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موجز
ال يززال الفنززم يفززأ اءززجل أوززا اعمبوةيززس الف ءززس ال ززوةيس علززحن وززو ي ز انتباك زا
ساف ا للمبادئ األساسءس للقزانو الزدو انن زاو والقزانو الزدو حقزو انن زا ويزثر  ،يف
املقززاا األول ،علززحن املززدنءي يف اءززجل أةجززا البلززد وش ز ل ال ز امل ززمولس ابلتق ي ز  ،واتززل
األط اف املتحاة س عملءات احصاة واختذت مزن املفونزس انن زانءس وسزءلس نضزفاف اا لءزس اواعزد
الدعأ املدنءس ل ستم اة وإةغامبا علحن االست ا واد تضمن اهلدانت احمللءزس الزيت مت التوتز
إلءب ززا يف ال وع ززس وك ز ز ل يف ل ززال إدل ززر ،ويف مض ززال ي ززم دم ز ز  ،ويف أحء ززا ز ز و والق ززا و
وت ين يف ش اي دم ات ااات أج أدت إىل ت حء املدنءي ا ا من تلك املناط
واس ززتبدف اجملموع ززات انةها ء ززس ة ل ززس يف هءئ ززس ر ي ز ال ززاا والدول ززس انسز ز مءس يف
الف ز ا وال ززاا واملقززاتلي التززا في جملموعززات م ززلحس األالءززات الدينءززس ابسززتمداا ال ززءاةات
امل ممزس والت ريز ات االنتحاةيزس ون ز القناتزس وأشززذ ال هززامن ومزن ززي أشزد ال ئززات تف ضززا
لتل ززك اهلريم ززات األط ززال والن ززاوحو داشلء ززا وم ززا م ززن م ززا ل ززحن فء ز ز ل ززك أك ز ز م ززن
حزي ال اشزدين للزر حءزس اسزتبدف ت ريز سزءاة م ممزس مزدنءي نزحزوا مزن لزدي ال وعزس
وك ل احملات تي سا قا واللتزي تنتمزي أغلبءزس سز ا ما إىل الطام زس ال زءفءس ،وهزو مزا أدى إىل
مقت  96شمصا من ءنبأ  68ط
ووات ززل الق ز زوات اح ومء ززس أل ز ز اس ززتمداا األس ززلحس ال ءمءامء ززس ض ززد امل ززدنءي يف
املناط اخلاضفس ل زءط املفاةضزس ويف أشطز حادرزس مزن هزذا احزواد  ،اسزتمدم القزوات
__________

*
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اعوي ززس ال ززوةيس غ ززاو ال ززاةين يف ل ززد ش ززا ش ززءمو عحافق ززس إدل ززر ،م ززا أس ز ع ززن مقت ز
ع ز ات املززدنءي مفقمبززأ مززن الن ززا واألط ززال واسززتمدم الق زوات ال ززوةيس غززاو ال لززوة
ك ز ز ك يف ك ز ز مز ززن إدلز ززر و ز ززاا والغوطز ززس ال ز ز اءس دم ز ز وواتز ززل الق ز زوات ال ز ززوةيس
أو ال وسءس أو االرنتا مفا استبداف امل ت ءات والفاملي يف القطاع الطيب
وي اوة اللرينس ال ابلز إوا أرز الضز ابت اعويزس الزيت ين زذها التحزالم الزدو علزحن
امل ززدنءي ف ززي اعءن ززس ،عحافق ززس حل ززر ،اي تتم ززذ از زوات ال ززواللت املتح ززد األم ي ء ززس اء ززجل
االحتءاطات املم نس حمايس املدنءي واألعءا املدنءس عندما شن هريوما علحن أحد امل اجد،
انتباكا للقانو الدو انن او ويف ال اس ،أدت الفملءس اهلريومءس اليت تن ذها
وهو ما ي
از زوات س ززوةل الد ق اطء ززس حالء ززا ابالشز ز ايل م ززجل التح ززالم ال ززدو لص ززد از زوات تنق ززءأ الدول ززس
انس ز ز مءس إىل ن ز زززوك أك ز ز م ز ززن  ١٩٠ ٠٠٠ش ز ززمف ،وت ء ز ززد تق ز ززاةي ة الغ ز ززاةات اعوي ز ززس
اليت شنبا التحزالم أسز ت عزن اتز وجز ك أعزداد كبز مزن املزدنءي والتحقءقزات جاةيزس يف
هذا ال أ
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أوالا -مقدمة
 -١تف ض عنزس التحقءز الدولءزس امل زتقلس املفنءزس ابعمبوةيزس الف ءزس ال زوةيس ،يف هزذا التق يز
املقزدا عمز قز اة لزو حقزو انن زا  ،26/34اسزتنتاجااا املبنءزس علزحن أسزات التحقءقززات
()1
اليت أج اا يف ال من  1آ اة/ماةت  2017إىل  7متوو/يولء 2017
-٢
احقام

واززد اتبفز اللرينززس منبريءززس ت ززتند إىل أفضز ةاةسززات عززا التحقءز و ف ززات تقصززي

 -٣وت زتند املفلومزات الزواةد يف هزذا التق يز إىل  339مقا لزس أج يز يف املنطقزس وانط اززا
من جنءم
 -٤واام ز اللرينززس سمززجل واسززتف اض ورلء ز تززوة سززاتلءس وفوتوغ افءززس وت ززريء ت فءززديو
وس ززري ت طبء ززس واطلفز ز اللرين ززس أيض ززا عل ززحن ةس ززام وةدت م ززن ح وم ززات ومنقم ززات غز ز
ح ومءس وعلحن تقاةي تادة عن األمأ املتحد
 -٥ويُ زتو مفءزاة انربززات عنزدما ت ززو اللرينزس اززد حصزل علززحن موعزس مورززو هبزا مززن
املفلومززات الززيت مت نبززا مززن اخللززوأ إىل وجززود أسززباىل وجءبززس تززدعو إىل االعتقززاد ة اح زواد
املفنءززس اززد واف ز علززحن النحززو املوتززوف وأ الط ز ف احملززاةىل ال زذي ُحززددت هويت ز اززد اةت ززر
االنتباكات املفنءس
-٦

وما وال ةفض إاتحس الوتول إىل اعمبوةيس الف ءس ال وةيس يف ا رقءقات اللرينس

اثنيا -التطورات السياسية والعسكرية
 -٧شبدت ال امل مولس ابلتق ي ت اةعا ملحوظا يف وت التطوةات ال ءاسءس والف يس
علززحن ال زوا ونتءريززس لززذلك ،ظبز ت دينامءتززا تل تززا ر األوىل يف غز ىل البلززد ،عقززر التوتز
إىل ات ا خت ءم التوت الذي أُ ا يف إطاة حماداثت أستاان يف  4ألة/مزايو زي البلزدا الضزامنس
ال ر ززس (االر ززاد ال وس ززي وإيز ز ا (ابوةي ززس  -انسز ز مءس) وتكء ززا) ،وال انء ززس يف األج ززا الوس ززطحن
وال ز اءس مززن البلززد حءززس ال ي ززال تنقززءأ الدولززس انس ز مءس يف الف ز ا وال زاا خي ز م ززاحات
شاسفس من األةاضي وت س يفس واد أدى ات زا خت ءزم التزوت إىل اخن زاض م زتولت الفنزم
امل لح يف فض املوااجل ،عا يف لك يف إدلزر وغز ح حلزر ،ويف جنزوىل حمافقزس دةعزا يف اآلونزس
األش ز غ ز أ احالززس ال ت ززال متقلبززس يف املنطقتززي املتبقءتززي ،أي ش ز دم ز ولززال ززف
وشاةج املناط امل مولس ابت زا خت ءزم التزوت  ،يتفز ض املزدنءو  ،وال سزءما النزاوحو داشلءزا ،يف
األةاضززي الززيت ي ززءط علءبززا ،أو كززا ي ززءط علءبززا ،تنقززءأ الدولززس انس ز مءس ،ألعمززال عنززم
متزايد يف الوا الذي تتدافجل فء القوى ال اعلس لل ءط علحن تلك املناط
 -٨ويف مطلززجل متوو/يولء ز ُ ،عقززدت جولززس حمززاداثت شام ززس يف أسززتاان ل ت ززا علززحن ط ام ز
تن ءذ ات ا خت ءم التوت يف املناط امل مولس وعلزحن آلءزات ال تزد الزيت زن أ ت زم ن ز
اوات ش طس أو اوات ع يس ات فس للبلدا ال رس الضامنس ل ت ا ومجل أ ح ومس اعمبوةيس

__________

()1

4

أعضا اللرينس هأ ابولو س جءو ءنب و (ال مءو) ،وكاةين كونءن أ وويد ،وكاةال دي ونيت
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الف ءس ال وةيس واملفاةضس اي يوافا علحن ات ا أستاان ،فإ املفاةضس ال تزال علحن ةانفتبزا ال زديد
لن اوات إي انءس ألغز اض ةتزد تن ءزذ االت زا وال تززال اللريزا التقنءزس ،الزيت ُشز ل يف إطزاة
االت ا  ،تنااش م ألس التن ءذ ويتوازجل زد جولزس أشز ى مزن املباح زات يف مطلزجل آىل/أغ زطو
وشز ل اعولززس القادمززس ،سززءتفي رديززد تلززك الط امز وتن ءززذها ززدعأ مززن البلززدا الضززامنس فقززد
أربت ات ااات وازم إطز النزاة ال زا قس أ عزدا وجزود آلءزات إن زا يزيزد مزن احتمزال الفزود
إىل م تولت الفنم ال ا قس
 -٩واززد أكززد املبفززو اخلززاأ لممززي الفززاا إىل سززوةل ،سززتافا دي مء ززتوةا ،الززذي حضز
آش جولزس مزن احملزاداثت أ عملءزيت أسزتاان وجنءزم اإجز ا ا يفززو كز منبمزا اآلشز ا وين زدا
اهلززدف ن ز أال وهززو دعززأ اعبززود ال امءززس إىل واززم إط ز النززاة واززد عقززد املبفززو اخلززاأ
ج زوليت حمززاداثت يف ألة/مززايو ومتوو/يولء ز وش ز ل جولززس ألة/مززايو ،ات ق ز ح ومززس اعمبوةيززس
الف ءززس ال ززوةيس واملفاةضززس علززحن مناا ززس اأة ززجل س ز تا مززن القضززال ت ززم االنتقززال ال ءاسززي،
وانت ز ك الدس ززتوةي ،وإج ز ا انتم ززاابت ،وم افحززس انةه ززاىل واشتُتم ز اعول زس األش ز م ززن
حمززاداثت األط ز اف ال ززوةيس يف جنءززم يف متوو/يولء ز وةغززأ اعبززود الد و ززس الززيت يبززذهلا املبفززو
اخلاأ ،اي ُ حماداثت مباش  ،وال تزال اهلو ال اتزلس زي مواازم الطز في واسزفس فبءنمزا تصز
ح ومززس اعمبوةيززس الف ءززس ال ززوةيس علززحن تنززاول م ززألس م افحززس انةهززاىل ابز أي مناا ززس مل ززألس
االنتقززال ال ءاسززي ،تززو املفاةضززس األولويززس ملناا ززس عملءززس االنتقززال ال ءاسززي علززحن وززو مززا يززنف
علء ا اة لو األمن  )2015(2254ومن املق ة أ تُفقد جولس اثمنزس مزن حمزاداثت جنءزم
يف أيلول/سبتمرب
 -١٠ويف  ٧متوو/يولء  ،مت التوت إىل ات ا لوام إط الناة وساطس مزن االرزاد ال وسزي
والززواللت املتحززد األم ي ءززس ،وهززو ات ززا ي ززم حمافقززات دةعززا والقنءطز وال ززويدا الواافززس يف
جنوىل البلد ويبدف االت ا إىل أتمي وتول امل اعدات انن انءس وي م إن زا مكزز ةتزد
لت ريء انتباكزات وازم إطز النزاة وازد شزبدت األعمزال القتالءزس ابل فز اخن اضزا ملحوظزا
منذ د س ل االت ا
يف هذا احملافقات ال
 -١١وةغأ أ م اةي أستاان وجنءم أح وا فض التقدا ،فإ عدا وجود آلءات إن زا ففالزس
وع ززدا توتز ز األطز ز اف إىل ات ززا ألز ز عل ززحن األول ززولت ال ززيت ينبغ ززي إدةاجب ززا ضز زمن انط ززاة
ال ءاسي األوسجل نطااا يضف ا هذا التقدا وما ان ز اللرينزس تزدعو إىل االت زا علزحن عملءزس
سءاسززءس شززاملس للريمءززجل وعلززحن واززم نط ز انة يف اءززجل أوززا البلززد ززدال م زن إ ز اا ات ااززات
تنحص يف مناط فءنبا
 -١٢ومززن الناحءززس الف ز يس ،ظل ز شطززو اعببززس اث تززس وج ز عززاا يف املنطقززس الغ ءززس مززن
اعمبوةيززس الف ءززس ال ززوةيس ،وال سززءما اخلطززو احملءطززس ابملنززاط امل ززمولس ابت ززا خت ءززم التززوت
يف دةعززا وإدلززر وشز دم ز ولززال ززف أمززا يف لززال ززاا ،فقززد ك ز القزوات اح ومءززس
واملءلء ززءات املوالءززس هلززا ،منززذ نء ززا /أ ي  ،حماوالاززا ال امءززس إىل اسززتفاد سززءط اا علززحن منطقززس
اامل ل ززس االسز ز اتءرييا ال ززيت ت ززم ك ز ز ويت ززا وم ززوةيل واللطامن ززس وا ززد ج ززا ت ه ززذا احمل ززاوالت
ال امءس إىل التقدا يف أةض املءزدا مصزحو س غزاةات جويزس علزحن هزذا املواازجل ،وأيضزا علزحن منطقزس
جنز ززوىل إدلز ززر املتاوز ززس ،حءز ززس واز ززجل هريز ززوا شز ززا شز ززءمو الز ززذي اسز ززتمدم فء ز ز األسز ززلحس
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ال ءمءامء ز ززس يف  ٤نء ز ززا /أ ي ( )2وإ ا س ز ززءط ت ا ز ز زوات ح وم ز ززس اعمبوةي ز ززس الف ء ز ززس ال ز ززوةيس
واملءلء ءات املوالءس هلزا علزحن هزذا امل لزس ،فإ زا ست زر موافزا اسز اتءريءا نبزا مزن االنطز
ملواجبس اجملموعات امل لحس يف إدلر
 -١٣وأدت موعززس مززن الفوام ز يف إدلززر ،عززا يف لززك تزايززد تكززز أعززداد النززاوحي داشلءززا
واالاتتال ي تلم اجملموعات امل لحس ،إىل تف يض ال ا املدنءي خلط الفنم دةجس كبز
للغايزس ففلززحن مززدى األشززب ال رززس املاضززءس ،تزايزدت حزواد االاتتززال ز ملحززوب زي هءئززس
ر يز ال ززاا ،الززيت تضززأ فصززام متط فززس تقودهززا موعززس جببززس فززتح ال ززاا انةها ءززس (الززيت كانز
تف ف سا قا ابسأ جببس النص ) ،وحكس أح اة ال اا واجملموعات األش ى املوالءس هلا وما ان ك
التحال ا ك مها يتناف زا علزحن ال زءط علزحن أجززا مزن إدلزر مزن شز ل االشزتباكات املباشز
وعملءات االشتطاف واالغتءال ويتنافو التحال ا أيضا علحن ضزأ مقزاتلي جزدد إىل تز وفبا،
ع ززا يف ل ززك األش ززماأ ال ززذين مت إج ه ززأ م ززن املن ززاط ال ززيت كانز ز حمات ز يف ال ززا كم ززا
تتف ض الفنات ال اعلس من املدنءي الناوحي داشلءا ،عن فءبأ الن زطا وأعضزا اجملزالو احمللءزس،
لتبديززدات واعتقززاالت متزايززد ززبر أن ززطتبأ املن ززقس ،وال سززءما مززن ابز أعضززا هءئ زس ر ي ز
ال اا وةغأ اخن اض وت الغاةات اعويس علحن إدلزر ،فزإ اللرينزس ال تززال ت زف قلز ابلز إوا
احالس الداشلءس يف هزذا احملافقزس يف ظز ات زاع نطزا حزواد االاتتزال واحتزدامبا يف منزاط يوجزد
م اعد إن انءس كافءس
فءبا ما يقدة زها ملءو شمف من الناوحي داشلءا يفء و
 -١٤وع ز و عل ززحن ل ززك ،ال ي ززال مفق ززأ األش ززماأ الن ززاوحي داشلء ززا يف املن ززاط اخلاض ززفس
ل ءط اح ومس أو اجملموعات امل زلحس أو انةهزا ءي وزدو تزفو س يف احصزول علزحن امل زاعد
انن ززانءس إم ززا ززبر رويز ز وجب ززس ه ززذا املفون ززس أو ززبر تف ززذة احص ززول علءب ززا ويف فز زض
املناط  ،واد أتر الفقوابت االن اديس من إضفاف ادة اعبات ال اعلس يف ال الفم انن او
علحن تقدمي امل اعد بر اةت اع األسفاة والس تواف ال لجل األساسءس يف األسوا احمللءس
 -١٥وعلحن النقءض من الوضجل يف اعز الغ ح من البلد ،شبدت شطزو جببزات القتزال يف
األجزا األش ى تغ ا هام ش ل األشب ال رزس املاضزءس فقزد ن ز ت ازوات ح ومزس اعمبوةيزس
الف ءزس ال زوةيس واملءلء زءات املوالءزس هلزا مقزاتلي شزاةج منزاط خت ءزم حزد التزوت هبزدف اسز داد
م ززاحات شاسززفس مززن األةاضززي مززن ابضززس تنقززءأ الدولززس انس ز مءس ،وابلتحديززد يف وسز البلززد
وشز ا  ،وال سززءما يف حلززر و ززف وال اززس ووتززوال إىل األطز اف ال ز اءس مززن حمافقززس ديز الزززوة
ومتتززد األةاضززي امل ز د يف اآلونززس األش ز إىل أجززا اس ز اتءريءس مززن اح زدود الف ااءززس  -ال ززوةيس
ويف ه ززذا الص ززدد ،أت ززا غ ززاةات جويت ززا ش ززنتبما ال ززواللت املتح ززد يف  18ألة/م ززايو و6
حزي ا /يونء ز اافلززس ا زوات موالءززس للح ومززس يف منطقززس التنززم االس ز اتءريءس علززحن احززدود األةدنءززس
والف ااءس ،األم الذي اد يثدي إىل تصفءد حد التوت ات يف هذا املنطقس املتناوع علءبا د
 -١٦وشز ل األشززب القلءلززس املاضززءس أيضززا ،حققز ازوات سززوةل الد ق اطءززس م اسززر كبز
ضد تنقءأ الدولس انس مءس يف ال اس اليت أعلنتبا هذا اجملموعس انةها ءس عاتمس هلا واد مت ن
اوات سوةل الد ق اطءس ،اليت تتألم من اوات ك ديزس ت زم وحزدات ايزس ال زفر واجملموعزات

__________

()2

6

ةدا علززحن اهلريززوا ال ءمءززامي الززذي اسززتبدف شززا شززءمو يف  ٧نء ززا /أ ي  ،شززن ازوات الززواللت املتحززد
غاة ابلقذامم االن ءا ءس علحن ااعد ال زف ات اعويزس الزيت ادعز الزواللت املتحزد أ الطزام الزيت اسزتبدف
شا شءمو أالف منبا
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املوالءس هلا ،عا فءبا اعءش ال وةي اح وعنات من الف ام  ،من ال ءط علحن أجزا مزن مدينزس
ال ا ززس وه ززي تُطب ز حص ززاةا فف ززاال علءب ززا وت ء ززد التق ززاةي ة ع ز ات اآلالف م ززن امل ززدنءي ابت زوا
حمات ز ز ين يف ظ ز ز اسز ززتم اة احتز ززداا اتز ززال ال ز زواةع ز ززي ا ز زوات سز ززوةل الد ق اطءز ززس وتنقز ززءأ الدولز ززس
انس ز مءس واززد ف ز مززن املدينززس وهززا  ٢٠٠ ٠٠٠شززمف مززن النززاوحي داشلءززا مززن املدينززس اب ززاا
األةاضزي الززيت ت زءط علءبززا ازوات سزوةل الد ق اطءززس وتفز ىل اللرينززس عززن القبزا إوا مصز املززدنءي
الذين ال يزالو حمات ين يف مدينس ال اس والذين ي اوك عددهأ ي  50 000و 60 000مدو
 -١٧وةغززأ أ ات ززا خت ءززم حززد التززوت املززربا يف أسززتاان أدى إىل اخن ززاض حززد الفنززم إىل
حد مزا ،فزإ النززاع ال زوةي ال يززال زز ا للغايزس نقز ا إىل ظبزوة دينامءزات تل زس يف شز أةجزا
البلززد وةغززأ أ تزايززد تززدش اعبززات ال اعلززس اخلاةجءززس يتززءح فززض ال ز أ نح ز ل ال ز ا يف
منززاط مفءنززس ،فإنز ضمز أيضززا ززذوة ال ززقا أل هززذا اعبززات تن ززد أهززدافا متنااضززس تنااضززا
هام وغالبا ما ت تب هذا األهداف عصاحل إالءمءس أو دولءس أوسجل نطااا و فءد ك البفزد عزن
مصاحل ال فر ال وةي اليت ينبغي أ ت ود يف إطاة عملءس إ ا النزاع و نا ال ا

اثلث ا -اهلجمات اليت استهدفت السكان املدنيني
ألف -حاالت احلصار
 -١٨لقززد أر ز اسززتمداا احصززاة كوسززءلس للح ز ىل أتر ز ا مأسززاول علززحن املززدنءي أك ز مززن أي
أسززلوىل آشز اسززتمدمت األطز اف املتحاة ززس ويف الواز الز اهن ،ال يززال أك ز مززن ٦٠٠ ٠٠٠
ةج ز وام ز أ وط ز سززوةي عززالقي يف موااززجل حمات ز يف ش ز أوززا البلززد يفززانو فءبززا مززن أشززد
القز وف ا ززاو يف أغلززر األحءززا وشز ل ال ز اءززد االسززتف اض ،واتززل األطز اف املتحاة ززس
حمات ال ا احملات ين واستغ ل عملءات إيصال املفونس إلزءبأ نةغزامبأ علزحن االست ز ا يف
حمافقززات دم ز وةيززم دم ز ودي ز الزززوة و ززف وإدلززر وتت ززأ عملءززات احصززاة هززذا عززا
ضززد صززوة ةوتءنءززس مززن منززجل نيصززال امل زواد الغذامءززس والصززحءس احءويززس وغ هززا مززن انمززدادات
األساسءس إىل اعءوىل احملات  ،فض عن شن هريمات ع وامءس وتفمد استبداف البنءس التحتءس
املدنءززس ،عززا يف لززك امل ت ز ءات ،مززن أجز إضززفاف القززدة علززحن مواتززلس الفززءش رز سززءط
ط ز يف الن ززاع وت ززثدي ه ززذا األس ززالءر إىل اح م ززا م ززن اح ز يف ح ي ززس التنق ز  ،واح ز يف الغ ززذا
ال ايف ،واح يف التفلءأ ،واح يف احصول علحن ال عايس الصحءس وكذلك ،يف ك من األحءزا ،
اح يف احءا
 -١٩واززد انتب ز فززض حززاالت احصززاة ش ز ل ال ز امل ززمولس ابلتق يز ض ز التوت ز إىل
هدنس حملءس لل ات ااات نج ال ا (ت د مناا زتبا ابلت صزء أدانا) ففلزحن سزبء امل زال،
دأ اعتباةا من نء ا /أ ي  ،٢٠١٧تن ءذ االت زا املفز وف ابسزأ ات زا البلزدات األة زجل ،الزذي
كززا ا ززد ج ز ى الت ززاوض علء ز يف أيلول/سززبتمرب  ،٢٠١٥وه ززو يتفل ز بلززدي مض ززال والز ززداو
عحافقززس ةيززم دم ز  ،و لززدي ال وعززس وك ز ل عحافقززس إدلززر واززد ج ز ى الت ززاوض علززحن هززذا
االت ا مجل اجملموعات امل لحس ور ةعايس دول اثل س ساعدت يف التوت إلء ويف ألة/مايو،
ت ززاوض م ززثولو موال ززو للح وم ززس ووس ززطا  ،م ززن جب ززس ،وأفز ز اد ات ف ززو جملموع ززات م ززلحس
و/أو ة لززو ززالو حملءززس ،مززن جبززس أشز ى ،علززحن ات اازات هدنززس ون ززذوها يف أحءززا ز و وت ز ين
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والق ززا و ز ز دم ز ز ويز ز د يف امل فز ز ال ال ززس وت ززم م ززوجز لقز ز وف احص ززاة ال ززيت يقاس ززءبا
امل ززدنءو يف ه ززذا املن ززاط إىل جان ززر ت ات ززء ع ززن عملء ززات الت ززاوض عل ززحن ه ززذا االت اا ززات
واألح زاا الزواةد فءبزا وت زم اءزجل ات اازات اهلدنززس امل زاة إلءبزا أعز ا ات اازات إجز  ،األمز
الذي أدى إىل نزوك آالف املدنءي ا ا من تلك املناط
 -١املصاحلة احلكومية
 -٢٠ف ززد توا ززم األعم ززال القتالء ززس ابل ام ز وتن ء ززذ ات اا ززات اهلدن ززس يف البل ززدات األة ززجل ويف
أحءززا ز و وت ز ين والقززا و  ،منفز القزوات املوالءززس للح ومززس أفز ادا فءززنبأ مززن سز ا املنززاط
احملاتز سززا قا مززن البقززا يف تلززك املنززاط مززا اي يززدشلوا يف عملءززس مصززاحس ،ءنمززا اي تزِّزتح لغز هأ
ف تز ززس املصز ززاحس وت ز ززتند هز ززذا املصز ززاحات إىل امل سز ززوا الت ز ز يفي ةاز ززأ  ١٥الصز ززادة يف متز ززوو/
يولءز  ٢٠١٦وت ززم الف ززو الفززاا عززن اءززجل األفز اد الززذين يبززادةو ت ززلءأ أن ززبأ وسز حبأ،
عززن فززءبأ ال ززاةو مززن وج ز الفدالززس وي ززم هززثال األف ز اد عمومززا املقززاتلي واملززدنءي املطلززو ي
للفدالس بر ان قاابأ أو ه وهبأ من اخلدمس الف يس
 -٢١والوااززجل أ عملء ززس املصززاحس ا ززد م ن ز الق زوات اح ومءززس م ززن تصززنءم ال ز ا عل ززحن
أسات والمبأ ،من ش ل ف و الزذكوة الزذين هزأ يف سزن القتزال والزذين عزاد مزا تز اوك أعمزاةهأ
ززي  18عام ززا و 45عام ززا وتق ززءمبأ إىل فئت ززير فئ ززس أعض ززا اجملموع ززات امل ززلحس واملطلو ززو
للفدالززس الززذين ال ززنبأ البقززا يف تلززك املنززاط ويواجبززو شط ز االعتقززال إ هززأ ففل زوا لززك،
وفئززس الززذين يوافقززو عل زحن إع ز والمبززأ للح ومززس ويُ ززمح ألف ز اد هززذا ال ئززس األش ز ابلبقززا ،
ول نبأ ُوندو ا ا إما يف ت وف الوحدات احمللءس التا فس لقوات الدفاع الوطين أو يف تز وف
اززو شززب ع ز يس ،أو يُ سززلو إىل اعببززس يف ت ز وف اعززءش ال ززوةي فززد إشطززاة مدت ز سززتس
أشززب ويف ز و  ،أفززادت تقززاةي ة فززض الززذكوة الززذين هززأ يف سززن القتززال ُجنززدوا يف ت ز وف
وحد حملءس ت محن ااوات حصن الوطنا يف غضو  15يوما
 -٢٢غز ز أ شء ززاة املص ززاحس اي يُززتح عمء ززجل امل ززدنءي ف ززي مض ززال ،اي ي ززتح شء ززاة املص ززاحس
للفززاملي يف ززال ال عايززس الصززحءس ززبر عملبززأ يف اجملززال الطززيب وطُلزر مززن املززدنءي امل ززموك
هلأ ابلبقا يف مضال انع عن والمبزأ للح ومزس يف ءزاانت ةبزوة بصزمات أتزا فبأ ،ءنمزا
شضززجل آش ز و أيضززا لفملءززات ر ز عززن شل ءززااأ وأوضززح مززدنءو يف ز و أيضززا أ مززن ززي
ال ز ز ا ال ززذين اي ت ززملبأ عملء ززس املص ززاحس أعض ززا اجملل ززو احملل ززي والف ززاملو يف ززال انغار ززس
والن ززطا وأف ز اد أس ز املقززاتلي وشضززجل املززدنءو الززذين للززتبأ عملءززس املصززاحس يف ز و لززذات
انج ا الذي اتُبجل يف مضال ورد مدنءو من س ا هزاتي املنطقتزي أيضزا عزن وجزود ازوامأ
ةمسا األف اد الذين اي تف ض علزءبأ املصزاحس زبر تفزاط بأ مزجل موعزات املفاةضزس وه زذا،
أدت عملءس املصاحس إىل نزوك املقاتلي و موعات مزن املزدنءي املن زقي علزحن ال زوا إىل أمزاكن
أش ى من ش ل عملءات انج املنقمس
 -٢اتفاقات اإلجالء والنزوح القسري
 -٢٣نصز االت ااززات الززيت أُ مز ززي الق زوات املوالءززس للح ومززس واجملموعززات امل ززلحس فءمززا
خيزف البلزدات األة زجل (والزيت مت التوتز إلءبزا ع زاعد دول اثل زس) وأحءزا القزا و و ز و وت ز ين
علحن إج أعداد حمدد من املقزاتلي واملزدنءي وال وزوو لمطز اف يف نززاع م زلح غز دو أ
8

GE.17-13465

A/HRC/36/55

أيم وا حء ال ا املدنءي ،ألسزباىل تتفلز ابلنززاع إال إ ا ااتضزحن لزك أمزن املزدنءي املفنءزي
()3
أو ألسباىل ع يس ااه
 -٢٤واززد تززربة االسززت نا القززامأ علززحن أمززن املززدنءي أسززباىل منبززا ،م ز  ،منززجل تفز ض املززدنءي
خلط ز ج ززءأ وال و ززوو ت حء ز امل ززدنءي ألس ززباىل إن ززانءس يف اح ززاالت ال ززيت ت ززو فءب ززا األوم ززس
انن ززانءس امل ززببس ل ح ززءلبأ ،م ز ز التريوي ززجل ،اناز زس ،ع ززن س ززلويل غز ز ا ززانوو م ززن جان ززر أح ززد
األط اف املتحاة س( )4مث إ االلتزاا انن او املتم يف إج اع ححن وامل ضحن من مناط النززاع
()5
ي ي يف اءجل األواات ،ومن مث ،فبو ال يقتص علحن فز انجز عوجزر تلزك االت اازات
وال وززوو أيضززا تربي ز إج ز املززدنءي ألسززباىل متلءبززا الض ز وة الف ز يس تربي ز ا يقززوا علززحن دوافززجل
()6
سءاسءس
 -٢٥ويف  ١٤نء ا /أ ي  ،غادةت  60حافلس تق حوا  2 350شمصا مضال متريبزس
إىل منطقس ك اج ال اموسس عدينس حلر ،ونُق أولئك األشماأ فد لك إىل إدلر ويف الوا
ن ز  ،غزادةت  75حافلزس تقز  5 000شزمف ال وعزس وك ز ل اب زاا حزي ال اشزدين يف غز ىل
مدينس حلر (انق ال ق ات  43-٣٩أدانا) ويف  ١٩نء زا /أ ي  ،غزادةت  ١١حافلزس أشز ى
تق ز مق ززاتلي وم ززدنءي مض ززال والز ززداو واملن ززاط اجمل ززاوة اب ززاا إدل ززر ،وه ززو م ززا أشل ززحن منطق ززس
الز ززداو متامززا مززن س ز ا ا ويف الءززوا ن ز  ،أُجل زي  3 000مقات ز ومززدو آش ز و مززن ال وعززس
وك ل إىل حي ال اشدين
 -٢٦ويف ش دم ز  ،جز ت عملءزات إجز املقزاتلي واملزدنءي مزن ز و يف رز جزوالت
يف  ٨و ١٢و ٢٠ألة/مايو ويف حي ت ز ين ،أجلزي اءزجل املقزاتلي واملزدنءي يف  ١٢ألة/مزايو
ويف القا و  ،نقم جولتا إج ةمء ءتا ر األوىل جز ت يف  14ألة/مزايو وللز  70حافلزس
ءنمززا للز ال انءززس  80حافلززس وأعقبز عملءززات انجز هززذا عملءززات أتززغ حريمززا للز
ك ز منبززا  20حافلززس يف  ١٥ألة/مززايو وغززادة القززا و ح زوا  ٦ ٠٠٠مقات ز ومززدو وأ ل ز
و اهلدنس احمللءس يف  ١٢ألة/مايو ،أي أ أ أُمبلوا ضفس ألا فق ملغادة املنطقس
املدنءو
 -٢٧واززد دأ ز الق زوات اح ومءززس واجملموعززات امل ززلحس علززحن منززجل عملءززات إج ز اع حززحن
وامل ضحن مزن املزدنءي واملقزاتلي ألسزباىل إن زانءس حز ي ت زلموا (يف إطزاة ات اازات اهلدنزس) ويزتأ
إج هززأ ،واي ت ززمح الج مبززأ إال يف حززاالت اندة عنززدما مت الت ززاوض علززحن عملءززات التبززادل
ي البلدات األة جل فقد ك مدنءو من القا و  ،م  ،أ أ اضط وا إىل استمداا األن زا الزيت
ت القا و ابلغوطس ال اءس دم نج اع ححن ةغأ أ االاتتزال زي ال صزام املتمز د ازد
أر علحن إم انءس الوتول املنتقأ إىل تلك األن ا
__________

()3
()4

انق اللرينس الدولءس للصلءر األ  ،القانو الدو انن او الف يف ،اجمللد األول ،القواعد ،القاعد (129ىل)
انقز International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of
International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991,
Prosecutor v. Milomir Stakić, appeals judgment, IT-97-24-A, 22 March 2006, para. 287

()5
()6

اللرينس الدولءس للصلءر األ  ،القانو الدو انن او الف يف ،القاعد 109
انق ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of ،
12 August 1949 (Geneva, 1987), para. 4854
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 -٢٨و ك ز املززدنءو الززذين اززا لتبأ اللرينززس أ ززأ اختززذوا ا ز اة ال حء ز مززن املنززاط الززيت كان ز
حمات يف ال ا ةغما عنبأ وأ أ وافقوا علحن مغادة املنطقس ألن ااي ي ن أمامبأ شءاة آش ا
وغالبا ما تلح الن ا واألط ال ةةابىل األس الذكوة ويف مضال ،أكد املدنءو أ زأ اي ي ونزوا
ةاغبززي يف التملززي عززن أةاضززءبأ وةتل ززااأ ول ززنبأ ةحل زوا أل ززأ ال ي قززو رقززس كافءززس يف الق زوات
اح ومءزس وةوت فزض الن ززا يف مضزال ،مز  ،أ شزوفبن مززن نءزد أ نززامبن وعزدا رقززتبن يف
القز زوات اح ومء ززس وجز ز ع ززاا جف ه ززن ي فض ززن املص ززاحس وةوى م ززدنءو آشز ز و أ ش ززفوةهأ
ابخلوف ن دففبزأ إىل ال حءز إىل إدلزر وأرز أيضزا علزحن حقبزأ يف الفزود إىل دلةهزأ و كز
فضززبأ أ ززأ خي ززو التف ز ض ل نتقززاا أو الفنززم أو االعتقززال ،م ز ين إىل أ ززأ لززن يفززودوا إىل
دلةه ززأ حز ز إ ا أت ززءح هل ززأ ه ززذا اخلء ززاة ،ءنم ززا فق ززد آش ز و األمز ز إىل ح ززد كبز ز يف الف ززود إىل
دلةهأ واد علأ فضبأ اآلش أ القوات املوالءس للح ومس ب م اكنبأ أو استول علءبا
 -٢٩ويف ك ل أيضا ،ةوى األشزماأ الزذين أج يز مقزا ت مفبزأ كءزم أجزرباأ ظز وف
احصززاة علززحن ال حء ز البلززدتي ةغززأ ةغبززتبأ يف البقززا وةوت ام ز أ مززن هززثال األشززماأ أ ززا
شاهدت أط اهلا وهأ يفانو علحن وو متزايد من سو التغذيس احاد ،ءنما أشاةت أشز ى إىل أ
تزايد اهلريمات وحاالت ت ي األم اض اليت ن الواايس منبا دفجل املدنءي إىل ال حء وأعز ىل
األش ززماأ ال ززذين أج ي ز مق ززا ت مفب ززأ يف ك ز ل أيض ززا ع ززن ش ز بأ يف إم انء ززس الف ززود إىل
دلةهأ وإج مبأ منبا
 -٣٠وك ا ما أ م اجملالو احمللءس يف املناط اخلاضفس ل ءط املفاةضزس مزذك ات ت زاهأ مزجل
اجملموعات امل زلحس مزن أجز رديزد امل زثولءات وأتكءزد تز س أعضزامبا كم زثولي منتمبزي يف
هءئززات ح ززأ شززب م ززدو وعل ززحن ال ز غأ م ززن لززك ،ف ززإ الزعم ززا ال ءاسززءي احمللء ززي ،كمم ل ززي
اجمل ززالو احمللء ززس ،والق ززاد الف ز ز يي ،كاملق ززاتلي امل ز زوالي للح وم ززس أو للمريموع ززات امل ززلحس،
ال ل ززو الص ز حءس ال ومززس للموافقززس علززحن ات ااززات انج ز ابسززأ املززدنءي( )7وع ز و علززحن
لك ،وةغأ م اةكس فض املنقمات انن انءس يف تء عملءات انج زدةجات مت اوتزس ،عزا
يف لك م اةكس اهل ل األ الف ح ال وةي يف عملءات انج من مضال وحي ت ين ،فزإ
()8
م اةكس تلك املنقمات ال ف ال حء الذي تنطوي علء تلك الفملءات أم ا اانونءا
 -٣١والج املدنءي إىل حدود حمافقس إدلر ،عن فءبأ األطبا والفزاملو يف زال انغارزس
والن ززطا وموظ ززو منقم ززات اجملتم ززجل امل ززدو وأعض ززا اجمل ززالو احمللء ززس ،ززبر تف ززاط بأ ال فل ززي
أو املتصوة مجل ال صام املفاةضس ،تتم ن القوات اح ومءس من تن ءذ اس اتءريءس حز ىل متفمزد ر
ففملءززات نق ز ال ز ا يف هززذا ال ززءا تُبفززد الفنات ز املفاةضززس ومثيززديبا علززحن حززد س زوا إىل
م ا واحد يف املنطقزس ال زمالءس الغ ءزس مزن اعمبوةيزس الف ءزس ال زوةيس وال وزوو للمزدنءي البقزا
يف دلةهززأ ابسززت نا مززن تُتززاك ل ز ف تززس إع ز والم ز للح ومززس يف إطززاة عملءززس مصززاحس و وج ز
عزاا ،يبززدو أ عملءزات انجز الزيت رززد يف شز أوززا البلزد ت مززي إىل إدشزال تغءز ات علززحن
__________

()7

انقز

”International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka “Tuta

and Vinko Martinović, aka Štela, trial judgment, IT-98-34-T, 31 March 2003, para. 523

()8

انق Prosecutor v. Milomir Stakić, appeals judgment, para. 286؛ وانق أيضا،

Prosecutor v. Milomir

Stakić, trial judgment, IT-97-24-T, 31 July 2003, para. 683
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ال كءبززس ال ز انءس ال ءاسززءس يف اعءززوىل احملات ز سززا قا مززن ش ز ل إعززاد ت ز ء اواعززد الززدعأ
ال ءاسي وتفزيزها
 -٣٢وعملءات انج هزي ةحز ت لم زس وحم وفزس ابملمزاط كمزا يتضزح مزن اهلريزوا الزذي
استبدف اافلس يف حي ال اشدين يف  ١٥نء ا /أ ي (انق ال ق ات  43-٣٩أدانا) لك أ
املدنءي الذين مت إج هأ من مضال و ز و وت ز ين والقزا و اي ي زتطءفوا أ ضملزوا مفبزأ سزوى
القلء ز مززن ةتل ززااأ ،واي يززتأ إج هززأ إىل وجبززات امءززس مززن اشتءززاةهأ ،واي ُاءززأ هلززأ ظ ز وف
م ض ززءس م ززن حء ززس امل ززأوى والنقاف ززس والص ززحس وال ز ز مس والتغذي ززس ال وه ززأ يف طز ز يقبأ إىل إدل ززر
وال عند وتوهلأ إلءبا
 -٣٣واد ج ى إيوا فض َمن ةحلوا من مضال و و يف البدايس يف مداةت يف إدلر اي ت زن
مبءززأ كمززا ينبغززي السززتقباهلأ وانتق ز آش ز و الحقززا إىل ءمززات م تقززس صصززس لمشززماأ
النزاوحي داشلءززا أو إىل لززدات يف ةيززم إدلززر وتز با أحززد األشززماأ الززذين مت إج هززأ ة ززا
اابم سا و ءنما ال يزال املدنءو يفء و ر القصم يف اءجل أوا حمافقس إدلر ويفانو من
نقف يف املفونس ويتف ضو آلاثة احتداا االاتتال فءما زي اجملموعزات امل زلحس (انقز ال قز ١٣
أعز ا) ،فززإ الوجبززات النبامءززس ملززن نقلزوا مززن لززدي ال وعززس وك ز ل املتفززاط تي مززجل اح ومززس هززي
مناط شاضفس ل ءط اح ومس يف حمافقات ف وط طوت وال اءس
 -٣٤وابنضافس إىل لك ،أفادت تقاةي ة اح ومس ن ذت تدا ت يفءس لتري يزد ال ز ا
املفاةضززي مززن ةتل ززااأ وأ ززا اختززذت تززدا اانونءززس وإداةيززس ملنززجل النززاوحي مززن ت ززريء ةتل ززااأ
اخلات ززس أو االحت ززاب هب ززا وت ز ز امل اس ززءأ ال س ززءس ال ززيت ت ززدةت يف اآلون ززس األشز ز احض ززوة
ال مصززي لت ززريء سززندات مل ءززس األةاضززي والطفززن فءبززا يف اءززجل أةجززا البلززد وهززذا ال ز و
الززيت تقتضززي احضززوة ال مصززي لت ززريء سززندات مل ءززس األةاضززي أو الطفززن فءبززا ف ز ايززس
املمتل ززات أمز ا شززب م ززتحء علززحن ال ز مززن ال جئززي والنززاوحي داشلءززا وةعززا ي ززو الغز ض
من استمداا هذا األدوات القانونءس وانداةيزس أيضزا الضزغ علزحن فزض ال ز ا وإجبزاةهأ علزحن
ابول املصاحس وإال فقدوا ةتل ااأ غ أ هذا التدا اد رد األرز املفزاكو ززلد ح مزا
ش ز امح كب ز مززن ال ز ا مززن حقززوابأ وتفقءززد مززا يُبززذل يف امل ززتقب مززن جبززود لت ززويس الن ززاع
ورقء املصاحس يف ايس املطاف
 -٣٥ويفترب االت ا علحن إج أي مدو اي ي تطجل اختا ا اةا ل يزس زأ حكتز أو وجبتز
أم ز ا غ ز اززانوو وال يوج ززد مززا يززدل علززحن أ أل م ززن عملءززات انج ز اسززتوف االس ززت نا ات
امل ززموك هبززا علززحن أسززات أمززن املززدنءي أو ألسززباىل ع ز يس اززاه ومززن مث ،فززإ أم ز س ز ا
مضزال و ز و املفاةضزي الشز البلزدتي وإجز اءزجل سز ا ال وعزس وك ز ل وأمز اءزجل ال ز ا
الش ز ت ز ين ي ز ج ززس ح ز ىل تتم ز يف ال حء ز الق ز ي واززد تلق ز اللرينززس مفلومززات
متنااضس عن وجود مدنءي يف الز داو وا إش مبا

ابء -استهداف األقليات الدينية وأخذ أفرادها رهائن
 -٣٦علززحن غز اة مززا ففلتز القزوات اح ومءززس ،عبززأت اجملموعززات امل ززلحس اواعززد دعمبززا طءلززس
ف ز الن ززاع ،وهززو مززا لززحن يف احتززداا التززوت ات الدينءززس وأدى إىل اةت ززاىل أعمززال عنززم طام ءززس
الص ززبغس ض ززد املز ززدنءي وواد م ززن أتج ززءا هز ززذا الت ززوت ات ظب ززوة اجملموعز ززات امل ززلحس انةها ء ز زس
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واملتط فززس فم ز ل ال ز امل ززمولس ابلتق ي ز  ،واتززل اجملموعززات انةها ءززس واجملموعززات امل ززلحس
اس ززتمداا أأل ززا س ززب تورءقب ززا يف ش ززن هريم ززات متفم ززد عل ززحن امل ززدنءي املنتم ززي إىل األالء ززات
الدينءس ،ومفقمبأ من الن ا واألط ال ،واستمداا األالءات الدينءس األش ى ك هامن
 -٣٧ف ززي منتصززم ززاة  ١١آ اة/مززاةت ،واززجل ان ريززاةا ابلق ز ىل مززن مقززرب ابىل الصززغ ،
وه ززي م ز ززاة شز ززءفي مف ز ز وف يف جنز ززوىل مدين ززس دم ز ز القد ز ززس وا ززد فصز ززل  10دا ززام ز ززي
االن ريززاةين اللززذين وافززا يف مواززم ال ززءاةات يف املقززرب حءززس كان ز احززاف ت الززيت تق ز الزززواة
متوا ززس وواززجل االن ريززاة األول أمززاا حافلززس عززا ولززدى وتززول سززءاةات انسززفاف وامل ززف ي
لنريد الضحال ،فري انتحاةي ن فقت مزيدا من الزواة وعددا من امل ف ي
 -٣٨وا ز ززد ت ز ززبر االن ري ز ززاةا يف مقتز ز ز م ز ززا موع ز ز  ٤٤م ز ززدنءا ،م ز ززن ء ز ززنبأ  8أط ز ززال،
وجز ك  120مزدنءا مززنبأ عزدد مزن الن ززا واألط زال يف حالززس ح جزس وكزا مفقززأ الضزحال مززن
الزواة ال ءفس الف ااءي القادمي لزلة مقرب ابىل الصغ وض يح ال ءد وينر اجملاوة هلزا وأسز
اهلريوا أيضا عن مقت ر رس ع سوةل ،مفقمبأ من امل زف ي ويف الءزوا التزا  ،أعلنز هءئزس
ر يز ز ال ززاا م ززثولءتبا ع ززن اهلري ززوا مدعء ززس أنز ز ك ززا ي ززتبدف املءلء ززءات اني انء ززس والقز زوات
اح ومءس واي تف اللرينس علحن أي أدلس ت ب تحس هذا االدعا
 -٣٩ويف ال اعات األوىل من تباك  ١٤نء ا /أ ي  ،وت األشزماأ الزذين مت إج هزأ
م ززن ال وع ززس وك ز ز ل (انقز ز ال قز ز تي  ١٩و ٢٥أعز ز ا) إىل ح ززي ال اش ززدين ال ززذي ت ززءط علءز ز
املفاةضززس يف ض زواحي غ ز ىل حلززر ،اخلاضززفس ل ززءط اح ومززس واززد ظل زوا هنززايل يف الءززوا التززا
ءنما كان األط اف املتحاة س تفم علحن ت ويس ش فااا وةوى األشزماأ الزذين مت إج هزأ
أ ززأ ك ززانوا ي ززف و ابخل ززوف وه ززأ يص ززفدو إىل تل ززك اح ززاف ت ف ززد أ أطلز ز أفز ز اد إح ززدى
اجملموعات امل لحس الناة فأتا وا ام أتي
 -٤٠واال هثال األشماأ إ زأ اي ضصزلوا إال علزحن كمءزات حمزدود جزدا مزن الغزذا عنزدما
كانوا ينتق و يف حي ال اشدين ،وما أ دأ شمف يووع وجبات ش ء س من سءاة فضءس اللزو
يف حزوا ال زاعس ال ال زس فزد القبز حز أشزذ ع ز ات األط ززال يتريمفزو حزول ال زءاة و فززد
حزوا نصززم سززاعس ،وتززل شززاحنس وةاززا اللززو ف ززاةع إلءبززا األشززماأ الززذين مت إج هززأ،
ومفقمبأ من الن ا واألط ال ،مفتقدين أ ا لر هلأ الغذا أيضا ول ن ال ءاة ان ري ت يف
غضو روا  ،ةا أس عن مقت ما ال يق عن  ٩٦شمصا ،من ءنبأ  68ط ز و 13امز أ
وأُتءر  ٢٧٦شمصا سز وك ،مزنبأ  42ط ز و 78امز أ مزن ءزنبن امز أ حامز واحزد علزحن
األا ز و ءنمززا كززا النززات يص ز شو ويت اززو حززول مواززجل االن ريززاة ،وج ز فززض املززاة شززتامأ
طام ءززس ضززد الضززحال ال ززءفس وةوت أا كززا ووجبززا اززد أشززذ ا نءبمززا للحصززول علززحن طفززاا مززن
ال ززءاة ال ض ززءس أ ززا ان ززدفف إىل م ززا اح ززاد عن ززد مس ززاع ت ززوت االن ري ززاة ،ول ززن مق ززاتلي
اجملموعززس امل ززلحس أةغموهززا علززحن الفززود إىل القافلززس غز أ ززا علمز يف واز الحز وفززا ا نبززا
البال من الفم  10سنوات
 -٤١وةغزأ أ الغالبءززس الفقمززحن مززن اخل ززام يف األةواك وافز يف تز وف األشززماأ الززذين
مت إج هأ من ال وعس وك ل ،فإ ما ال يق عن  10مقاتلي ات في للمريموعزس امل زلحس اتلزوا
أيضززا يف حززي ال اشززدين ونقز املصززا و إىل م ت ز حن ابىل اهلززوى الدلززر؛ وم ت ز حن األاتةىل
للر؛ وم ت حن عق ابت الدلر؛ وم ت ز حن سز اار الدلزر؛ وم ت ز حن ال لمزس للزر غز
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أ قءزس األشززماأ الزذين مت إج هززأ نقلزوا مززن حزي ال اشززدين إىل حزي جزربين للزر يف م ززا
يوا  ١٥نء ا /أ ي من دو مف فس م ا وجود أس هأ ويف جزربين ،وا األشزماأ الزذين مت
إج ه ززأ ال ززلطات اح ومء ززس ةمس ززا امل ق ززودين ومت اي ل ز ف ززض اع ح ززحن ةسز ز هأ من ززذ ل ززك
اح ززي وم ززا وال  46شمص ززا عل ززحن األاز ز  ،م ززنبأ ط ز ز يبلز ز م ززن الفمز ز  3س ززنوات ،يف ع ززداد
امل قودين
 -٤٢ويز ز جح أ ع ززددا م ززن امل ق ززودين ال يزال ززو يف ززاعو يف امل ت ز ز ءات ،غز ز أ مق ززاتلي
إحززدى اجملموعززات امل ززلحس أشززذوا موعززس تضززأ مززا ال يقز عززن  17شززءفءا ،مززن ءززنبأ م ززنو
وأط ززال ،ك هززامن فززوة تلقززي أف ادهززا الف ز ج يف م ت ز ءات مثاتززس يف غ ز ىل مدينززس حلززر واززد
أُطل ز س ز اك فززض ال هززامن فززد م اوضززات مطولززس انطززوت علززحن تبززادل اامززد ي ةتبززس عالءززس يف
إح ززدى اجملموع ززات امل ززلحس ،ول ززن  15شمص ززا آش ز ين ،م ززن ء ززنبأ ط ز عم ز ا  4س ززنوات،
ال يزالو أس ى
 -٤٣واي يفلززن أي ط ز ف م ززثولءت عززن اهلريززوا الززذي اسززتبدف حززي ال اشززدين ،واززد ن ز
هءئس ر ي ال اا و موعزس أحز اة ال زاا ن ءزا تز ضا م زثولءتبما عنز وةغزأ عزدا تزوف مفلومزات
كافءززس ت ززمح ابلتفز ف علززحن هويززس م ت ززر اهلريززوا ،فززإ حززس دالمز هامززس تتززءح اسززتنتاج أ هززذا
اهلريوا ن ذ إما من اب فصام ات فس للمريموعات امل لحس أو مقاتلي ات في لتلك اجملموعزات
واد أفاد شبود عءا ة أ ةأوا ال احنس الزةاا اليت ان ري ت وهي اادمس من أةاض ت ءط علءبا
املفاةضس وأ مواجل القافلس كا شاضفا ل ءط عزدد مزن اجملموعزات امل زلحس ،منبزا موعزس نزوة
الززدين الزن ززي (الززيت كان ز جززز ا مززن هءئززس ر ي ز ال ززاا آنززذايل) و موعززس أح ز اة ال ززاا واع زءش
ال وةي اح وعز و علزحن لزك ،ظز اسزتمداا األجبزز املت ريز امل لزس احملمولزس علزحن مكبزات
يف املقاا األول أسلواب من أسالءر عم ال صام املتط فزس و فزض اجملموعزات امل زلحس طءلزس
النززاع وابلنقز إىل واززوع عززدد كبز مززن اخل ززام يف تز وف املززدنءي ،وال سززءما األط ززال ،يبززدو
جلءززا أ هززذا اهلريززوا كززا ي ززتبدف ال ززءفس القززادمي مززن لززدي ال وعززس وك ز ل ،األم ز الززذي
ج س ح ىل تتم يف اهلريوا املتفمد علحن املدنءي
ي
 -٤٤ويف  18ألة/م ززايو ،ه ززاجأ مق ززاتلو الدول ززس انس ز مءس يف الفز ز ا وال ززاا ل ززد عق ززاةىل
الصززافءس وح ززاولوا انغززاة عل ززحن ا يززس املبفوج ززس يززم ززاا وكان ز املنطقت ززا كلتامهززا شاض ززفتي
ل ززءط اح ومززس آنززذايل ،ومهززا تقفززا علززحن حززدود آةاض ي ززءط علءبززا تنقززءأ الدولززس انس ز مءس
ابلقز ىل مززن ال ززلمءس ،وهززو مواززجل اسز اتءريي ابلن ززبس لمطز اف املتحاة ززس املتناف ززس علززحن ال ززءط
علحن اا وأغلبءس س ا البلدتي ينتمو إىل الطام س انمساعءلءس ،وهي أالءس شءفءس
 -٤٥واززد اسززتءقا سز ا عقززاةىل الصززافءس يف ال ززاعس ال ا فززس مززن تززباك يززوا  18ألة/مززايو
علززحن دوي ال تززاأ وعنززدما حززاولوا ال ز اة ،ات ز ك ز و مززنبأ يف ال زواةع علززحن أيززدي اناتززس
تنقءأ الدولس انس مءس الذين كانوا متمكزين علحن سطح شززا مءزاا الق يزس وعلزحن أسزطح املنزاول
وك ززا أفز ز اد أسز ز تي عل ززحن األاز ز تبئ ززي يف غز ز ف ن ززومبأ عن ززدما اا ززتحأ مق ززاتلو تنق ززءأ الدول ززس
انس مءس مناوهلأ وأطلقوا الناة علءبأ من م افس ا يبس؛ وكا من ي الضحال ةضءجل عم ا أة فزس
أشز ززب وتز ززيب عم ز ز ا  11عامز ززا وات ز ز مز ززا موع ز ز  52مز ززدنءا ،مز ززنبأ  7ن ز ززا و 12ط ز ز
وأتززءر  ١٠٠مززدو س ز وك ،مززن ءززنبأ فتززاات أتززءبتا س ز وك شط ز يف ال ز أت وكان ز الغالبءززس
الفقمحن من الضحال من الطام س انمساعءلءس وةوى الناجو أ مقزاتلي تنقزءأ الدولزس انسز مءس
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وجبوا هلأ أل اظا مبءنس بر مفتقدااأ الدينءس وش ل هريوا ةار علحن ا يس املبفوجس وازجل يف
عز ززاا  ،2015ات ز ز مقز ززاتلو تنقز ززءأ الدولز ززس انس ز ز مءس  46مز ززدنءا كز ززا مفقمبز ززأ مز ززن الطام ز ززس
()9
انمساعءلءس أيضا
 -٤٦ويف وا سا من هذا الفاا ،أُطل س اك موعس من ال هامن كان رتريزهأ موعس
م لحس يف دوما يم دم ز منزذ أك ز مزن رز سزنوات مقا ز إطز سز اك مقزاتلي كانز
رتريزززهأ الق زوات اح ومءززس ويف  ١١كززانو األول/دي ززمرب  ،٢٠١٣ااتحم ز عززد موعززات
م ززلحس ،منبززا جززءش انس ز ا ول زوا أجنززاد ال ززاا (املنضززوي حالءززا ر ز رززالم فءل ز ال ز ن)
مدينززس عززدةا الفمالءززس يف شز دم ز وأمز املقززاتلو الفديززد مززن أفز اد األسز الفلويززس ،عززن فززءبأ
األط ال الصغاة ،ابنضافس إىل فض األس انمساعءلءزس وال زءفءس والدةويزس وامل زءحءس ،ابلبقزا يف
أابءزس مبززانءبأ ال ز نءس حءززس ظلزوا حمتريززين ل زأ األمز الواازجل ويف واز الحز  ،دشز أعضززا
اجملموعززات امل ززلحس تلززك األابءززس للتحز ي عززن شل ءززس الززذكوة مززن أفز اد األسز احملتريززز  ،وسز عا
ما دأوا تمويم فض املزدنءي واالعتزدا علزءبأ ل قءزا ووتز بأ اودةا ة زأ انُصز يو ا و فزد
مضي و س أو ستس أشب  ،علأ فض املدنءي من أم ا اجملموعات امل لحس أن سءتأ اتزوويفبأا
علحن تلم فصام اجملموعات امل لحس أل أ غنامأ ح ىل
 -٤٧ويف مواجل االحترياو التزا  ،ةوى ال هزامن الزذين نقلزوا إىل لزك املوازجل أ ال جزال فصزلوا
عن الن ا واألط ال ول ن أعضا لوا أجناد ال اا كانوا يلمو لز األسز اخلاضزفس ل زءط اأ
ام ز أو م ز تي يف ال ززب ا ووت ز الن ززا احملتري ززات أ ززن مسف ززن أت زواات ت زدل عل ززحن تف ز ض
ال ززذكوة احملتري ز ززين لتف ززذير وح ززي وا ززد اتص ز ز ة ز ز إح ززدى اجملموع ززات امل ززلحس ،يف آىل/
أغ طو  ،2014ابم أ علويس كان اد مت ن من اهل وىل من األحدا اليت واف يف عدةا
الفمالءزس يف  ١١كزانو األول/دي زمرب  ،٢٠١٣مقززدما ن ز علزحن أنز ةمزءو ام تزر ال هززامنا
وادعحن ال ج أ ووجبا نق إىل دومزا مث ي ز االتصزال ءنبزا و زي ووجبزا و كز ت ال زءد أ زا
مت ن ز مززن التوات ز مززجل ووجبززا ز مقتضززر طءلززس ف ز الفززامي ونصززم التالءززس يف وززو
مناسززبات واسززطس اهلززاتم احملمززول ويف إحززدى املناسززبات ،أةسز هلززا ووجبززا تزوة ل ز زدا فءبززا
وكأن فقد انصم وون ا وةوى ال هامن الذين أطل س احبأ أ فءل ال ن دأىل علحن ح مزا أ
من الغذا وال عايس الصحءس
 -٤٨ووتززم ةهززامن آشز و أُطلز سز احبأ يف عززاا  2017كءززم أةغززأ أعضززا لزوا أجنززاد
ال ززاا ةجززاال منب ززي القززوى علززحن ح ز أن ززا يف دومززا احملات ز ل ززي ت ززتمدمبا اجملموعززات
امل ززلحس كطز نمززداد الغوطززس ال ز اءس (انقز ال قز  27أع ز ا) ورززدر إحززدى الن ززا عززن
مقت ا نبا عندما اص القوات اح ومءس الن ز الزذي كزا ض ز ا يف أواشز آىل/أغ زطو ٢٠١٦
وأةغ ززأ ف ززض ال ج ززال أيض ززا عل ززحن ح ز آابة ،ءنم ززا أُع ززي امل ززنو م ززنبأ م ززن الفم ز وال يز ززال
وه ززا  100ةج ز ينتم ززو إىل األالء ززات الدينء ززس يف ع ززدةا الفمالء ززس يف األس ز ك ه ززامن يف انتق ززاة
تبادهلأ وال يزال وها  ١٧٥ام أ وط من دةعا الفمالءس أس ى

__________
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رابع ا -أثر النزاع على األطفال
 -٤٩يق األط ال يف اءجل أوا اعمبوةيس الف ءس ال وةيس أشد ع ضس للفنم وانيزذا وازد
ءن ز آاثة الن ززاع ال ززديد علززحن املززدنءي ش ز ل ال ز امل ززمولس ابلتق ي ز أ األط ززال ال يزالززو
وض مززو مززن احمايززس الززيت ي ززتحقو ا عقتضززحن ات ااءززس حقززو
يقفززو ضززحال ألسززباىل متفززدد ُ
الط ز ز ال ززيت دشلز ز اعمبوةي ززس الف ء ززس ال ززوةيس ط ف ززا فءب ززا ويف ززاو األط ززال ال ززوةيو نتءري ززس
اهلريمززات علززحن املززدنءي ،و ززبر عززدا حصززوهلأ علززحن التفلززءأ ،و نءززدهأ ففلززحن سززبء امل ززال،
ش األط ال ما ن بت  ٥٤يف املامس من  ١٧٩شمصا اتلوا يف اهلريوا ابألسلحس ال ءمءامءس يف
شا شءمو والت ري االنتحاةي الذي واجل يف ال اشدين
 -٥٠ويف  ٧آ اة/ماةت ،يف حزوا ال زاعس ٢٠ر ٩تزباحا ،اُصز يف غزاةات جويزس شزنتبا
ا زوات موالءززس للح ومززس مبززاو مدةسززس ا تدامءززس يف أواتل ،ش ز دم ز  ،أرنززا وجززود الت مءززذ يف
زءر  8تلمءزذات ،إحزداهن يف الصزم ال زاو أتزءب يف ةأسزبا و فزد أاز
ااعات الدةاسس وأت َ
صزر أي
من شب  ،يف  ٢نء ا /أ ي  ،تف ض املدةسزس اال تدامءزس ن زبا للقصزم زددا ،واي يُ َ
ط ز ز ة ى وم ززجل أ ه ززذا املدةس ززس اال تدامء ززس ال ت ز ززال اامم ززس ،ف ززإ اآلاب واألمب ززات يف أواتل
ي فضو اآل إةسال أط اهلأ إىل املدةسس ش ءس تف ضزبا ملزيزد مزن القصزم اعزوي و فزد اهلريزوا
الززذي اسززتمدا فءز غززاو ال ززاةين يف شززا شززءمو يف  ٤نء ززا /أ ي (انقز ال قز ات ٧٧-٧٢
أدانا وامل ف ز ال ززاو أدانا) ،أُجززربت وززو مززداةت يف املدينززس علززحن إغ ز أ واهبززا ،وهززي مززداةت
أ د الطفا  ،وفاةو ال نا ،وتاحل الدوو ،وعدان املال ي ،وت وةمي وتنتبك اهلريمات علزحن
املززداةت اح ز يف التفلززءأ انتباكززا ج ززءما وتقززوض تقويضززا شززديدا إم ززاانت األط ززال ال ززوةيي
املتصلس ابمل اةكس ال املس يف امل تقب يف تمفااأ احمللءس
 -٥١وال ي ززال يَز ِّد إىل اللرينززس الفديززد مززن االدعززا ات ززأ نءززد األط ززال ،الززذين يودعززو
مف ات التدةير ،وي سزلو أحءزاان إىل جببزات القتزال ف زي آ اة/مزاةت ،علزحن سزبء امل زال،
التح ز ت ززيب عم ز ا  ١٤س ززنس ق زوات س ززوةل الد ق اطءززس يف ت ز أ ززءض ،ابل ا ززس ،مززن دو موافق ززس
والدي فقد اتص طواعءس عكز نءد ات جل لقوات سوةل الد ق اطءس يف ت أ ءض فقبلتز سزلطات
هزذا القزوات مث اُتز يف املفززاةيل يف أوامز حزي ا /يونءز يف ةيززم ال اززس وأ لز ة لززو لقزوات سززوةل
الد ق اطءز ززس أس ز ز الصز ززيب ش ز زرب وفات ز ز  ،ل ز ززنبأ اي ي ز ززمحوا هلز ززا دفن ز ز  ،ز ز إن ز ز ُدفز ززن يف مقز ززرب
لز اال بدا ا وال تزال ت د أيضا ةوالت عديد عن نءد مقاتلي تنقءأ الدولس انسز مءس أط زاال
وتدةيببأ واستمدامبأ يف ال اس

خامسا -اهلجمات على األعيان احملمية
ألفُ -دور العبادة
 -٥٢ابنضززافس إىل اهلريمززات املتفمززد علززحن األالءززات الدينءززس ،تف ض ز املمتل ززات ال قافءززس
الدينءس هلريمات َعَضءس ش ل ال امل مولس ابلتق ي  ،األم الذي يقوض ادة اجملتمفات احمللءس
املدنءززس علززحن التفب ز ال ززلمي عززن مفتقززدااا ومززن األم لززس البززاةو علززحن لززك الغززاةات اعويززس الززيت
ُشززن اب ز ال ززا فس م ززا ززداام مززن يززوا  ١٦آ اة/مززاةت والززيت أُتززءر ش هلززا مبززيف يف مززجل
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ديززين يف ا يززس اعءنززس ،وهززو مززا أسز عززن مقتز  38شمصززا ،مززن ءززنبأ امز أ و ٥فتءززا وكانز
أعمززاة  3مززن ال تءززا تز اوك ززي  6سززنوات و 13سززنس ،أمززا عمز الصززبءي اآلشز ين ف ززا ١٧
سنس وأتءر  ٢٦شمصا س وك ،وكا ك منبأ يفانو مزن ك زوة يف األطز اف وإتزاابت يف
ال أت واشتنا بر ا ءاة املبيف و دأ امل فِّ و عملءس إنقا ُفءد الغاةات اعويس ،واسزتم وا يف
إش اج اع س من ر األنقاض ح تباك الءوا التا
 -٥٣وختضززجل اعءنززس ،وهززي ا يززس تقززجل يف ال يززم الغ ز ح حلززر ور زا ي حززدود حمافقززس إدلززر،
ل ءط هءئس ر ي ال اا وأح اة ال اا وعدد من اجملموعات احمللءس التا فس للريءش ال زوةي احز ،
يف الس موعات ويف  ١٦آ اة/ماةت ،أتدةت القءاد املكزيس للزواللت املتحزد ءزاان أعلنز
فء أ ااوات الواللت املتحد شزن غزاة جويزس علزحن تنقزءأ القاعزد ( ) أسز ت عزن مقتز
الفديد من انةها ءيا يف مواجل اجتماع هلأ يف إدلزر( )10وأوضزح الحقزا أ البءزا أشزاة إىل
الغ ززاة اعوي ززس عل ززحن اعءن ززس وعل ززحن م ززدى األلا التالء ززس ،أف ززادت وس ززام إعز ز ا ومنقم ززات غز ز
ح ومءس ة اءجل الضحال مدنءو كانوا ضض و دةسا دينءا يف م ريد عم ن اخلطاىل ،ةغزأ
أ البنتززاغو أن ز أ ي ززو اززد أتززاىل م ززريدا أو اتز مززدنءي ويقززجل امل ززريد علززحن فززد ١.٥
كلززأ تق يبززا مززن مكززز اعءنززس يف مواززجل ززي اعءنززس وأ ززي وشززن وهززذا الغززاةات اعويززس شززنتبا ازوات
الواللت املتحد ص تبا عضوا يف التحالم الدو
 -٥٤ويف  ٧حزي ا /يونءز ز  ،ا ززدم القء ززاد املكزي ززس لل ززواللت املتح ززد ع ض ززا م ززوجزا لنت ززاما
التحقء يف هذا احاد  ،عا يف لك مقا ت أُج ي مجل اع ات األشماأا ،ل زن اي ي زن
أي منبأ يف اعءنس وا اهلريزوا( )11وشلزف التحقءز إىل أ الغزاة شل ز اتزء مزدنءا ،ضتمز
أ ي ززو ط ز  ،ل ن ز الحززا أ الضز س اعويززس تتناسززر مززجل هززدف ع ز ي م ز وع ،أل مززا
اُصم هو مبيف يقجل سواة مصلحن حءس انفقد اجتماع لتنقءأ القاعد حض ا اااد إالءمءو ا

 -٥٥واال القءاد املكزيس للواللت املتحد إ مقاتلس من ط او  F-15اصز املبزيف احملزا ي
للمص ززلحن ف ز انا ز  ،وإ ط ززام ز طء ززاة م ززن ط ز او  MQ-9أطلق ز ا ززذي تي عل ززحن أه ززداف
تمم لت ادي األضز اة اعانبءزس وأضزاف أنز كانز
ش ج من املبيف ،وإ األسلحس املمتاة ُ
لززدى ال ي ز مفلومززات عززن اهلززدف اب ز ر رززس ألا مززن اهلريززوا ،ل ن ز اي يبززدأ التمطززء للبززدف
ح يوا شن الغزاة واع فز أيضزا ة ال يز اي يوفز يف رديزد الطزا جل الزديين للمبزيف ،م زلمس
ةن ز ك ززا يف انم ززا ت ززادي الوا ززوع يف ل ززك اخلط ززأ وأش ز ا ،شلص ز القء ززاد املكزي ززس إىل أ
ال ات اد حدر يف تغء أف اس النوابت ،األمز الزذي اأسزبأ يف انفزداا الزوعي ابلوضزجل القزامأ
()12
ومف فت وفبم من اب أف اد اخللءس اليت شن الغاة ا
 -٥٦واد ةكزت التحقءقات اليت أُج ي يف البدايس يف األحدا احملءطس ابلغاةات اعويزس علزحن
رديززد مززا إ ا كززا هنززايل هززدف م ز وع واززد اف ز اللرينززس تززوةا سززاتلءس عززن املواززجل أكززدت
__________

( )10انقز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز

www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1121747/us-

forces-strike-al-qaeda-in-syria/

( )11يف  ٧حزي ا /يونءز ز  ،ن ز ز ت القء ززاد املكزي ززس لل ززواللت املتح ززد تغ ي ززد تلم ززف اس ززتنتاجااا وعق ززدت اجتماع ززا
إع مءززا مغلقززا أُ ل ز عن ز علززحن نطززا واسززجل ويف وا ز الح ز  ،ن ز ت منقمززس غ ز ح ومءززس حمض ز ا غ ز ةمسززي
ل جتماع انع مي علحن انن ن يطا الت اتء الواةد يف وسام انع ا
( )12امل ججل ن
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التقءززءأ الززذي أج ت ز القءززاد املكزيززس والززذي جززا فء ز أ األسززلحس امل ززتمدمس اززدف إىل ت ززادي
األض ز اة اعانبءززس واسززتنادا إىل فحززف شززقال القنا ز الززيت ع ز علءبززا يف عززي امل ززا  ،شلص ز
اللرينززس إىل أ املبززيف املتض ز ة أتززءر ابلفديززد مززن القنا ز اعويززس وي ززم تقءززءأ ال ززقال الززيت
ُوج ززدت يف املوا ززجل والص ززوة ال وتوغ افء ززس ،والص ززوة ال ززاتلءس وش ززبادات ال ززبود ع ززن اس ززتمداا
مززا ال يقز عززن  8اانا ز موجبززسا مززن طز او  GBU-39و شززام أشز ى واي يُف ز إال علززحن شززقال
لززذش مززن ط ز او  ،GBU-39ابالسززتناد إىل اءززات عم ز احُ ز  ،ل ززن مززن امل ز جح أ ت ززو اززد
اسززتُمدم أيضززا شززام للبريززوا املباش ز امل ز يل تززز  500ةط ز مزززود صززمامات مواوتززس
وت ززتمدا هززذا الصززمامات الحت زوا األض ز اة اعانبءززس ،أل القنبلززس تن ري ز ر ز سززطح األةض
فءنباة املبيف ،ل ن االن رياة وال قال يبقءا يف موضفبا
 -٥٧والززذش املززذكوة  ،مززن ط ز او  GBU-39الززيت تُ ززتمدا يف اسززتبداف أج ززا حمززدد مززن
مبززيف مززن املبززاو ،هززي انبلززس منم ضززس القززو ُرززد اززدةا ضززئء مززن االن ريززاة وال ززقال واززد
استُمدم لتدم اهلدف مزجل التقلءز إىل أدىن حزد مزن األضز اة اعانبءزس الزيت ازد تصزءر املنطقزس
احملءطزس ز  ،عززا يف لزك املصززلحن احملززا ي وت ززبب غزاة اتلءززس اسززتمدم فءبزا اززذامم مززن طز او
 Hellfireيف مقت ز أشززماأ كززانوا ي ز و مززن امل ززريد فقززد ُع ز علززحن شززقال اززذامم مززن هززذا
الط او شاةج املواجل ،وتتطا أألا الت قي اليت لوحق علحن الط ي مجل مسزات اذي زس مزن هزذا
الط او رتوي علحن جلبس ت ٍّا حول ال أت اح ح
 -٥٨وم ززريد عم ز ززن اخلطززاىل جززز مززن مززجل ديززين أوسززجل ي ززم مبززيف شززدمات ززاوة
ملصززلحن للتريمفززات الدينء ززس واززد وت ز األشززماأ الززذين أُج ي ز مقززا ت مفب ززأ ةن ز أك ززرب
م ززريد يف اعءن ززس والقز ز ى احملءط ززس هب ززا ،وه ززو ج ززد مفز ز وف يف املنطق ززس ووت ززم ال ززبود مب ززيف
اخل ززدمات ةنز ز املب ززيف ال ززذي أت ززا ت الغ ززاة اعوي ززس مباشز ز وضتز زوي املب ززيف ،إض ززافس إىل ااع ززات
االجتماعززات ،علززحن مطززبل نعززداد الطفززاا للمصززلي ،وم ززا لتناول ز  ،و امززات ورززد مززن
أُج ي مقا ت مفبأ عن مبيف اخلدمات ابعتباةا جز ا مزن امل زريد؛ والواازجل أ هزذا النزوع مزن
املباو ض وةي للم اجد اليت تثدي عاد دوة املثس س التفلءمءس علحن تفءد اجملتمجل احمللي واملك ِّزز
االجتماعي للمصلي
 -٥٩واززال مفقززأ املقءمززي يف اعءنززس وأاززاةىل الضززحال وامل ززفِّ و الززذين اززا لتبأ اللرينززس إ
مفا دينءا ُعقد يف مبيف اخلدمات ابمل ريد يف امل ا امل اة إلء آن ا ،وإ لك ضد ابنتقزاا
يف امل ززريد الززذي يثم ز مئززات النززات ف ززي ك ز يززوا وززءو وتمززجل املصززلو ألدا ت ز املغ ز ىل
ويُلقززحن علززءبأ دةت ديززين تلءز تز الف ززا مث وجبززس طفززاا واززد أتززا الضز ابت اعويززس مبززيف
اخلززدمات يف ح زوا ال ززاعس  6:55م ززا  ،اُبء ز اشتتززاا الززدةت الززديين وإعززداد الطفززاا وكززا
موعد ت الف ا سءحي فد  15داءقس ووتم األشماأ الزذين أج يز مقزا ت مفبزأ
ال ء ءس الزيت أتزا هبزا الغزاةات اعويزس الزر املبزيف ،األمز الزذي أدى إىل ان ريزاةا مزن الزداش
وابسززت نا انجءززي ارنززي ،اُتز اعمءززجل ،الززذين كززا عززددهأ يُقززدة زما ال يقز عززن  15شمصززا،
وك ززانوا موج ززودين يف املط ززبل أو املز ز احءض ومل ززا ك ززا الن ززات ض ززاولو ال ز ز اة ع ززرب الب ززاىل الغز ز ح،
طءاة اذي تي ارنتي ،األم الذي أفضحن إىل اتلبأ يف ال واةع
أطلق طام
 -٦٠ويف احالزس حمز النقز  ،كززا مبزيف اخلززدمات جزز ا مززن مزجل امل ززريد ،وكزا ي ززتفم يف
أغز اض دينءززس وتُفززد امل ززاجد أعءززاان حممءززس عوجززر القززانو الززدو انن ززاو وال ت ززو األعءززا
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احملمءززس هززدفا ألي هريززوا مززا اي ت ززتمدا ألغ ز اض ع ز يس ،وت ززو احززال كززذلك عنززدما يُفقززد
اجتماع لتنقزءأ القاعزد ضضز ا ازاد إالءمءزو واي ت زم القءزاد املكزيزس للزواللت املتحزد عزن
أي ت ات ززء ت ب ز أ األم ز ك ززا ك ززذلك أض ززم إىل ل ززك أ املفلوم ززات ال ززيت افتب ززا اللرين ززس
ال تثيززد ادعززا انفقززاد اجتمززاع مززن لززك القبء ز يف لززك احززي واززد وتززم األشززماأ الززذين
أُج يز مقززا ت مفبززأ التريمززجل املززذكوة ةنز مززجل حمززض ديززين ،وأوضززحوا أ جز مززن حضز وا
ك ززانوا م ززن املقءم ززي يف اعءن ززس وأ ك ز ز ين م ززنبأ انوح ززو داشلء ززا ،ابس ززت نا ف ززض األه ززا م ززن
البلدات اجملاوة  ،م أاتةىل
 -٦١غ أ فض من أُج ي مقزا ت مفبزأ ازالوا إ زأ الحقزوا حضزوةا هلءئزس ر يز ال زاا يف
الق ي ززس ،ل ززن ال ززن اس ززتبفاد أ ي ززو ف ززض أعض ززا ه ززذا اجملموع ززس ض ززمن التريمز زجل امل ززذكوة
وت حا اللرينس يف هذا الصدد أن ةغأ استمداا انا ز مصزممس لءزس ال ُرزد سزوى القلءز مزن
األض اة اعانبءس ،فإ ف ي االستبداف التا جل لقوات الواللت املتحزد اي ي زن يزدةيل طبءفزس اهلزدف
ال فلي ،عا يف لك أن جز من م زريد وتمزجل فءز املصزلو للصز كز يزوا وزءو ويضزاف إىل
لززك أن ز ةغ ززأ امززت يل ف ي ز االسززتبداف مفلوم ززات عززن اهلززدف اب ز ر رززس ألا م ززن الغززاة  ،فإن ز
اي يتحق أك من أن طس اهلدف يف تلك ال  ،ولزو كزا ازد ففز ل زا مزن املتوازجل أ يفز ف أ
املبيف امل تبدف هو م زريد ولزذلك ختلزف اللرينزس إىل أ ازوات الزواللت املتحزد تقاع ز عزن
اختا اءجل االحتءاطات املم نس لترينر أو تقلء واوع ش زام َعَضزءس يف أةواك املزدنءي وإتزاابت
يف ت وفبأ وانض اة ةعءا مدنءس ،األم الذي ينتبك القانو الدو انن او

ابء -املرافق الطبية
 -٦٢كانز اهلريمززات علززحن امل افز الطبءززس والفززاملي يف اجملززال الطززيب ،مسززس ابةو مأسززاويس مززن
مسززات الن ززاع ال ززوةي منززذ دايت ز فح تززا علززحن ايززس البنءززس التحتءززس لل عايززس الصززحءس وامل ضززحن
وامل ززوظ ي الف ززاملي يف ه ززذا اجمل ززال ،انتقل ز الفدي ززد م ززن امل ت ز ءات والفء ززادات ال ززيت توج ززد يف
منززاط ت ززءط علءبززا املفاةضززس إىل الفمز يف طوا ز رز األةض وأحءززاان يف كبززوف ُح ز ت يف
اعبال وتقجل اامل ت ءات ال ب ءسا عاد يف ضواحي املد ال وةيس ،حءس ال توجد يف حمءطبا
أي مبا أش ى ومجل أ هذا التدا ت مي إىل توف املزيد من احمايس ،فإ امل ت ءات الفاملس
ر األةض وامل ت ءات ال ب ءس ال تزال تتف ض هلريمات متفمد
 -٦٣ويف ال ز مززا ززي آ اة/مززاةت ونء ززا /أ ي  ،عنززدما ك ز الق زوات ال ززوةيس وال وسززءس
لتبززا اعويززس لل ززءط علززحن ك ويتززا ومززوةيل واللطامنززس ،وهززي البلززدات الوحءززد املتبقءززس يف لززال
ززاا الززيت ت ززءط علءبززا هءئززس ر يز ال ززاا و موعززات م ززلحس ،تصززاعدت الغززاةات اعويززس علززحن
امل افز الطبءززس يف لززال ززاا وجنززوىل إدلززر واززد وافز هززذا اهلريمززات اُبءز اسززتمداا القزوات
ال ز ززوةيس أسز ززلحس كءمءامءز ززس يف املنطقز ززس ن ز ززبا وُفءز ززدها (انق ز ز ال ق ز ز ات  70-69و77-72
أدانا) ،األم الذي منجل ضحال اهلريمات ال ءمءامءس من احصول علحن الفز ج الطزيب األساسزي
ف ي إحدى تلزك اهلريمزات ،اسزتمدم القزوات املوالءزس للح ومزس ال لزوة ،يف حزي اسزتمدم
يف هريززوا آشز شززام عنقوديززس حاةاززس وكانز اللرينززس اززد أ لغز يف واز سززا عززن اسززتفمال
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القز زوات املوالء ززس للح ومز زس تل ززك األس ززلحس للبري ززوا عل ززحن امل افز ز الطبء ززس واألفز ز اد ال ززذين يق ززدمو
()13
شدمات ال عايس الطبءس ش مدينس حلر
 -٦٤و فد ظبز يزوا  ٥آ اة/مزاةت ،أتزا غزاة جويزس م ت ز حن ال زاا الزذي يفمز رز
األةض يف ك ز نب ز  ،سنززوىل إدلززر ،فززدم ت طززا قي ومولززدا كب ابمءززا وت ززبب يف ج ز ك أحززد
الفاملي يف امل ت حن و ك أشزماأ أج يز مقزا ت مفبزأ أ غزاة جويزس كانز ازد ُشزن
يف  25شبا /فرباي عطل امل ت حن كلءزا ،والحقزوا أنز لزوال لزك ل زا عزدد انتزاابت زي
ويف  ٢٥آ اة/ماةت ،يف حوا ال اعس الواحزد فزد القبز  ،ألقز م وحءزس
املدنءي أكرب
ات فززس للقززوات اعويززس ال ززوةيس ز مء مت ريز ا علززحن م ت ز حن اللطامنززس ،مززا أسز عززن مقتز ر رززس
ةجززال مززدنءي  -ج ز اك وم يضززا  -وإتززا س ع ززدد مززن املززوظ ي وامل ض ززحن س ز وك وتُبززي ت ززوة
ل ات اُدم إىل اللرينزس أ مزا اسزتمدا كزا انبلزس كلزوة م لزس وازال شزبود عءزا إ القنبلزس
اي تصدة إال توات شافتا اب أ خي ج منبا دشا أت /مام إىل اخلُض ت وك منز ةامحزس ت زب
زتمداا ال لززوة ظبززوة فززض األع ز اض املبل ز عنبززار فقززد
ةامحززس م زواد التنقءززم وةززا يثكززد أيضززا اسز َ
أتززءر مززا ال يق ز عززن  32شمصززا س ز وك نتءريززس اهلريززوا ،مفقمبززأ يفززانو اءريززا يف احل ز ويف
الفءني ،وتفوابت يف التن و ،والقي  ،وإةغزا ال زأ وازال أحزد األشزماأ الزذين أُج يز مقزا ت
مفبززأ إ فززض اع حززحن كززانوا مززن مقززاتلي اجملموعززات امل ززلحس وت حززا اللرينززس يف هززذا الصززدد أ
استمداا األسلحس ال ءمءامءس حمقوة يف ك األحوال ،عا فءبا عند وجود هدف ع ي
 -٦٥ويف  ٢نء ززا /أ ي  ،تفز ض م ت ز حن مفز النفمززا الززوطين لقصززم جززوي عززا ال يقز
عن ر انا مزود صزمامات مواوتزس (انقز امل فز ال زاو ،ال قز  )15و فزد لزك ءزومي،
أتا غاة جويس مكز ال س الطيب يف شا شءمو (انق امل ف ال زاو ،ال قز ات  ١٧و)١٨
وأتززا غززاةات جويززس ُشززن يززوا  7نء ززا /أ ي علززحن م توتززم يف هززءش ،سنززوىل إدلززر،
و ك ز شززاهد عءززا أن ز ةأى طززام تلقززي انبلززس ش ج ز منبززا وحززدات تززغ عديززد  ،أتززا
الفديززد منبززا مولززد واززود فأشززفل انةا ،األمز الززذي اسززتدعحن نقز امل توتززم إىل م ززا آش ز
وتب ززي ت ززوة اململ ززات أ امل توت ززم أت ززءر قنبل ززس عنقودي ززس م ززن طز ز او  ShOAB-0.5وانا ز ز
عنقوديس حاةاس ويف  2٢نء ا /أ ي  ،يف حوا ال اعس ال انءس فد القبز  ،أتزا غزاة جويزس
م ت ز حن كب ءززا يف عا ززدين ،سنززوىل إدلززر ،مززا أدى إىل مقتز  7أشززماأ ،مززن ءززنبأ ةضززءفس
عم ها  6أشب كانز تنتقز إجز ا عملءزس ج احءزس هلزا واُتز أيضزا والزداها وة ضزس و 3م ضزحن
ويف  ٢٨نء ززا /أ ي  ،يف حز زوا ال ززاعس ال ا ف ززس ف ززد القبز ز  ،أت ززا غ ززاة جوي ززس م ت ز ز حن
للفملءات اع احءس والوالد يف ك ويتا فأحق أض اةا ابمل ف واُصزم امل ت ز حن مز أشز ى مزن
اعززو يف ال ززاعس ال انءززس مززن تززباك يززوا  29نء ززا /أ ي فززأح القصززم أض ز اةا مباش ز قاعززس
الطزواةئ فزأُجلي اءززجل امل ضززحن إىل امل ت ز حن الوحءززد املتبقززي يف ك ويتززا ،وهززو م ت ز حن أُاززءأ يف
كبززم ويف واز الحز مززن لززك الءززوا ،حزوا ال ززاعس ال انءززس فززد القبز  ،دمز ت غززاة جويززس
اثل س امل ف تدم ا كام  ،واد كا يولد فء ح لك احي أك من  100ط شب ل وتبزي
الص ززوة ال ززاتلءس األضز ز اة ال ززيت أح ززدرتبا الغ ززاة اعوي ززس عل ززحن امل ت ز ز حن ،فز ز سز ز ك تز زاع
يز  250كءلوغ اما علحن األةجح ،وإشاةات إىل الفديد من األحدا اليت كادت أ تقجل
__________
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 -٦٦ويتضح س من عدد ووت اهلريمات علحن م اف ال عايس الصحءس ،وال سزءما القصزم
املت ز ز ة للم اف ز ز ن ززبا وال ززنم املفت ززاد املتم ز ز يف ع ززدا توجء ز ز ر ززذي ات ،أ الق ز زوات املوالء ززس
للح ومس م تم يف تفمد استبداف تلك امل اف يف إطاة اس اتءريءس للح ىل ،األمز الزذي يبلز
حد ج س حز ىل تتم ز يف اهلريزوا عزن اصزد علزحن أعءزا حممءزس( )14كمزا أ اهلريمزات املتفمزد
علحن الفاملي يف ال ال عايس الصحءس ،ت ز أيضزا ،ج زس حز ىل تتم ز يف تفمزد اهلريزوا علزحن
املززوظ ي الطبءززي واهلريززوا الززذي واززجل يف  ٢٥آ اة/مززاةت علززحن م ت ز حن اللطامنززس ابسززتمداا
ال لززوة ينتبززك أيضززا ات ااءززس حق ز األسززلحس ال ءمءامءززس وتثكززد اللرينززس م ز أش ز ى أ القززانو
ال ززدو انن ززاو الف ز يف ضق ز اس ززتمداا األس ززلحس ال ءمءامء ززس ص ز ف النق ز ع ززن وج ززود ه ززدف
ع ز ي م ز وع ،عززا يف لززك عنززد اسززتمدامبا ضززد مقززاتلي الفززدو ،أل آاثة هززذا األسززلحس
ع وامءس طبءفتبا ومصممس لءس ت بر إتاابت غ مربة ومفاان ال داعي هلا

سادس ا -استخدام األسلحة الكيميائية
 -٦٧يف ال ز املمتززد مززن آ اة/مززاةت  ٢٠١٣إىل آ اة/مززاةت  ،٢٠١٧ورق ز اللرينززس ٢٥
حاد استمداا ألسلحس كءمءامءس يف اعمبوةيس الف ءزس ال زوةيس ،اةت بز القزوات اح ومءزس ٢٠
منب ززا م ززتمدمس تل ززك األس ززلحس أساس ززا ض ززد امل ززدنءي( )15وش ز ز ل ال ز ز امل ززمولس ابلتق ي ز ز ،
استمدم القوات اح ومءس األسلحس ال ءمءامءس أيضا ضد املدنءي يف لزد شزا شزءمو  ،ويف
اللطامنززس ،الززيت تقززجل علززحن فززد ح زوا  ١١كءلززوم ا إىل اعنززوىل مززن شززا شززءمو  ،ويف الغوطززس
ال اءس
 -٦٨و ءنم ز ززا ختض ز ززجل ش ز ززا ش ز ززءمو واللطامن ز ززس ل ز ززءط هءئ ز ززس ر ي ز ز ال ز ززاا وأح ز ز اة ال ز ززاا
و موعززات تل ززس ات فززس للريززءش ال ززوةي اح ز  ،ختضززجل الغوطززس ال ز اءس أساسززا ل ززءط جززءش
انس ز ا وفءل ز ال ز ن ويف وا ز اسززتمداا األسززلحس ال ءمءامء ززس يف شززا شززءمو واللطامن ززس،
كان ز الق زوات ال ززوةيس وال وسززءس ت ززن لززس جوي ززس ضززد ا زوات هءئززس ر ي ز ال ززاا واجملموع ززات
امل لحس يف لال اا وجنوىل إدلر
 -٦٩ف ززي حز زوا ال ززاعس ال ادس ززس والنص ززم م ززن ت ززباك ي ززوا  ٣٠آ اة/م ززاةت  -أي ف ززد
و ززس ألا مززن واززوع هريززوا الق زوات ال ززوةيس علززحن م ت ز حن اللطامنززس م ززتمدمس ال لززوة (انق ز
ال ق ز  64أع ز ا)  -ألق ز طززام ح ءززس اي ُرززدد هويتبززا انبلتززي يف حق ز وةاعززي جنززوىل ا يززس
اللطامنزس و كز أشززماأ أج يز مقززا ت مفبززأ أ القنبلززس األوىل اي ُرززد أي تززوت تق يبززا،

__________

( )14انقز ز ز ز  ،A/HRC/27/60ال قز ز ز ز ات 111-109؛ و ،A/HRC/33/55ال قز ز ز ز ات 65-42؛ و،A/HRC/34/64
ال قز ات  40-30وانقز أيضزا عنزس التحقءز الدولءزس امل زتقلس املفنءزس ابعمبوةيزس الف ءزس ال زوةيس “Human rights
abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28

” ،February 2017ال قز ات  ١٩-١٥متاحززس علززحن الز ا التززا ر

www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/

A_HRC_34_CRP.3_E.docx

( )15انقز  ،A/HRC/23/58ال قز ات 140-136؛ و ،A/HRC/27/60ال قز ات 118-115؛ و،A/HRC/28/69
ال قز ز ز ز ز ز ز ز ز ات  15و44-43؛ و A/HRC/30/48و ،Corr.1ال قز ز ز ز ز ز ز ز ز 39؛ و ،A/HRC/33/55ال قز ز ز ز ز ز ز ز ز 30؛
و ،A/HRC/34/64ال قز ز ات  17و 35-34و 39و 56-52وانقز ز أيض ززا عن ززس التحقءز ز الدولء ززس امل ززتقلس
املفنءس ابعمبوةيس الف ءس ال زوةيس“Human rights abuses and international humanitarian law violations ،
” ،in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017ال ق ات 51-49
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ل نبا أطلق اماد سامسا ال ت وك منبا أي ةامحس حمزدد أمزا القنبلزس ال انءزس فأتزدة ان رياةهزا
توات مدول وت بب القنبلس األوىل يف إتا س ما ال يق عن  85شمصا صزفوابت يف التزن و
وفقززدا الززوعي وا ز اة الفءنززي وضززفم البص ز وكززا مززن ززي املصززا ي  12مزاةعززا كززانوا علززحن
فززد  300م ز مززن نقطززس االةتطززاا كززا مززن ءززنبأ اات ز ا وأتززاىل امل ز ض أيضززا  9مززوظ ي
طبءي عاعوا امل ضحن من دو واايس
 -٧٠وةغز ززأ أ اللرينز ززس غ ز ز از ززادة علز ززحن أ رز ززدد داز ززس الفام ز ز الز ززذي تف ز ز ض ل ز ز ضز ززحال
حاد  30آ اة/ماةت ،فإ مزن أُج يز مقزا ت مفبزأ وتز وا فزض األعز اض ،منبزا النزبض
الضززفءم جززدا يف إحززدى احززاالت ،وانقبززاض للحززداات واشتنززا وغ ءززا وت ززنريات يف حالززس
أش ز ى ،وهززو مززا يززدل علززحن ت ززمأ عززاد كءمءامءززس فوس ز وةيس  -عضززويس ،م ز مززاد مززن مبءززدات
اآلف ززات أو عامز ز م ززثر عل ززحن األعص ززاىل مث إ ع ززدا وج ززود ةامح ززس ةء ززز لل ل ززوة ،إىل جان ززر
حدو ت م ٍّأ تَزبَفزي زي الفزاملي الطبءزي الزذين عزاعوا امل ضزحن ،هزو أمز يثيزد اسزتنتاج أ مزاد
كءمءامءس سامس غ ال لوة اد استُمدم وابلنق إىل أ القوات ال وةيس وال وسءس كانز ت زن
لس جويس يف املنطقس ،وعدا وجود ما يدل علحن أ القزوات ال وسزءس ازد اسزتمدم از أسزلحس
كءمءامءززس يف اعمبوةيززس الف ءززس ال ززوةيس( ،)16ومززا أُ ل ز عن ز مززن اسززتمداا الق زوات اعويززس ال ززوةيس
هلزذا األسززلحس ،فززإ حززس أسززبااب مفقولززس رمز السززتنتاج أ القزوات اعويززس ال ززوةيس اززد اسززتفمل
أسلحس كءمءامءس يف اللطامنس يف  30آ اة/ماةت
 -٧١ويف إطززاة عملءززات الق زوات اح ومءززس ال امءززس إىل حمات ز أحءززا ز و وت ز ين والقززا و
ابل ام (انق امل ف ال الس ،ال قز  ،)3أُطلقز ر رزس تزواةيل فزد ظبز يزوا  29آ اة/مزاةت
من موااجل لتلك القوات علزحن منطقزس سز نءس وسز لديزس القزا و  ،ابلقز ىل مزن م ت ز حن احءزا ،
وكذلك علزحن حزي ت ز ين اجملزاوة وازد أطلز أحزد الصزواةيل سزحا س ءضزا يف القزا و  ،ورزد
شبود عن انت اة غاو كان ت وك من ةامحس كلوة منز اويس وأتءر يف اهلريوا  35شمصا،
من ءنبأ ام أ وط ز وازد ظبز ت أعز اض علزحن الضزحال تتطزا مزجل التفز ض لل لزوة ،عزا يف
لززك تززفوابت التززن و وال ززفال وةشززح األنززم واززد عوعز أشززد احززاالت شطززوة ابسززتمداا
اهلء ززدةوكوةتءزو واألك ززريي ويف  ٧نء ززا /أ ي ُ ،فء ززد منتص ززم النب ززاة ،اس ززتقب م ت ز ز حن
احء ززا ةجل ززي ظب ز ز ت علءبم ززا مق ززاه أش ززم م ززن األع ز ز اض ن ززبا ويف األس ززبوع األول م ززن
متوو/يولء ز  ،اسززتمدم الق زوات اح ومءززس غززاو ال لززوة ضززد مقززاتلي فءل ز ال ز ن يف دم ز يف
ر مناسباتر يف  1متوو/يولء يف عي ت ما ،ويف  2متوو/يولء يف ومل ا ،ويف  6متوو/يولء يف
جو واد أُتءر ما موعز  46شمصزا مزن املقزاتلي مزن ا ز اة الفءنزي ،وعزوو األك زريي،
وال ز األَن ي ،وال فال املت نا ،وانف اوات ال ُ َفبءس
 -٧٢وكا أشط االدعا ات ادعا يتفل ابستمداا القزوات ال زوةيس أسزلحس كءمءامءزس شز ل
ال ز امل ززمولس ابلتق يز يف شززا شزءمو ف ززي الصززباك البززاك مزن يززوا  ٤نء ززا /أ ي  ،ظبز ت
أشبززاة علنءززس ت ءززد ة غززاةات جويززس أطلق ز ال ززاةين يف البلززد  ،مززا أسز عززن سززقو ع ز ات
القتلحن ومئات اع ححن املدنءي واد أن امل ثولو ال وت وال وةيو أ ت زو القزوات ال زوةيس
اسز ز ز ززتفمل أسز ز ز ززلحس كءمءامءز ز ز ززس ،وأوضز ز ز ززحوا أ الغز ز ز ززاةات الز ز ز ززيت شز ز ز ززنتبا الق ز ز ز زوات ال ز ز ز ززوةيس يف
__________
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ال ز ززاعس  11:30مز ززن تز ززباك لز ززك الءز ززوا اسز ززتبدف م ز ززتودعا لمسز ززلحس ال ءمءامءز ززس ل ز ز
إةها ءو
 -٧٣وللواززوف علززحن احق ززام املتفلقززس هب ززذا االدعززا ات ،أةس ززل اللرينززس يف  ٧نء ززا /أ ي
مذك ش ويس إىل املم الدامأ للريمبوةيزس الف ءزس ال زوةيس لزدى م تزر األمزأ املتحزد يف جنءزم
واملثس ات املتمصصس يف سوي ا تطلر فءبا مفلومات من اح ومس يف هذا اخلصوأ واي ي د
أي ةد حز واز كتا ززس هززذا التق يز واززد أجز ت اللرينززس  43مقا لززس مززجل شززبود عءززا وضززحال
وم فِّ ي وعاملي طبءي واف اللرينس أيضا توةا ساتلءس( )17وتوةا ململ ات انا  ،وتقزاةي
إنززذاة مب ز  ،وأشز طس م مءززس للمنطقززس الززيت يقززال إ ززا تضز ةت مززن جز ا الغززاةات اعويززس وأشززذت
اللرينس في االعتباة أيضا االستنتاجات اليت توت إلءبا تق ي منقمس حق األسلحس ال ءمءامءزس
عزن حصزءلس ف زس تقصزي احقزام ( )18ويز د أدانا مزوجز النتزاما الزيت توتزل إلءبزا اللرينزس ،وهززي
ت د م صلس ابل ام يف امل ف ال او
 -٧٤وت ز أا زوال مززن أُج ي ز مقززب ت مفبززأ وتقززاةي اننززذاة املب ز إىل أ طززام مززن ط ز او
سززوشوي  )Su-22( 22شززن أة ززجل غززاةات جويززس علززحن شززا شززءمو يف ح زوا ال ززاعس 6:45
تباحا والقوات ال وةيس هي وحدها اليت ت تمدا هذا الطام ات( )19وازد حزددت اللرينزس رز
انا ز تقلءديززس يُز جح أ ت ززو مززن ط ز او  ،OFAB-100-120وانبلززس كءمءامءززس واحززد و ك ز شززبود
عءا أ هذا القنبلس أتدةت توات أش ودشزاان أاز مزن القنا ز األشز ى وتزدل تزوة ل زات
األسلحس علحن استمداا انبلس كءمءامءس جويس من النوع املصنجل يف االراد ال وفءاي ال ا
 -٧٥واد أس ت القنبلس ال ءمءامءس عن مقت ما ال يق عن  83شمصزا ،ءزنبأ  28ط ز
و 23امز أ  ،وجز ك  293شمصزا ،مزن ءزنبأ  103أط زال واسزتنادا إىل الفءنزات الزيت أُشزذت
أرنا عملءات الت يح ومن أشماأ خيضفو للف ج يف لزد زاوة ،شلزف َمزن اضزطلفوا بف زس
تقصززي احقززام الززيت أوفززداا منقمززس حقز األسززلحس ال ءمءامءزس إىل أ الضززحال تف ضزوا لل ززاةين
أو مل زاد ت ززبب واملفلومززات امل ت ءضززس الززيت افتبززا اللرينززس ط يقززس م ززتقلس عززن األع ز اض الززيت
ظب ت علحن الضحال تتطا مجل ما ي تر علحن التف ض لل اةين
 -٧٦واد ن حن من أُج ي مقا ت مفبأ وجود م تودع لمسلحس ابلق ىل مزن نقطزس اةتطزاا
القنبلززس ال ءمءامءززس وت حززا اللرينززس أ مززن امل ززتبفد إىل حززد كب ز أ تت ززبر ض ز س جويززس يف
إط ز سززاةين ُضتم ز أ ي ززو زززان يف م ززا مززن لززك القبء ز مءززات ت ززي لت ز عززدد
انتز ززاابت امل ز ززريلس ف ز زأوال ،لز ززو أ الض ز ز س اعويز ززس أدت إىل تز ززدم لز ززك امل ز ززتودع ،ألح ز ز
مءات كب
االن رياة مفقأ املاد داش املبيف أو المتزج ابألنقاض وامتُف دال من أ ينت
يف اعززو واثنءززا ،كززا امل فز سززءق ملززواث جززدا الءززوا ،وهززو أمز ال دلءز علءز واثل ززا ،ال يوضززح
__________

( )17ا ز ز ز ز ززدا ال ز ز ز ز ززربان ما الت ز ز ز ز ززغءلي للتطبءق ز ز ز ز ززات ال ز ز ز ز ززاتلءس رلءز ز ز ز ز ز الص ز ز ز ز ززوة ال ز ز ز ز ززاتلءس مت ز ز ز ز ززاك عل ز ز ز ز ززحن الز ز ز ز ز ز ا ر
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx

( )18متاك علحن ال ا ر
( )19انق ز عنززس التحقء ز الدولءززس امل ززتقلس املفنءززس ابعمبوةيززس الف ءززس ال ززوةيس،

www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdf
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ال ءناةيو الذي ع ض امل ثولو ال وت وال وةيو تواء ظبزوة الضزحال  -سزاعات ابز واز
الغاة الذي ك ا امل ثولو ال وت وال وةيو
 -٧٧ويف ضزو مززا تقزدا ،تز ى اللرينزس أ حززس أسزبااب مفقولززس رمز علززحن االعتقزاد ة القزوات
ال ززوةيس هاا ز ز ش ززا ش ززءمو قنبل ززس س ززاةين يف ح ز زوا ال ززاعس  6:45م ززن ت ززباك ي ززوا ٤
نء ززا /أ ي  ،األم ز ز ال ززذي ي ز ز ج ززس ح ز ز ىل تتم ز ز يف اس ززتمداا أس ززلحس كءمءامء ززس وش ززن
هريمات ع وامءس يف منطقس مأهولس ا مزدنءي كمزا أ اسزتمداا القزوات ال زوةيس ال زاةين
ينتبك أيضا ات ااءس حق استحدا وإنتزاج وختززين واسزتفمال األسزلحس ال ءمءامءزس وتزدم تلزك
األسلحس ،كما ينتبك ا اة لو األمن )2013(2118

سابع ا -التحقيقات اجلارية
 -٧٨ت زف اللرينززس بززال القلز إوا ايززس املززدنءي يف حمافقززس ال ازس ززبر اسززتم اة الفملءززات
اهلريومءززس لقزوات سززوةل الد ق اطءززس والتحززالم الززدو ال امءززس إىل طز د تنقززءأ الدولززس انسز مءس م ز ززن مدينززس
ال اس وم ززجل أ ال ءط ُ ط علزحن الفز ززديد مززن األحءزا ز ز عس ،فق ززد نززك أك ز ز م ززن ١٩٠ ٠٠٠
مدو إىل املناط اخلاضفس ل ءط اوات سوةل الد ق اطءزس يف لزال حمافقزس ال ازس ،حءزس يقءمزو
ءمي عي عء حن ومربوكس وي تق املمءمزا إىل املزواةد والقزدة ال ومزس لتقزدمي ال عايزس
أساسا يف َ
امل ممززس هلززثال األشززماأ وتق ز حءززا و زو  ٦٠ ٠٠٠مززدو آش ز داش ز مدينززس ال اززس ع ضززس
ملمززاط اززس ززبر الغززاةات اعويززس الءومءززس وتق ز ه زواجو احمايززس الززيت ووجب ز أرنززا إج ز ا
املقا ت تط ك م لس
 -٧٩وتف م اللرينس حالءا علحن التحقء يف الفديد من االدعا ات املتصلس ابهلريمات اعويس
علززحن ال اززس ،عززا يف لززك الغززاة اعويززس الززيت ُشززن علززحن ا يززس املنصززوة  ،الززيت كززا تنقززءأ الدولززس
انس ز مءس ي ززءط علءب ززا آنئ ززذ ،وه ززو م ززا أدى إىل إت ززا س و ززو  200م ززدو ،ح ززبما نُق ز م ززن
أشبززاة واززد اف ز اللرينززس مفلومززات مورواززس ت ءززد ة غززاة جويززس ُشززن لءلززس  ٢١آ اة/مززاةت
استبدف مدةسس الباديس يف املنصوة اليت استمدم نيزوا النزاوحي داشلءزا منزذ عزاا 2012
وح ززي الغ ززاة  ،ك ززا يف ززءش أك ز م ززن  200ش ززمف ،أغل ززببأ أس ز نزح ز م ززن ت ززدم و ززف،
وكذلك من اا وحلر ،يف املدةسس ال ا قس اليت تبفزد عزن الق يزس نحزو  1.5كلزأ وكزا فزض
الضززحال مززن القززادمي اعززدد مززن منززاط منبززا م ز نس للززر حءززس كزا أشززماأ آشز و مززن
الناوحي داشلءا يفء و ل نوات واد ُشن الغاة لء عندما كا املقءمو يف املدةسس انممي
واُت  ،تق يبا ،ك من كا داشز املدةسزس واز حزدو الغزاة  ،يف حزي أتزءر فزض النزاجي،
مززن ءززنبأ ن ززا وأط ززال ،سز وك شطز وت ز املفلومززات املتاحززس حالءززا إىل أ مززا ال يقز عززن
ع ززاملتي م ززن ع ززام ت مق ززاتلي تنق ززءأ الدول ززس انس ز مءس كانت ززا تفء ززا يف املدةس ززس فءم ززا مض ززحن،
ل نبما غادةاتها اب وو شب من حدو الغاة
 -٨٠واد احتاج اوات سوةل الد ق اطءس ،فد هريومبا الستفاد منبا ،للر ،من تنقءأ
الدولززس انس ز مءس ،إىل تفزي ززات كب ز لتمبءززد الط ي ز أمززاا اسززتفاد ال ززءط علززحن مدينززس ال اززس
وأدت احاجس إىل املزيد من االقوى الفاملسا إىل ولد كبز يف عملءزات الترينءزد الق ز ي آلالف
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امل ززدنءي ،مفقمب ززأ م ززن ال ج ززال وال تء ززا  ،واا ن ز ز ه ززذا الفملء ززات ابعتق ززال غ ز ز ال ز ز اغبي يف
الترينءد وال تزال التحقءقات جاةيس

اثمن ا -االستنتاجات
 -٨١ال يززال املززدنيون ع أي ز أبززاء البلززد بثلززون األةلبيززة السززاحقة مززن ززحا الن ززاع
السززوريو واألطفززال والنززااحون داخليزا هززد مززن بززني ألززد النززاأ عر ززة للعنززف وقززد أف ززى
اتفززاق ففيززف التززوتر ال ززذي أبززرم ع أسززتاف ع أ روم ززايو ا فززا ملحززو ع األعم ززال
القتالية وابلتايل احلد من اخلسائر ع صفوف املدنينيو ع دلب وةرب حلب أوالاو مث ع
احملافظات اجلنوبية ع درعزا والقنيطزرة والسزويداء مزا .خرا وع حزني أن هزذا اال فزا يرسز
أساسا لوقف أوس نطاقا إلطالق النارو فإنه ال بز .د مزن االتفزاق بسزرعة علزى طرائزق التنفيزذ
وتطبيقهزا بفعاليزةف فقزد أثبتزت ترتيبزات وقززف طزالق النزار السزابقة أن ذخزق التنفيزذ يقززو
استمرارية أي اتفاق من ذلك القبيل ويزيد من خماطر تعريض املدنيني لألذى جمددا
 -٨٢وقززد واصززلت األط زراف املتحاربززة ع ل ز أبززاء اجلمهوريززة العربيززة السززورية تنفيززذ
عملي ززات حصز ززار واسز ززتخدام املسز ززاعدة اإلنسز ززانية وسز ززيلة لفز ززر االستسز ززالم وت ز ززمنت
اهل زُزدفت احمللي ززة ال ززيت إ التوص ززل ليه ززا ع الفوع ززة وبف ززر و وع م ززا والزب ززدا و وع ب ززراة
والقابون وتشرينو اتفاقات جالء أدت ترحيل قسري ملدنيني من هذه املناطق
 -٨٣وط ززوال الف ززوة املش ززمولة ابلتقريز زرو اس ززتهدفت هير ززة شري ززر الش ززام وتنظ ززيد الدول ززة
اإلسززالمية ومقززاتلو اجملموعززات املسززلحة األقليززات الدينيززة ابسززتخدام السززيارات املفخخ ززة
والتفج زقات االنتحاريززة والقناصززة وأخززذ الرهززائن فف ز ح ز الرالززدينو اسززتهدف انفجززار
بلدَت الفوعة وبفر الشيعيتني اللتني بانتا حماصرتني سزابق ا
سيارة مفخخة فاحني داخلي ا من ي
فخل.فز ززت  96قتز ززيالاو مز ززن بيز ززنهد  68طف ز زالا وع أعقز ززاب هز ززذا اهلجز ززومو فُقز ززد عش ز زرات
األلخاصو وأخذت اجملموعات املسلحة ما ال يقل عن  17مدنيا رهائن

 -٨٤وقززد اسززتعملت القززوات احلكوميززة أسززلحة بيميائيززة ةززق مشززروعة ع أربز مناسززبات
عل ززى األق ززل وع أخطز زر ح ززاداو اس ززتخدمت الق ززوات اجلوي ززة الس ززورية الس ززارين ع خ ززان
لززيخون وأسززفر ذلززك عززن مقتززل عشزرات املززدنينيو معظمهززد نسززاء وأطفززال وتسززببت لززة
جوية لنتها القوات املواليزة للحكومزة ع املنطقزة احمليطزة شزان لزيخون ع تزدمق العديزد مزن
املرافق الطبيزةو األمزر الزذي فزاقد معزافة زحا هجزوم السزارين وع دلزب و زاه والغوطزة
احملور سالح
الشرقيةو استعملت القوات السورية أي ا الكلور .

معر ززني
 -٨٥وع املن ززاطق اخلا ززعة لس ززيطرة تنظ ززيد الدول ززة اإلس ززالميةو يظ ززل امل ززدنيون .
للعنف بشدة وع الرقةو بُسطت السيطرة على العديد من األحيزاء بسزرعة بفعزل العمليزات
اهلجومية املستمرة لقوات سور الدبقراطية والتحالف الدويل لطرد تنظزيد الدولزة اإلسزالمية
مززن مدينززة الرقززة وأفيززد ان الغززارات اجلويززة أسززفرت عززن أعززداد ببززقة مززن القتلززى واجلرحززى
املززدنيني بمززا أدى اهلجززوم تش زريد  ١٩٠ ٠٠٠لززخكو بثززق مززنهد يعيشززون ا ن ع
ظروف حمفوفة ابملخاطر وال تزال التحقيقات جارية
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اتسع ا -توصيات
-٨٦

افة

التوصيات الواردة أدفهو تكرر اللجنة توصياهتا الواردة ع تقريرها السابق

 -٨٧توص اللجنة أي األطراف املتحاربة ان:
ترف فورا بل حصار وتكف حاالا عن اتباع اسواتيجيات هتزدف فزر
(أ)
االستسالم وتاثر على املدنيني ع املقزام األولو ازا ع ذلزك التجويز واحلرمزان مزن احلصزول
على املساعدة اإلنسانية والغذاء واملاء والدواءف
احملاصز زرين عل ززى ب ززو يتواف ززق مز ز الق ززانون ال ززدويل
(ىل) تنفي ززذ عملي ززات ج ززالء ي
اإلنسززا وق زرار جملززس األمززن  )2016(2328اللززذين يقت ززيان أن يكززون جززالء املززدنيني
طوعيا و الوجهة النهائية اليت خيتاروهناو وشمز أيز املزدنيني الزذين يزتد جالمبهزدو ازا ع
ذلك معاملتهد معاملة شوم برامتهد وشول دون خوفهد من التعر لألذىف
(ج) متتنز ز ع ززن بز زرام اتفاق ززات ج ززالء ع املس ززتقبل ين ززتن عنه ززا ترحي ززل قس ززري
للسكان املدنيني لتحقيق مكاسب سياسيةف
(د) توفر احلماية الكافية جلمي النااحني داخليا وت من حقهد وحزق الالجرزني
ع العودةو بطرق منها مان سالمتهد وحقوقهد ع امللكيةف
(هز) متتنز عزن مهاأزة املواقز الثقافيزة والتارخييزة عنزدما ال تُسزتخدم ع أةزرا
عسكريةو وتبادر املساعدة على صون هذه املواق ف
(و) شظ ززر فعليز زا جتني ززد األطف ززال واس ززتخدامهد ع األعم ززال القتالي ززةو وشمز ز
حقوق الطفل اية فعالةو اا ع ذلك حقه ع التعليدف
(و) تتخززذ أيز االحتياطززات املمكنززة للتقليززل أدذ حززد مززن يززذاء املززدنيني
عند لن.ها عمليات ع املناطق املأهولة ابملدنينيو وال سيما أثناء العمليات اهلجومية ع مدينة
الرقة واملناطق اخلا عة لسيطرة تنظيد الدولة اإلسالمية ع العراق والشامف
(ك)

شقق ع سلوك قواهتا وتعلن نتائن التحقيقات

 -٨٨وتوص اللجنة حكومة اجلمهورية العربية السورية ان:
زف فززورا عززن اسززتخدام األسززلحة الكيميائيززةو اززا فيهززا الكلززور والسززارين
(أ)
تكز .
احملوران سالحو اليت تسبب  -حبكد تصميمها  -صاابت ةق مربرة ومعافة ال داع هلاف
.
(ىل) تكززف عززن لززن هجمززات علززى املرافززق الطبيززة والعززاملني الطبيززني ووسززائل
النقز ززل الطز ززفو وفق ز زا اللتزاماهتز ززا اوجز ززب القز ززانون الز ززدويل اإلنسز ززا العز ززرع وق ز زرار جملز ززس
األمن )2016(2286ف
(ج) شرص على أن تكزون تشزريعاهتا احلاليزة واملقبلزة املتعلقزة ابلشزاون القانونيزة
واإلداريززة للم ززدنينيو اززا ع ذل ززك حقززوق امللكيز زةو ممتثلززة للق ززانون الززدويل حلق ززوق اإلنس ززان
ميسززرة جلمي ز السززوريني علززى قززدم
وقززانون الالجرززني والقززانون الززدويل اإلنسززا و وأن تكززون .
املساواةو م يالء أي النااحني داخلي ا والالجرني عناية خاصةف
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(د)

تتيح اللجنةي مكانية دخول البلد

 -٨٩وتوص اللجنة اجملموعات املسلحة املناوئة للحكومة ان:
متتثززل للقززانون الززدويل اإلنسززا العززرعو وتكززف عززن لززن هجمززات متعمززدة
(أ)
على املدنينيو ان فيهد أفراد األقليات الدينيةف
(ىل) متتن عن عمليات االختطاف وأخذ الرهائن وعزن السزلوك الشزبيه اعمزال
اإلخفاء القسريف
(ج) تتخذ تدابق عاجلة لتأديب أو فصل األفراد اخلا عني لقيادهتزا واملسزاولني
عن ارتكاب تلك األفعال
 -٩٠وتوص اللجنة اجملتم الدويل ان:
بتنز و امتثززاالا اللتزاماتززه ابح زوام و ززمان اح زوام اتفاقيززات جنيززف املتعلقززة
(أ)
حبماية حا النزاعات املسلحة الدوليزةو عزن تزوفق األسزلحة ألطزراف النززاع أو متويلهزا أو
ةق ذلك من ألكال الدعد عندما يُتوق أن يستخدم ذلك الدعد ع انتهاك القانون الدويل
اإلنسززا و ويص ز .دق علززى املعاهززدات الززيت تعزززا اح زوام القززانون الززدويل اإلنسززا والقززانون
الدويل حلقوق اإلنسان عند نقل األسلحةو خاصة معاهدة جتارة األسلحةف
(ىل) بتنز عززن اعتمززاد أو تنفيززذ أي عقززوابت انفراديززة (تززدابق قسزرية انفراديززة)
ةززق قانونيززة وشززول دون اإلعمززال الكامززل حلقززوق الشززعب السززوري اإلنسززانيةو امتثزاالا لقزرار
اجلمعيززة العامززة ٦٨و)2013( ١٦٢و وحيززرص علززى أن تكززون أي عقززوابت قانونيززة مكي.فززة
تكييفا دقيقا حبيث تشمل استثناءات مناسبةو للحد من آاثرها على املساعدة اإلنسانيةف
(ج) يشج اجلهود الرامية تعزيزز املسزاءلةو بوسزائل مزن بينهزا الزدعد الفعزال
إلنشززاء آليززة دوليززة حمايززدة ومسززتقلة للمسززاعدة ع التحقيززق م ز األلززخاص املسززاولني عززن
اجل زرائد األلززد خطززورة اوجززب القززانون الززدويل املرت يكبززة ع اجلمهوريززة العربيززة السززورية منززذ
آذارو مارأ  2011ومالحقتهد ق ائي او وفق ا لقرار اجلمعية العامة 71و248
 -٩١وتوص ز اللجنززة جملززس حقززوق اإلنسززان ان يززدعد هززذه التوصززيات بتززدابق تشززمل
حالة هذا التقرير األمني العام لتوجيه نظر جملس األمن ليه ب يتسىن افزاذ اإلجزراءات
املناسبةو وتقدبه من خالل العملية الرمسية لتقدمي التقارير اجلمعية العامة وجملس األمن
 -٩٢وتوصز ز اللجن ززة اجلمعي ززة العام ززة بتأيي ززد توص ززياهتا وبتمكينه ززا م ززن تق ززدمي حاط ززات
عالمية منتظمة
 -٩٣وتوص اللجنة جملس األمن ان:
(أ)

يايد توصياهتاف

(ىل) يدرج بنزد تقزدمي اإلحاطزات اإلعالميزة املنتظمزة مزن قبزل اللجنزة ع جزدول
األعمال الرمس جمللس األمنف
(ج) يسززتخدم نفززوذه م ز أي ز اجلهززات الفاعلززة وأصززحاب املصززلحة لتحقيززق
عملية سالم لاملة وجامعة شوم حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا حق االحوام
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Annex I
Map of the Syrian Arab Republic
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Annex II
Inquiry into allegations of chemical weapons used in Khan
Shaykhun, Idlib, on 4 April 2017
I. Initial reports and allegations
1.
On the morning of 4 April, public reports emerged that shortly after sunrise a series
of airstrikes were launched on Khan Shaykhun, a town in southern Idlib which borders
northern Hama. Khan Shaykhun is controlled by armed groups including Ahrar al-Sham
and Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), an umbrella coalition of extremist factions led by
terrorist group Jabhat Fateh al-Sham (previously Jabhat al-Nusra). Throughout the day,
news outlets and social media reported that dozens of civilians had died and hundreds of
residents were suffering from symptoms consistent with exposure to sarin. The allegations
would amount to the first sarin attack in the Syrian Arab Republic since 21 August 2013
when approximately 1,000 people were killed in Ghouta due to sarin exposure. Some hours
later, between 11.30 and 1.30 p.m., the al-Rahma medical point and civil defence centre in
Khan Shaykhun, which neighbour each other, were reportedly hit by airstrikes while
treating patients of the alleged sarin attack. The al-Rahma medical point served as the main
trauma facility in Khan Shaykhun.

II. Statements by Russian and Syrian authorities
2.
During the course of the day on 4 April, Russian and Syrian authorities made public
statements concerning the events in Khan Shaykhun. Both denied the involvement of
Syrian forces in the alleged sarin attack suggesting instead that terrorist groups were
responsible. The Ministry of Defence of the Russian Federation released a statement saying
that the Syrian air force had struck a terrorist depot in Khan Shaykhun between 11.30 a.m.
and 12.30 p.m., and that the depot included workshops where chemical warfare munitions
were produced.1 The Syrian Army issued a statement denying it had used chemical agents
in Khan Shaykhun and that responsibility for the attack lied with militants.2
3.
Syrian and Russian officials continued to make statements after 4 April. At a press
conference on 6 April, the Syrian Minister of Foreign Affairs repeated the Russian
Federation Ministry of Defence claim by saying that the Syrian “army attacked an arms
depot belonging to Jabhat al-Nusra chemical weapons”. He denied that Government forces
had used chemical weapons instead explaining that the first airstrike carried out by Syrian
forces in Khan Shaykhun on 4 April was at 11.30 a.m.3 Subsequently, during an interview
on 13 April, President Bashar al-Assad denied that the Syrian army had used sarin and said
that the allegations were fabricated, noting “the West, mainly the United States, is hand-inglove with the terrorists. They fabricated the whole story in order to have a pretext for the
attack [on the Shayrat airbase]”. He added that “[i]f they said that we launched the sarin
attack from that airbase, what happened to the sarin when they attacked the depots?”4,
suggesting the Syrian army’s deployment concept for sarin relied on the storage of the agent

__________
1

2

3

4
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Facebook post titled “Russian Defence Ministry comments on the destruction of a depot with
terrorists’ chemical weapons near Khan Sheikhun carried out by the Syrian aviation”, posted by the
Russian Federation Ministry of Defence on 4 April 2017, available at
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1903432043232876&id=1492252324350852.
Syrian Army rejects claims of chemical weapons use in Idlib, blames militants, SPUTNIK NEWS, 4
April 2014, available at https://sputniknews.com/middleeast/201704041052292018-syrian-armyidlib-militants-chemical-weapons.
Live: Syrian FM Walid al-Moallem, holds press conference in Damascus, YOUTUBE, video clip
uploaded on 6 April 2017, available at https://www.youtube.com/watch?v=AcaF1vC8SPA.
Statement in response to the United States airstrike of 7 April against the Shayrat airbase in Homs.
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itself.5 Finally, President al-Assad took the position that Khan Shaykhun is not a strategic
area and that the Government does not have army or battles there. 6 On 2 May, the Russian
Federation Ministry of Defence said that Soviet ammunition KHAB-250 was never
exported outside of the USSR and was never filled with sarin. 7

III. Methodology
4.
To establish the facts surrounding these allegations, the Commission sent a note
verbale on 7 April to the Permanent Representative of Syrian Arab Republic to the United
Nations requesting information from the Government. At the time of writing, no response
has been received. The Commission conducted 43 interviews with eyewitnesses, victims,
first-responders, medical workers, and persons who visited the site after the attack. It also
collected satellite imagery,8 photographs of bomb remnants, early warning reports, videos
of the area allegedly impacted by the airstrikes, and reviewed photographs and videos of
victims depicting symptoms. The Commission took into account the findings of OPCW
report on the results of its Fact-Finding Mission (OPCW FFM).9 Taken as a whole, this
body of information allowed the Commission to reach the narrative of events and findings
below.

IV. Khan Shaykhun’s location
5.
Khan Shaykhun, a town controlled by armed groups and HTS, is located along the
M5 highway. The M5, often described as the most important highway in Syria, connects the
country’s major cities including Damascus, Homs, Hama, and Aleppo, all of which are
currently controlled by Government forces. Owing to its location, warring parties have
fought for control over Khan Shaykhun since the early days of the conflict.
6.
In March, the area was viewed as having increased strategic value as armed groups
and HTS successfully attacked Government positions in Hama. Government forces reacted
by carrying out a counter-offensive in southern Idlib, including in Khan Shaykhun, and the
neighbouring towns of Kafr Zeita, Murek, and Al-Latamneh in northern Hama. If
successful, this offensive would give Government forces control over the only pocket in
northern Hama controlled by armed groups and HTS. Interviewees confirmed that in the
days leading up to 4 April, numerous airstrikes impacted towns around the area of Khan
Shaykhun. The Commission has also investigated and made findings on several incidents
using airdropped munition which took place in the area in March and April, including
through the use of chemical weapons in Al-Latamneh,10 and attacks on hospitals in southern

__________
5

6

7

8

9

10
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Information published by the OPCW about the materials declared by the Syrian Arab Republic as part
of its chemical weapons stockpile contradicts this statement. See OPCW documents EC-M-34/DG.1
of 25 October 2013, EC-M-34/DEC.1, para. 2(a)(ii) of 15 November 2013, EC-M-36/DG.4 of 17
December 2013.
AFP Interview President Assad on chemical attack, YOUTUBE,13 April, 2017, available at
https://www.youtube.com/watch?v=3WyVIhDgM9c. Transcript of the interview available at
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/13/04/2017/Transcript-of-exclusive-AFP-interview-withSyria-s-Assad-1.
Ministry of Defence: Ammunition HUB 250 has never been exported and were not filled with sarin,
RUSSIAN REALITY, 2 May 2017, available at https://rusreality.com/2017/05/02/ministry-of-defenceammunition-hub-250-has-never-exported-and-were-not-filled-with-sarin.
UNOSAT satellite imagery analysis uploaded on the webpage of the Commission at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx.
OPCW Note by the Technical Secretariat, Report of the OPCW Fact-Finding Mission in Syria
Regarding an Alleged Incident in Khan Shaykhun, Syrian Arab Republic, April 2017 (hereinafter:
“OPCW FFM report”), S/1510/2017, 29 April 2017, available at
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdf.
A/HRC/36/55, paras. 69-70.
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Idlib and northern Hama.11 The latter severely impacted the level of medical care which
victims of chemical attacks received.

V. The events of 4 April
7.
On the morning of 4 April, the sky was clear. At 6.26 a.m., early warning observers12
reported that two Sukhoi 22 (Su-22) aircraft had taken off from Shayrat airbase, at least one
of which was heading in the direction of Khan Shaykhun. Shayrat is a military airbase in
Homs located approximately 120 kilometres south of Khan Shaykhun, and has been used
by the Syrian air force throughout the conflict to launch attacks on Homs and Hama. Since
late 2015, it is also used as a base by Russian forces. The Commission notes that two
individuals interviewed by the OPCW claimed that on the morning of 4 April the early
warning system did not issue warnings until 11 to 11.30 a.m., and that no aircraft were
observed until that time.13 The Commission has not gathered any information to support
this claim, but rather the opposite, as detailed below. Eyewitnesses explained seeing a plane
over Khan Shaykhun at around 6.45 a.m., and numerous interviewees recalled hearing
messages from the early warning system 20 minutes prior to the strikes. As further
examined below (paras. 17-18), 11.30 a.m. was the time when the al-Rahma medical point
in Khan Shaykhun was attacked by airstrikes including cluster incendiary munitions,
though not chemical weapons.
8.
At around 6.45 a.m., interviewees recalled seeing an aircraft flying low over Khan
Shaykhun, which is consistent with the airspeed of the aircraft and the distance that needed
to be covered. In the span of a few minutes, the aircraft, identified by interviewees as a Su22, made two passes over the town and dropped four bombs. The Su-22 is easy to
recognise, and difficult to mistake for anything else. Recognition features include a single
vertical stabilizer, swing-wings, and flat intake mounted in the nose.14 Satellite imagery,
photographs, and video footage corroborate witness accounts that air delivered munitions
hit the impact points of the four bombs. As previously found by the Commission, only the
Syrian air force uses Su-22s,15 an aircraft which has no night-time capability. The Russian
Federation and the international coalition do not operate this type of aircraft. It is therefore
concluded that the Syrian air force carried out airstrikes on Khan Shaykhun at around 6.45
a.m. on 4 April.
9.
Three of the bombs created loud explosions, causing damage to buildings though
apparently only one casualty. Based on crater analysis and satellite imagery, the
Commission was able to identify three conventional bombs, likely OFAB-100-120, and the
remaining a chemical bomb. The chemical bomb landed in the middle of a street in a
northern neighbourhood of Khan Shaykhun, approximately 150 meters from al-Yousuf
park, close to a bakery and a grain silo, which interviewees explained was not operational
and unused for any purpose after having been hit by an airstrike in 2016. Eyewitnesses
further recalled how this bomb made less noise and produced less smoke than the other
three bombs, which is confirmed by video footage of the attack. Photographs of the impact
site show a hole, too small to be considered a crater, and the remnants of what appears to
have been a Soviet-era chemical bomb. The small hole is indicative of a weapon which
used a contact fuze and small burster to deploy chemical agents, with the kinetic energy of
the bomb’s body creating most of the hole. Two parts of the bomb were found at the site, a
large piece of the weapon body marked in green for chemical payload and a filler cap for
chemical weapons. Although the Commission is unable to determine the exact type of
chemical bomb used, the parts are consistent with sarin bombs produced by the former
Soviet Union in the 250kg-class of bombs, which would have approximately 40kg of sarin,
depending on the munition used.

__________
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14
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Early warning observers comprise civilians who monitor aircraft flights to provide other civilians
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A/HRC/34/CRP.3, para. 26.
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10.
The weather conditions at 6.45 a.m. of 4 April were ideal for delivering a chemical
weapon. Data based on historical weather forecasts indicates that the wind speed was just
over three kilometres per hour from the southeast, that there was no rain and practically no
cloud cover, and that the temperature was around 13 degree Celsius.16 The OPCW FFM, in
the absence of actual weather data recorded for Khan Shaykhun and instead relying on
actual weather data recorded at three other locations in the area, concluded that the wind
speed was low with uncertain direction, most likely coming from somewhere between the
south and east. All available data indicates stable atmospheric conditions without
significant turbulence. Under such conditions, the agent cloud would have drifted slowly
downhill following the terrain features at the location (roads and open spaces), in a
southerly and westerly direction. This is consistent with the observed locational pattern of
individuals becoming affected by the agent cloud.
11.
The chemical bomb released a cloud which spread over a distance between 300 and
600 metres from the impact point and killed at least 83 persons, including 28 children and
23 women. One interviewee said that most of those severely affected, including many who
died, were within 200 meters to the south and west from the impact point of the bomb,
while most of the ones less seriously injured were further away. Many of the deceased
victims were buried in Khan Shaykhun.
12.
Some of the victims died in bed and their bodies were not found until later on 4
April. A single mother who was out farming returned home to find all her four children
dead. The body of one orphaned girl was found the following day. Also on 5 April, one
interviewee found the body of a woman and her six children in a basement, where they had
apparently tried to take shelter from the gas released by the chemical bomb. Another
interviewee described how, on the way to his family’s home, he witnessed people dying in
the street and children desperately crying for the help of their parents. When he arrived at
the house, he found his niece dead and his two sisters struggling to breathe. He lost
consciousness shortly afterwards and woke up in hospital where he learned his sisters had
died. In total, 293 persons, including 103 children, were injured. Medical practitioners
expressed particular concern over parturient women and the effects that the toxic agent
posed to their unborn babies. A lack of access to adequate medical equipment however
prevented doctors from establishing whether foetuses were affected.
13.
Upon learning of the airstrikes, civil defence teams from Khan Shaykhun and from
neighbouring Heish went on location to assist in rescue efforts. They were unaware at the
time of the possibility of the release of a chemical agent so they did not carry respirators or
other protective equipment. Several fell ill upon arrival to the scene, and at least two died.
When they realised a chemical agent may have been present, rescuers warned incoming
teams of first-responders who carried respirators with them. Some of those using respirators
reported that, despite this protection, they too felt affected by the gas. First-responders
removed the clothes from victims, washed them with water, and provided them with
oxygen masks. Several medical workers said that first-responders may have inadvertently
exposed victims to additional quantities of sarin by removing the clothes on their upper
bodies over their neck instead of cutting them off. By removing their clothes this way,
victims would have inhaled sarin as the clothes passed by their mouths and noses.
14.
After washing the victims, first-responders used ambulances, cars, and motorbikes to
transport victims to several medical facilities in the area, with the al-Rahma medical point
in Khan Shaykhun receiving approximately 80 victims. Others were taken to the al-Salam
and al-Watany hospitals in Maarat al-Numaan, the Oday hospital in Saraqeb, and hospitals
and clinics in Areeha, Ma’arat Misrin, Jarjnaz, Maar Shurin, Abdeen, Tal Minnes, Kafr
Nabl, Banesh, Idlib city, Adnan Kewan, Haas, and Bab al-Hawa. Overall, these facilities
were ill-equipped to deal with victims of chemical attacks other than chlorine — an issue
compounded by the large number of victims and the severity of the symptoms from which
they suffered.
15.
Moreover, just one and a half days before the attack, on the evening of 2 April,
Syrian and/or Russian forces carried out airstrikes which directly hit the Maarat al-Numan

__________
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National Hospital, using at least three delayed fuse aerial bombs. The attacks against the
hospital destroyed its upper floors where the inpatients room and intensive care unit were
located. Most of the hospital’s equipment, including incubators, were also destroyed. The
Maarat al-Numan hospital, located 24 kilometres north of Khan Shaykhun, is described by
medical staff as the main hospital in the area and the one which could have more
adequately dealt with cases of patients exposed to chemical agents. Before the strikes, it
employed 300 staff including 20 doctors and over 100 nurses, some of which had received
training to treat victims of chemical agents and who subsequently trained their colleagues.
The hospital also contained large stocks of atropine, hydrocortisone, diazepam, and oxygen
concentrators. As a result of the airstrike, the hospital could only treat some 15 victims of
the 4 April chemical attack. One victim who was seriously injured by the gas released by
the chemical bomb noted that first-responders took him to Maarat al-Numan National
Hospital because they were unaware the hospital had been struck two days earlier. The
hospital was unable to treat him, and he was subsequently transferred to another hospital.
16.
Depending on what the healthcare facilities had available on 4 April, victims of the
sarin attack were given atropine to help reactivate their heartrates, and pralidoxime to
reverse chemical poisoning, though several medical staff reported that most hospitals did
not have the latter or only had it in small quantities. Doctors noted that most of the existing
pralidoxime had expired because, after the 2013 attack in Ghouta and the subsequent
removal and destruction of Syria’s chemical weapons by the Joint Mission of the United
Nations and the OPCW in 2013 and 2014, it was announced that chemical weapons such as
sarin no longer existed in Syria. For these reasons, hospitals ceased planning for these types
of attack. In the absence of alternatives, doctors administered the expired pralidoxime to
patients. Owing to the high number of casualties, several hospitals ran out of atropine and
requested other medical facilities to provide them with additional medication. To help them
breathe, many of the victims were intubated and, where available, placed in respirators. At
least 31 persons were taken from medical facilities in the Syrian Arab Republic to hospitals
in a neighbouring country, where at least three subsequently succumbed to their injuries
and passed away. Several medical workers noted that the combination of lack of
appropriate and sufficient medication, overall shortage of staff, extremely reduced
capability of Maarat al-Numan National Hospital, and consequent need to take patients to
more distant health-care facilities all contributed to the overall high number of fatalities.
17.
Al-Rahma medical point and the neighbouring civil defence centre operate from
caves in the mountains, located approximately two kilometres from the centre of Khan
Shaykhun. Rescuers took many of the victims directly from the area affected to al-Rahma
where at least 25 persons died. Several interviewees explained that al-Rahma was not
prepared to treat victims of chemical attacks but that patients were only taken there because
it was the closest medical facility. Throughout the morning of 4 April, after the 6.45 a.m.
airstrikes, interviewees saw drones over the skies in Khan Shaykhun and between 11.30
a.m. and 1.30 p.m., a series of airstrikes directly impacted the medical point and the civil
defence centre, which were treating patients of the chemical attack. Airstrikes in Khan
Shaykhun were reported until 4.00 p.m. Eyewitnesses further noted that the airstrikes which
struck al-Rahma were conducted by jetfighters. As a result of the attack, the al-Rahma
medical point was forced to transfer all intensive care patients to other hospitals without
ventilators. Due to the lack of sufficient ambulances, many patients were transferred in
civilian vehicles.
18.
Interviewees further detailed that the medical point was struck at least three times
over the span of a few minutes. One of the strikes destroyed the only external building of
the medical point and several ambulances. Another strike hit the hospital’s upper floor and
its warehouse destroying some equipment. Though there were no fatalities from the attack,
some medical staff and patients sustained minor injuries. Photographs provided to the
Commission show the main building and surrounding area were struck by aerial bombs.
The building sustained a direct hit from at least one blast weapon and several shallow
craters pockmark the site. Additionally, burned out remnants of what appear to be ZAB
2.5SM cluster incendiary munitions were found in scorched grasses dotting the area. In
view of the fact that the Commission has previously documented Syrian and/or Russian air
forces having used cluster incendiary munitions,17 that international coalition forces do not
use these type of munitions, and that Russian and Syrian officials acknowledged that at the

__________
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time of the strike, between 11.30 a.m. and 13.30 p.m., the Syrian air force conducted
airstrikes in Khan Shaykhun, the Commission finds that there are reasonable grounds to
believe that either Syrian and/or Russian forces conducted the airstrike against the alRahma medical point.

VI. The use of sarin
19.
Sarin is a synthetic, odourless liquid nerve agent which can be dispersed in air as an
aerosol. Upon release, the agent cloud drifts with the wind as well as following terrain
features. Unprotected humans will experience both external contamination (skin, hair,
clothing), and absorb the agent via inhalation and via the skin. The symptoms of sarin
poisoning vary depending on the dose received (page 32), though a classic symptom is
miosis (extreme contraction of the pupils). In severe cases, the symptoms include cramps,
muscular contraction, seizures, severe pain, and severe respiratory distress; the cause of
death is asphyxiation by blockage of the lung muscles as well as the respiratory centre in
the central nervous system. The agent or its characteristic biomarkers can be detected in
biomedical samples collected from victims for some time (several days in the case of urine,
and weeks in the case of blood or other tissue samples collected from survivors or during
autopsies). The agent, its characteristic degradation products, and certain impurities
contained in the agent mixture can also be found in environmental samples taken from the
impact area.
20.
According to the OPCW report,18 the OPCW FFM attended the autopsies of three
alleged victims in a neighbouring country one day after the alleged attack, and visited ten
patients in three hospitals four days later to retrieve biomedical samples for analysis. It also
conducted several interviews: one patient and one treating physician were interviewed
during the hospital visit on 8 April, and subsequent interviews with two patients who had
tested positive for sarin exposure were conducted on 31 May and 1 June, respectively. The
OPCW FFM also received environmental and biological-environmental samples collected
by non-governmental organisations at the alleged incident location, as well as additional
biomedical samples collected at medical facilities in opposition-controlled areas. In
addition, the OPCW FFM collected information from the Syrian Government during two
visits to Damascus, and visited the Scientific Studies and Research Centre (SSRC) in Barza
where it received environmental samples and metal fragments from the impact area which
the SSRC had previously analysed.
21.
While the Commission was unable to collect or test bio-medical and environmental
samples, it notes that based on bio-medical samples obtained during autopsies and from
individuals undergoing treatment in a neighbouring country the OPCW FFM found that these
individuals were exposed to sarin or a sarin-like substance. The OPCW FFM witnessed the
acquisition of these biomedical samples and applied chain of custody procedures to
demonstrate sample authenticity and integrity, and the analysis was undertaken by two
independent Designated Laboratories, both of which have previously demonstrated their
competence for this type of analysis in official OPCW Proficiency Tests. This analysis found
that the tissue samples collected from the three victims (blood, brain, hair, lung and liver
tissue) who had died contained (with the exception of one hair sample) characteristic
biomarkers demonstrating the exposure of the victims to sarin or a sarin-like substance. The
analytical findings were consistent with the autopsy reports, which had concluded that the
cause of death in all three cases had been exposure to a toxic gas.
22.
Bio-medical samples of seven of the 10 persons undergoing treatment in the
neighbouring country showed that they, too, were exposed to sarin or a sarin-like substance.
These analytical findings were consistent with the clinical symptoms observed. Furthermore,
the OPCW FFM was able to confirm by comparative DNA analysis that two individuals
who had been the source of blood samples taken in Syria without the OPCW FFM team
present were identical to two patients who had given blood samples in the neighbouring
country in the presence of the OPCW FFM team. The Designated Laboratory results of the
biomedical samples taken from these two patients on both occasions were consistent, and showed
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exposure to sarin or a sarin-like nerve agent. This DNA test together with the laboratory
findings confirms that there was a link between the individuals from whom biomedical
samples were taken in the neighbouring country in the presence of the OPCW FFM, the site
of the alleged attack, and the witness testimony.
23.
Taken together, the epidemiological data available, the clinical symptomatology
reported, the laboratory results of autopsy and biomedical samples taken from alleged
victims, and the identity confirmation of two individuals samples of whom had been
collected in the presence of the OPCW FFM subject to full chain of custody procedures as
well as in biomedical samples collected at medical facilities in Khan Shaykhun 19 leave no
doubt that sarin or a sarin-like agent had been released in Khan Shaykhun on 4 April, and
that it killed or injured these victims.
24.
The OPCW FFM could not independently verify the provenance of the additional
samples it received from third parties. It attempted to corroborate the information about the
collection of these samples by testimony and by verifying accompanying documents
including photographs and videos taken at sample collection. The OPCW FFM reported
that, although it was not in a position to categorically verify the entire chain of custody of
these samples, the testimony and documentation submitted alongside the samples provided
a good degree of confidence.
25.
The analysis of biomedical specimen received from the Khan Shaykhun Medical
Centre (blood, liver tissue, lung tissue, and hair samples taken at autopsies from three
fatalities) undertaken by two OPCW Designated Laboratories confirmed exposure to sarin
or a sarin-like substance.
26.
The results of the analyses of the additional environmental samples (animal parts,
vegetation, and soil from the impact area) showed chemical signatures consistent with a
release of sarin or a sarin-like nerve agent: the presence of primary and secondary
degradation products of sarin in environmental samples; fluoride regeneration of sarin and
the detection of a tyrosine adduct in biological samples confirming the exposure of the dead
animals to sarin or a sarin-like agent; and the detection of by-products of sarin synthesis
and certain other characteristic impurities in the environmental samples. 20
27.
The OPCW FFM also received environmental samples (soil, metal fragments, bone,
vegetation, and extracts) from the Syrian government, together with a video recording of
the sample collection. An unnamed volunteer from Khan Shaykhun had reportedly
provided these samples to the Syrian authorities, and the samples had been analysed by the
SSRC Barza. The OPCW analysed these samples at its central laboratory in Rijswijk, the
Netherlands. Results of the analyses by the two laboratories (OPCW and SSRC) were
broadly consistent, showing the presence of sarin and impurities related to sarin synthesis
and characteristic degradation products. Both laboratories also found hexamine in some of
the samples.21 The presence of hexamine was not further explained by the OPCW FFM, but
the chemical had also been found in environmental samples collected 2013 after the Ghouta
incident. Two competing explanations have been offered in the past to explain the presence
of hexamine — either the chemical might indicate the use of an artisanal explosive (RDX)
for agent dispersion, or it had been used in the sarin synthesis as an acid scavenger. While
the former explanation cannot be ruled out, the latter would be consistent with the
chemicals declared by Syria in 2013 to the OPCW as part of their chemical weapons
stockpile,22 as well as with the process used in the past by the Syrian army for employing
sarin (binary synthesis shortly before use without subsequent purification of the agent for
long-term storage).
28.
The Commission has independently gathered extensive information which, in the
aggregate, strongly supports the claim that the victims were exposed to sarin or a sarin-like
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substance. Apart from the fact that none of the victims was observed to have wounds or
visible injuries, the symptoms reported are consistent with those suffered by persons
exposed to an organophosphorus chemical such as sarin. Those include: foaming from the
mouth and nose, contracted pupils, respiratory difficulties, coughing, blue lips, pale or
yellow skin, loss of consciousness, dizziness, convulsions, vomiting, paralysis, and
diminished heartbeat. First-responders and medical staff recalled suffering from headaches,
nausea, congested chests, and blurred vision after treating patients. Five weeks after 4
April, at least four interviewees were still experiencing some of these symptoms.
29.
Most of the interviewees at the scene when the agent cloud was released or who
arrived on location shortly thereafter stated they did not notice any particular smell, which
is consistent with the fact that sarin is odourless. Some interviewees, however, reported a
“bad smell”. One interviewee described it as similar to drainage or waste water, while
another said it resembled a strong insecticide. It should be noted that there is a fair degree
of variability in the sensitivity of humans to smell, so such discrepancies are not unusual. It
is also apparent from the analytical results of the environmental samples that the agent
released into the atmosphere contained a number of impurities (several phosphor-organic
compounds, hexamine, fluorinated compounds), which would explain the insecticide-like
or otherwise bad smell perceived by some witnesses.

VII. Findings
30.
The extensive body of information gathered by the Commission indicates that a
Syrian Su-22 conducted four airstrikes in Khan Shaykhun at approximately 6.45 a.m. on 4
April. Photographs of remnants taken at the sites along with satellite imagery corroborate
eyewitness testimony identifying the impact points of the four aerial bombs. Eyewitnesses
and early warning reports identified the aircraft as a Su-22, which only the Syrian air force
operates.
31.
The Commission identified three of the bombs as likely OFAB-100-120 and one as
a chemical bomb. Interviewees consistently stated that this latter bomb produced less noise
and less smoke than the other three, and that it released a gas which spread over a distance
between 300 and 600 meters. Photographs of remnants provided to the Commission by
interviewees further indicate an aerial chemical bomb was employed. Further, weather
conditions at 6.45 a.m. on 4 April were ideal for delivering a chemical weapon. The wind
speed was just over three kilometres per hour, with no rain and practically no cloud cover.
Under such conditions, the agent cloud would have drifted slowly downhill following the
terrain features at the location (roads and open spaces), in a southerly and westerly
direction.
32.
At least 83 persons, including 28 children and 23 women, were killed, and an
additional 293 persons including 103 children were injured after being exposed to gas
released by the chemical bomb. Based on bio-medical samples obtained during autopsies
and from individuals undergoing treatment in a neighbouring country, the OPCW FFM
found that these individuals were exposed to sarin or a sarin-like substance. Information
gathered by the Commission from victims, eyewitnesses, and medical personnel on the
symptoms suffered by victims is also consistent with exposure to sarin. None of the victims
had wounds or visible injuries, and all experienced a combination of the following
symptoms: foaming from the mouth and nose, contracted pupils, respiratory difficulties,
coughing, blue lips, pale or yellow skin, loss of consciousness, dizziness, convulsions,
vomiting, paralysis, and diminished heartbeat.
33.
In its investigation, the Commission considered and investigated all potential
scenarios, including claims put forward by Russian and Syrian officials. The Commission
has not, however, found any evidence to support the claim that HTS or armed groups had a
weapons depot in the area where the chemical bomb impacted. Satellite imagery shows
damage to a structure at a nearby grain silo which could correlate with the area where the
victims of the sarin release were found, though the silo and a nearby bakery were empty
following airstrikes last year. Furthermore, the Russian Federation Ministry of Defence and
the Syrian Minister of Foreign Affairs argue that the weapons depot was hit between 11.30
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a.m. and 12.30, while the evidence laid out above overwhelmingly indicates that the sarin
gas was released at around 6.45 a.m.
34.
Though the Commission cannot discount the possibility that interviewees did not
acknowledge the existence of a weapons depot out of fear of retaliation or out of loyalty to
HTS or armed groups, it notes that it is extremely unlikely that an airstrike against such a
depot could release sarin stored inside that structure in amounts sufficient to explain the
numbers of casualties recorded. First, if there had been such a sarin weapons depot
destroyed by an airstrike, the explosion would have burnt off most of the agent inside the
building or forced it into the rubble where it would have been absorbed, rather than released
in significant amounts into the atmosphere. Second, the facility would still be heavily
contaminated today, for which no evidence exists. Third, the scenario suggested by the
Russian Federation Ministry of Defence and the Syrian Minister of Foreign Affairs does not
explain the timing of the appearance of victims of sarin exposure — well before the time,
11.30 a.m., that the Russian Federation Ministry of Defence and the Syrian Minister of
Foreign Affairs provided for the attack. Finally, the impurities identified in the
environmental samples analysed by the OPCW indicate that the released agent had not been
purified. This rules out long-term storage of large amounts of sarin, which would have
required agent purification. If, on the other hand, the facility had stored the precursor
materials for sarin, an explosive destruction would not have released sarin into the air.
Moreover, had there been sarin production going on at the time of the attack, the amount of
agent would have been small and almost all of the agent would have been burnt off or
ended up as local contamination though not in the atmosphere — some agent release into
the atmosphere in such a scenario cannot be ruled out but it would not nearly be sufficient
to explain the number of casualties.
35.
In view of the above, the Commission finds that the claim that airstrikes hit a depot
producing chemical munitions or that the attack was fabricated are not supported by the
information gathered. On the contrary, all evidence available leads the Commission to
conclude that there are reasonable grounds to believe Syrian forces dropped an aerial bomb
dispersing sarin in Khan Shaykhun at around 6.45 a.m. on 4 April. The use of chemical
weapons is unequivocally banned under international humanitarian law. The use of sarin in
Khan Shaykhun on 4 April by Syrian forces constitutes the war crimes of using chemical
weapons and indiscriminate attacks, and violation of the prohibition on the use of weapons
designed to cause superfluous injury and unnecessary suffering. The manufacture, storage,
and use of sarin also violates the Chemical Weapons Convention and Security Council
resolution 2118 (2013).
36.
As noted above, the Commission further investigated the airstrikes which impacted
Khan Shaykhun after 11.30 a.m. It found that these airstrikes struck the al-Rahma medical
point while it was functioning solely as a civilian healthcare facility treating victims of the
chemical attack. Based on the fact that the medical point was struck with cluster incendiary
munition, which only Syrian and Russian air forces use, and that Russian and Syrian
officials acknowledged that after 11.30 a.m. the Syrian air force conducted airstrikes in
Khan Shaykhun, the Commission finds that there are reasonable grounds to believe that
either the Syrian and/or Russian forces conducted the airstrike against the al-Rahma
medical point. By bombing the al-Rahma medical point, which also destroyed ambulances,
Syrian and/or Russian forces committed the war crimes of deliberately attacking protected
objects, and intentionally attacking medical personnel and transport.
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Annex III
Life under siege and truces
1.
In the Damascus countryside mountain town of Madaya, the Commission first
documented Government forces using starvation as a weapon of war in late 2015. 1
Government forces alongside Hizbullah encircled Madaya in June 2015 as part of a military
offensive against the neighbouring town of Zabadani, tightening their siege around Madaya
in September, and imposing a complete blockade on goods into Madaya, Zabadani, and
neighbouring Bqine. Anti-personnel landmines were used to trap civilians inside Madaya,
while pro-Government snipers shot at those attempting to reach the water spring in Bqine,
including young children. By December 2015, residents in Madaya resorted to eating grass,
leaves, and cats which religious leaders were forced to officially sanction as permissible
(halal). Others recalled drinking boiled water seasoned with salt and cumin for breakfast
and dinner to stave off hunger pangs.
2.
In March 2015, armed groups primarily under the Jaish al-Fatah formation overtook
Idlib city and laid siege to the predominantly Shi’a towns of Fu’ah and Kafraya. They
immediately cut-off water and electricity to the besieged population. Though Government
forces were occasionally able to airdrop aid, armed groups only allowed humanitarian aid
convoys to enter the enclaves sporadically over the previous over two years, leaving up to
20,000 individuals in a perilous situation. Hospitals and clinics had no supplies, which led
to some women dying while giving birth. The United Nations, International Committee of
the Red Cross (ICRC), and Syrian Arab Red Crescent (SARC) were last granted access to
deliver humanitarian assistance to Madaya and Bqine, and Fu’ah and Kafraya in 14 March
2017, though aid had not been granted prior to that since November 2016.
3.
Similarly, in the eastern Damascus municipalities of Barza, Tishreen, and Qabun,
Government forces intensified an aerial campaign in February, decimating large swathes of
civilian infrastructure. By mid-March, they recaptured segments of a road between Barza,
Qabun, and Tishreen, severing any connection between the neighbourhoods, and, by May,
fully besieged all three areas whereafter no humanitarian aid was allowed to enter any of
the neighbourhoods. One interviewee in Qabun recalled the shortage of food, noting
civilians “did not even have dried bread to eat”.
4.
In order to draw an end the crippling effects of these sieges, a truce initially
negotiated in September 2015 was implemented in April this year concerning Madaya and
Zabadani (Damascus countryside), and Fu’ah and Kafraya (Idlib), collectively known as the
“Four Towns” agreement. Similarly, in May, local truces were implemented in Barza,
Tishreen, and Qabun (eastern Damascus). All truces have been finalised in either oral or
written forms, and, while the terms of each are unique to the besieged locality surrendering,
details provided by interviewees reveal numerous similarities between them which have
been observed over the period under review.
5.
The “Four Towns” agreement was entered into between Hay’at Tahrir al-Sham and
Ahrar al-Sham on the side of terrorist and armed groups, and Hizbullah, Iran, and Qatar on
the other. Elements of the agreement included: the departure of fighters and an unspecified
number of civilians from Madaya, Zabadani, and Bloudan towards Idlib (though the
Commission notes at least 5,000 left); departure of up to 8,000 pro-Government forces and
civilians and from Fu’ah and Kafraya; exchange of prisoners and corpses; and the release of
1,500 detainees by Government forces, primarily women. The agreement also included
evacuation of fighters from Yarmouk camp (Damascus), among other details.
6.
Local truces in Barza, Tishreen, and Qabun were all negotiated between
Government forces and armed groups, sometimes with the assistance of local council members,
__________
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and implemented in May. In Barza, the initiative to negotiate a local truce stemmed
primarily from the 1st Brigade of Damascus (a Southern Front affiliated armed group). It
stipulated that fighters would surrender heavy weapons, and that a set number of the
population would to leave to Idlib. In Tishreen, virtually the same conditions were applied,
though the entire civilian population was to evacuate. In Qabun, the local truce was
negotiated between Government forces and armed group leaders together with local council
delegates. The agreement was orally agreed to, and stipulated that fighters would surrender
heavy weapons, all tunnels leading to eastern Ghouta would be closed, and all civilians and
fighters would evacuate to Idlib. Though negotiations over prisoner exchanges occurred in
some cases, such exchanges were ultimately not carried out in these three municipalities.
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