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ذبح العشرات من األطفال و النساء وتم رمي جثثهم فوق بعضها البعض 
كما تظهر الصور التي و ردتنا عبر االيميل و السكايب  من قبل أحد 
النشطاء المقيمين هناك و المتعاون منذ بدايات الثورة مع الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان .

بانياس من قبل  أنباء متواترة التقبل مجاال للشك من داخل  وقد وردتنا 
عن  لبنان   في  طرابلس  إلى  منهم  وصل  من  وهناك  للضحايا  أقرباء 
عمليات قتل خارج نطاق القانون و إعدام رميا بالرصاص  داخل بيوت 
السكان إضافه إلى العشرات من حاالت العنف الجنسي ارتكبتها قوات 
موالية للحكومة السورية خالل اقتحامها للبلدة متجاهلة عشرات القواعد 

للقانون العرفي اإلنساني مازالت مستمرة حتى تاريخ هذا التقرير .

اللجنة  إلى  عاجل  نداء  نوجه  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  في  نحن 
لحقوق  الدولي  القانون  بحسب  و  باعتبارها  األحمر  للصليب  الدولية 
إلى  الدخول  تستطيع  التي  الجهة  النزاع في سوريا  يحكم  الذي  اإلنسان 

مناطق النزاع .
وفي حال تم منع اللجنة من قبل السلطات السورية أن تقوم بتوجيه مذكره 
إلى مجلس األمن من أجل الوقوف عند مسؤولياته و نقل المسؤولية من 
كاهل اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى عاتق األمم المتحدة و مجلس 

األمن .

تحميل السمؤوليات :
نحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن المذبحة الحاصلة .

إن استمرار الصمت المطبق و عدم إغاثة المدينة من قبل المجتمع الدولي 

نداء إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي و لألمم المتحدة 
اليقاف علميات التطهير العرقي المستمرة من ثالثة أيام .

ثالثة أيام متواصلة تستمر خاللها القوات 

املوالية للحكومة السورية من جيش و 

شبيحة بارتكاب عمليات ترقى أن تكون 

عمليات تطهير عرقي وسط صمت مطبق 

من قبل اجملتمع الدولي .

بيــــان
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يعتبر بمثابة ضوء أخضر لالستمرار في عمليات التطهير العرقي المرتكبة من قبل قوات األسد .
الملحقات و المرفقات : صور قاسية و صادمة جدا لنساء و أطفال مذبوحين أو مقتولين في واحدة من أبشع علميات التطهير 

العرقي في العصر الحديث :
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBREcxTlREbTlZSGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBanVDaEZMQTBjbkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRVUyOHh4UzJhb28/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMWdqVjRzX2FjeDA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMUxwSXBqT2J4Tm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYTNySE0zVEh2Wjg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMXc0YVBBcnVtNUE/edit?usp=sharing 

القواعد التي تم انتهاكها في بانياس من قبل القوات الموالية للحكومة السورية .
القاعدة 1: يميّز أطراف النزاع في جميع األوقات بين المدنيين والمقاتلين. وتوّجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، وال يجوز 

أن توّجه إلى المدنيين.
القاعدة2: تُحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين. 

األشخاص  جميع  المدنيون«  »السكان  مصطلح  ويشمل  المسلحة.  القوات  إلى  ينتمون  ال  أشخاص  المدنيون   :5 القاعدة 
المدنيين. 

القاعدة 6: يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في االعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون 
فيه بهذا الدور.

القاعدة 7: يُميز أطراف النزاع في جميع األوقات بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، وال توّجه الهجمات إال إلى 
األهداف العسكرية فحسب، وال يجوز أن توجهّ إلى االعيان المدنيين.

القاعدة 11: تُحظر الهجمات العشوائية.
القاعدة 53: يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

القاعدة 54: تُحظر مهاجمة األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها.
القاعدة 55: يسمح أطراف النزاع بمرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهيل مرورها بسرعة وبدون 

عرقلة ؛ و تقدم اإلغاثة بدون تحيّز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ األطراف بحق مراقبتها.

القاعدة 89: القتل محظور
القاعدة 90: يحظر التعذيب، والمعاملة القاسية، واالعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة 

بالكرامة.
القاعدة 91: العقوبات البدنية محظورة

القاعدة 93: يُحظر االغتصاب وأي أشكال أخرى للعنف الجنسي.
القاعدة 134: تلبى االحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسمح في الحماية والصحة والمساعدة.

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBREcxTlREbTlZSGM/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBREcxTlREbTlZSGM/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRVUyOHh4UzJhb28/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMWdqVjRzX2FjeDA/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMUxwSXBqT2J4Tm8/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYTNySE0zVEh2Wjg/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMXc0YVBBcnVtNUE/edit?usp=sharing  


   www.sn4hr.org                                                                                                                      info@sn4hr.org

3

القاعدة 135: يتمتع األطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.
القاعدة 138: يتمتع كبار السن والمعوقون والعجزة المتأثرون بنزاع مسلح باحترام خاص وحماية خاصة.

القاعدة 149: الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني المنسوبة إليها، والتي تشمل:
أ- االنتهاكات المرتكبة من قبل أجهزتها، بما في ذلك قواتها المسلحة؛

ب- االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فّوضتها القيام بقدر من السلطة الحكومية ؛
ج- االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها؛

د- االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة تعترف بها وتتبناها كإدارة تابعة لها
القاعدة 150: تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو األذى الذي 

تسببت به االنتهاكات.


