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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلَّب اهتمام اجمللس هبا

  *بشأن اجلمهورية العربية السوريةتقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة     

  موجز    
فمدهنا وبلداهتا تعاين وطأة عمليـات      . إن اجلمهورية العربية السورية ساحة قتال       

وقد اختفت  . وُترتكب جمازر يفلت مرتكبوها من العقاب     . قصف وحصار ال هوادة فيها    
 ١٥ت يف الفترة من     ويتناول هذا التقرير التحقيقات اليت أُجري     . أعداٌد كبريةٌ من السوريني   

 ٢٥٨وتستند االستنتاجات اليت خلص إليها التقرير إىل        . ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٥مايو إىل   /أيار
  .مقابلة وإىل غري ذلك من األدلة اليت ُجمعت

وقد واصلت القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة شّن هجمات واسـعة             
ل وتعذيب واغتصاب وإخفاء قسري، وهي      النطاق على السكان املدنيني مرتكبةً أعمال قت      

كما قامت هذه القوات مبحاصرة أحيـاء سـكنية         . أعمال تشكل جرائم ضد اإلنسانية    
وارتكبت القوات احلكومية انتـهاكات جـسيمة       . وأخضعتها لعمليات قصف عشوائي   

حلقوق اإلنسان، كما ارتكبت جرائم حرب تشمل التعذيب وأخذ الرهائن والقتل العمد            
 دون حماكمة وفقاً لألصول القانونية، وعمليات اغتصاب واعتداءات على األعيان          واإلعدام

  .احملمية، وأعمال هنب
كما ارتكبت اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة جرائم حرب مشلت القتـل             

العمد واإلعدام دون حماكمة وفقاً لألصول القانونية، والتعذيب وأخذ الرهائن واالعتـداء            
 أيضاً عمليات حصار وقـصف عـشوائي        اجملموعاتهذه  ونفّذت  .  احملمية على األعيان 
  .لألحياء املدنية

__________ 

 .ُتعمَّم مرفقات هذا التقرير كما وردت وباللغة اليت قُدِّمت هبا فقط  *  
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وقامت اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة واجملموعات املـسلحة الكرديـة            
  .  يف األعمال القتاليةواستخدامهمبتجنيد األطفال 

كون بأعمـاهلم   إن مرتكيب هذه االنتهاكات واجلرائم من األطراف كافة إمنا ينته           
  .وال بّد من تقدمي هؤالء إىل العدالة. ، وهم ال خيشون املساءلةالدويلهذه القانون 

أما ما يفعله أولئك الذين يقدمون األسلحة فليس        . وليس مثة حلٌّ عسكري للرتاع      
فاملسار الوحيد حنو حتقيق السالم هو السعي إلجياد حل يقوم على           . النصرإال خلق أوهام    

  .ورد يف بيان جنيفأساس ما 
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  مقدمة  -أوالً  
يف هذا التقرير    )١(تعرض جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية          -١

 ١٥االستنتاجات اليت خلصت إليها باالستناد إىل التحقيقات اليت أُجريـت يف الفتـرة مـن                
  .٢٠١٣يوليه / متوز١٥مايو إىل /أيار
، أن ميدد لفترة سنة والية اللجنة       ٢٢/٢٤وقد قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره          -٢

  .١٧/١-اليت كان اجمللس قد أنشأها أصالً مبوجب قراره دإ
  .)٢(وينبغي قراءة هذا التقرير مقترناً بالتقارير السابقة اليت صدرت عن اللجنة  -٣
ع جملس األمن على احلالة يف      ، ُدعيت اللجنة إىل إطال    ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٤

، أطلع ٦٧/٢٦٢يوليه، وعمالً بقرار اجلمعية العامة / متوز٢٩ويف . اجلمهورية العربية السورية
  .رئيس اللجنة اجلمعية العامة على حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية

  التحدِّيات   -ألف  
العربية السورية قد قيَّد إىل حد كبري       إن عدم السماح للجنة بالدخول إىل اجلمهورية          -٥

. قدرهتا على الوصول إىل الضحايا من األطراف كافة وعلى عرض صورة كاملـة للـرتاع              
فإجراء حتقيق شامل يتطلَّب إتاحة الوصول إىل موقع األحـداث واحلـصول علـى مجيـع                

ؤخراً يف هـذا  ولكن البعثات اليت اضطلع هبا م   . املعلومات املتاحة والوصول إىل مجيع الشهود     
البلد كل من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، وبعثة األمم املتحدة              
للتحقيق يف ادعاءات استخدام األسلحة الكيميائية، تبعث على األمل بأن تتمكن اللجنة مـن           

  .زيارة البلد يف املستقبل القريب
اً إىل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية       يوليه، وجهت اللجنة طلب   / متوز ٢ويف    -٦

كررت فيه طلب إتاحة وصوهلا إىل هذا البلد والتمست معلومات عن األحداث اليت وقعت              
يوليـه، وجهـت   / متوز١٦ويف ). انظر املرفق األول(يونيه  /مايو وحزيران /يف القصري يف أيار   

ل أعضاء اللجنة إىل اجلمهورية العربيـة       اللجنة طلباً إىل وزير اخلارجية يدعو إىل إتاحة وصو        
 ٥ويف  . ومل تتلقَّ اللجنـة أيـة ردود      . السورية من أجل حبث سبل القيام بزيارة يف املستقبل        

أغسطس، أُرسلت مذكرة شفوية إىل املمثل الدائم للجمهورية العربية الـسورية لـدى             /آب
  .األمم املتحدة طُلبت فيها معلومات من احلكومة

__________ 

وفيتيت مونتـاربون وكـارال     كونينغ أبو زيد،    وكارين  ،  )الرئيس(أعضاء اللجنة هم باولو سريجيو بنهريو        )١(
 .بونيت ديل

)٢( 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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  ةاملنهجي  -باء  
استندت املنهجية املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل املمارسات املتبعـة عـادةً يف                -٧

أعمال جلان التحقيق ويف التحقيقات املتعلِّقة حبقوق اإلنسان، مع تكييفها ملراعاة التحـدِّيات             
واعتمدت اللجنة يف املقام األول على ما حصلت عليه من إفادات مباشـرة             . املذكورة أعاله 

  .كيد صحة ما خلصت إليه من استنتاجاتلتأ
 مقابلة أُجريت يف املنطقـة ويف       ٢٥٨وتستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل          -٨

وقد وصل اآلن العدد اإلمجايل للمقابالت الـيت        . جنيف، مبا يف ذلك عرب السكايب واهلاتف      
  .ة مقابل٢ ٠٩١ إىل ٢٠١١سبتمرب /أُجريت منذ إنشاء اللجنة يف أيلول

كما متّ مجع وحتليل صور وتسجيالت فيديو وصور ملتقطـة بواسـطة األقمـار                -٩
وشكلت التقارير الواردة من حكومـات      . االصطناعية وتقارير طب شرعي وسجالت طبية     

ومن مصادر غري حكومية، إضافة إىل دراسات حتليلية أكادميية وتقارير صادرة عـن األمـم               
  .املتحدة، جزءاً من التحقيق

وهذا املعيار ُيستوىف عندما    . ظل معيار اإلثبات املستخدم يف التقارير السابقة سارياً       وي  -١٠
ُتؤكَّد صحة األحداث إىل حد تصبح لدى اللجنة عنده أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن               

  .األحداث قد وقعت كما ُوِصفت
" اءات إرهابيـة  اعتد"وقد حققت اللجنة يف عدد من األحداث اليت ميكن أن ُتسمَّى              -١١
وعندما ينطبق وصف الرتاع بأنه نزاع مسلح غري دويل وتكون اجلهات املرتكبة            ". إرهاباً" أو

املشتبه هبا أطرافاً يف الرتاع، تقيِّم اللجنة مدى مشروعية هجوم ما يف إطار أحكام القـانون                
م يكون الغـرض    وُيعترب حمظوراً أيُّ هجو   . الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     

  .الوحيد منه هو بث الرعب يف صفوف السكان املدنيني

  السياق  -ثانياً  

   السياسيالسياق  -ألف  
 ااحلالة يف اجلمهورية العربية السورية يف اجتماع عقدته جمموعة أصدقاء سوري ُبحثت    -١٢

ا يونيه وكذلك على هامش مؤمتر قمة جمموعـة الثمانيـة يف أيرلنـد            /يف الدوحة يف حزيران   
يونيه دون أن يتّم على ما يبدو إحراز أي تقـدم ُيـذكر يف              / حزيران ١٨ و ١٧الشمالية يف   

وبالنظر إىل استمرار انسداد األفق أمام التوصـل إىل تـسوية           . التوصل إىل حل للرتاع    اجتاه
سياسية، فقد كان للتطورات العسكرية اجلارية على األرض تأثريها على استعداد األطـراف             

  .تفاوضلل املتحاربة
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وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من قبل املمثل اخلاص املـشترك لألمـم املتحـدة                 -١٣
سورية، مل يتسنَّ بعد التوصل إىل اتفاق حول موعد عقد املؤمتر           املعين ب وجامعة الدول العربية    

وقد وافقت احلكومة السورية والقوات الكردية السورية، من حيث املبدأ،          . املقترح يف جنيف  
وبعد أن جعل االئتالف الوطين السوري مشاركته يف . ى إرسال وفدين منفصلني إىل املؤمترعل

املؤمتر مشروطة حبدوث حتول يف زخم العمليات العسكرية، يبدو أنه قد وافق اآلن، من حيث    
  .املبدأ، على حضور املؤمتر

اهـضة  ويعتقد كل من اجملموعات املسلحة احلكومية واجملموعـات املـسلحة املن            -١٤
ويوفر مؤيدو كل منهما غطاًء سياسياً هلما       . للحكومة أن باستطاعتهما حتقيق نصر عسكري     

ومساعدة مالية ومعدات عسكرية، مما حيول الرتاع السوري إىل حرب بالوكالة عن مـصاحل              
  .إقليمية ودولية

  األطراف  -١  
 املنـاطق   تواصل احلكومة العمل جاهدة على توفري األمن واخلدمات األساسـية يف            -١٥

  .اخلاضعة لسيطرهتا حيث شهدت األوضاع املعيشية مزيداً من التدهور
، ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ٦ففي  . وال تزال املعارضة السورية تعاين من صراع داخلي         -١٦

انتخب االئتالف الوطين السوري رئيساً جديداً هو أمحد عاصي اجلربا وذلك بعـد مـضي               
وبعد ذلك بيومني، استقال رئـيس الـوزراء        . اخلطيبقرابة ثالثة أشهر على استقالة معاذ       

هيتو مربراً ذلك بعدم القدرة على تشكيل حكومة مؤقتة ُتكلَّف مبهمة إدارة املنـاطق               غسان
وعلى األرض، أدَّى الفراغ السياسي إىل تزايد التفتت والتفكـك    . اخلاضعة لسيطرة املعارضة  

تال الذي شهدته حمافظة الالذقية مؤخراً بـني  املستمرين للسلطة السياسية حسبما دلَّ عليه الق 
  .بعض القوات املسلحة املناهضة للحكومة

ويف املنطقة الشمالية الشرقية، نشأ نزاع على تقاسم السلطة داخل القيادة السياسية              -١٧
ورغـم هـذه التـوترات، تـدل      . الكردية املوحدة رمسياً حتت لواء اجمللس األعلى الكردي       

النتخابات ت مؤخراً عن ممثلي األحزاب الكردية على أنه جيري اإلعداد التصرحيات اليت صدر  
وسيسبق االنتخابات استفتاء على دستور مؤقت . برملانية يف املناطق اخلاضعة للسيطرة الكردية

  .جتري صياغته حالياً

  الُبعد اإلقليمي  -٢  
 اإلسـالمية   مل تكترث األطراف كافة للدعوة اليت وجهتها تركيا ومجهورية إيـران            -١٨

إلعالن سريان هدنة خالل شهر رمضان، وهي دعوة كررت نداًء يف هذا الـشأن وجهـه                
  .األمني العام لألمم املتحدة
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ويقاتـل  . وقد واصل احللفاء اإلقليميون تقدمي الدعم العسكري واملايل إىل احلكومة           -١٩
شيعة العـراقيني إىل  حزب اهللا اآلن جنباً إىل جنب مع القوات احلكومية؛ وينتقل شباب من ال      

أزمة العملـة الـيت تواجـه       أما  . احلكومةإىل جانب قوات    اجلمهورية العربية السورية للقتال     
 ٣,٦بفضل قيام مجهورية إيران اإلسالمية بتوفري ائتمانات مببلـغ          فقد عوجلت مؤقتاً    احلكومة  

سي، بينما يتواصل   وُيقال إنه جتري مناقشة مسألة تقدمي قرض من االحتاد الرو         . مليارات دوالر 
  .بني موسكو ودمشق قبل اندالع الرتاعاليت كانت قد أُبرمت تنفيذ صفقات األسلحة 

من عدَّة دول عربية، مبا فيها اململكـة العربيـة          بارزون  وقد وجه رجال دين سنة        -٢٠
السعودية ومصر، دعوة إىل املسلمني السنة من أجل املشاركة يف اجلهـاد ضـد حكومـة                

كما صدرت نداءات حتث على تقدمي املال والـسالح         . ربية السورية ومؤيديها  اجلمهورية الع 
دعوة سـابقة وجههـا أميـن       تلت  للمجموعات املسلحة املناهضة للحكومة، وهي نداءات       

  .الظواهري زعيم تنظيم القاعدة
 وهذا يتجلى . وال يزال الرتاع يؤثِّر يف الديناميات السياسية الداخلية للبلدان اجملاورة           -٢١

اشتباكات عنيفة يف طرابلس وصيدا؛ وأعمال خطف وتفجـريات         : أكثر ما يتجلى يف لبنان    
على الطرق وقصف عرب احلدود يف سهل البقاع؛ وإطالق صواريخ وتفجري سيارة يف بريوت              

وكل . حيث لقي أحد املتظاهرين مصرعه خالل اعتصام أمام سفارة مجهورية إيران اإلسالمية  
ولبنان يستضيف العدد األكرب مـن      . ة على تفّشي أعمال العنف    ذلك ليس سوى بضعة أمثل    

فوفقاً لبيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بلغ عدد الالجئني      : الالجئني السوريني 
ويستـضيف األردن أكثـر     .  شخصاً ٦٦٥ ٩٧٨أغسطس  / آب ١السوريني يف لبنان حىت     

م الزعتري على احلدود الشمالية مـع        الجئ، ويتركّز ربع هذا العدد يف خمي       ٥٠٠ ٠٠٠ من
اجلمهورية العربية السورية، مما يثري هواجس متزايدة إزاء تأثري ذلك على اقتـصاد اململكـة               

  .وأمنها واستقرارها
يوليه، هامجت إسرائيل موقعاً بالقرب من الالذقية مستهدفةً على ما يبدو / متوز٥ويف   -٢٢

ة إىل اهلجمـات الـسابقة داخـل أراضـي          وهذا اهلجوم، إضـاف   . صواريخ روسية الصنع  
اإلطـار القـانوين    ضمن  العربية السورية، ميكن أن يفضي إىل إعادة تقييم للرتاع           اجلمهورية

  .لرتاع مسلح دويل

  السياق العسكري  -باء  
لقد وصل الرتاع إىل طريق مسدود مع اقتناع كال الطرفني املتحاربني بأن من املمكن   -٢٣

ى هذا إىل احتدام األعمال القتالية على امتداد خطوط معـارك           أفضو. حتقيق نصر عسكري  
تواصلت أعمال القتال مع قيام كال الطرفني بتعزيز قواتـه يف           و. خمتلفة وإن كانت متحركة   

وتواصل القوات احلكومية سيطرهتا على مدن رئيـسية وعلـى خطـوط            . معاقله الرئيسية 
ضة للحكومة وجودها يف مناطق واسـعة       االتصاالت، بينما عززت اجملموعات املسلحة املناه     
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وهناك . حميطة باحملافظات الشمالية والشرقية، ويف املناطق الواقعة على امتداد احلدود مع األردن           
املزيد من اجلهات اإلقليمية اليت أخذت ترعى تدفُّقات املقاتلني واملعدات، وهو ما حيدث بشكل              

 ذلك، توسع نطـاق     ويف غضون . لعنف املقابل متزايد على أُسس طائفية، مما يفضي إىل تزايد ا        
من جديد جذوة التوترات يف البلدان اجملـاورة اهلـّشة          فتشتعل  الرتاع ليتخطى حدود البلد     

  .ويتعّرض السلم واألمن اإلقليميان للخطر

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
املاضية فاستعادت السيطرة على    أحزرت القوات احلكومية تقدُّماً يف األشهر الثالثة          -٢٤

بعض املناطق اليت سبق أن فقدهتا وسيطرت عليها اجملموعات املسلحة، كما عززت سيطرهتا             
  .على مناطق متنازع عليها، وخباصة يف محص وريف دمشق

وباستثناء مدينة حلب، أحكمت القوات احلكومية قبضتها على مدن رئيسية ومناطق      -٢٥
 ورغم اجلهود اليت بذلتها اجملموعات املسلحة، جنحت القوات احلكومية .تتميز بأمهية اقتصادية 

يف احملافظة على سيطرهتا على معظم املواقع العسكرية االستراتيجية وقواعد القوات اجلويـة             
هذه القوات خطوط اإلمداد اليت تربط      وعطّلت  . وخطوط االتصال الرئيسية يف حلب وإدلب     

  . احلدوداجملموعات املسلحة بشبكاهتا عرب
 والعشوائية يف كـثري     ،وواصلت القوات احلكومية االعتماد على القوة النارية العنيفة         -٢٦

 الستهداف املناطق اليت كانت هذه القوات عازفةً أو عاجزة عن استعادهتا عـن     ،من األحيان 
شىت أنواع األسلحة النارية، مبا يف      ممنهجة  وقد استخدمت بصورة    . طريق العمليات األرضية  

ملنع استعادة احلياة الطبيعية    مناوئة  ذلك القذائف والطائرات احلربية واملدفعية مستهدفة مواقع        
  . املناطقوملعاقبة سكان هذهاملناهضة هلا حتت سيطرة اجملموعات املسلحة 

دت على القتال يف    وتعوَّفتمرَّست  القوات احلكومية اليت خربت خوض املعارك       إن  مث    -٢٧
سيت واسع ودعم باألفراد من قبل احللفاء، مبـا يف          ستفادت من دعم لوج   التمرد قد ا  مواجهة  

تعّززت قوة اجليش بفضل الدعم املتزايـد       و. ذلك تزويد هذه القوات مبستشارين عسكريني     
 ومشاركة قوات أجنبية غري نظامية، وخباصة قوات حزب         )٣(قوات الدفاع الوطين  املقّدم من   

لقوة القتالية والتعويض عن اخلسائر الناشئة عن حـاالت         أدَّى هذا الدعم إىل تنشيط ا     و. اهللا
  .الوفاة واالنشقاقات وعن تزايد صعوبة جتنيد قوات جديدة

وظل صلب القوات العسكرية واألمنية مبنأى عن االنشقاقات اليت شهدت اخنفاضـاً      -٢٨
  . حىت يف صفوف الوحدات األقل حظوةً بالثقةاًمطرد

__________ 

)٣( A/HRC/23/58 ٢٢، الفقرة. 
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  ة للحكومةاجملموعات املسلحة املناهض  -٢  
يف زت اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة سيطرهتا علـى منـاطق واسـعة             عزَّ  -٢٩

على مواقع رئيـسية يف     بسيطرهتا  احملافظات الشمالية والشرقية ولكنها أخفقت يف االحتفاظ        
سيت إىل احلد على حنو خطري     سامات املستمرة ونقص الدعم اللوج    أدَّت االنق و. محص ودمشق 
  .ية هلذه القوات على مواجهة العمليات اهلجومية األخرية للقوات احلكوميةياتلعملمن القدرة ا

وقد نشأ عدٌد من جمموعات املتمردين املختلفة اليت كانت يف البداية منقسمة انقساماً            -٣٠
ونشأت حتالفات تعمل عرب عدَّة جبهات مع       . شديداً لكنها تطورت لتشكل قوة أكثر تنظيماً      

إال أن هذه التحالفات أخفقت يف توحيد هياكلها حتـت          . يما بني اجملموعات  تزايد التعاون ف  
وقد تقوَّضت جهود اجمللس األعلى     . قيادة متماسكة وذلك بسبب اختالف أهدافها ومواردها      

ـ للقيادة العسكرية املشتركة بسبب عجزه عن إضفاء الطابع املركزي على الدعم             سيت اللوج
ويف وقت أقرب، تزايد اخلـالف فيمـا بـني          .  القائمة املقدم وعن إدماج شبكات القيادة    

اجملموعات ذات الوالءات املختلفة، وأفضى ذلك يف بعض األحيان إىل حـدوث جماهبـات              
  .للسيطرة على املناطق واملوارد

كان الدعم املتذبذب واملتقلِّب املقدم إىل اجملموعات املسلحة من قبل عـدد مـن              و  -٣١
افياً لتصعيد أعمال القتال ولكنه من املستبعد أن يـؤدِّي بـصورة            البلدان واألفراد األثرياء ك   

وقد استفادت من الدعم أساساً اجملموعات املسلحة العاملـة       . أساسية إىل حتديد مسار الرتاع    
أما تلك اجملموعات املوجودة يف املناطق الوسطى فقد فقـدت مـؤخراً            . على امتداد احلدود  

  .السيطرة على خطوط إمداداهتا
أما األسلحة اليت ُتزوَّد هبا اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة فتتألف أساساً من              -٣٢

أسلحة صغرية وأسلحة خفيفة رغم أن هذه اجملموعات قد استخدمت أحياناً وبصورة متزايدة           
كما استخدمت قـذائف اهلـاون      . نظم أسلحة مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات      

  .ع عسكرية وأمنية، مبا فيها تلك املوجودة ضمن مناطق سكنيةواملدفعية الستهداف مواق
ورغم اجلهود املبذولة للحد من نفوذ املتطرفني يف أوساط املعارضة، فقـد تواصـل              -٣٣

وإىل جانب وجود عدد متزايد من  . العمل على دفع املقاتلني املناهضني للحكومة حنو التطرُّف       
، إضـافة  قتاليةلني املتطرفني وما يتمتعون به من قدرات املقاتلني األجانب، أدَّى انضباط املقات    

عّول عليهم، إىل متكني هؤالء مـن أن        إىل ما حيظون به من فرص أفضل للوصول إىل رعاة يُ          
 العراق وا اجلماعات املعتدلة وقد أقام أكثر هذه اجملموعات تطرُّفاً، مثل جبهة النصرة ودولةيبّز

وتضمُّ دولة العراق والشام اإلسالمية جمموعة      . يف الشمال  خاصة هبا    والشام اإلسالمية معاقل  
 على قائمة العقوبات اليت حتتفظ هبا       ، هي وجبهة النصرة   ،دولة العراق اإلسالمية اليت أُدرجت    

  ).١٩٩٩(١٢٦٧جلنة جملس األمن عمالً بقرار اجمللس 
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  اجملموعات الكردية املسلحة  -٣  
 شرق البلد حيث تعاظم     -كردية يف مشال    اندلعت أعمال عنف مسلح يف املناطق ال        -٣٤

اليت أعطـت األولويـة     ) YPG(فوحدات احلماية الشعبية    . دور امليليشيات احمللية يف الرتاع    
ملوقفها احليادي وحلماية املناطق الكردية اشتبكت مع كل من القوات احلكومية واجملموعات            

وعات املـسلحة املتطرفـة     وتصاعدت حدة التوترات مع اجملم    . املسلحة املناهضة للحكومة  
  .كما تزايدت الرتاعات بني اجملموعات الكردية. املناهضة للحكومة

   االقتصادي واإلنساين-السياق االجتماعي   -جيم  
 إىل أكثـر    ٦٠٠ ٠٠٠، زاد عدد الالجئني من قرابة       ٢٠١٣يناير  /منذ كانون الثاين    -٣٥
  . مليون شخص١,٨٥من 
. حدة التوترات بني الالجئني واجملتمعات املضيفة هلم      وأدى تدفق الالجئني إىل تزايد        -٣٦

ففي خميمات الالجئني، تتعرض النساء والفتيات لالستغالل اجلنـسي والـزواج القـسري             
وقد أدت مشاق العيش إىل إجبار بعض الالجئني . كما تتزايد حوادث العنف املرتيل. واالجتار

  .العودة إىل اجلمهورية العربية السوريةعلى 
وخيضع بعض حقول   . اخنفضت صادرات النفط ألسباب منها العقوبات املفروضة      و  -٣٧

النفط اآلن لسيطرة قوات املعارضة، مبا فيها تلك القوات اليت تنتمي إىل تنظيم القاعدة واليت               
وتقلص القطاع الصناعي بسبب تدمري املصانع وكذلك بسبب         ،)٤(تستفيد من مبيعات النفط   

حرق احملاصيل وتعطيل األنشطة الزراعية إىل رفع أسعار الـسلع،          وأدى  . العقوبات املفروضة 
  .فيها الدقيق مبا
ورغم استمرار تزايد أعداد األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة عاجلة، قامـت              -٣٨

ورغـم  . بإعاقة توصيل املساعدة اإلنسانية   هلا  احلكومة وبعض اجملموعات املسلحة املناهضة      
ل بعض املعونات ولكنها كانت غري كافية لتلبيـة االحتياجـات           القيود األمنية، أمكن توصي   
 مليون  ٢,٨وهناك قرابة   . وظل الوصول إىل بعض األماكن متعذراً     . املتزايدة للسكان املتأثرين  

 يف حلب ومحـص     صرةأما الوضع يف املناطق احملا    . شخص حيتاجون إىل املساعدة داخل البلد     
  .ودمشق فشديد الصعوبة

 ٣,١رات وكاالت املعونة التابعة لألمم املتحدة إىل أنه يلزم توفري مبلـغ             وُتشري تقدي   -٣٩
مليار دوالر ملساعدة السكان املتأثرين يف اجلمهورية العربية السورية ويف البلـدان اجملـاورة              

ومل يتم الوفاء إال بنصف التعهدات اليت قطعـت يف مـؤمتر            . ٢٠١٣وذلك حىت هناية عام     
  .٢٠١٣يناير /قد يف الكويت يف كانون الثايناملاحنني الدويل الذي ُع

__________ 

، أجرى االحتاد األورويب تصويتاً فقرر رفع العقوبات لتمكني جمموعات أخـرى مـن              ٢٠١٣ مايو/يف أيار  )٤(
 .املعارضة من بيع النفط الذي تسيطر عليه
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  االنتهاكات املتعلقة مبعاملة املدنيني واملقاتلني العاجزين عن القتال  -ثالثاً  

  )٥(اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع  -ألف  
تنتهك القانون الدويل الذي ُيجّرم     عمد  يتعرض األفراد بصورة منتظمة ألعمال قتل         -٤٠

وحيظر القانون  . واإلعدامات اليت تتم دون حماكمة وفقاً لألصول القانونية       العمد  تل  أعمال الق 
 املشتركة بني اتفاقيـات     ٣وحتظر املادة   . الدويل حلقوق اإلنسان احلرمان التعسفي من احلياة      

قانونيـة  اإلعدام اليت تتم دون صدور حكم مسبق عن حماكم ُمنشأة بصورة            عمليات  جنيف  
  .نات القضائيةتتوفر فيها الضما

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
وُسجلت حاالت وفاة نامجة    . سجلت حاالت الوفاة أثناء االحتجاز زيادة ملحوظة        -٤١

 ،اجلوية، واملخابرات الـسياسية والعامـة     املخابرات  عن التعذيب يف مراكز ختضع لسيطرة       
 الذي يقـع    ٢٩٥ع املخابرات العامة    ُسجلت حاالت عديدة يف فر    كما  . واألمن العسكري 

.  الذي يوجد مقره يف دمشق     ٢٥١ والفرع   ، كيلومتراً إىل الشرق من دمشق     ٢٠على مسافة   
. كاد يفقد حياتـه   ) دمشق(التابع لألمن السياسي يف املزة      الفيحاء  ومثة معتقل سابق يف فرع      

ب حىت املوت يف    وقد خضع معتقلون للتعذي   . م تفاصيل تتعلق بوفاة أشخاص آخرين     وقد قدّ 
  ).دمشق (٢١٥فرع األمن العسكري 

عند حـواجز   الرصاص  أعمال قتل أخرى غري مشروعة مشلت إطالق        وقد حدثت     -٤٢
) يونيه/ريف دمشق، حزيران  (، وقتل مدنيني على يد القناصة       )يونيه/دمشق، حزيران (التفتيش  

مارس /فرباير وآذار /طمحص، شبا (وأعمال قتل غري مشروعة ملدنيني أثناء العمليات األرضية         
  ).يونيه/فرباير؛ وريف دمشق، حزيران/، شباطيونيه؛ ومحاة/أبريل وحزيران/نيسانو

يف املزة للنظر يف احلاالت اليت تنتهك قـانون مكافحـة           " إرهاب"أُنشئت حمكمة   و  -٤٣
غ املتهمون باالدعاءات املوجهة ضدهم، كما مل يتح        ومل ُيبلَّ . ٢٠١٢اإلرهاب الصادر يف عام     

أنشأت احلكومة أيـضاً حمـاكم      و. احلصول يف الوقت املناسب على املساعدة القانونية      م  هل
ومل يسمح بأي متثيل قانوين أو زيارات من قبل األسر أو تقدمي الطعـون،              . ميدانية عسكرية 

  . ميكن للقضاة أن يصدروا أحكاماً باإلعدام،ومع ذلك
ة كجزء من اهلجمات الواسـعة      ارتكبت القوات احلكومية أعمال قتل غري مشروع      و  -٤٤

ومشلت هذه اهلجمات عمليات قصف للقـرى علـى       . النطاق املوجهة ضد السكان املدنيني    
نطاق واسع وحرق لألعيان املدنية واعتداءات برصاص القناصة وعمليات إعـدام ممنهجـة             

__________ 

 .انظر أيضاً املرفق الثاين )٥(
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ويدل التنسيق مع املؤسسات احلكومية ومشاركتها النـشطة علـى أن           ). انظر املرفق الثاين  (
وتشكل أعمال القتل غري    . اهلجمات اكتست طابعاً مؤسسياً وُنفذت يف إطار سياسة منتهجة        
كما أن القوات احلكومية    . املشروعة اليت حدثت خالل هذه اهلجمات جرائم ضد اإلنسانية        

 لألصول وفقاً حماكمة دون إعدام عمليات ونفذت ، من جرائم احلرب   عّدارتكبت أعمال قتل تُ   
  .احلياة يف احلق من التعسفي احلرمان جرمية ارتكبت كما القانونية،

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة   -٢  
يونيه، أقدم مقاتلون تابعون لدولة العراق والشام اإلسالمية على إعدام          / حزيران ٨يف    -٤٥

  . بالتجديفه بعد أن اهتمتع حممد قطّاصيب يف اخلامسة عشرة من العمر ُيدعى
 قامت جمموعة مسلحة مناهضة للحكومة بقتل راهب كاثوليكي         ،يونيه/ويف حزيران   -٤٦

وكان هذا الراهب واحداً من املسيحيني الوحيدين الـذين         . هو األب فرانسوا مراد يف إدلب     
  .انية يف ذلك الوقتوكانت جبهة النصرة نشطة يف الغّس. انيةبقوا يف بلدة الغّس

 ومة آليات شبه قضائية تتفاوت تفاوتـاً      أنشأت اجملموعات املسلحة املناهضة للحك    و  -٤٧
أفضى عدم وجود قانون مـدون إىل       و.  بني املناطق اخلاضعة لسيطرة هذه اجملموعات      واسعاً

يف هـذه احلـاالت الـضمانات القـضائية         تتوفر  قلما  و. حالة عدم اتساق يف إقامة العدل     
 من  ملستوى الضروري لقضائية مل تبلغ ا    عالوة على أن معظم اآلليات ا      ،الضرورية واإلجرائية
  .االستقاللاحليدة و

كما أن اآلليات العقابية اليت أنشأهتا بعض اجملموعات املسلحة ال تتيح التمتع حبـق                -٤٨
تقدمي الطعون، وذلك بالنظر إىل أن عمليات اإلعدام كانت         واحلصول على املساعدة القانونية     

 القائمة بني اجملموعات املـسلحة      وتؤدي العالقة الوظيفية الوثيقة   . صدور األحكام فور  تنفذ  
  .واحملاكم إىل إضعاف استقالل ونزاهة هذه األخرية

األلوية املـسلحة إىل إحـدى      تأسرهم  ، ُيحال األشخاص الذين تعتقلهم أو       ويف محاة   -٤٩
وتتمتع جلـان األمـن   . اآلليتني شبه القضائيتني املتوازيتني بعد إخضاعهم الستجواب عسكري   

ـ          احمللية بوالية الفص   املدنيـة   اتل يف الرتاعات بني اجملموعات املسلحة ويف اجلـرائم واملخالف
. أما احلاالت اخلطرية كجرائم القتل فُتحال إىل اللجنة الشرعية يف باب اهلوى بإدلب            . الصغرية

من اجلنود أو املقاتلني املوالني للحكومـة       يؤسر  أما من   . وقد يتعرض من يثبت جرمهم لإلعدام     
 أُعدم  ،مايو/ أيار ٢٠ويف  . لإلعدام الفوري دون إحالته إىل اللجنة الشرعية      فيتعرض  " ويعترف"

  .جندي أسري يف قلعة املضيق بعد أن اعترف بقتل مقاتل ينتمي إىل اجليش السوري احلر
أنشأت اجملالس العسكرية يف درعا حماكم شرعية للتحقيق يف االدعاءات وإدارة           كما    -٥٠

ويف املمارسة العملية، يعمل قضاة احملاكم حتت سـلطة         . اتمرافق االحتجاز وإجراء احملاكم   
األسرى من جنود احلكومة أو أولئك الذين انشقوا يف درعـا           إن  وُيقال  . اجملالس وبتوجيهها 

وال ُيتاح للمتهمني االستعانة    . سجنون الرتكاهبم جرائم كالتجسس   عدمون ولكنهم قد يُ   ُي ال
  .مبحامي دفاع
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وميـارس الـسلطة    . جملموعات املسلحة والية حمكمة حمليـة     ويف دير الزور، قبلت ا      -٥١
القضائية فقهاء قانونيون وعلماء دين وممارسو مهنة القانون ممن انشقوا عن احلكومة، وُيطبق             

  .هؤالء طائفة واسعة جداً من أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون املدين السوري
ومة جرمية احلرب املتمثلة يف القتـل       وقد ارتكبت اجملموعات املسلحة املناهضة للحك       -٥٢

  .القانونيةوفقاً لألصول العمد وجرمية اإلعدام دون حماكمة 

  اجملموعات الكردية املسلحة  -٣  
، أطلقت قوات وحدات احلماية الشعبية     )احلسكة(يونيه ويف بلدة عامودا     /يف حزيران   -٥٣

شرة وصيب يف اخلامسة عـشرة  وكانت فتاة يف الثانية ع   . النار على عدة حمتجني فلقوا حتفهم     
شـقوا باحلجـارة   وكان مقاتلو وحدات احلماية الـشعبية قـد رُ  . من العمر من بني القتلى  

ارتكبت وحدات احلماية الشعبية    و. والزجاجات، وزعموا أن واحداً منهم أُصيب بالرصاص      
  .انتهاكاً حلقوق اإلنسان يتمثل يف االستخدام غري املتناسب للقوة

   التعسفي واالحتجاز غري القانويناالعتقال  -باء  
ويتعرض معظم هـؤالء لسلـسلة مـن        . آالف األشخاص منذ بداية الرتاع    اعُتقل    -٥٤

اليت كثرياً ما تبلـغ ذروهتـا يف تعرضـهم          واإلنسان  اليت متس حقوق    االنتهاكات املتشابكة   
عن " لعفوا"ويلجأ بعضهم إىل دفع رِشا من أجل إخالء سبيلهم؛ وقد مت            . للتعذيب أو املوت  

معظـم  ويقبع  . َمثُل آخرون يف النهاية أمام قاض وصدرت حبقهم أحكام        ، و عدد قليل منهم  
يف زنزانات شديدة االكتظاظ دون رقابة قضائية أو مساعدة قانونية ودون أن تتاح هلم            هؤالء  

  .إمكانية االتصال بأسرهم

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
 ، قامت القوات احلكومية بعمليات اعتقال تعسفي جرت على نطاق  ٢٠١١منذ عام     -٥٥
.  سنة ١٥وعادة ما كان جيري أثناء املدامهات اعتقال الذكور الذين يزيد عمرهم عن             . واسع

وجتري االعتقاالت بصورة متزايدة على أيدي كيانات ليس هلا سلطة إلقـاء القـبض أو أن                
يونيـه،  /ويف حزيران .  قوات الدفاع الوطين   سلطتها هذه مشكوك فيها، ومن هذه الكيانات      
وعادة ما ُيحتجز املعتقلون أليام على حنـو        . اعتقل حزب اهللا أشخاصاً سوريني يف دير عطية       

  .خمالف للقانون وخيضعون ملعاملة قاسية قبل أن يتم تسليمهم إىل األجهزة األمنية
ن الثامنة عشرة   مارس مرسوم رئاسي يفرض على مجيع من بلغوا س        /صدر يف آذار  و  -٥٦

وكـان  . االلتحاق باخلدمة العسكرية ألداء واجبهم العسكري وإال فسيلقى القبض علـيهم          
حاجز يف  ففي  .  احلواجز حتجزون عند الصبيان الذين يبدوا أهنم قد بلغوا سن الثامنة عشرة يُ         

 ، كان اجلنود يعمدون بصورة روتينية إىل توقيف الشبان وإسـاءة معاملتـهم            )درعا(املداقة  
  .بذريعة أهنم ختلفوا عن االلتحاق باخلدمة العسكرية
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ويتعرض األشخاص املشردون داخلياً بصفة خاصة لالعتقال التعسفي أثناء فـرارهم             -٥٧
. الثبوتية يف كثري من األحيان    أوراقهم  من املناطق املتأثرة بالرتاع، دون أن تكون يف حوزهتم          

ن الشخص ينتمي إىل منطقة مناوئة أو تربطه        ويبدو أن االعتقاالت تتم على أساس ما إذا كا        
ألشخاص مـشردين    -وقد ُسجلت حاالت    .  مثل املنشقني  ،صلة عائلية بأشخاص مطلوبني   

والقصري واحلولـة   ) درعا(واملداقة  ) ريف دمشق (يف النبك   احلواجز  وا عند نقاط    لداخلياً اعتق 
ـ   /حزيرانمايو و /ويف أيار ). القنيطرة(واملشارة  ) طرطوس(والبيضا  ) محص(  ّبيونيه ويف ُج

، شنت قوات الدفاع الوطين غارة على املنطقة واعتقلت مشردين ينتمـون إىل             )محص(اجلرة  
  .هو ما اعُترب حماولة لطردهم من املنطقةوالطائفة السنية، 

ويف بعض احلاالت، كان يتم اعتقال أفراد من أسرة الشخص املطلوب إذا مل يتسن                -٥٨
أبريـل بعـد أن   /ى احلاالت، أُخلي سبيل فتاة يف دمشق يف نيسان        ويف إحد . العثور عليه هو  

يف ) محـاة (ويف كرناز   . كانت قد اعتقلت للحصول منها على معلومات عن أنشطة شقيقها         
  .مارس، احتجز اجلنود زوجة وأطفال أحد األشخاص املطلوبني/آذار
عنـدما  " رهابينيقدموا الدعم إل  "وقد أُلقي القبض على موظفني طبيني بذريعة أهنم           -٥٩

اعُتقل العديد من متطوعي اهلالل األمحر بـسبب        و. قدموا األدوية أو املساعدة الطبية ملقاتلني     
  ".مساعدة اإلرهابيني"

ويشكل اعتقال أو احتجاز األشخاص على أساس متييزي انتهاكاً اللتزامات الدولة             -٦٠
 مبوجب القـانون الـدويل      فاملوظفون الطبيون مشمولون باحلماية   . يف جمال حقوق اإلنسان   

وحرمان احملتجزين من حقوق أساسـية  . بصرف النظر عن الطرف الذي ينتمي إليه مرضاهم      
كحق افتراض الرباءة، وحقهم يف إعالمهم بالتهم املوجهة إليهم، وحقهم يف إعادة النظـر يف         

  للقانون الدويل حلقـوق    اتحاالت احتجازهم من قبل سلطة مستقلة هو أمر يشكل انتهاك         
  .اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٢  
جمموعات مسلحة مناهضة للحكومة كمـا      لدى  يتزايد عدد األشخاص احملتجزين       -٦١

أبريل، اعُتقل طبيب يف    /ويف نيسان . تتزايد حاالت االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين      
واحُتجز ما يزيـد    . ميداينمشفى  النصرة بتعليق رايتها فوق     حلب ألنه رفض السماح جلبهة      

.  شخصاً يف املوقع نفسه ومل تتح ألي منهم إمكانية االستعانة مبـساعدة قانونيـة              ١٥٠عن  
ويف الرقة، حتتجز قوات دولة العراق والشام اإلسالمية . ُمنعت أسر احملتجزين من زيارهتم     كما

أما األساس القانوين الذي تستند .  ونساءوني جمتمععدة مئات من السجناء من بينهم ناشطون
وليس مثة ما يدل على     . إليه اجملموعات املناهضة للحكومة يف احتجازها لألفراد فليس واضحاً        

  .أن احملتجزين يتمتعون حبقوقهم األساسية
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  اجملموعات الكردية املسلحة  -٣  
ويف . العتقاالت التعسفية أيـضاً   يف املناطق اخلاضعة للسيطرة الكردية، تتزايد وترية ا         -٦٢
. مارس، ألقي القبض على امرأة كانت تتظاهر يف عفرين ضد وحدات احلماية الـشعبية             /آذار

كما تورطت  . مايو، قامت قوات وحدات احلماية الشعبية باعتقال ناشطني معارضني        /ويف أيار 
وجد آليـة  ويف حني ت. هذه الوحدات يف عمليات خطف متبادل مع جمموعات معارضة أخرى        

  .قضائية خمصصة فإن جهودها الرامية إىل ممارسة السلطة على احملتجزين تبدو حمدودة

  أخذ الرهائن  -جيم  
فاملسلحون الذين حتـركهم  . شهدت عمليات أخذ الرهائن واالختطاف زيادة حادة   -٦٣

اف دوافع املكاسب املالية أو تبادل األسرى احملتجزين لدى قوات معارضة يعمدون إىل اختط            
وال يزال العشرات أسرى بينما أُخلي سبيل آخرين        . هتديدهم بالقتل بعد  األفراد واحتجازهم   

  .وقد قُتل العشرات من األشخاص خالل الفترة قيد االستعراض. بعد تفاوض

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
ناطق مضطربة  يف م جرت  ليشيات موالية للحكومة يف عمليات اختطاف       يتورطت م   -٦٤

وحدثت حاالت اختطاف متعددة بني اجملموعات      . يف خمتلف أحناء اجلمهورية العربية السورية     
أُجريت الذين  وقد وصف أحد األشخاص     ). حلب(ل  بُّيف الداخل وأولئك الذين حياصرون نُ     

فرباير، ويف احلجـر    /ويف شباط . متاماً" شائعة"مقابالت معهم عمليات االختطاف هذه بأهنا       
حاجز تـابع   ، أُلقي القبض على رجلني مسنني يف سيارة أثناء مرورمها عرب            )دمشق(سود  األ

  .ومت الحقاً االتصال بأسرتيهما وطلب فدية مقابل إطالق سراحهما. لقوات الدفاع الوطين

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٢  
ملسلحة قد استهدفت كما أن عمليات االختطاف وأخذ الرهائن من قبل اجملموعات ا      -٦٥

اعتقال زوجة أحـد    وعقب  مارس  / آذار ٢٥ويف  . أيضاً احلصول على فدية وتبادل األسرى     
، قامـت   )٦٢ إىل   ٥٤انظر الفقـرات    (على أيدي قوات موالية للحكومة      وأطفاهلا  املقاتلني  

واتصل املختطفون بـزعيم    ). محاة(من السقيلبية   نساء  جمموعة من املقاتلني باختطاف ثالث      
للمختطفـات  وقد ُسمح   .  املختطفات  وأبلغوه بعملية االختطاف وشروط إطالق سراح      ديين

املختطفـات  ومت التفاوض على تبادل     .  مع أسرهن  من كال اجلانبني بإجراء مكاملات هاتفية     
  .وأُطلق سراح مجيع النساء دون أن يتعرضن ألذى

لحة املناهضة للحكومة   وقد توّرط كل من القوات املوالية للحكومة واجملموعات املس          -٦٦
  .يف عمليات أخذ للرهائن على حنو يشكّل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين والقانون اجلنائي
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  االختفاء القسري  -دال  

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
استبعاد فمن خالل   . شهدت حاالت االختفاء القسري زيادة هائلة منذ بداية الرتاع          -٦٧
نطاق احلماية اليت يوفّرها القانون، أشاعت القوات احلكومية الرعب يف صفوف           من  حايا  الض

  . السكان املدنيني
ويشكّل االختفاء القسري انتهاكاً حلقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك احلـق يف               -٦٨

، وهي، باعتبارها جرمية مبوجب القانون الـدويل      . احلرية واألمن الشخصي واحملاكمة العادلة    
وهي ُتفضي إىل ارتكـاب     . تشكّل انتهاكاً يدوم لسنوات بعد االحتجاز أو االعتقال األويل        

  .جرائم أخرى كجرمية التعذيب
املخـابرات   قسري من ِقبل القوات احلكومية مبا فيهـا          إخفاءوقد ُنفّذت عمليات      -٦٩

 ودمـشق   ويف حلـب  . اجلوية واملخابرات العسكرية، وكذلك من ِقبل قوات الدفاع الوطين        
.  اجلـيش  ا ومحص، اعُتقل مدنيون يف أعقاب مـدامهات نفَّـذه         ةودرعا ودير الزور ومحا   

واقتيد الـضحايا إىل    .  واملشايف واخُتطف أشخاص من منازهلم وعند احلواجز ومن املساجد       
  .أماكن جمهولة ومل ُيكشف عن مصريهم وأماكن وجودهم

 ملعرفة مصري وأمـاكن     -ممتدة أحياناً    لفترات   -ويف شىت أحناء البلد، تنتظر اُألسر         -٧٠
 شـقيق   ٢١٥، اعتقل أفراد من فرع األمن       ٢٠١٢مارس  /ويف درعا يف آذار   . وجود أقربائها 

  .أحد األشخاص الذين أُجريت مقابالت معهم ومل يظهر هذا املُعتقل بعد ذلك
ألعمال وتنتاب اُألسر خماوف ُمربرة من أن حبثها عن أقربائها قد ُيفضي إىل تعرضها                -٧١

كما ترفض الـسلطات    . فبعض من أبلغوا عن حاالت اختفاء احُتجزوا هم أنفسهم        . انتقامية
خـابرات  املوأشار منشق كان يعمل مع      . تقدمي معلومات أو االعتراف حبدوث االعتقاالت     

 إىل أن أوامر قد صـدرت       ٢٠١٢اجلوية يف حمافظة من احملافظات الوسطى حىت أواخر عام          
وقد ُتركت اُألسر يف حالة يأس جعلتـها        . ومات عن املعتقلني إىل أقربائهم    تقدم أية معل   بأال

 ادعاًء زائفاً يف كـثري مـن     - ألولئك الذين يدعون     اًشفبعض اُألسر تدفع رِ   . ُعرضة لالبتزاز 
  . أن بإمكاهنم تقدمي املعلومات-األحيان 

مات إال عندما   ويف معظم احلاالت، ال يكون هناك أي سبيل آخر للحصول على املعلو             -٧٢
كـان  وقـد   فلدى إخالء سبيل أحد من أُجريت مقابالت معهم،         . ُيطلق سراح أحد املعتقلني   

معتقالً ملدة تزيد عن سنة من ِقبل جهاز خمابرات، وجد نفسه أمام العشرات من النساء اللـوايت     
  .كن يرينه صور أقربائهن الذكور على أمل أن يكون قد رأى أحدهم خالل فترة اعتقاله

إال أنه .  سنة ١٥واملستهدفون يف أغلب األحوال هم الذكور الذين يزيد عمرهم عن             -٧٣
 إىل أنه    معه مقابلة  ص أُجريت شخوأشار  . ات وأطفال سّننساء مُ " اختفت"يف بعض احلاالت    
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مارس، اختطف اجلنـود    /يف أعقاب اهلجوم املضاد الذي شّنه اجليش يف باب عمرو يف آذار           
كما اختفى موظفون طبيون    . طفال، ومل تظهر تلك اُألسر مرة أخرى      جريانه ومنهم نساء وأ   

 أوقـف   ،يونيه/ حزيران ٨ ويف. وأشخاص مشردون داخلياً وأفراد كانوا قد فّروا من العنف        
وقد اعُتقل الزوج واقتيـد إىل      . جنود أسرة كانت فارة من القتال يف حي الوعر مبدينة محص          

  .مكان جمهول
مية والقوات املوالية للحكومة اإلخفاء القسري كاستراتيجية   وتستخدم القوات احلكو    -٧٤

وُترتكب هذه األفعال كجزء مـن      . حرب من أجل قمع املعارضني وبث الرعب يف اجملتمع        
  .جرمية ضد اإلنسانيةبالتايل هجمات واسعة النطاق ضد سكان مدنيني وهي تشكّل 

  التعذيب وإساءة املعاملة  -هاء  
وُيتعّمد التسّبب بآالم ومعاناة جـسدية ونفـسية        . ع االنتشار ال يزال التعذيب واس     -٧٥

شديدة من أجل احلصول على معلومات أو انتزاع االعترافات وكعقوبة ُيراد هبا التخويـف              
وحظر التعذيب مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين          . اإلكراه أو

  . لك مسؤولية األفراد مسؤولية الدول وكذيستتبعهو حظر مطلق 

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
 زة خمابراهتا، أعمـال التعذيب املمنهج    ة، مبا يف ذلك أجه    ـاحلكومقوات  استخدمت    -٧٦

التعذيب ومورس  . والواسع النطاق الستجواب من تعتربهم معارضني هلا وختويفهم ومعاقبتهم        
  .السجون واملشايفيف مراكز االحتجاز وفروع األمن و

وقد بـدت   . ظلت أساليب التعذيب املُبلّغ عنها سابقاً ُتستخدم يف شىت أحناء البلد          و  -٧٧
على أجسام الكثري من الضحايا الذين أُجريت مقابالت معهم ندوب ظاهرة تؤكد صـحة              

  .ض تعّرضهم لصدمات نفسيةارواياهتم وُتظهر أعر
متسقة يشريون فيهـا إىل أن املخـابرات   قّدم من أُجريت مقابالت معهم روايات       و  -٧٨

، تعّرض احملتجزون لدى املخـابرات      ةويف محا . اجلوية هي من أسوأ مرتكيب أعمال التعذيب      
ويشري أحـد املنـشقني     . اجلوية للضرب لدى اعتقاهلم وأُخضعوا للتعذيب خالل استجواهبم       

 مل يتعرضـوا أليـة       إىل أن األفراد الذين مارسـوا التعـذيب        ةاملخابرات اجلوية يف محا    عن
  .تأديبية إجراءات

ميارس ويقوم األمن العسكري باستجواب األشخاص الذين يعتقلهم اجليش وعادة ما           -٧٩
مايو مث أطلـق األمـن      /منتصف أيار يف  وقد احُتجز شخص اعُتقل يف مدينة درعا        . التعذيب

دة يف جسمه   العسكري سراحه بعد ثالثة أسابيع وكان مصاباً بكسر يف الساق وحبروق متعد           
ووصف معتقل سابق آخر تعرضه للتعذيب يف . سجائر مشتعلةأعقاب جّراء تعذيبه باستخدام 
  .٢٣٥فرع األمن العسكري 
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اسـتخدم  و. وثّق من قبل  وقد أُخضع الضحايا يف هذه املراكز ألساليب تعذيب مل تُ           -٨٠
. ٢٢٧ يف الفـرع     أفراد املخابرات العسكرية أسلوب التعذيب باملاء، مثل اإليهام بـالغرق،         

") أقبيـة ("حبس انفرادي ضيقة    ُحبس املعتقلون يف فرع الفيحاء يف دمشق يف زنزانات           وقد
على األرض وقـد  يستلقي متمدداً أو أن منتصب القامة   يستحيل فيها على السجني أن يقف       

 أشهر حيث كان يتعّرض للضرب يومياً، وقد ١٠احُتجز أحد املعتقلني يف أوضاع كهذه ملدة 
 يوماً وُحرق جسمه بأعقاب سجائر مشتعلة وأُخـضع للتعـذيب   ١٧لِّق من معصميه ملدة  ُع

  .بالصدمات الكهربائية
ويف احلاالت اليت مثُل فيها املعتقلون أمام حماكم حكومية يف مدينة حلب، بدت على                -٨١

  .أجسامهم عالمات تعذيب واضحة مل يلتفت إليها القضاة
 يف بعض املشايف العسكرية يف إساءة معاملة احملتجزين         وقد مت توريط موظفني طبيني      -٨٢

  . اخلاضعني للعالج يف هذه املشايف
وتدير األجهزة األمنية وأجهزة املخابرات مراكز احتجاز داخل مشفى عبد القـادر              -٨٣
وقد أُحـضر   . شقفة العسكري يف حي الوعر حبمص ويف مشفى املزة العسكري يف دمشق           ال

. ي ومعصويب األعني ومت تسجيلهم وفقاً لرقم السلطة اليت اعتقلتـهم          املعتقلون مكبلي األيد  
  . وكان أفراد األمن يتولون حراسة احملتجزين ويعملون كوسطاء بني املريض والطبيب

أمنية فروع  وُسجلت حاالت مرضى تعرضوا للتعذيب يف هذه املشايف، بالتنسيق مع             -٨٤
 سريراً يف مشفى    ١٤لعنرب احملروس الذي يضم     وُيقال إن املرضى تعرضوا للضرب يف ا      . خمتلفة

  . املزة العسكري
وقد ُنقلت إىل مشارح املشايف جثث أولئك الذين قضوا حتت التعذيب يف مـشفى                -٨٥

ومل ُتعد جثث معظم املـوتى  . عبد القادر الشقفة العسكري ويف مراكز أمن الدولة يف دمشق      
لتوقيع على إقرار تؤكد فيه أن الضحية قُتـل         وقد أُعيد بعضها إىل اُألسر مقابل ا      . إىل أسرهم 
  ".اإلرهابيني"على أيدي 

احلواجز وغريها مـن    عند  وردت تقارير متعددة عن أعمال ضرب وإساءة معاملة         و  -٨٦
من الرجال املتهمني مبساعدة املعارضة، وكثرياً ما ُينقل        هم  ومعظم الضحايا   . أماكن االعتقال 

وقد اعُتقل رجـل يف     .  للتعذيب خالل االستجوابات   هؤالء إىل األمن العسكري ويتعرضون    
ظـل حمتجـزاً إىل أن تـويف يف         و) محـص (يناير عند حاجز يف حي اخلالدية       /كانون الثاين 

  .وقد بدت على جثته ندوب تدل على تعّرضه لضرب وَجلد شديدين. يونيه/حزيران
على مدخل  وقد متّ توثيق حاالت تعرُّض للضرب عند حاجز تابع لألمن العسكري              -٨٧

درعا وحاجز دير بعلبة التابع لألمن السياسي وحواجز على امتداد الطريق السريع بني محص              
ودمشق حيث توجد مراكز احتجاز غري ثابتة وحيث تعرض احملتجزون للضرب قبل تسليمهم    

  ).حلب(ويف األشرفية ) القنيطرة(إىل املخابرات العسكرية خارج املشارة 
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كومية أعمال تعذيب وغري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة          وارتكبت القوات احل    -٨٨
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كجزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد السكان املدنيني              

ويدل تورط مؤسسات حكومية أو مـشاركتها الفعليـة يف هـذه            . عمالً بسياسة مؤسسية  
وقد . وُيستخدم كجزء من سياسة منتهجة    األعمال على أن التعذيب يكتسي طابعاً مؤسسياً        

ارتكبت أجهزة املخابرات السورية، وخباصة املخابرات العسكرية واجلوية، وكذلك األجهزة          
كما أن هذه األعمال ُتعترب     . األمنية، جرائم ضد اإلنسانية تتمثَّل يف التعذيب واملعاملة القاسية        

  .عرضة للمالحقة القضائية بوصفها جرائم حرب

  موعات املسلحة املناهضة للحكومةاجمل  -٢  
قامت بعض اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومـة بإسـاءة معاملـة وتعـذيب               -٨٩

ويف حني أن هذه االنتهاكات قد ارُتِكبت يف حاالت معزولـة،           . األشخاص احملتجزين لديها  
  .فإهنا متثل دالالت قوية على أن هذه املمارسات آخذة يف التزايد

مايو، قام أعضاء جلنة شرعية يف مشال مدينـة حلـب باعتقـال             /أيارويف منتصف     -٩٠
واحتجاز عدَّة ناشطني يف أعقاب مظاهرة سلمية وأخضعوهم للعنف اجلسدي، مبا يف ذلـك              

  .ضرهبم على أعقاب أقدامهم
حيث ) حلب( سجني يف أعزاز     ٣٠٠    لوكان لواء عاصفة الشمال يدير سجناً يتسع          -٩١

 متر وُوِضَع فوقهم    ١,٥ثل يف وضع احملتجزين يف حفرة عمقها        استخدم أسلوب استجواب مت   
  . ساعة٤٨غطاء من الصفائح املعدنية ملدة 

يوليه، قامت كتيبة صدام حسني اليت تشكل جـزءاً مـن الـشرطة             / متوز ١٩ويف    -٩٢
  .)٦("الدوالب"العسكرية التابعة للواء التوحيد بضرب وتعذيب رجل باستخدام أسلوب 

ض اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة جرمية احلـرب املتمثلـة يف           وارتكبت بع   -٩٣
كما أن املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة للمحتجـزين تـشكل              . التعذيب

  .انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

  اجملموعات الكردية املسلحة  -٣  
ير، قامت قوات وحدات احلماية الشعبية يف عفرين بضرب حمـتجني           فربا/يف شباط   -٩٤

ووردت روايات عن   . مناهضني للحكومة واحتجزت أفراداً ينتمون إىل اجليش السوري احلر        
وارتكبت . إنشاء سجون جاهزة الصنع بالقرب من عفرين حيث تعرض احملتجزون للضرب          

بة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة، مما يشكِّل  وحدات احلماية الشعبية أعماالً متثل معاملة أو عقو       
  .انتهاكاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

__________ 

 .٨٣، الفقرة A/HRC/23/58انظر  )٦(
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  العنف اجلنسي  -واو  
كان للعنف اجلنسي دوٌر بارٌز يف الرتاع بسبب اخلوف من التعـرُّض لالغتـصاب                -٩٥
اب اجلنسي أثنـاء املـدامهات      وحتدث أعمال االغتص  . التهديد به وأعمال العنف املرتكبة     أو

وُيـستخدم التهديـد    . وعند احلواجز ويف مراكز االحتجاز والسجون يف شىت أحناء البلـد          
باالغتصاب كوسيلة لترويع ومعاقبة النساء والرجال واألطفال الذين ُيعترب أهنـم مرتبطـون             

 العنف اجلنسي، وتتفشى ظاهرة االمتناع عن اإلبالغ أو اإلبالغ املتأخر عن أعمال. باملعارضة
  .مما جيعل من تقييم حجم هذه الظاهرة أمراً صعباً

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  
ارُتِكبت أعمال عنف جنسي ضد نساء خالل املدامهات اليت قامت هبا قوات موالية               -٩٦

 مدامهة  وأقدم رجل أمن على اغتصاب امرأة أثناء عملية       . للحكومة يف درعا ومحاة وطرطوس    
وحاول مقاتل من قوات الدفاع الـوطين       . ٢٠١٢ديسمرب  /جرت يف درعا يف كانون األول     

  .مايو/اغتصاب امرأة يف مرتهلا يف طرطوس خالل مدامهة جرت يف أيار
وكانت مراكز االحتجاز والسجون املواقع اليت أُشري إليها يف كـثري مـن األحيـان                 -٩٧

أبريل، وصفت امرأة أُفرج عنها مـن       /أواخر نيسان ويف  . كأماكن مورس فيها العنف اجلنسي    
. فرع املخابرات السياسية يف دمشق كيف أُرغمت على ممارسة اجلنس الفموي مع مستجوبيها            

 اغتصاب من   ٢٠١٢ديسمرب  /ووصفت امرأة كانت حمتجزة يف املزة يف دمشق يف كانون األول          
توىل مقاتلو اجليش السوري احلر علـى       يناير، اس /ويف أواخر كانون الثاين   . كّن معها يف الزنزانة   

وقد اغُتِصبت األم وأُرغمت علـى      . مركز احتجاز يف دير الزور ووجدوا أسرة ضمن السجناء        
  .القيام بأعمال التنظيف والطهي آلسريها حتت التهديد بقتل أطفاهلا

وهناك امرأتـان   . واسُتخدم التهديد باالغتصاب كوسيلة النتزاع االعترافات كرهاً        -٩٨
 يف دمشق، على التوايل، أبلغهما مـستجوبومها بـأن          ٢٣٥انتا حمتجزتني يف املزة والفرع      ك

وُهدِّدت ممرضة كانت حمتجزة يف مركز شرطة يف دمشق بأهنا          . بناهتما سُيغتصنب إذا مل تعترفا    
  .سُتغتصب اغتصاباً مجاعياً إذا مل تكشف عن هوية األشخاص الذين كانت تتوىل عالجهم

اء للتحرُّش واإلهانة وكذلك، يف بعض احلاالت، للضرب عند احلواجز         وتعرضت نس   -٩٩
واغُتصبت طالبة جامعية عند حاجز يف درعا يف أوائـل          . يف دمشق ودرعا ومحص والقنيطرة    

ويف وقت الحق، رّتب اجليش السوري احلر    .  ألن شقيقها كان مطلوباً للحكومة     ٢٠١٣عام  
  ".هاصون شرف"لزواجها من أحد األشخاص من أجل 

وارتكبت القوات احلكومية وقوات الدفاع الوطين أعمال اغتصاب وغريهـا مـن              -١٠٠
كما أن أعمال االغتصاب واملعاملـة      . األعمال الالإنسانية اليت تشكل جرائم ضد اإلنسانية      

  . الالإنسانية تشكل أفعاالً ختضع للمالحقة القضائية بوصفها جرائم حرب
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  انتهاك حقوق الطفل  -زاي  

  قوات احلكومية والقوات املوالية للحكومةال  -١  
إن معظم وفيات األطفال وإصاباهتم قد جنمت عن عمليـات القـصف املـدفعي                -١٠١

 ٦٣أدى إىل مقتـل     ) حلب (ة، أُطلق صاروخ على كفر محر     يونيه/حزيران ٤ففي  . واجلوي
. ومل تكن هناك أهداف عسكرية على مقربة مـن البلـدة          .  أحداث ١٠شخصاً، مبن فيهم    

، أُصيبت فتاة يف الثالثة عشرة مـن        )درعا(، خالل قصف تل الشيخ      يونيه/حزيران ١٢ ويف
وتوفيت والدهتا وأصيبت شقيقتاها جبـراح      . العمر جبراح بليغة عندما أصاب القصف مرتهلا      

  . بليغة من جراء القصف
ـ       . وتعّرض أطفال لعمليات قتل     -١٠٢ ضا فعندما أغارت القوات املوالية للحكومة على البي

.  سنة مـع البـالغني     ١٥ و ١٣، قُتل أطفال تتراوح أعمارهم بني       مايو/أيار ٢يف  ) طرطوس(
ومت إطالق الرصاص علـى     ). محص(قُتلت أسرة بدوية يف خربة التني       أبريل  /نيسان ١٠ ويف

  ).انظر أيضاً املرفق الثاين(البالغني وذبح األطفال األربعة 
 إىل اجليش وإىل قـوات      -اناً أخرى مكرهني     أحياناً طوعاً، وأحي   -وينضم الشبان     -١٠٣

ومت جتنيد فتيان يف السابعة عشرة من العمر قسراً عند حواجز يف حلب؛ وقُتل              . الدفاع الوطين 
وذُكر أن اجملندين الشباب ُتساء معاملتهم ويدفعهم اجلنود األكرب سناً          . أحدهم بعد أسبوعني  
سادسة عشرة والـسابعة عـشرة يف       ولوحظ وجود شباب يف سن ال     . حنو اخلطوط األمامية  

  .صفوف قوات الدفاع الوطين
 مدنياً ُشردوا مـن محـص،       ٥٠، أُوقفت حافلة كانت تقل حنو       يونيه/حزيرانويف    -١٠٤

 سنة وأُجرب الفتيان على خلع كـل        ١٧ و ١٤وأُخرج منها عشر فتيان تتراوح أعمارهم بني        
وأُطلـق  ). محـص ( بعلبـة    مالبسهم وتعرضوا للضرب عند حاجز لألمن السياسي يف دير        

  .سراحهم فيما بعد
 ١٣وأفاد احملتجزون البالغون بانتظام باحتجاز وتعذيب أطفال ال يتجاوز عمـرهم              -١٠٥

  .سنة يف مرافق احتجاز

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٢  
. قُتل أطفال عندما قصفت اجملموعات املسلحة بصورة عـشوائية منـاطق مدنيـة              -١٠٦
من جـراء   ) إدلب( سنوات يف الفوعة     ١٠، قُتل طفل يبلغ من العمر       يونيه/زيرانح ١٥ ويف

  .قصف عشوائي من مواقع تقع بالقرب من بّنش
 ١٥ البالغ من العمـر      ع، قام ثالثة مسلحني بإعدام حممد قطا      يونيه/حزيران ٨ويف    -١٠٧

 ١٠يف  ) ردير الـزو  ( شخصاً قُتلوا يف حطلة      ٢٧وكان هناك طفالن من بني      . سنة يف حلب  
  ).انظر املرفق الثاين(يونيه /حزيران
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وضمت .  سنة ١٨وقامت بعض اجملموعات املسلحة بتجنيد أطفال يقل عمرهم عن            -١٠٨
.  سـنة  ١٨ و ١٤صفوف كل من لواء التوحيد وجبهة النصرة مقاتلني تتراوح أعمارهم بني            

ن لربنـامج تـدريب   ومل يكن املقاتلون األصغر سناً مسلحني بأسلحة ثقيلة بل كانوا خيضعو     
وذكر أحد املقاتلني أن األطفال جينـدون ألهنـم         . ويشاركون يف األعمال القتالية يف اجلبهة     

  ".يقاتلون حبماس وال خيافون"
 سنة يف أحد ألوية اجليش السوري احلر يف درعـا بعـد أن              ١٣وُجنِّد طفل عمره      -١٠٩

إمنا كان ُيستخدم كحّمـال     ومل يكن مسموحاً له بنقل أسلحة أو ذخرية و        . تعطلت مدرسته 
وقد أصيب جبـروح بليغـة يف       . تشتمل وظائفه على نقل اجلرحى واألدوية وإعداد الذخرية       

وهناك فىت آخر انضم إىل إحدى اجملموعات التابعة للجيش السوري احلر عنـدما             . مايو/أيار
 يقدم  وكان الصيب . شاهد أباه يتعرض لإلذالل عند أحد احلواجز      أن   سنة بعد    ١٣كان عمره   

  .خدمات الدعم لتلك اجملموعة

  اجملموعات املسلحة الكردية  -٣  
واحلسكة بتجنيد فتيان وفتيات يف     ) حلب(قامت وحدات احلماية الشعبية يف عفرين         -١١٠

، ُجندت أعداد كبرية لصد حماولة قامت هبا جبهة         ٢٠١٢ويف أواخر عام    . سن الثانية عشرة  
  .النصرة للدخول إىل احلسكة من تركيا

   األعمال القتاليةبتسيرياالنتهاكات املتعلقة   -رابعاً  

  اهلجمات غري املشروعة  -ألف  
وتعتـرب  . إن معظم وفيات املدنيني نامجة عن القصف العشوائي أو غري املتناسـب             -١١١
اهلجمات غري املشروعة سبباً رئيسياً لرتوح الناس داخل اجلمهورية العربيـة الـسورية              هذه
  .حدودها وعرب
. ومت توثيق هجمات غري مشروعة قامت هبا القوات احلكومية يف كل حمافظة تقريباً              -١١٢

وبوجه خاص، كانت بلدات وقرى تستضيف أشخاصاً مشردين داخلياً من مناطق مضطربة،            
  .مثل محص، هتاجم بال هوادة

 وال سيما يف مشال حلـب       -وكانت بعض اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة         -١١٣
  . تقوم أيضاً بالقصف عشوائياً-دلب ويف ريف إ

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة   -١  
قامت القوات احلكومية، يف أحناء خمتلفة من البلد، بقصف املناطق املدنية باملدفعيـة               -١١٤

وكان القصف اجلوي بطائرات اهلليكوبتر والطائرات النفاثة أمراً        . وقذائف اهلاون والصواريخ  
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وكانت أسلحة غري دقيقة، مثـل الـصواريخ        .  وكان حيدث يومياً يف بعض املناطق      شائعاً،
وذكر منشقون أن بعـض اهلجمـات       .  أرض والذخائر العنقودية، ُتستخدم بانتظام     - أرض

  .املدنيني ألهنم مسحوا بوجود اجملموعات املسلحة" ملعاقبة"انطوت على عنصر جزائي، 
الشديد ملنـاطق متنـازع عليهـا ذات أمهيـة          وواصلت القوات احلكومية قصفها       -١١٥

لالطالع على وصف للهجوم الذي شنته القوات احلكومية وحـزب اهللا علـى             (استراتيجية  
  ).القصري والقرى احمليطة هبا، انظر املرفق الثالث

فُهوجم السكان . أبريل/نيسانواشتدت أنواع القصف يف أحناء خمتلفة من محص منذ        -١١٦
 والـدار   تلكلخوعني الطامورة و  وطلف  يف جب اجلّراح وحواليا واحلولة      املدنيون القاطنون   

ويف القريتني،  . الكبرية والغنطو وتري معلة واألحياء اليت تسيطر عليها املعارضة يف مدينة محص           
وأصبح شبه مستمر يف األيام اليت سبقت اهلجوم الربي الـذي           أبريل  /نيساناشتد القصف يف    

ف على مرتل أسرة    ، سقط صاروخ يف بلدة طل     مايو/أيار ١٨ويف  . يونيه/حزيران ٢٤ وقع يف 
، قُتل مـن جـراء      يونيه/حزيران ٩ و ٧وبني  . نزحت من احلولة، فقتل امرأة وأطفاهلا الثالثة      

ويف .  مدنياً كانوا قد ُشردوا داخلياً من منـاطق أخـرى يف محـص             ٢٢عمليات القصف   
ياً كانوا حياولون الفرار حنـو األردن       ، قُتل شرقي محص أكثر من اثين عشر مدن        أبريل/نيسان

  . عندما قصف أحد احلواجز إحدى الشاحنات
وأكدت املعلومات الواردة من األشخاص الذين فروا من ريـف محـص الغـريب،                -١١٧
واعترب كثريون ذلك سياسـة     . ةسيما منطقة القصري، أن اهلجمات شردت السكان السنَّ        وال

ها حزب اهللا وأن الكثري من مواقع مدفعية القوات         وإن كون بعض اهلجمات قد شن     . متعمدة
احلكومية كانت موجودة داخل قرى شيعية قد قاد إىل نزعة طائفية قوية يف تفسري األحداث               

  .من جانب أولئك الذين عاشوها
وبفرار املدنيني من محص إىل مشال شرقي دمشق، اشتدت عمليات القصف لألماكن              -١١٨

. وحدث ذلك يف النبك وقارة ويربود ودير عطية       . ين داخلياً اليت تستضيف األشخاص املشرد   
وقام اجلنود بابتزاز املدنيني يف هذه املناطق مطالبني إياهم مببلغ من املال لقاء وقف اهلجمات               

واستمرت القوات احلكومية يف قصف املناطق الواقعة جنوب مدينة دمـشق،           . بصورة مؤقتة 
  .يف ذلك داريا وجبيب ورمدان وعدرا مبا

، تعّرض املدنيون يف ريف محـاة الـشمايل         يوليه/متوزوأبريل  /نيسانويف الفترة بني      -١١٩
وكـان  . هلجوم متواصل ) كفر زيتا، واحلوجية، وقلعة املضيق، واحلواش، وحلفايا، وترميسة       (

القصف املدفعي ُيطلق من حواجز اجليش ومن داخل البلـدات املواليـة للحكومـة، مثـل            
يا، كان القصف نذيراً للهجوم الربي الذي شنته القوات املوالية للحكومة           ويف حلفا . السقيلبية

وأطلقت القوات احلكومية أيضاً قذائف عنقودية داخل حلفايا يف الفتـرة           . مايو/أيار ١٩يف  
  .مايو/أيار ١٦ إىل ١٢ من
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واستمر القصف املدفعي واجلوي، مبا يف ذلك إلقاء الرباميل املتفجـرة يف البلـدات                -١٢٠
وُسجِّل وقوع هجمات عشوائية يف املعرة وعزان وعنـدان وحريتـان           . واقعة مشال حلب  ال

 أرض على نطاق واسـع،      - واألتارب وتل رفعت واسُتخدمت صواريخ أرض        ةمحر وكفر
  .)٧(وأدى ذلك إىل وقوع الكثري من اإلصابات يف صفوف املدنيني

لقني وجسر الشغور، تسبب    سويف بلدات إدلب اليت بقي فيها مدنيون، مثل تفتناز و           -١٢١
القصف العشوائي الذي قامت به القوات احلكومية يف وقوع إصابات شديدة يف صـفوف              

  .واسُتخدمت الذخائر العنقودية بشكل واسع يف هذه املناطق. املدنيني
. الـسد طريـق   ويف درعا، واصلت الطائرات قصف مدينة درعا، وال سيما منطقة             -١٢٢

  . وخربة غزالة ومعربةى ونوةواملسيفر وإخنل سوقُصفت أيضاً طف
واستمر القصف املدفعي واجلوي للمناطق اليت تسيطر عليها املعارضة يف مدينة ديـر               -١٢٣

يقـيم  أرض على هذه األماكن اليت كان ال يزال          -وأُطلقت صواريخ أرض    . حمّسنالزور و 
 باملدفعية وقذائف اهلاون،     وباملثل، يف حمافظة الرقة، قُصفت مدينة الرقة والطبقة        .فيها مدنيون 

، وازدادت معهـا    يونيـه /حزيرانواشتدت اهلجمات يف بداية     . فضالً عن الرباميل املتفجرة   
 احلميسويف حمافظة احلسكة، قصفت القوات احلكومية قرييت        . اإلصابات يف صفوف املدنيني   

  .بعد أن وقعتا حتت سيطرة املعارضةمارس /آذار يف الزهرييةو
إصابات يف صفوف املدنيني، مبن فيهم األطفـال،         إيقاع العشوائي إىل    وأدى القنص   -١٢٤

  .يف مدينيت حلب ودرعا
وقادت القوات احلكومية عملياهتا العسكرية متجاهلة بشكل صارخ مسألة التمييـز             -١٢٥

وينبغـي علـى    . بني األشخاص املدنيني واألشخاص املشاركني مباشرة يف األعمال القتالية        
. تياطات أكرب حلماية املدنيني داخل املناطق اليت جتري فيها عمليات عسكريةاحلكومة اختاذ اح  

وتشمل هذه االحتياطات استخدام أسلحة أدق استهدافاً والكف عن اسـتخدام الرباميـل             
  . املتفجرة والصواريخ املوجهة بشكل سيئ والذخائر العنقودية

لدات والقرى، مبـا يف     وواصلت القوات احلكومية وضع أهداف عسكرية داخل الب         -١٢٦
، والقرى الشيعية يف جنوب غـرب محـص،         )إدلب(، والفوعة   )حلب(ل والزهراء   ذلك ُنبُّ 

وملّا كانـت   . فعرضت بذلك السكان املدنيني للخطر وانتهكت االلتزامات القانونية الدولية        
ـ              داف غالبية املقيمني يف هذه األماكن من الشيعة والعلويني واملسيحيني، فإن وضع تلك األه

  . على هذا النحو ساهم يف إثارة التوترات الطائفية

__________ 

ظهر الصور الواردة يف املرفق الرابع مكان سقوط صاروخ يف النريب جنوب مدينة حلب، أدى إىل تـدمري        ُت )٧(
 . مبىن١٢قرابة 
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  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٢  
ظلت اجملموعات املسلحة تعمل داخل املناطق املدنية، منتهكة االلتزامـات القانونيـة              -١٢٧

قرب الدولية املتمثلة يف جتنب وضع أهداف عسكرية داخل املناطق املأهولة جداً بالسكان أو بال             
 حرصـت   ،)دمشق(والنبك  ) محص(والقريتني  ) ةمحا(ويف عدة أماكن، منها كفر زيتا       . منها

اجملموعات املسلحة على التمركز بعيداً عن السكان املدنيني، غري أن بعض املقاتلني، مبن فيهم              
  . املقاتلون يف مدينة حلب، يعيشون بني املدنيني ويعرضوهنم بذلك للهجمات

ـ وعات املسلحة املناهضة للحكومة، بقيادة لواء التوحيد، قصف نُ        وواصلت اجملم   -١٢٨ ل بُّ
وقامت القوات املرابطـة  . والزهراء يف مشال حلب، مستخدمة املدفعية وصواريخ حملية الصنع       

  . داخل القرى بقصف القرى القريبة اليت تسيطر عليها املعارضة
ف من اجملموعات املسلحة، يضم     يوليه، قام حتال  /مارس إىل متوز  /ويف الفترة من آذار     -١٢٩

ويف مدينة  . أحرار الشام، ولواء التوحيد، وجبهة النصرة، بقصف السجن املركزي يف حلب          
حلب، قامت اجملموعات املسلحة بإطالق الصواريخ وبالقصف بصورة عشوائية على األحياء           

  . اليت تسيطر عليها احلكومة
بّنش وإدلب يف إطالق الصواريخ احمللية      واستمرت اجملموعات املسلحة املتمركزة يف        -١٣٠

وعلى الرغم من أنه كانت هناك مواقع قـصف         . الصنع والقصف باملدفعية على قرى الفوعة     
موجودة يف الفوعة، فإن اجملموعات املسلحة مل متيز عنـد          ) تستهدف تفتناز وبّنش  (حكومية  

  . ات يف صفوف املدنينيالقصف بني األهداف املدنية والعسكرية، مما أحدث العديد من الوفي
ولالطالع على معلومات عن قصف القرى الواقعة يف جنوب غرب ريف محص من               -١٣١

  . قبل اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة، انظر املرفق الثالث
ووردت تقارير عن قيام قناصة من اجملموعات املسلحة بالقنص بـصورة عـشوائية               -١٣٢
إصـابات يف  وأوقع هـذا القـنص   كومة يف مدينة حلب،     األحياء اخلاضعة لسيطرة احل    على

  . صفوف املدنيني
واستخدمت اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة قـذائف اهلـاون والـصواريخ         -١٣٣

قامـت هبجمـات    فقد  والقناصات على حنو ال مييز بني األهداف املدنية والعسكرية، وبذا           
  . مشروعة غري

  اجلناة غري حمددي اهلوية  -٣  
 ١١ففي  . أُفيد بأن تفجريين، كالمها يف دمشق، وقعا خالل الفترة موضع االستعراض            -١٣٤

 شخـصاً  ١٤ أسفر عن مقتـل  ةيونيه، وقع تفجري انتحاري مزدوج يف ساحة املرج     /حزيران
يونيه، / حزيران ٢٧ويف  . ويبدو أن التفجري استهدف خمفراً للشرطة جماوراً      . ين آخر ٣٠وجرح  

ويرجح أن يكـون هـذا      .  أشخاص ٤وقع تفجري انتحاري يف حي مسيحي وأسفر عن مقتل          
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وهـذان  . ومل يعلن أي طـرف مـسؤوليته      . التفجري قد استهدف مجعية خريية شيعية جماورة      
  . الرعب فيما بني السكان املدنينيونشرا  على عدم وجود هدف عسكريالتفجريان دالّ 

ويف حني أن األفعال السالفة الذكر تشكل جرائم مبوجب القانون احمللي، فإهنا ميكن               -١٣٥
  . أن تعترب مبثابة جرائم حرب إذا تبني أن مرتكبيها هم أطراف يف الرتاع

  للحماية على وجه التحديد وناخلاضعواألعيان األشخاص   -باء  

  فيات والعاملون يف الرعاية الصحيةاملستش  -١  
ـ . البلدخمتلفة من   مت تدمري مستشفيات واستهداف العاملني الطبيني يف أحناء           -١٣٦ رك وُت

  . املدنيون املرضى واجلرحى واملقاتلون العاجزون عن القتال يف حالة بائسة دون عالج
الرتاع ضـمان    املشتركة بني اتفاقيات جنيف، جيب على أطراف         ٣ومبوجب املادة     -١٣٧

وجيب احترام املستشفيات والعاملني يف احلقل الطيب ومحايتهم يف         . االعتناء باجلرحى واملرضى  
  .مجيع األوقات وجيب أال يكونوا حمل استهداف

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -٢  
 ومحـص   ةمت توثيق هجمات ُشنت على مستشفيات ومرافق رعاية صحية يف محـا             -١٣٨
  .دلب ودرعا والرقة ودمشقوإ

مايو، قامت القوات احلكومية، خالل العملية الربية على حلفايـا          /ويف منتصف أيار    -١٣٩
عن وفاة وجرح عاملني طبيني وأسفر ذلك   ، بقصف مستشفى ميداين بصورة متعمدة،       )ةمحا(

  .وتدمري املرفق
ق خاضعة لـسيطرة    وقامت القوات احلكومية، أثناء اهلجمات اليت شنتها على مناط          -١٤٠

دار الكبرية كما قامت،    المايو، بتدمري مستشفى لألطفال يف      / أيار ١٦املعارضة يف محص يف     
  . مايو، بقصف مستشفى ميداين يف احلولة/يف أواخر أيار

وقد أُطلق  . مايو، أصاب صاروخان مستشفًى ميدانياً يف تفتناز بإدلب       / أيار ٢٤ويف    -١٤١
  . باشرة، مما يدل على استهداف املستشفىالصاروخان الواحد تلو اآلخر م

ومت استهداف وقصف مستشفيات ميدانية يف درعا بصورة منهجية، وأسفر ذلك عن   -١٤٢
ومبا أن املستشفيات أُجربت على غلق أبواهبا، فقد ُترك اجلرحى          . قتل عاملني طبيني ومرضى   

ل يف أقبية منـازل     زالت تعم  وعلى الرغم من أن بعض املستشفيات ما      . دون عناية من أحد   
  . مدنية، فإهنا تعاين نقصاً كبرياً يف األدوية والعاملني املؤهلني

يونيه، قُصف مستشفى ميداين يف منطقة القلمون وأسفر القصف         /ويف بداية حزيران    -١٤٣
  .وقتل عدد من مقدمي اإلسعافات األولية يف قصف ثان. عن جرح وقتل مرضى
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وأدى . لقوات احلكومية املستشفى الوطين يف الرقة     يونيه، قصفت ا  / حزيران ٢٠ويف    -١٤٤
  . القصف إىل إصابة ثالثة عاملني طبيني جبروح وإىل تدمري وحدة العناية املركزة

ولوحظ وجود منط مـن     . واجباهتمتأديتهم  واسُتهدف عاملون طبيون وقُتلوا أثناء        -١٤٥
  ).  أعاله٦٢ إىل ٥٤الفقرات انظر (االعتقاالت واملضايقة والترهيب ملهنيي الرعاية الصحية 

وقد أساءت القوات احلكومية استخدام مرافق الرعاية الصحية ألغراض عـسكرية،             -١٤٦
 القـادر الـشقفة   خدم مستشفى عبد    اسُتو. احملايد للخطر فعّرضت هذه املرافق ذات الوضع      

. وجورة الـشياح  ة عسكرية لشن هجمات على الوعر       كقاعد) محص ( الوعر العسكري يف 
. القناصة متمركزين على سطح املستشفى، وكانت توجد دبابات ومدفعية حول حميطهوكان 

  .مايو، قبل هجوم القصري، انتشرت القوات احلكومية داخل مستشفياهتا/ويف أواخر أيار
 يوكان هناك وجود كبري لألجهزة األمنية يف املستشفيات التابعة للدولة يف القامشل             -١٤٧

مرضات العامالت يف مستشفيات دمشق تعليمات بعدم تقدمي        وتلقت امل ). احلسكة ودمشق (
معونة طبية ألعضاء املعارضة، الذين فضل أي منهم عدم التماس معونة طبية يف املستشفيات              

  .متاماً من التعرض لالعتقال أو االحتجاز أو التعذيب أو الوفاةوجيه استناداً إىل خوف 
، إذ إهنـا أعاقـت      الدويل اإلنساين لقانون  وقد خرقت احلكومة التزاماهتا مبوجب ا       -١٤٨

واستهدفت القـوات احلكوميـة     . املساعدةلتلقي  بصورة متعمدة جهود املرضى واجلرحى      
عسكرية من خالل حرمان املعارضة     ميزة  بصورة متعمدة املستشفيات امليدانية للحصول على       

ت اليت حلقـت هبـا،      مساعدة طبية بشأن اإلصابا   تلقي  واجلهات اليت ُيعتقد أهنا تدعمها من       
وهـذا النـوع مـن      . اخلاضعة للحماية األعيان  فارتكبت جرمية احلرب املتمثلة يف مهامجة       

  . اهلجمات ينشر الرعب فيما بني السكان املدنيني

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة   -٣  
در ومل يص . مايو، هاجم لواء شهداء حوران املستشفى الوطين يف درعا        / أيار ٢٨يف    -١٤٩

وهذا اهلجوم ينتهك القانون الدويل اإلنساين وُيعترب مبثابة جرمية حـرب           . حتذير قبل اهلجوم  
  .تتمثّل يف مهامجة األعيان اخلاضعة للحماية

  املمتلكات الثقافية  -٤  

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  )أ(  
يوليه، / متوز ١٣ففي  . هامجت القوات احلكومية ممتلكات ثقافية كأهداف عسكرية        -١٥٠

قصفت القوات احلكومية من اجلو قلعة احلصن، وهي أحد معامل التراث العاملي املسّجل لدى              
. اليونسكو ويقع يف منطقة محص، وتسّبب القصف يف إحلاق ضرر جسيم بأحد أبراج القلعة             

ومل تتمكّن اللجنة من تأكيد االدعاءات القائلة بأن جمموعات مناهضة للحكومـة كانـت              
  . متمركزة هناك يف ذلك الوقت
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  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  )ب(  
يونيه، قام مقاتلو   / حزيران ١١يف  ) دير الزور (يف اليومني التاليني للهجوم على حطلة         -١٥١

جبهة النصرة بنهب حسينييت اإلمام احلسني واإلمام املرتضى الشيعيتني ومـسجد الرسـول             
وقد اسُتهدفت أماكن العبادة هذه بـصورة متعّمـدة         . تفجراتاملعظّم الشيعي وبنسفها بامل   

  . كجزء من هجوم ُشن على مكان للشيعة
وحتطيم متاثيلـها وطـالء   ) إدلب(أبريل، مت ختريب كنيسة يف الغسانية      /وقبل نيسان   -١٥٢

وأفاد الكاهن الذي بقي هناك بأن هذا اهلجوم شّنه مقـاتلون متطرفـون             . أيقوناهتا بالدهان 
  .ن للحكومةمناهضو

  الصحفيون  -٥  
أصبحت اجلمهورية العربية السورية أشد بلدان العامل خطراً على العاملني يف وسائط              -١٥٣

فقد قُتل صحفيون سوريون ودوليون     ). ، أشدها خطراً على حياهتم    ٢٠١٢ويف عام   (اإلعالم  
 واختار عدد مـن     .بصورة تعسفية واعُتقلوا واحُتجزوا وُعذِّبوا واختفوا أثناء تأديتهم عملهم        

  .الصحفيني السوريني النفي الطوعي
 /ووصل عدد الصحفيني الذين قُتلوا يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية منـذ آذار        -١٥٤
 ويشمل هذا الرقم الصحفيني املواطنني وأولئك الناشطني على الشبكة. ٨٤ إىل ٢٠١١ مارس

  ).ماعيالذين ُيبلغون عن العنف اجلاري عرب وسائط التواصل االجت(
وما زال أكثر من اثين عشر صحفياً حملياً ودولياً معتمداً لدى اجلمهوريـة العربيـة                 -١٥٥

  .السورية مفقودين حىت اليوم

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -٦  
يوليه، تويف فداء البعلي، املعروف أيضاً باسم حممد معاذ، وهو مراسل لقناة            / متوز ٥يف    -١٥٦

Orient Newsلقـصف  وصحفي مواطن، متأثراً جبروح أُصيب هبا يف الشهر السابق أثناء تغطيته  
  .احلكومة للقابون يف مشال دمشق

 ١٦ففـي   . وقامت احلكومة، تعسفاً، باعتقال واحتجـاز وتعـذيب صـحفيني           -١٥٧
 صحفياً من مركز وسائط اإلعالم وحرية الصحافة الكـائن  ١٣، اعُتقل  ٢٠١٢فرباير  /شباط

وما زال  . وُعذِّب بعضهم بشدة  . دمشق على يد املخابرات اجلوية واحُتجزوا يف املزة       مقره يف   
 حـىت اآلن    - مازن درويش، مدير املركز، وحسني غرير، وهـاين الزيتـاين            -ثالثة منهم   

وُحّددت هلم جلسة   ". تشجيع األعمال اإلرهابية  "ُمحتجزين يف سجن دمشق املركزي بتهمة       
  .أغسطس/ آب٢١ة اإلرهاب بدمشق يف االستماع القادمة يف حمكم
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  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٧  
مايو عندما تعرَّضت سيارة طاقمهـا      / أيار ٢٧قُتلت مراسلة اإلخبارية يارا عباس يف         -١٥٨

  .للنريان من جانب جمموعات مسلحة مناهضة للحكومة يف القصري
ويدل اإلفراج  . لفترات طويلة وقامت بعض اجملموعات املسلحة باحتجاز صحفيني         -١٥٩

عنهم بدون حماكمة، ومصادرة ُمعداهتم يف بعض احلاالت، على نية منع هؤالء الصحفيني من              
  .وكان لواء املهاجرين التابع جلبهة النصرة متورطاً يف حادثني مستقلني. تأدية عملهم املهين

  السلب وتدمري املمتلكات  -جيم  
يف سـياق   ) السلب(لالستخدام اخلاص أو الشخصي     إن االستيالء على املمتلكات       -١٦٠

وإن تدمري ممتلكات خصم بصورة متعمدة من دون وجـود          . نزاع مسلح ُيعد جرمية حرب    
وقـد ُسـجلت    . ضرورة عسكرية لذلك أمر غري مشروع مبوجب القانون الدويل اإلنساين         

  .حاالت من كال االنتهاكَني

  مةالقوات احلكومية والقوات املوالية للحكو  -١  
قامت القوات احلكومية بصورة متعّمدة، خالل الغارات، بتدمري منـازل ومـزارع              -١٦١

ومت البحـث عـن     . ومتاجر املنشقني واألفراد املُشتبه يف مناهضتهم للحكومة ومؤيـديهم        
وقد حدث ذلك خالل الغارات الـيت ُشـّنت يف بانيـاس            . املمتلكات وهنبها قبل تدمريها   

) دمشق(فرباير؛ والدحاديل   / شباط ١١يف  ) درعا(؛ واملسيفرة   مايو/ أيار ٣ و ٢يف  ) طرطوس(
مـايو؛  / أيـار  ١٦يف  ) ةمحا(مارس؛ وحلفايا   / آذار ٢٥يف  ) ةمحا(فرباير؛ وكرناز   /يف شباط 
  .يونيه/ حزيران٩يف ) دمشق(ورمدان 
وأفاد شخص أُجريـت    . وكان اجلنود ينقلون األشياء املنهوبة يف مركبات عسكرية         -١٦٢

ن األشياء املنهوبة متاحة يف األسواق يف دمشق وبأن القوات احلكومية العائـدة             معه مقابلة بأ  
  ".‘ثارأ‘كانت تبيع البضائع املسروقة على طول الشارع يف "من العمليات يف داريا 

. وكانت احلواجز أيضاً نقطة يتم فيها االستيالء غري املـشروع علـى املمتلكـات               -١٦٣
 مشردين داخلياً من مناطق مناهضة للحكومـة عنـد          مايو، مت استهداف أشخاص   /أيار ففي

  ).درعا(ويف إخنل ) دمشق(حواجز يف منطقة القلمون 
ومت، باستخدام اجلرارات والتفجريات، جرف أحياء إلخالء مناطق تقع بالقرب من             -١٦٤

  .أهداف عسكرية مثل القواعد واملطارات
ع األربعـني   وُجرفت أيضاً مناطق سـكنية يف دمـشق ودرعـا وحيـي مـشا               -١٦٥
  ).ةمحا( اجلوز ووادي
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يونيه، هدمت القوات احلكومية منازل مدنيني يف شرق إخنل تقـع           / حزيران ٥ويف    -١٦٦
وأفاد أحد املقيمني السابقني بأن اهلدف من عمليات اهلـدم          . حول حميط اللواء اخلامس عشر    

 حبكم موقعها، من ِقبل     كان زيادة الرؤية يف البلدة واملنازل املستهَدفة اليت ميكن أن ُتستخدم،          
  .مقاتلي اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة

واستهدفت عمليات اهلدم يف مشاع األربعني ووادي اجلوز وإخنل أعياناً مدنية ميكن              -١٦٧
وتسّبب تدمري األحياء يف إحلاق مستوى ُمفرط مـن األذى          . أن يوفّر تدمريها ميزة عسكرية    
وهذه اهلجمـات   .  امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعة     باملمتلكات املدنية بالقياس إىل   

  .غري املتناسبة تنتهك القانون الدويل اإلنساين
وانتـهكت أيـضاً    . إن القوات احلكومية ارتكبت جرمية احلرب املتمثلة يف السلب          -١٦٨

اخلـصوصية  القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتدّخل التعسفي أو غري املشروع يف             
  .واألسرة واملرتل

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٢  
إثـر  ) ديـر الـزور   (مت بصورة متعّمدة تدمري منازل ومواقع دينية للشيعة يف حطلة             -١٦٩

وارتكبـت اجملموعـات   ). انظر املرفق الثـاين  (مايو  / أيار ١١ و ١٠اشتباكات وقعت يومي    
   .املنتسبة إىل جبهة النصرة هذه اجلرائم

  األسلحة غري املشروعة  -دال  
وردت ادعاءات تتعلق باستخدام األسلحة الكيميائية، من ِقبل القـوات احلكوميـة              -١٧٠

واستناداً إىل األدلة املتاحة حالياً، تعذّر التوصل إىل نتيجة بـشأن العوامـل             . بالدرجة األوىل 
  .ات جارية يف هذا الشأنوالتحقيق. الكيميائية املستخَدمة أو وسائل إيصاهلا أو مستخدميها

  عمليات احلصار واهلجمات املوجهة ضد األمن الغذائي  -هاء  
استمر القيام بعمليات حصار يف أحناء خمتلفة من البلد، مع ما لذلك مـن عواقـب                  -١٧١

وإن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل احلرب حمظور مبوجب قوانني . وخيمة على املدنيني
  . الرتاع السماح مبرور اإلغاثة اإلنسانية بدون عوائقوجيب على أطراف. احلرب

  القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة  -١  

  عمليات احلصار  )أ(  
قامت القوات احلكومية والقوات املوالية للحكومة بفرض حصار على بلدات وقرى             -١٧٢

احلصار هذه هو   وبدا أن القصد من عمليات      . يف محص ودمشق ودرعا والقنيطرة ودير الزور      
  . جعل ظروف احلياة ال تطاق بغية إرغام املدنيني على الرحيل
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وُسجلت معظم عمليات احلصار يف محص، حيث ُمنع أو قُلص بـصورة شـديدة                -١٧٣
وشددت القوات  . ٢٠١٢وصول األغذية واملاء والوقود واألدوية والكهرباء منذ أواخر عام          

 احلصار وقامت بعمليـات حـصار جديـدة يف          احلكومية، مبؤازرة من حزب اهللا، عمليات     
وكانت هذه االسـتراتيجية مرئيـة بـشكل خـاص       . األسابيع اليت سبقت اهلجمات الربية    

  ).انظر املرفق الثالث(مايو على القصري /يتعلق هبجوم أيار فيما
مايو، عندما بدأت العمليات العسكرية يف القصري، تكثفت عمليات احلصار /ويف أيار   -١٧٤

. ففي طلف، منع اجلنود املتمركزون يف حاجز جربين وصول األغذيـة          . والبويضةيف طلف   
. مايو أيضاً، استولت القوات احلكومية على قرية آبل وفرضت حصاراً على البويضة           /ويف أيار 

  . وما زالت املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف مدينة محص حتت احلصار
القوات املوالية للحكومـة بعمليـات حـصار        مايو كذلك، قام اجلنود و    /ويف أيار   -١٧٥
ويف منطقـة  . مناطق يف مشال شرق مدينة دمشق فر إليها األشخاص املشردون من القصري        يف

وعاود مقاتلو  . القلمون، منعت احلواجز اخلاضعة لسيطرة احلكومة وصول األغذية واألدوية        
 جنوب دمشق،   وال زالت مناطق يف   . حزب اهللا حصار حرستا ودوما يف شرق ريف دمشق        

  .منها الريموك والعسايل، وكذلك املعضمية يف غرب ريف دمشق حتت احلصار
. ويف درعا، فرضت احلواجز احلكومية حصاراً على مدينة درعا وعلى قرى اللجـاة             -١٧٦

ويف حمافظيت دمشق ودرعا، متكنت اجملموعات املسلحة بصورة دورية من هتريـب األغذيـة              
  .املدنيني إىل

ومنعت القوات احلكومية دخول إمدادات     . لقنيطرة، فُرض حصار على مسحرة    ويف ا   -١٧٧
وإضافة إىل ذلك، مت قصف خزان املياه ومولـد الكهربـاء           . األغذية واملاء والوقود واألدوية   

  .القرية يف
ومت قطع إمدادات األغذية وماء الشرب والكهرباء والوقود عن مناطق مدينة ديـر               -١٧٨

وأدى استخدام مياه غري معاجلة من النـهر إىل         .  اجملموعات املسلحة  الزور اخلاضعة لسيطرة  
  .مشاكل صحية لدى السكان املدنيني

وقامت القوات احلكومية وحزب اهللا بعمليات حصار، منتهكة التزاماهتما مبوجـب             -١٧٩
  .القانون الدويل اإلنساين

  اهلجمات املوجهة ضد األمن الغذائي  )ب(  
 حرق للمحاصيل يف املناطق الزراعية الواقعة مشال        ٢٠١٣مايو  /ُسجل يف أواخر أيار     -١٨٠

  .، حول كفر زيتا، وكفر نبودة، وحلفايا، وقلعة املضيق، واحلوجية والترميسةةحمافظة محا
ويف حمافظة محص، ُحرقت حماصيل يف احلولة وطلف وتري معلة، وجـب اجلـراح                -١٨١
  .يونيه/حزيران يف
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ومت احلرق . مايو/ري حول تفتناز بإدلب، يف أواخر أيار    وحرقت حماصيل للقمح والشع     -١٨٢
  .يف أعقاب قصف من مواقع املدفعية الكائنة يف قرى الفوعة

يونيه، أطلقت القـوات احلكوميـة قـذائف        /أبريل وحزيران /ويف الفترة بني نيسان     -١٨٣
  . املدفعية واهلاون على حقول يف عندان وحريتان واملعرة فحرقت حماصيل

 ومحص، أُطلق النار على مزارعني حاولوا إطفاء احلرائق من قبـل            ةافظيت محا ويف حم   -١٨٤
  .اجلنود املتمركزين يف حواجز جماورة

يونيـه،  /حزيـران  ٩يف  ) دمـشق (وخالل اهلجمات الربية اليت وقعت يف رمدان          -١٨٥
يونيه، قامت قوات األمن بقتل وحرق البهائم وغريها        / حزيران ٢٤يف  ) محص(القريتني   ويف

مايو، قامت القوات احلكومية    / أيار ١٦يف  ) ةمحا(ويف هجوم بري على حلفايا      . من املواشي 
  .حبرق احملاصيل وهنب املعدات الزراعية

وإن كون اهلجمات املوجهة ضد احملاصيل قد وقعت قبل فترة احلصاد مباشرة يوحي               -١٨٦
  . بأنه مت القيام هبا هلدف متعمد هو احلد من توفر األغذية

  جملموعات املسلحة املناهضة للحكومةا  -٢  

  عمليات احلصار    
، ُنبُّل والزهراء   ٢٠١٢يوليه  /حاصرت اجملموعات املسلحة يف مشال حلب، منذ متوز         -١٨٧

ومنعت وصول األغذية والوقود واإلمدادات الطبية إىل املقيمني فيهما وإىل القوات احلكومية            
متعددة تضم لواء التوحيد، ولواء أحـرار       وقد فرضت احلصار جمموعات     . املوجودة داخلهما 

وقامت احلكومة، بصورة دوريـة، جبلـب إمـدادات     . سوريا، ولواء الفتح، وجبهة النصرة    
  . بواسطة طائرات اهليلوكوبتر

 تضم لواء التوحيد وجبهة النصرة      -أبريل، حاصرت جمموعات مسلحة     /ومنذ نيسان   -١٨٨
وكانت اجملموعات املسلحة تعتقـد أن      . كردية بلدة عفرين ذات األغلبية ال     -وغرباء الشام   

إمدادات األغذية وغريها من الضروريات كانت تأيت إىل ُنبُّل عن طريق حـواجز وحـدات               
وحدثت اشتباكات عندما أرادت اجملموعات املسلحة االستيالء على هـذه          . احلماية الشعبية 

وازدادت نسبة  . ن عفرين وبعد فترة وجيزة، قُطعت إمدادات األغذية والكهرباء ع       . احلواجز
  .األمراض املُعدية بسبب عدم دخول مياه نظيفة إىل البلدة

أبريل، فرضت جمموعات مسلحة حصاراً على السجن املركزي يف حلب         /ويف نيسان   -١٨٩
ومنعت اجملموعات املـسلحة  . إثر انتقال جنود ومقاتلني من قوات الدفاع الوطين إىل السجن  

يوليه، رفع احلصار بصورة مؤقتـة بعـد   /ويف أواخر متوز. دويةوصول إمدادات األغذية واأل   
  . سجيناً سياسيا٨٠ًاإلفراج عن 

إن اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة يف حلب، بفرضها احلصار، قد خرقـت              -١٩٠
  . التزاماهتا مبوجب القانون الدويل
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  املساءلة  -خامساً  
 اللجنة واليتـها، إىل أن خيـضع        لقد سعى جملس حقوق اإلنسان، عندما أسند إىل         -١٩١

وتواصـل  . )٨(املسؤولون عن االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد القانون الدويل للمساءلة        
اللجنة االحتفاظ بسجل أولئك الذين تعتقد على حنو معقول بأهنم مسؤولون عـن اجلـرائم               

  .واالنتهاكات املبينة يف تقاريرها

  لية للحكومةالقوات احلكومية والقوات املوا  -١  
وقـد ارتكبـت    . تضطلع احلكومة باملسؤولية الرئيسية عن محاية حقوق مواطنيها         -١٩٢

القوات احلكومية جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الـدويل حلقـوق             
  .اإلنسان، على النحو املوثق أعاله

 السيطرة على أجهزهتا    وال يزال على احلكومة أن تربهن على اإلرادة أو القدرة على            -١٩٣
وباملثل، فقد غضت النظر عن القوات املوالية للحكومـة املرتكبـة           . األمنية واالستخباراتية 

  .وما مل تفرض احلكومة االنضباط داخل هذه الكيانات، فإن االنتهاكات ستستمر. للجرائم

  اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة  -٢  
وتقـاعس  . سلحة املناهضة للحكومة جرائم حرب    لقد ارتكبت بعض اجملموعات امل      -١٩٤

  .قادة اجملموعات على الدوام عن القيام باخلطوات االنضباطية املناسبة

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
ة فيه إىل قتل آالف املدنيني وتشريد سكان بلـدات          دهواال  أدى القصف الذي      -١٩٥

غري املشروعة ويفلت مرتكبوها مـن      وُترتكب جمازر وغريها من عمليات القتل       . بأكملها
وقتـل كـثريون يف     . وقد اختفى عدد ال حيصى من الرجال واألطفال والنساء        . العقاب

. أماكن االحتجاز ويعيش من بقي على قيد احلياة حامالً آثار التعذيب البدين والنفـسي             
  .وقُصفت املستشفيات واملدارس بالقنابل

غري مضبوطة بشكل كامل قد سهل      السورية  وإن كون حدود اجلمهورية العربية        -١٩٦
واألبعـاد  .  جهات مسلحة إقليمية، وذلك، بشكل متزايد، على أسس طائفيـة          ضلوع

فالـسياسة  . الطائفية اليت ينطوي عليها الكثري من االنتهاكات تعود جذورها إىل السياسة          
  .هي اليت حتفز الطائفية وتولد العنف ومتنح مرتكبيه القوة

__________ 

 .١٠، الفقرة ٢١/٢٦قرار جملس حقوق اإلنسان  )٨(
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لكـن اجلنـاة    .  تقارير وحتديثات  ١٠ذه االنتهاكات بؤرة تركيز     وقد كانت ه    -١٩٧
  .يرتدعوا وال خيشون املساءلة يف املستقبل مل

وإن اجلهات اليت تورد األسلحة ال ختلق       . وليس هناك حل عسكري هلذا الرتاع       -١٩٨
والسبيل الوحيد إىل السالم هو حل سياسي يـستند إىل املبـادئ            . سوى وهم باالنتصار  

  .)٩()بيان جنيف(يف البيان اخلتامي جملموعة العمل املعنية بسوريا الواردة 
وتكرر اللجنة التوصيات اليت قدمتها يف تقارير سابقة وتشدد على التوصـيات              -١٩٩

  .املبينة أدناه
  :وتوصي جلنة التحقيق مجيع األطراف مبا يلي  -٢٠٠

املـدنيني،  أن تكف عن القصف العشوائي يف املناطق املأهولة بالسكان            )أ(  
  يها املناطق اليت توجد فيها جتمعات كبرية من األشخاص املشردين داخلياً؛ف مبا

أن تتخذ مجيع االحتياطات املمكنة لتقليل أثر اهلجمات علـى املـدنيني              )ب(  
  واألعيان املدنية إىل احلد األدىن؛

   واملقاتلني العاجزين عن القتال؛أن تكف عن إعدام املدنيني  )ج(  
  تكف عن تعذيب احملتجزين وأن تعامل مجيع احملتجزين معاملة إنسانية؛أن   )د(  
  أن تكف عن اخلطف وأخذ الرهائن؛  )ه(  
  أن تنبذ استخدام العوامل الكيميائية كأسلحة؛  )و(  
  أن تكف عن جتنيد اجلنود األطفال؛  )ز(  
أن تتخذ خطوات حمددة لضمان مساءلة األشخاص العاملني يف صفوفها            )ح(  
  رتكبون انتهاكات؛الذين ي

  أن تنبذ اخلطاب الطائفي؛  )ط(  
قوافل اإلغاثة اإلنسانية بالتحرك بدون     بوقف القتال للسماح ل   أن تلتزم     )ي(  

  ختاذ اخلطوات األوىل حنو احلوار؛ التفسح اجملالعوائق عرب البلد وأن 
بلغ احملتجزين على الفور بسبب اعتقاهلم وأن تتيح هلم إمكانية طلب           أن تُ   )ك(  

  إجراء مراجعة قضائية مستقلة وإمكانية االتصال بأسرهم ومبحام؛
  ؛وجود احملتجزين وأن تسمح بالقيام بزيارات هلمبلغ األسر بأماكن أن ُت  )ل(  
  .أن تضمن احملافظة على األدلة املادية لالنتهاكات واجلرائم الدولية  )م(  

__________ 

)٩( A/66/865-S/2012/522. 
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  :ليوتوصي اللجنة حكومة اجلمهورية العربية السورية مبا ي  -٢٠١
أن تكف عن استخدام األسلحة غري الدقيقة، مثل قنابل الباريوم احلراري،             )أ(  

والذخائر العنقودية والرباميل املتفجرة وغريها من األسلحة غري املوجهة أو املوجهة بصورة            
  سيئة، ضد املناطق املدنية؛

 تدريب اجلهات اليت تقوم باالعتقاالت وأن حتترم هذه اجلهات          أن تضمن   )ب(  
  احلق األساسي للشخص احملتجز يف افتراض الرباءة؛

أن ُتتيح للجنة إمكانية الوصول لتمكينها من التحقيق يف اجلرائم املزعومة   )ج(  
  .حتقيقاً أوىف ومن مجيع الزوايا

  .وتوصي اللجنة بأن تنبذ اجملموعات املسلحة املناهضة للحكومة العناصر املتطرفة  -٢٠٢
  :ع الدويل مبا يليوتوصي اللجنة اجملتم  -٢٠٣

أن يدعم عملية السالم القائمة على بيان جنيف وعمل املمثل اخلـاص              )أ(  
  املشترك بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سوريا؛

أن يضمن أن جيري أي تفاوض بشأن السالم يف إطار القانون الدويل، مع   )ب(  
  اء على املستويني الوطين والدويل؛االعتراف باحلاجة امللحة إىل اإلحالة إىل القض

أن يوقف عمليات نقل األسلحة نظراً إىل وجـود خطـر واضـح ألن                )ج(  
  تستخدم الرتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل؛

  .أن يتخذ خطوات ملموسة لكبح النفوذ املتزايد للمتطرفني  )د(  
  :وتوصي اللجنة جملس حقوق اإلنسان مبا يلي  -٢٠٤

  وصيات اللجنة وإمكانية وصوهلا إىل جملس األمن؛أن يؤيد ت  )أ(  
  .أن حييل هذا التقرير إىل جملس األمن عن طريق األمني العام  )ب(  
  :وتوصي اللجنة اجلمعية العامة مبا يلي  -٢٠٥

  أن تدعم عمل اللجنة وأن تدعوها إىل تقدمي حتديثات منتظمة؛  )أ(  
 أجل التوصل إىل حـل      أن تؤيد توصيات اللجنة وأن متارس نفوذها من         )ب(  

  .سلمي للبلد
  :وتوصي اللجنة جملس األمن مبا يلي  -٢٠٦

أن يتخذ خطوات حمددة لضمان وفاء مجيع األطراف مبسؤولياهتا يف محاية             )أ(  
  املدنيني يف الرتاع املسلح؛
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أن يدعم عمل اللجنة وأن يتيح هلا إمكانية الوصول إىل اجمللس لتقـدمي               )ب(  
  ستجدات؛معلومات دورية عن امل

أن يسهل ويدعم عملية لتحقيق السلم الشامل يف البلد، مبشاركة كاملة             )ج(  
  من جانب مجيع اجلهات املعنية؛

أن يلتزم بضمان مساءلة اجلهات املسؤولة عن االنتهاكات، مبا يف ذلك             )د(  
  .إمكانية إحالتها إىل القضاء الدويل
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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 

 

    


