3 May killings in Ras Al-Nabe'. 

  Khirbat Al-Souda, Homs, 15 May 2013 

15. On 15 May, anti-Government armed groups attacked a checkpoint at the railway 
linking Homs and Tartus. In retaliation for this incident, Government forces from the 
checkpoint shelled and raided Khirbat Al-Souda, a small village five kilometres north of 
Homs city, killing 16 people, including two women and a three-year-old child, and burned 
their bodies.    

16. In eight incidents detailed above, reasonable grounds exist to believe that the war 
crime of murder was committed by Government and pro-Government forces, including the 
National Defence Forces.   

  Anti-Government armed groups 

  Hatla, Dayr Az-Zawr, 11 June 2013 

17. On June 11 at approximately 5:45 am, several anti-Government armed groups, 
including members of Jabhat Al-Nusra, attacked the Shi'ite areas of Hatla, a mixed, but 
Sunni-majority, village located in eastern Dayr Az-Zawr. In the ensuing fight, anti-
Government armed groups defeated the outnumbered and outgunned Shi’ite fighters. More 
than 20 were killed and some were captured. Ten anti-Government fighters were killed 
during the attack.  

18. During the takeover, anti-Government armed group fighters conducted home 
invasions, killing and summarily executing (by shooting at close range) many Shia 
including at least 30 civilians, among them children, women and elderly. Fighters also set 
civilian houses and a Shia mosque on fire as they shouted sectarian slogans. 

19. There are reasonable grounds to believe that the anti-Government fighters who 
attacked Hatla unlawfully killed at least 20 civilians in violation of international law. In 
relation to the 11 June killings in Hatla, anti-Government armed groups involved have 
committed the war crime of murder. 
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  Incidents remaining under investigation 

20. In some incidents that remain under investigation, the fact of the illegal killing was 
confirmed; however the perpetrator could not be identified.  In other cases the 
circumstances of the killing is not sufficiently clear to make a determination as to its 
legality. 

Abel village, Homs, 25 March 2013 

Al-Burj, Talkalakh, Homs, 30 March 2013 

Jib Khasara, Hamah, 22 May 2013 

Saroaf Checkpoint, Nawa, Dara’a, 1 June 2013 

Mazra, Aleppo, 24 June 2013 

Al-Haswiyah, Homs, 14 July 2013 

  Incidents to be investigated during next reporting period as of 31 July 2013 

Al-Bayda, Tartus, 21 July 2013 

Khan Al-Assal, Aleppo, 22 July 2013 

Til Aran, Aleppo 31 July 2013  
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Annex III 

[English only] 

  Inquiry into events in Al Qusayr 

1. Pro-Government forces, including Hezbollah, launched a major offensive against the 
region of Al-Qusayr, Homs governorate, from 4 April to 8 June 2013, forcing the 
withdrawal of anti-Government armed groups from the town and the surrounding 
countryside.  

2. In its Resolution A/HRC/23/1, the Human Rights Council requested the Commission 
of Inquiry to “urgently conduct a comprehensive, independent and unfettered inquiry into 
the events in Al Qusayr” and requested the findings of the inquiry be included in its report 
to the Council at its 24th session. 

3. This Annex details the offensive according to information collected during the 
investigations, taken together with documentary material such as photographs, satellite 
imagery and video recordings.  

  Background 

4. Al-Qusayr is located in Homs province at a strategic juncture for the warring parties’ 
forces operating in the central governorates. The town is located close to the Lebanese 
borders along the main line of communication between Damascus and both northern and 
coastal governorates.  

5. Since early 2012, anti-Government armed groups have controlled parts of the locality 
and extended their presence to its countryside, reducing the presence of Government forces 
to the eastern neighbourhood of Al-Qusayr city around the security square. Control of the 
town enabled the armed groups to ensure cross-border movement of arms and logistics 
while also disrupting the Government’s supply lines from Lebanon’s Bekaa Valley. 

6. Government forces responded by imposing a siege on Al-Qusayr towns and 
surrounding villages. The Syrian army prevented the flow of food and water into the areas 
from the northern and eastern access points, while Hezbollah did the same following the 
assumption of control of access points to the south and west. For over a year, Al-Qusayr 
and nearby villages came under heavy shelling and aerial bombardment by Government 
forces. Both the Government siege and shelling of the area intensified in the weeks prior to 
the ground attacks. 

7. From April to mid-June, anti-Government armed groups fired homemade rockets and 
artillery shells into villages, such as Hermel, under Government and Hezbollah control. 
Some rockets fell on Al-Qasr, a village inside Lebanon, causing civilian casualties. 

8. In the Al-Qusayr western countryside, tensions increased between anti-Government 
armed groups and pro-Government armed elements in the Shia villages. This led to 
Hezbollah’s incremental involvement. As a result of clashes between the warring parties, 
local inhabitants from the predominantly Sunni villages around Al-Qusayr were internally 
displaced to safer areas in Al-Qalamoun, northeastern Damascus countryside, with 
thousands fleeing to the town of Ersal in Lebanon. 

9. Inside the town of Al-Qusayr, various anti-Government armed groups collaborated 
during operations under the supervision of Al-Qusayr Military Council. The main groups 
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included Al-Farouq Battalions, Al-Waleed Battalions, Fajr Al-Islam Brigade, Bashair Al-
Nasr Battalions, Al-Haq Brigade and a group of Jabhat Al-Nusra fighters. Immediately 
prior to the Government offensive, there were approximately 2,000 – 2,500 anti-
Government armed group fighters inside Al-Qusayr. 

10. In March 2013, the siege around Al-Qusayr town and the surrounding countryside 
tightened. Villages west of the Al-Assi River, predominantly populated by Sunni Muslims, 
were particularly affected. These included Al-Burhaniya, Al- Radwaniyeh, Saqraja, Ayn 
Al-Tannur, Arjoun and Al-Hamidiyah.  

11. In the weeks prior to the May 2013 offensive, there were severe shortages of food, 
water and medicine inside the town of Al-Qusayr. By early May, Hezbollah had taken 
control of the Ain Tanour and Hamah water stations, four kilometres west and two 
kilometres north of Al-Qusayr town respectively. Water to the town, already limited, was 
cut entirely. Sanitation levels declined rapidly, resulting in a corresponding increase in 
infectious diseases. As medical supplies ran low, the ability of hospitals and clinics to treat 
civilians injured by shelling and by crossfire was severely compromised. Pro-Government 
forces refused to allow Red Crescent ambulances to enter Al-Qusayr to evacuate the 
wounded. 

  Preparatory operations and bombardment 

12. In reaction to the coordinated attack by anti-Government armed groups on southern 
districts of Homs city in March 2013, a Government offensive on Al-Qusayr was initiated 
in early April. This offensive formed a key part of the Government’s strategy to secure 
Homs governorate.  

13. Government forces, supported by foreign combatants including thousands of 
Hezbollah fighters, captured the majority of villages in the countryside in order to cut the 
armed groups’ supply lines and prevent their withdrawal. From 11 April to 13 May, 
Hezbollah fighters controlled the Sunni villages located in the southwest of Al-Qusayr 
(west of Al-Assi River), while the Government regained territory in Homs city and 
challenged the armed groups’ positions from the northeast. These tactics ultimately 
blockaded the armed groups in a triangle formed by the towns of Al-Qusayr, Buwaydah Al-
Sharqiyah and Arjoun. The tight siege imposed on the town of Al-Qusayr prevented the 
transfer of reinforcements and weapons to the armed groups.  

14. Shelling and airstrikes on Al-Qusayr town and surrounding villages also escalated in 
the weeks prior to the ground attacks. The villages to the southwest of Al-Qusayr were 
shelled with mortars and came under aerial bombardment from jet fighters and helicopters. 
Al-Qusayr also came under sustained attack, from shelling, surface-to-surface missiles and 
aerial bombardment. In the ten days prior to the ground attacks, shelling and bombardments 
on the area were near continuous. 

  Attack on Al-Qusayr city 

15. On 19 May, Hezbollah fighters along with Government troops and National Defence 
Forces launched a final attack on Al-Qusayr from several directions, reportedly forcing a 
negotiated withdrawal of anti-Government fighters. Witnesses stated that the armed groups 
withdrew in exchange for the lifting of the siege and the evacuation of civilians and injured 
persons.  

16. The ground attack by the pro-Government forces was accompanied by an extensive 
campaign of shelling and bombardment involving the use of artillery and airpower. 
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Corroborated interviews indicated the use by Hezbollah fighters of a highly explosive 
shoulder fired missile, likely to have been thermobaric in nature.  This weaponry caused a 
significant number of casualties among anti-Government fighters and civilians, as well as 
extensive destruction of buildings. 

17. Within 24 hours, on 20 May, Government forces and Hezbollah fighters managed to 
take control of Al-Qusayr town, with the exception of its northern neighbourhood where 
anti-Government armed groups redeployed. Fighting continued throughout May, with both 
sides reinforcing their positions in and around the town. Further Government 
reinforcements were redeployed from Damascus and Dara’a, including from the Syrian 
Republican Guard. 

18. Approximately 300 anti-Government fighters, including elements from the Al-
Tawheed Brigade from Aleppo and the Al-Usra Army from Dayr Al-Zawr, arrived to 
support the armed groups inside Al-Qusayr. Despite those reinforcements, anti-Government 
armed groups began to lose ground to Government forces and Hezbollah. Government 
forces benefitted not only of their superior weaponry and their ability to sever the armed 
groups’ supply lines into Al-Qusayr but also from Hezbollah’s expertise in street-to-street 
insurgency fighting. Approximately 500 armed group fighters were killed by shelling and 
by gunfire during the ground operations. An estimated 800 to 1000 fighters were injured, 
rendering them hors de combat. The Government later indicated that approximately 1,000 
anti-Government fighters were captured. It has not been able to confirm these numbers. The 
whereabouts and treatment of many captured fighters is currently unknown. 

19. The remaining fighters were unable to hold ground in the face of the pro-Government 
onslaught. Squeezed between northern Al-Qusayr and Buwaydah Al-Sharqiyah, the 
fighters, together with civilians and hors de combat fighters, were forced – or allowed – to 
withdraw from Al-Qusayr on 5 June along a narrow corridor still under opposition control 
to reach the villages of Dabaa, Salhiyah and Buwaydah Al-Sharqiyah.  

20. Until the last day of the offensive, scores of women, children and elderly had been 
able to exit Al-Qusayr through military checkpoints in Domaynah Al-Sharkiyah and 
Shamseen. However, those at risk of arbitrary arrest and unlawful detention – themselves a 
gateway to a range of other violations – had little choice but to remain inside the town. This 
included civilian men, boys over 12 years old and women related to wanted persons, such 
as defectors. They formed part of the convoy leaving Al-Qusayr in the last days of the 
battle. 

  The fall of Al-Qusayr 

21. It has been difficult to estimates the size of the convoy that exited Al-Qusayr on 5 
June, primarily because of the sheer number of people moving in a narrow formation out of 
Al-Qusayr towards Buwaydah Al-Sharqiyah. However, there are reasonable grounds to 
believe that the total number was between 13,000 and 15,000 people. Corroborated 
accounts indicate that at least 10,000 civilians, mostly males over 12 years and over, were 
part of this convoy. This large group moved along dirt roads to avoid army positions. 

22. From 6 to 8 June, the convoy of internally displaced moved towards the Homs-
Damascus Highway through Domaynah Al-Sharkiyah, Hamra and Al-Hussayniyah. The 
few persons remaining in these villages joined the convoy. 

23. After taking control of the town of Al-Qusayr, pro-Government forces successively 
recaptured the remaining villages including Dabaa (6 June) and Buwaydah Al-Sharqiyah (8 
June). The displacement of thousands of civilians and fighters, including hundreds of 
injured, followed.  
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24. At dawn on 7 June, the first group of civilians and fighters, numbering approximately 
500 people, arrived at the Homs-Damascus highway. The majority of the group was able to 
cross, in spite of shelling from nearby army checkpoints, which caused a number of 
casualties. Continued shelling and the resulting deaths led the remaining thousands still 
waiting to cross to retreat a few kilometres to a farming area next to Al-Hussayniyah where 
they stayed until the following night.  

25. At around 9pm on 8 June, the group of displaced tried once again to cross the 
highway but were targeted by shelling from army positions in nearby Shamseen and 
Shinshar. In an effort to facilitate the crossing of the highway by waiting civilians, anti-
Government fighters reportedly attacked the Shamseen checkpoint. By dawn, more groups 
of civilians and injured fighters were still unable to reach east of the highway. They 
returned to the area of the farms, where they spent two more days suffering from lack of 
water, food and medication. In one instance on 8 June, army tanks and troops from 
checkpoints in the area attacked the civilians and fighters hiding in the farms, but they were 
pushed back by anti-Government fighters.  

26. On or around 8 June, following a negotiation, armed groups returned the bodies of 
two Hezbollah fighters in exchange for the safe passage of 34 seriously injured armed 
group fighters to the Lebanese Red Crescent. The injured fighters suffered beatings while 
under Hezbollah’s control but were taken alive to the border and handed over to the Red 
Crescent for medical treatment. 

27. It was not until on or about 11 June that the groups of fighters and civilians were able 
to cross the highway and entered the localities of Shamseen, Hissiyah and Al-Dibah. They 
settled there for a few days before leaving to other areas across the country and towards 
Ersal in Lebanon.  

  Casualties 

28. The commission has, to date, been able to verify the killing of 450 people during the 
offensive on Al-Qusayr town. Approximately half were civilian casualties, killed primarily 
in the shelling and aerial bombardment of the town in the early days of the offensive.  

29. While civilians were killed by gunfire, it has not been possible to determine who fired 
the shots or the circumstances under which the shooting took place. These civilians may 
have been killed in crossfire during the intense street-to-street battles. 

  Findings 

  Unlawful attacks 

  Pro-Government forces 

30. In its shelling and aerial bombardment of both Al-Qusayr and the Al-Qusayr region in 
the months and weeks preceding the military offensive – and in particular during the 
intense shelling which occurred in the ten days prior to the ground attack – Government 
forces conducted themselves in flagrant disregard of the distinction between civilians and 
persons directly participating in hostilities.  

31. On 17 April, the aerial bombardment of Buwaydah Al-Sharqiyah killed at least 12 
people, including two women and two children. On June 7, at least a dozen civilians 
displaced from Al-Qusayr were killed when the army shelled orchards on the outskirts of 
the town. Between 5 and 12 June, Government shelling targeted internally displaced 
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persons fleeing Al-Qusayr, the vast majority of whom were civilians and hors de combat 
fighters. Civilians were killed in the shelling as they attempted to cross the Damascus-
Homs highway in search of a safe haven. 

32. During the attack on Al-Qusayr and the villages around it, the Government deployed 
extensive aerial and artillery capabilities. This included imprecise weaponry such as 
surface-to-surface missiles which destroyed not only individual targets but also blocks of 
buildings. That the majority of civilians were killed in the shelling and aerial bombardment 
underlines the failure to take adequate precautions to protect civilians. 

33. As set out in the chapter on Unlawful Attacks, Government forces consistently 
transgressed the fundamental principle of the laws of war that they must at all times 
distinguish between civilian and military objectives. 

34. Government forces and Hezbollah also positioned military objectives inside the 
villages to the south-west of Al-Qusayr, endangering the civilian population and violating 
international legal obligations. 

  Anti-Government armed groups 

35. Anti-Government armed groups shelled villages west of Al-Qusayr, home 
predominantly to a Shia community, without taking precautions to protect civilians living 
inside. On 27 May, a Lebanese girl aged 17 was killed in a rebel mortar attack on the 
Hezbollah stronghold of Hermel. On 11 June, one man was killed and several people were 
injured during a rocket attack also on Hermel.  

36. Anti-Government armed groups used mortars, rockets and snipers in a manner that 
failed to distinguish civilian and military objectives, thereby committing unlawful attacks. 

37. Armed groups also operated within civilian areas, including in the town of Al-Qusayr 
itself, violating international legal obligations to avoid positioning military objectives 
within or near densely populated areas. 

  Imposition of sieges 

  Pro-Government forces  

38. Government forces and Hezbollah had imposed a siege on the Al-Qusayr area since 
late 2012. In the weeks prior to the military offensive, the siege tightened considerably with 
harrowing consequences for the civilians remaining inside Al-Qusayr town and the 
surrounding villages. The cutting off of medical supplies into Al-Qusayr town, in 
particular, had dire consequences for the ability of the hospitals and clinics to treat those 
injured by shelling and gunfire. 

39. As detailed in the section on Sieges and Attacks on Food Security, pro-Government 
forces have a legal obligation to allow and facilitate the unimpeded passage of humanitarian 
relief. The use of starvation as a method of warfare is clearly prohibited under the laws of 
war. There is strong evidence to suggest the siege was imposed for the specific reason to 
render the conditions of life unbearable, weakening the armed groups and forcing civilians, 
who were so able, to flee. 

40. Government forces and Hezbollah have imposed sieges and blockades in the Al-
Qusayr region, without complying with their obligations under international humanitarian 
law. 
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  Torture and other forms of ill-treatment 

  Pro-Government forces 

41. Following a negotiated exchange of 34 seriously injured armed group fighters for the 
bodies of two Hezbollah fighters on or around 8 June, the injured hors de combat fighters 
were beaten by Hezbollah members prior to their transfer to the Lebanese Red Crescent for 
medical treatment. Such conduct is in flagrant disregard for the protections accorded to the 
sick, wounded and hors de combat fighters from ill-treatment.  

  Massacres and other unlawful killings 

42. Civilians were killed in the indiscriminate shelling of Al-Qusayr and its surroundings. 
It has not been possible to determine, beyond the requisite standard of proof, the 
circumstances in which those killed by gunfire died. Given the fierce fighting that took 
place in Al-Qusayr, there is a strong possibility that those killed may have been caught in 
crossfire between the warring factions. There is no evidence, as yet, to indicate that fighters 
on either side were killed in circumstances that would have deemed those killings unlawful. 
Investigations are continuing. 
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Annex IV 
[English only] 

  Photographs of Al-Nayrab (Aleppo), May and July 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Digital Globe World View 1 – 13 May  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Digital Globe World View 1 – 27 July 
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Annex V 

[English only] 

  Map of the Syrian Arab Republic 

 

    


