
 

GE.17-13465(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 البند 4 من جدول األعمال

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 *تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية  

 موجز  
 ا  انتباكززعلززحن وززو ي زز   ال يزززال الفنززم يفززأ اءززجل أوززا  اعمبوةيززس الف  ءززس ال ززوةيس  

يف  ،  ويزثر قزو  انن زاالزدو  انن زاو والقزانو  الزدو  حاألساسءس للقزانو  لمبادئ ل ا  ساف  
تق يزز ، واتزززل  ولس ابلعلززحن املزززدنءي يف اءززجل أةجزززا  البلززد  وشززز ل ال زز   امل زززم ،املقززاا األول

ءزس اواعزد ضزفاف اا لنوسزءلس املفونزس انن زانءس اختذت مزن األط اف املتحاة س عملءات احصاة و 
مت التوتز  يت حمللءزس الزاتضمن  اهلدانت اد أ املدنءس ل ستم اة وإةغامبا علحن االست  ا  و الدع

لقززززا و   ززز و  وا أحءزززا  يف ال وعزززس وك ززز ل يف لزززال إدلزززر، ويف مضززززال   يزززم دم ززز ، ويفإلءبزززا 
 ط  لك املنامن ت ش اي دم   ات ااات أج   أدت إىل ت حء  املدنءي ا  ا  يف وت  ين 

يف هءئزززس ر يززز  ال زززاا والدولزززس انسززز مءس يف  انةها ءزززس ة لزززس  اجملموعزززات  واسزززتبدف  
ال زززءاةات  سزززتمدااابالفززز ا  وال زززاا واملقزززاتلي التزززا في جملموعزززات م زززلحس األالءزززات الدينءزززس 

 تف ضززا   شزد ال ئززاتالقناتزس وأشززذ ال هززامن  ومزن  ززي أون زز  امل ممزس والت ريزز ات االنتحاةيزس 
ك زززز  مززززن داشلءززززا   ومززززا مززززن م ززززا   لززززحن فءزززز   لززززك أوالنززززاوحو  لتلززززك اهلريمززززات األط ززززال 

ال وعزس  مزن  لزدينزحزوا   م ممزس مزدنءي ة سزءات ريز  ال اشزدين للزر حءزس اسزتبدف  حزي
أدى إىل هزو مزا و ل زءفءس، الطام زس اتنتمزي أغلبءزس سز ا ما إىل واللتزي  وك  ل احملات تي سا قا  

  ط     68 ءنبأ من  شمصا   96مقت  
وواتززززل  القززززوات اح ومءززززس ألزززز  اسززززتمداا األسززززلحس ال ءمءامءززززس ضززززد املززززدنءي يف  

، اسزتمدم  القزوات مزن هزذا احزواد  املناط  اخلاضفس ل زءط   املفاةضزس  ويف أشطز  حادرزس

__________ 
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اعويزززس ال زززوةيس غزززاو ال زززاةين يف  لزززد  شزززا  شزززءمو  عحافقزززس إدلزززر، مزززا أسززز   عزززن مقتززز  
غززاو ال لززوة   سال ززوةيالقززوات   مفقمبززأ مززن الن ززا  واألط ززال  واسززتمدم ع زز ات املززدنءي

           دم زززز   وواتززززل  القززززوات ال ززززوةيس  والغوطززززس ال زززز اءس  اك زززز ك يف كزززز  مززززن إدلززززر و ززززا
  استبداف امل ت  ءات والفاملي يف القطاع الطيب  أو ال وسءس أو االرنتا  مفا  

ضز ابت اعويزس الزيت ين زذها التحزالم الزدو  علزحن وي اوة اللرينس ال  ابلز  إوا  أرز  ال 
 ززززي اعءنززززس، عحافقززززس حلززززر، اي تتمززززذ اززززوات الززززواللت املتحززززد  األم ي ءززززس اءززززجل فاملززززدنءي  

املدنءس عندما شن  هريوما  علحن أحد امل اجد، واألعءا  االحتءاطات املم نس حمايس املدنءي 
ويف ال اس، أدت الفملءس اهلريومءس اليت تن ذها انن او  الدو  للقانو   ي    انتباكا  وهو ما 

تنقززززءأ الدولززززس ازززوات ازززوات سززززوةل الد ق اطءزززس حالءززززا  ابالشززز ايل مززززجل التحززززالم الزززدو  لصززززد 
شزززززمف، وت ءزززززد تقزززززاةي  ة  الغزززززاةات اعويزززززس  ١٩٠ ٠٠٠أك ززززز  مزززززن نززززززوك انسززززز مءس إىل 

يف  يزسجاة  اتوالتحقءقز شنبا التحزالم أسز  ت عزن اتز  وجز ك أعزداد كبز   مزن املزدنءي  اليت
  ال أ   هذا
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 مقدمة -أوالا  
الف  ءزس ال زوةيس، يف هزذا التق يز  تف ض عنزس التحقءز  الدولءزس امل زتقلس املفنءزس ابعمبوةيزس  -١

، اسزتنتاجااا املبنءزس علزحن أسزات التحقءقززات 34/26املقزدا عمز    قز اة  لزو حقزو  انن زا  
   (1)2017متوو/يولء   7إىل  2017 آ اة/ماةت 1اليت أج اا يف ال    من 

ص ززي واززد اتبفزز  اللرينززس منبريءززس ت ززتند إىل أفضزز  ةاةسززات عززا  التحقءزز  و ف ززات تق -٢
  احقام  

مقا لزس أج يزز  يف املنطقزس وانط اززا   339وت زتند املفلومزات الززواةد  يف هزذا التق يزز  إىل  -٣
  من جنءم 

واامززز  اللرينزززس سمزززجل واسزززتف اض ورلءززز  تزززوة سزززاتلءس وفوتوغ افءزززس وت زززريء ت فءزززديو  -٤
  غززززوسززززري ت طبءززززس  واط لفزززز  اللرينززززس أيضززززا  علززززحن ةسززززام  وةدت مززززن ح ومززززات ومنقمززززات 

 ح ومءس وعلحن تقاةي  تادة  عن األمأ املتحد  
وُي زتو  مفءزاة انربززات عنزدما ت ززو  اللرينزس اززد حصزل  علززحن  موعزس مورززو  هبزا مززن  -٥

حززواد  اقززاد ة  املفلومززات الززيت مت نبززا مززن اخللززوأ إىل وجززود أسززباىل وجءبززس تززدعو إىل االعت
 ززر   اززد اةتذي ُحززددت هويتززاملفنءززس اززد وافزز  علززحن النحززو املوتززوف وأ  الطزز ف احملززاةىل الزز

  االنتباكات املفنءس 
  وما وال ةفض إاتحس الوتول إىل اعمبوةيس الف  ءس ال وةيس يف ا  رقءقات اللرينس  -٦

 التطورات السياسية والعسكرية -اثنياا  
يف وت   التطوةات ال ءاسءس والف   يس  ملحوظا   شبدت ال    امل مولس ابلتق ي  ت اةعا   -٧

لتوتزز  الززد، عقززر وا   ونتءريززس لززذلك، ظبزز ت دينامءتززا   تل تززا ر األوىل يف غزز ىل البعلززحن ال زز
لزدا  الضزامنس مزايو  زي البألة/ 4إىل ات ا  خت ءم التوت  الذي أُ  ا يف إطاة حماداثت أستاان يف 

جززززا  الوسزززطحن ت كءزززا(، وال انءزززس يف األو انسززز مءس(  -ال  رزززس )االرزززاد ال وسزززي وإيززز ا  )ابوةيزززس 
 زززاحات ماا خي ززز  وال ززز اءس مزززن البلزززد حءزززس ال يززززال تنقزززءأ الدولزززس انسززز مءس يف الفززز ا  وال ززز

الفنزم  م زتولت اخن زاضشاسفس من األةاضي  وت   س يفس  واد أدى ات زا  خت ءزم التزوت  إىل 
 اآلونزس س دةعزا يفامل لح يف  فض املوااجل، عا يف  لك يف إدلزر وغز ح حلزر، ويف جنزوىل حمافقز

لززال  ززف  و    دم زز  تزززال متقلبززس يف املنطقتززي املتبقءتززي، أي شزز   غزز  أ  احالززس الاألشزز  
 و  داشلءزا ، يفا النزاوحوشاةج املناط  امل مولس ابت زا  خت ءزم التزوت ، يتفز ض املزدنءو ، وال سزءم

ل عنزززم س، ألعمزززااألةاضزززي الزززيت ي زززءط  علءبزززا، أو كزززا  ي زززءط  علءبزززا، تنقزززءأ الدولزززس انسززز مء
 اط     يف الوا  الذي تتدافجل فء  القوى ال اعلس لل ءط   علحن تلك املنمتزايد

ويف مطلززجل متوو/يولءزز ، ُعقززدت جولززس حمززاداثت شام ززس يف أسززتاان ل ت ززا  علززحن ط امزز   -٨
تن ءذ ات ا  خت ءم التوت  يف املناط  امل مولس    وعلزحن آلءزات ال تزد الزيت   زن أ  ت زم  ن ز  

ات فس للبلدا  ال  رس الضامنس ل ت ا   ومجل أ  ح ومس اعمبوةيس اوات ش طس أو اوات ع   يس 
__________ 

   ونيت أعضا  اللرينس هأ ابولو س جءو  ءنب و )ال مءو(، وكاةين كونءن  أ وويد، وكاةال دي   (1)
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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 

ااش م ألس التن ءذ ويتوازجل  زد  جولزس أشز ى مزن املباح زات يف مطلزجل آىل/أغ زطو  االت ا ، تن
وشزز ل اعولززس القادمززس، سززءتفي رديززد تلززك الط امزز  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  

 ال ا قس  إىل م تولت الفنم
واززد أكززد املبفززو  اخلززاأ لممززي الفززاا إىل سززوةل، سززتافا  دي مء ززتوةا، الززذي حضزز   -٩

وين زدا   ا اآلشز اآش  جولزس مزن احملزاداثت أ  عملءزيت أسزتاان وجنءزم اإجز ا ا  يفززو كز   منبمز
خلزززاأ ملبفزززو  اااهلززدف ن  ززز  أال وهزززو دعزززأ اعبززود ال امءزززس إىل وازززم إطززز   النززاة  وازززد عقزززد 

عمبوةيززس ح ومززس ا  حمززاداثت يف ألة/مززايو ومتوو/يولءزز   وشزز ل جولززس ألة/مززايو، ات قزز جززوليت
تا مززن القضززال ت ززم  ا ل ءاسززي، االنتقززال الف  ءززس ال ززوةيس واملفاةضززس علززحن مناا ززس اأة ززجل سزز  

  مزززن س األشززز  وانتززز ك الدسزززتوةي، وإجززز ا  انتمزززاابت، وم افحزززس انةهزززاىل  واشُتتمززز  اعولززز
ا املبفزززو  لززيت يبززذهلا اف ال ززوةيس يف جنءززم يف متوو/يولءزز   وةغززأ اعبززود الد و ززس حمززاداثت األطزز

 فس  فبءنمزا تصز  في واسزتزال اهلو  ال اتزلس  زي مواازم الطز اخلاأ، اي ُ   حماداثت مباش  ، وال
مل ززألس  ي مناا ززسأح ومززس اعمبوةيززس الف  ءززس ال ززوةيس علززحن تنززاول م ززألس م افحززس انةهززاىل ابزز  

وززو مززا يززنف  ءاسززي علززحنل ال ءاسززي، تززو  املفاةضززس األولويززس ملناا ززس عملءززس االنتقززال ال االنتقززا
اداثت جنءزم حمز(  ومن املق ة أ  تُفقد جولس اثمنزس مزن 2015)2254علء  ا اة  لو األمن 

 يف أيلول/سبتمرب  
ل وسزي متوو/يولء ، مت التوت  إىل ات ا  لوام إط   الناة  وساطس مزن االرزاد ا ٧ويف  -١٠

الواافززس يف  ال ززويدا و والززواللت املتحززد  األم ي ءززس، وهززو ات ززا  ي ززم  حمافقززات دةعززا والقنءطزز   
ز ةتزد ن زا  م كزإجنوىل البلد  ويبدف االت ا  إىل أتمي وتول امل اعدات انن انءس وي م  
ا  لحوظزمخن اضزا  لت ريء  انتباكزات وازم إطز   النزاة  وازد شزبدت األعمزال القتالءزس ابل فز  ا

 يف هذا احملافقات ال    منذ  د  س ل  االت ا   
وةغأ أ  م اةي أستاان وجنءم أح وا  فض التقدا، فإ  عدا وجود آلءات إن زا  ففالزس  -١١

ة من انطززززاوعززززدا توتزززز  األطزززز اف إىل ات ززززا  ألزززز  علززززحن األولززززولت الززززيت ينبغززززي إدةاجبززززا ضزززز
لزحن عملءزس الت زا  عا ز  اللرينزس تزدعو إىل يضف ا  هذا التقدا  وما ان  ال ءاسي األوسجل نطااا  

ت ااززات ان إ زز اا سءاسززءس شززاملس للريمءززجل وعلززحن واززم نطزز   انة يف اءززجل أوززا  البلززد  ززدال  مزز
  تنحص  يف مناط   فءنبا 

ومززن الناحءززس الف ززز  يس، ظلزز  شطزززو  اعببززس اث تززس  وجززز  عززاا يف املنطقزززس الغ  ءززس مزززن  -١٢
ما اخلطزززو  احملءطزززس ابملنزززاط  امل زززمولس ابت زززا  خت ءزززم التزززوت  اعمبوةيزززس الف  ءزززس ال زززوةيس، وال سزززء

دةعززا وإدلززر وشزز   دم زز  ولززال  ززف  أمززا يف لززال  ززاا، فقززد ك   زز  القززوات اح ومءززس  يف
واملءلء زززءات املوالءزززس هلزززا، منزززذ نء زززا /أ  ي ، حماوالازززا ال امءزززس إىل اسزززتفاد  سزززءط اا علزززحن منطقزززس 

  ك زززز  ويتززززا ومززززوةيل واللطامنززززس  واززززد جززززا ت هززززذا احملززززاوالت اامل لززززس االسزززز اتءرييا الززززيت ت ززززم
إىل التقدا يف أةض املءزدا  مصزحو س  غزاةات جويزس علزحن هزذا املواازجل، وأيضزا  علزحن منطقزس  ال امءس

جنززززوىل إدلززززر املتاوززززس، حءززززس واززززجل هريززززوا شززززا  شززززءمو  الززززذي اسززززتمدم  فءزززز  األسززززلحس 
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  وإ ا سززززززءط ت اززززززوات ح ومززززززس اعمبوةيززززززس الف  ءززززززس ال ززززززوةيس (2)نء ززززززا /أ  ي  ٤ال ءمءامءززززززس يف 
واملءلء ءات املوالءس هلزا علزحن هزذا امل لزس، فإ زا ست  زر موافزا  اسز اتءريءا    نبزا مزن االنطز   

 ملواجبس اجملموعات امل لحس يف إدلر  
داشلءزززا  وأدت  موعزززس مزززن الفوامززز  يف إدلزززر، عزززا يف  لزززك تزايزززد ت كزززز أعزززداد النزززاوحي  -١٣

 دةجس كبز    ط  الفنمواالاتتال  ي  تلم اجملموعات امل لحس، إىل تف يض ال  ا  املدنءي خل
ي هءئززس ملحززوب  زز للغايزس  ففلززحن مززدى األشززب  ال  رززس املاضززءس، تزايزدت حززواد  االاتتززال   زز  
لززيت كانزز  ا)ةها ءززس ر يزز  ال ززاا، الززيت تضززأ  فصززام  متط فززس تقودهززا  موعززس جببززس فززتح ال ززاا ان

ا  وما ان ك هلملوالءس اابسأ جببس النص  (، وح كس أح اة ال اا واجملموعات األش ى  تف ف سا قا  
ملباشز   اشزتباكات التحال ا  ك مها يتناف زا  علزحن ال زءط   علزحن أجززا  مزن إدلزر مزن شز ل اال
 وفبا،  تزدد إىلجزوعملءات االشتطاف واالغتءال  ويتنافو التحال ا  أيضا  علحن ضزأ مقزاتلي 

مزززا ل زززا    كاعزززا يف  لزززك األشزززماأ الزززذين مت إج  هزززأ مزززن املنزززاط  الزززيت كانززز  حماتززز   يف 
ءزس، اجملزالو احملل   وأعضزا تتف ض الفنات  ال اعلس من املدنءي الناوحي داشلءا ، عن فءبأ الن زطا

ر يزز   سضززا  هءئززلتبديززدات واعتقززاالت متزايززد    ززبر أن ززطتبأ املن ززقس، وال سززءما مززن ابزز  أع
قلز  ابلز  إوا  ل ت زف   ال اا  وةغأ اخن اض وت   الغاةات اعويس علحن إدلزر، فزإ  اللرينزس ال تززا
منزاط  يوجزد  دامبا يفاحالس الداشلءس يف هزذا احملافقزس يف ظز  ات زاع نطزا  حزواد  االاتتزال واحتز
 افءس نءس كن افءبا ما يقدة  زها  ملءو  شمف من الناوحي داشلءا  يفء و     م اعد  إ

وعززز و  علزززحن  لزززك، ال يززززال مفقزززأ األشزززماأ النزززاوحي داشلءزززا  يف املنزززاط  اخلاضزززفس  -١٤
امل زاعد   صزول علزحنل ءط   اح ومس أو اجملموعات امل زلحس أو انةهزا ءي وزدو  تزفو س يف اح

ض   ويف  فزززانن زززانءس إمزززا   زززبر رويززز  وجبزززس هزززذا املفونزززس أو   زززبر تفزززذة احصزززول علءبزززا
 الفم  انن او يف  ال  ، واد أتر  الفقوابت االن  اديس من إضفاف ادة  اعبات ال اعلساملناط

 احمللءس  األسوا  علحن تقدمي امل اعد    بر اةت اع األسفاة والس تواف  ال لجل األساسءس يف
وعلحن النقءض من الوضجل يف اعز  الغ ح من البلد، شبدت شطزو  جببزات القتزال يف  -١٥

س اعمبوةيزس وات ح ومزازألش ى تغ ا  هام   ش ل األشب  ال  رزس املاضزءس  فقزد ن ز ت األجزا  ا
   هبزدف اسز دادد  التزوتالف  ءزس ال زوةيس واملءلء زءات املوالءزس هلزا مقزاتلي شزاةج منزاط  خت ءزم حز

بلززد  وسزز  الم ززاحات شاسززفس مززن األةاضززي مززن ابضززس تنقززءأ الدولززس انسزز مءس، وابلتحديززد يف
  الزززوة  افقززس ديززال سززءما يف حلززر و ززف وال اززس ووتززوال  إىل األطزز اف ال زز اءس مززن حموشزز ا ، و 

ال ززوةيس   - ااءززس دود الفومتتززد األةاضززي امل زز د  يف اآلونززس األشزز   إىل أجزززا  اسزز اتءريءس مززن احزز
 6ة/مززززايو وأل 18ويف هززززذا الصززززدد، أتززززا   غززززاةات  جويتززززا  شززززنتبما الززززواللت املتحززززد  يف 

د األةدنءززس لززحن احززدو عءزز  اافلززس اززوات موالءززس للح ومززس يف منطقززس التنززم االسزز اتءريءس حزي ا /يون
 ع علءبا   د   املتناو  والف ااءس، األم  الذي اد يثدي إىل تصفءد حد  التوت ات يف هذا املنطقس

وشزز ل األشززب  القلءلززس املاضززءس أيضززا ، حققزز  اززوات سززوةل الد ق اطءززس م اسززر كبزز    -١٦
الدولس انس مءس يف ال اس اليت أعلنتبا هذا اجملموعس انةها ءس عاتمس هلا  واد مت  ن  ضد تنقءأ 

اوات سوةل الد ق اطءس، اليت تتألم من اوات ك ديزس ت زم  وحزدات  ايزس ال زفر واجملموعزات 
__________ 

نء ززا /أ  ي ، شززن  اززوات الززواللت املتحززد   ٧علززحن اهلريززوا ال ءمءززامي الززذي اسززتبدف شززا  شززءمو  يف  ةدا   (2)
  م   الزيت اسزتبدف  أ  الطزاغاة  ابلقذامم االن ءا ءس علحن ااعد  ال زف ات اعويزس الزيت ادعز  الزواللت املتحزد

  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 ازززس وهزززي ُتطبززز  حصزززاةا  ففزززاال  علءبزززا  وت ءزززد التقزززاةي  ة  ع ززز ات اآلالف مزززن املزززدنءي ابتزززوا 
حماتزززز ين يف ظزززز  اسززززتم اة احتززززداا اتززززال ال ززززواةع  ززززي اززززوات سززززوةل الد ق اطءززززس وتنقززززءأ الدولززززس 

شززمف مززن النززاوحي داشلءززا  مززن املدينززس اب ززاا  ٢٠٠ ٠٠٠انسزز مءس  واززد فزز   مززن املدينززس وهززا  
األةاضزي الززيت ت زءط  علءبززا اززوات سزوةل الد ق اطءززس  وتفز ىل اللرينززس عززن القبزا إوا  مصزز  املززدنءي 

 مدو   60 000و 50 000الذين ال يزالو  حمات ين يف مدينس ال اس والذين ي اوك عددهأ  ي 
وةغززأ أ  ات ززا  خت ءززم حززد  التززوت  املززربا يف أسززتاان أدى إىل اخن ززاض حززد  الفنززم إىل  -١٧

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 زز أ نحزز ل ال زز ا يف 
 منززاط  مفءنززس، فإنزز  ضمزز  أيضززا   ززذوة ال ززقا  أل  هززذا اعبززات تن ززد أهززدافا  متنااضززس تنااضززا  

و فءد  ك  البفزد عزن  هام    وغالبا  ما ت تب  هذا األهداف عصاحل إالءمءس أو دولءس أوسجل نطااا  
  مصاحل ال فر ال وةي اليت ينبغي أ  ت ود يف إطاة عملءس إ ا  النزاع و نا  ال  ا 

 اهلجمات اليت استهدفت السكان املدنيني -اثلثاا  
 حاالت احلصار -ألف 

علززحن املززدنءي أك زز  مززن أي  مأسززاول   اا احصززاة كوسززءلس للحزز ىل أترزز ا  لقززد أرزز  اسززتمد -١٨
 ٦٠٠ ٠٠٠أسززلوىل آشزز  اسززتمدمت  األطزز اف املتحاة ززس  ويف الوازز  الزز اهن، ال يزززال أك زز  مززن 

ةجزز  وامزز أ  وط زز  سززوةي عززالقي يف موااززجل حماتزز   يف شزز  أوززا  البلززد يفززانو  فءبززا مززن أشززد 
وشزز ل ال زز   اءززد االسززتف اض، واتززل  األطزز اف املتحاة ززس القزز وف ا ززاو  يف أغلززر األحءززا   

حمات   ال  ا  احملات ين واستغ ل عملءات إيصال املفونس إلزءبأ نةغزامبأ علزحن االست ز ا يف 
حمافقززات دم زز  وةيززم دم ززز  وديزز  الزززوة و زززف وإدلززر  وتت ززأ عملءزززات احصززاة هززذا عزززا 

امءززس والصززحءس احءويززس وغ هززا مززن انمززدادات ضززد   صززوة  ةوتءنءززس مززن منززجل نيصززال املززواد الغذ
األساسءس إىل اعءوىل احملات  ، فض   عن شن هريمات ع وامءس وتفمد استبداف البنءس التحتءس 
املدنءززس، عززا يف  لززك امل ت زز ءات، مززن أجزز  إضززفاف القززدة  علززحن مواتززلس الفززءش رزز  سززءط   

يف ح يزززس التنقززز ، واحززز  يف الغزززذا   طززز يف النززززاع  وتزززثدي هزززذا األسزززالءر إىل اح مزززا  مزززن احززز 
ك   من األحءزا ،   يف ال ايف، واح  يف التفلءأ، واح  يف احصول علحن ال عايس الصحءس وكذلك،

  اح  يف احءا  
واززد انتبزز   فززض حززاالت احصززاة شزز ل ال زز   امل ززمولس ابلتق يزز    ضزز  التوتزز  إىل  -١٩

د مناا زتبا ابلت صزء  أدانا(  ففلزحن سزبء  امل زال، هدنس حملءس لل  ات ااات نج   ال  ا  )ت  
، تن ءذ االت زا  املفز وف ابسزأ ات زا  البلزدات األة زجل، الزذي  ٢٠١٧ دأ اعتباةا  من نء ا /أ  ي  

، وهزززو يتفلززز   بلزززدي مضزززال والز زززداو ٢٠١٥كزززا  ازززد جززز ى الت زززاوض علءززز  يف أيلول/سزززبتمرب 
فقززس إدلززر  وازززد جزز ى الت ززاوض علززحن هزززذا عحافقززس ةيززم دم زز ، و لززدي ال وعزززس وك زز ل عحا

االت ا  مجل اجملموعات امل لحس ور  ةعايس دول اثل س ساعدت يف التوت  إلء   ويف ألة/مايو، 
               ت ززززاوض م ززززثولو  موالززززو  للح ومززززس ووسززززطا ، مززززن جبززززس، وأفزززز اد ات فززززو  جملموعززززات م ززززلحس 

ات هدنززس ون ززذوها يف أحءززا   زز و  وت زز ين و/أو ة لززو  ززالو حملءززس، مززن جبززس أشزز ى، علززحن ات اازز
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والقزززا و    ززز   دم ززز   ويززز د يف امل فززز  ال الزززس وتزززم مزززوجز لقززز وف احصزززاة الزززيت يقاسزززءبا 
املززززدنءو  يف هززززذا املنززززاط  إىل جانززززر ت اتززززء  عززززن عملءززززات الت ززززاوض علززززحن هززززذا االت ااززززات 

ا ات اازات إجز  ، األمزز  واألح زاا الزواةد  فءبزا  وت زم  اءزجل ات اازات اهلدنززس امل زاة إلءبزا أعز 
 الذي أدى إىل نزوك آالف املدنءي ا  ا  من تلك املناط  

 املصاحلة احلكومية  -١ 
 فزززد توازززم األعمزززال القتالءزززس ابل امززز  وتن ءزززذ ات اازززات اهلدنزززس يف البلزززدات األة زززجل ويف  -٢٠

 فءززنبأ مززن سزز ا  املنززاط   أحءززا   زز و  وت زز ين والقززا و ، منفزز  القززوات املوالءززس للح ومززس أفزز ادا  
احملاتزز   سززا قا  مززن البقززا  يف تلززك املنززاط  مززا اي يززدشلوا يف عملءززس مصززاحس،  ءنمززا اي تِّززتح لغزز هأ 

 الصززززادة يف متزززززوو/ ١٥ف تززززس املصزززززاحس  وت ززززتند هزززززذا املصززززاحات إىل امل سزززززوا الت زززز يفي ةازززززأ 
ت ززلءأ أن  ززبأ وسزز حبأ، وت ززم  الف ززو الفززاا عززن اءززجل األفزز اد الززذين يبززادةو    ٢٠١٦ يولءزز 

عززن فززءبأ ال ززاةو  مززن وجزز  الفدالززس  وي ززم  هززثال  األفزز اد عمومززا  املقززاتلي واملززدنءي املطلززو ي 
 للفدالس   بر ان قاابأ أو ه وهبأ من اخلدمس الف   يس  

والواازززجل أ  عملءزززس املصزززاحس ازززد م  نززز  القزززوات اح ومءزززس مزززن تصزززنءم ال ززز ا  علزززحن  -٢١
ش ل ف و الزذكوة الزذين هزأ يف سزن القتزال والزذين عزاد  مزا تز اوك أعمزاةهأ أسات والمبأ، من 

عامزززا  وتق زززءمبأ إىل فئتزززير فئزززس أعضزززا  اجملموعزززات امل زززلحس واملطلو زززو   45عامزززا  و 18 زززي 
  ززنبأ البقززا  يف تلززك املنززاط  ويواجبززو  شطزز  االعتقززال إ  هززأ ففلززوا  لززك،  للفدالززس الززذين ال

حن إعزز   والمبززأ للح ومززس  وُي ززمح ألفزز اد هززذا ال ئززس األشزز   ابلبقززا ، وفئززس الززذين يوافقززو  علزز
ول نبأ ُون دو  ا  ا  إما يف ت وف الوحدات احمللءس التا فس لقوات الدفاع الوطين أو يف تز وف 

يُ سزززلو  إىل اعببزززس يف تززز وف اعزززءش ال زززوةي  فزززد إشطزززاة مدتززز  سزززتس  ازززو  شزززب  ع ززز  يس، أو
قززاةي  ة   فززض الززذكوة الززذين هززأ يف سززن القتززال ُجن ززدوا يف تزز وف أشززب   ويف  زز و ، أفززادت ت

  يوما   15يف غضو   ااوات حصن الوطناوحد  حملءس ت محن 
غززز  أ  شءززززاة املصزززاحس اي يُززززتح عمءززززجل املزززدنءي  ف ززززي مضززززال، اي يزززتح شءززززاة املصززززاحس  -٢٢

ر مززن املززدنءي امل ززموك للفززاملي يف  ززال ال عايززس الصززحءس   ززبر عملبززأ يف اجملززال الطززيب  وطُلزز
هلأ ابلبقا  يف مضال انع   عن والمبزأ للح ومزس يف  ءزاانت ةبزوة   بصزمات أتزا فبأ،  ءنمزا 
شضزززجل آشززز و  أيضزززا  لفملءزززات رززز  عزززن شل ءزززااأ  وأوضزززح مزززدنءو  يف  ززز و  أيضزززا  أ  مزززن  زززي 

 زززال انغارززززس  ال ززز ا  الزززذين اي ت زززملبأ عملءزززس املصزززاحس أعضزززا  اجمللزززو احمللزززي والفزززاملو  يف
والن زززطا  وأفززز اد أسززز  املقزززاتلي  وشضزززجل املزززدنءو  الزززذين للزززتبأ عملءزززس املصزززاحس يف  ززز و  لزززذات 
انج ا  الذي اتُبجل يف مضال  ورد  مدنءو  من س ا  هزاتي املنطقتزي أيضزا  عزن وجزود ازوامأ 

فاةضزس  وه زذا، ةمسا  األف اد الذين اي تف ض علزءبأ املصزاحس   زبر تفزاط بأ مزجل  موعزات امل
إىل أمزاكن املزدنءي املن زقي علزحن ال زوا  و موعات مزن املقاتلي نزوك أدت عملءس املصاحس إىل 

  من ش ل عملءات انج   املنقمس أش ى 

 القسريوالنزوح اتفاقات اإلجالء  -٢ 
مززا نصزز  االت ااززات الززيت أُ  مزز   ززي القززوات املوالءززس للح ومززس واجملموعززات امل ززلحس فء -٢٣

خيزف البلزدات األة زجل )والزيت مت التوتز  إلءبزا ع زاعد  دول اثل زس( وأحءزا  القزا و  و ز و  وت زز ين 
علحن إج   أعداد حمدد  من املقزاتلي واملزدنءي  وال وزوو لمطز اف يف نززاع م زلح غز  دو  أ  



A/HRC/36/55 

9 GE.17-13465 

دنءي املفنءزي ألسزباىل تتفلز  ابلنززاع إال إ ا ااتضزحن  لزك أمزن املز ،أيم وا   حء  ال  ا  املدنءي
   (3)أو ألسباىل ع   يس ااه  

، منززجل تفزز ض املززدنءي واززد تززربة االسززت نا  القززامأ علززحن أمززن املززدنءي أسززباىل منبززا، مزز     -٢٤
خلطززز  ج زززءأ  وال وزززوو ت حءززز  املزززدنءي ألسزززباىل إن زززانءس يف احزززاالت الزززيت ت زززو  فءبزززا األومزززس 

س، عززززن سززززلويل غززز  اززززانوو مززززن جانززززر أحززززد انن زززانءس امل ززززببس ل حززززءلبأ، م زززز  التريويزززجل، انازززز
  مث إ  االلتزاا انن او املتم   يف إج   اع ححن وامل ضحن من مناط  النززاع (4)األط اف املتحاة س

  (5)ي  ي يف اءجل األواات، ومن مث، فبو ال يقتص  علحن فز   انجز   عوجزر تلزك االت اازات
متلءبززا الضززز وة  الف زز  يس تربيزز ا  يقزززوا علززحن دوافزززجل وال وززوو أيضززا  تربيززز  إجزز   املززدنءي ألسزززباىل 

   (6)سءاسءس
شمصا  مضال متريبزس  2 350حافلس تق  حوا   60نء ا /أ  ي ، غادةت  ١٤ويف  -٢٥

يف الوا  إدلر  و  إىل منطقس ك اج ال اموسس عدينس حلر، ونُق  أولئك األشماأ  فد  لك إىل
يف غزز ىل  س وك ز ل اب زاا حزي ال اشزدينشزمف ال وعزز 5 000حافلزس تقز   75ن  ز ، غزادةت 

حافلزس أشز ى  ١١نء زا /أ  ي ، غزادةت  ١٩يف أدانا(  و  43-٣٩مدينس حلر )انق  ال ق ات 
لزززحن منطقزززس هزززو مزززا أشو تقززز  مقزززاتلي ومزززدنءي مضزززال والز زززداو واملنزززاط  اجملزززاوة  اب زززاا إدلزززر، 

شزز و  مززن ال وعززس تزز  ومززدو آمقا 3 000 يمززن سزز ا ا  ويف الءززوا ن  زز ، ُأجلززالز ززداو متامززا  
 وك  ل إىل حي ال اشدين 

ويف ش   دم ز ، جز ت عملءزات إجز   املقزاتلي واملزدنءي مزن  ز و  يف رز   جزوالت  -٢٦
مزايو  ألة/ ١٢يف  ألة/مايو  ويف حي ت ز ين، أجلزي اءزجل املقزاتلي واملزدنءي ٢٠و ١٢و ٨يف 

حافلزس  70للز  و ألة/مزايو  14 جز ت يف ويف القا و ، نقم  جولتا إج   ةمء ءتا ر األوىل
ريمززا  للزز   ححافلززس  وأعقبزز  عملءززات انجزز   هززذا عملءززات أتززغ   80 ءنمززا للزز  ال انءززس 

مززدو  وأ لززز  مقاتزز  و  ٦ ٠٠٠ألة/مززايو  وغزززادة القززا و  حززوا   ١٥حافلززس يف  20كزز  منبززا 
   لا فق  ملغادة  املنطقسأ ضفس  ألة/مايو، أي أ أ أُمبلوا ١٢املدنءو     و  اهلدنس احمللءس يف 

واززد دأ زز  القززوات اح ومءززس واجملموعززات امل ززلحس علززحن منززجل عملءززات إجزز   اع حززحن  -٢٧
اهلدنزس( ويزتأ  ات اازات وامل ضحن مزن املزدنءي واملقزاتلي ألسزباىل إن زانءس حز  ي ت زلموا )يف إطزاة

لتبززادل ملءززات ا ززاوض علززحن عت ززمح الج مبززأ إال يف حززاالت اندة  عنززدما مت الت إج  هززأ، واي
 اا األن زا  الزيتىل استمد ي البلدات األة جل  فقد  ك  مدنءو  من القا و ، م   ، أ أ اضط وا إ

  املتمز د  ازد  ال صزامت    القا و  ابلغوطس ال  اءس  دم   نج   اع ححن ةغأ أ  االاتتزال  زي
  أر  علحن إم انءس الوتول املنتقأ إىل تلك األن ا  

__________ 

 )ىل( 129اجمللد األول، القواعد، القاعد   القانو  الدو  انن او الف يف،انق  اللرينس الدولءس للصلءر األ  ،  (3)
 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations ofانقز   (4)

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   
   109القاعد   القانو  الدو  انن او الف يف،اللرينس الدولءس للصلءر األ  ،  (5)
 ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions ofانق ، (6)

12 August 1949 (Geneva, 1987), para. 4854   
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و كزز  املززدنءو  الزززذين اززا لتبأ اللرينززس أ زززأ اختززذوا اززز اة ال حءزز  مززن املنزززاط  الززيت كانززز   -٢٨
  امبأ شءاة آش ا ي ن أمعنبأ وأ أ وافقوا علحن مغادة  املنطقس ألن  ااي حمات   يف ال ا   ةغما  

ا ي ونزو    أ زأ اياملدنءو  تلح  الن ا  واألط ال ةةابىل األس  الذكوة  ويف مضال، أكد وغالبا  ما
يف القززوات  قززس كافءززسرةاغبززي يف التملززي عززن أةاضززءبأ وةتل ززااأ ول ززنبأ ةحلززوا أل ززأ ال ي قززو  

قززتبن يف ن وعزدا راح ومءزس  وةوت  فزض الن ززا  يف مضزال، مزز   ، أ  شزوفبن مززن  نءزد أ نززامب
   شززززفوةهأالقززززوات اح ومءززززس  وجزززز  عززززاا جف هززززن ي فضززززن املصززززاحس  وةوى مززززدنءو  آشزززز و  أ

ةهزأ  و كز  إىل دل خلوف ن    دففبزأ إىل ال حءز  إىل إدلزر وأرز  أيضزا  علزحن حقبزأ يف الفزود اب
فززودوا إىل  ززأ لززن ي فضززبأ أ ززأ خي ززو  التفزز ض ل نتقززاا أو الفنززم أو االعتقززال، م زز ين إىل أ

فزززود  إىل   يف الدلةهزززأ حززز  إ ا أتزززءح هلزززأ هزززذا اخلءزززاة،  ءنمزززا فقزززد آشززز و  األمززز  إىل حزززد كبززز
 ل  علءبا  أو استو  هأ  واد علأ  فضبأ اآلش  أ  القوات املوالءس للح ومس  ب  م اكنبأدلة 
ويف ك  ل أيضا ، ةوى األشزماأ الزذين أج يز  مقزا  ت مفبزأ كءزم أجزرباأ ظز وف  -٢٩

أ زززا    األشزززماأامززز أ  مزززن هزززثالاحصزززاة علزززحن ال حءززز  البلزززدتي ةغزززأ ةغبزززتبأ يف البقزززا   وةوت 
شز ى إىل أ  أشاةت أ يفانو  علحن وو متزايد من سو  التغذيس احاد،  ءنما شاهدت أط اهلا وهأ

ل حء   وأعز ىل ي إىل اوحاالت ت  ي األم اض اليت   ن الواايس منبا دفجل املدنء تزايد اهلريمات
ىل إالفزززود   األشزززماأ الزززذين أج يززز  مقزززا  ت مفبزززأ يف ك ززز ل أيضزززا  عزززن شززز  بأ يف إم انءزززس

   إج مبأ منباو دلةهأ 
وك  ا  ما أ  م  اجملالو احمللءس يف املناط  اخلاضفس ل ءط   املفاةضزس مزذك ات ت زاهأ مزجل  -٣٠

اجملموعات امل زلحس مزن أجز  رديزد امل زثولءات وأتكءزد تز س أعضزامبا كم زثولي منتمبزي يف 
هءئزززات ح زززأ شزززب  مزززدو  وعلزززحن الززز غأ مزززن  لزززك، فزززإ  الزعمزززا  ال ءاسزززءي احمللءزززي، كمم لزززي 

لح ومززززس أو للمريموعززززات امل ززززلحس، و احمللءززززس، والقززززاد  الف زززز  يي، كاملقززززاتلي املززززوالي لاجملززززال
  وعززز و  علزززحن (7) ل زززو  الصززز حءس ال ومزززس للموافقزززس علزززحن ات اازززات انجززز   ابسزززأ املزززدنءي ال

 لك، وةغأ م اةكس  فض املنقمات انن انءس يف تء   عملءات انج    زدةجات مت اوتزس، عزا 
ت  ين، فزإ  حي م اةكس اهل ل األ   الف ح ال وةي يف عملءات انج   من مضال و يف  لك 

   (8)م اةكس تلك املنقمات ال  ف  ال حء  الذي تنطوي علء  تلك الفملءات أم ا  اانونءا  
والج   املدنءي إىل حدود حمافقس إدلر، عن فءبأ األطبا  والفزاملو  يف  زال انغارزس  -٣١

                ال فلزززيوموظ زززو منقمزززات اجملتمزززجل املزززدو وأعضزززا  اجملزززالو احمللءزززس،   زززبر تفزززاط بأ  والن زززطا 
أو املتصوة مجل ال صام  املفاةضس، تتم ن القوات اح ومءس من تن ءذ اس اتءريءس حز ىل متفمزد ر 
ففملءزززات نقززز  ال ززز ا  يف هزززذا ال زززءا  تُبفزززد الفناتززز  املفاةضزززس ومثيزززديبا علزززحن حزززد سزززوا  إىل 

بقزا  م ا  واحد يف املنطقزس ال زمالءس الغ  ءزس مزن اعمبوةيزس الف  ءزس ال زوةيس  وال وزوو للمزدنءي ال
يف دلةهززأ ابسززت نا  مززن تُتززاك لزز  ف تززس إعزز   والمزز  للح ومززس يف إطززاة عملءززس مصززاحس  و وجزز  
عزاا، يبززدو أ  عملءزات انجزز   الزيت رززد  يف شز  أوززا  البلزد ت مززي إىل إدشزال تغءزز ات علززحن 

__________ 

 ”International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka “Tutaانقز  (7)

and Vinko Martinović, aka Štela, trial judgment, IT-98-34-T, 31 March 2003, para. 523   
 Prosecutor v. Milomir، يضا  أ؛ وانق  Prosecutor v. Milomir Stakić, appeals judgment, para. 286انق   (8)

Stakić, trial judgment, IT-97-24-T, 31 July 2003, para. 683   
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أ مززن شزز ل إعززاد  ت زز ء  اواعززد الززدع ال كءبززس ال زز انءس ال ءاسززءس يف اعءززوىل احملاتزز   سززا قا  
 ال ءاسي وتفزيزها  

وعملءات انج   هزي ةحز ت لم زس وحم وفزس ابملمزاط  كمزا يتضزح مزن اهلريزوا الزذي  -٣٢
أدانا(   لك أ   43-٣٩نء ا /أ  ي  )انق  ال ق ات  ١٥استبدف اافلس يف حي ال اشدين يف 

مفبزأ سزوى  املدنءي الذين مت إج  هأ من مضال و ز و  وت ز ين والقزا و  اي ي زتطءفوا أ  ضملزوا
القلءززز  مزززن ةتل زززااأ، واي يزززتأ إج  هزززأ إىل وجبزززات  امءزززس مزززن اشتءزززاةهأ، واي ُاءزززأ هلزززأ ظززز وف 
م ضزززءس مزززن حءزززس املزززأوى والنقافزززس والصزززحس وال ززز مس والتغذيزززس ال وهزززأ يف طززز يقبأ إىل إدلزززر 

 عند وتوهلأ إلءبا  وال
يف مداةت يف إدلر اي ت زن واد ج ى إيوا   فض َمن ةحلوا من مضال و  و  يف البدايس  -٣٣

مبءززأ  كمززا ينبغززي السززتقباهلأ  وانتقزز  آشزز 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 

إدلر ويفانو  من    و ءنما ال يزال املدنءو  يفء و  ر  القصم يف اءجل أوا  حمافقساابم سا
 ١٣نقف يف املفونس ويتف ضو  آلاثة احتداا االاتتال فءما  زي اجملموعزات امل زلحس )انقز  ال قز   

أعزز ا(، فززإ  الوجبززات النبامءززس ملززن نقلززوا مززن  لززدي ال وعززس وك زز ل املتفززاط تي مززجل اح ومززس هززي 
 مناط  شاضفس ل ءط   اح ومس يف حمافقات  ف وط طوت وال  اءس 

وابنضافس إىل  لك، أفادت تقاةي  ة  اح ومس ن ذت تدا   ت  يفءس لتري يزد ال ز ا   -٣٤
املفاةضززي مززن ةتل ززااأ وأ ززا اختززذت تززدا   اانونءززس وإداةيززس ملنززجل النززاوحي مززن ت ززريء  ةتل ززااأ 
اخلاتزززس أو االحت زززاب هبزززا  وت ززز   امل اسزززءأ ال  سزززءس الزززيت تزززدةت يف اآلونزززس األشززز   احضزززوة 

ل مصززي لت ززريء  سززندات مل ءززس األةاضززي والطفززن فءبززا يف اءززجل أةجززا  البلززد  وهززذا ال زز و  ا
الززيت تقتضززي احضززوة ال مصززي لت ززريء  سززندات مل ءززس األةاضززي أو الطفززن فءبززا  فزز   ايززس 
املمتل ززات أمزز ا  شززب  م ززتحء  علززحن ال  زز  مززن ال جئززي والنززاوحي داشلءززا   وةعززا ي ززو  الغزز ض 

األدوات القانونءس وانداةيزس أيضزا  الضزغ  علزحن  فزض ال ز ا  وإجبزاةهأ علزحن من استمداا هذا 
ابول املصاحس وإال فقدوا ةتل ااأ  غ  أ  هذا التدا   اد رد  األرز  املفزاكو  ززلد  ح مزا  
شزز امح كبزز   مززن ال زز ا  مززن حقززوابأ وتفقءززد مززا يُبززذل يف امل ززتقب  مززن جبززود لت ززويس النزززاع 

 يف  ايس املطاف  ورقء  املصاحس
ا ل يزس   زأ  ح كتز  أو وجبتز     أي مدو اي ي تطجل اختا  ا اة ويفترب االت ا  علحن إج -٣٥

أمززز ا  غززز  ازززانوو  وال يوجزززد مزززا يزززدل علزززحن أ  أل  مزززن عملءزززات انجززز   اسزززتوف  االسزززت نا ات 
مزز  سززز ا  امل ززموك هبززا علززحن أسززات أمزززن املززدنءي أو ألسززباىل ع زز  يس ازززاه    ومززن مث، فززإ  أ

مضزال و ز و  املفاةضزي الشز   البلزدتي وإجز   اءزجل سز ا  ال وعزس وك ز ل وأمز  اءزجل ال ز ا  
الشززز   ت ززز ين ي ززز   ج  زززس حززز ىل تتم ززز  يف ال حءززز  الق ززز ي  وازززد تلقززز  اللرينزززس مفلومزززات 

 متنااضس عن وجود مدنءي يف الز داو وا  إش مبا  

 أفرادها رهائناستهداف األقليات الدينية وأخذ  -ابء 
علززحن غزز اة مززا ففلتزز  القززوات اح ومءززس، عبززأت اجملموعززات امل ززلحس اواعززد دعمبززا طءلززس  -٣٦

فزز   النزززاع، وهززو مززا  لززحن يف احتزززداا التززوت ات الدينءززس وأدى إىل اةت ززاىل أعمززال عنززم طام ءزززس 
س الصززززبغس ضززززد املززززدنءي  وواد مززززن أتجززززءا هززززذا التززززوت ات ظبززززوة اجملموعززززات امل ززززلحس انةها ءزززز
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واملتط فززس  فمززز ل ال زز   امل زززمولس ابلتق يززز ، واتززل  اجملموعزززات انةها ءززس واجملموعزززات امل زززلحس 
اسزززتمداا أألزززا  سزززب  تورءقبزززا يف شزززن هريمزززات متفمزززد  علزززحن املزززدنءي املنتمزززي إىل األالءززززات 

 ش ى ك هامن ل، واستمداا األالءات الدينءس األالدينءس، ومفقمبأ من الن ا  واألط ا
آ اة/مزززاةت، وازززجل ان ريزززاةا  ابلقززز ىل مزززن مقزززرب  ابىل الصزززغ ،  ١١منتصزززم  زززاة ف زززي  -٣٧

داززززام   ززززي  10وهززززي مزززززاة شززززءفي مفزززز وف يف جنززززوىل مدينززززس دم زززز  القد ززززس  واززززد فصززززل  
االن ريززاةين اللززذين وافززا يف مواززم ال ززءاةات يف املقززرب  حءززس كانزز  احززاف ت الززيت تقزز  الزززواة 

فلززس عززا     ولززدى وتززول سززءاةات انسززفاف وامل ززف ي متوا ززس  وواززجل االن ريززاة األول أمززاا حا
 لنريد  الضحال، فري   انتحاةي ن    فقت  مزيدا  من الزواة وعددا  من امل ف ي  

أط زززززال،  8، مزززززن  ءزززززنبأ مزززززدنءا   ٤٤وازززززد ت زززززبر االن ريزززززاةا  يف مقتززززز  مزززززا  موعززززز   -٣٨
مفقززأ الضزحال مززن  مزدنءا  مززنبأ عزدد مزن الن ززا  واألط زال يف حالززس ح جزس  وكزا  120 وجز ك

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 

لء زززءات اني انءزززس والقزززوات ر يززز  ال زززاا م زززثولءتبا عزززن اهلريزززوا مدعءزززس أنززز  كزززا  ي زززتبدف املء
 اح ومءس  واي تف   اللرينس علحن أي أدلس ت ب  تحس هذا االدعا   

نء ا /أ  ي ، وت  األشزماأ الزذين مت إج  هزأ  ١٤ويف ال اعات األوىل من تباك  -٣٩
أعزززز ا( إىل حززززي ال اشززززدين الززززذي ت ززززءط  علءزززز   ٢٥و ١٩مززززن ال وعززززس وك زززز ل )انقزززز  ال قزززز تي 

ي غزز ىل حلززر، اخلاضززفس ل ززءط   اح ومززس  واززد ظلززوا هنززايل يف الءززوا التززا  املفاةضززس يف ضززواح
 ءنما كان  األط اف املتحاة س تفم  علحن ت ويس ش فااا  وةوى األشزماأ الزذين مت إج  هزأ 
أ ززززأ كززززانوا ي ززززف و  ابخلززززوف وهززززأ يصززززفدو  إىل تلززززك احززززاف ت  فززززد أ  أطلزززز  أفزززز اد إحززززدى 

 ام أتي   اجملموعات امل لحس الناة فأتا وا
مزن الغزذا  عنزدما   واال هثال  األشماأ إ زأ اي ضصزلوا إال علزحن كمءزات حمزدود  جزدا   -٤٠

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 القبزز  حز  أشزذ ع ز ات األط ززال يتريمفزو  حزول ال زءاة   و فززد 

وا  نصززم سززاعس، وتززل  شززاحنس وةاززا  اللززو  ف ززاةع إلءبززا األشززماأ الززذين مت إج  هززأ، حزز
ومفقمبأ من الن ا  واألط ال، مفتقدين أ ا  لر هلأ الغذا  أيضا   ول ن ال ءاة  ان ري ت يف 

امز أ    13ط ز   و 68شمصا ، من  ءنبأ  ٩٦غضو  روا ، ةا أس   عن مقت  ما ال يق  عن 
  مزن  ءزنبن امز أ  حامز  واحزد  علزحن أامز   78و ط ز    42سز وك، مزنبأ  صا  شم ٢٧٦وُأتءر 

األاززز   و ءنمزززا كزززا  النزززات يصززز شو  ويت  ازززو  حزززول موازززجل االن ريزززاة، وجززز   فزززض املزززاة  شزززتامأ 
طام ءززس ضززد الضززحال ال ززءفس  وةوت أا  كززا  ووجبززا اززد أشززذ ا نءبمززا للحصززول علززحن طفززاا مززن 

 زززا  احزززاد  عنزززد مسزززاع تزززوت االن ريزززاة، ول زززن مقزززاتلي ال زززءاة  ال ضزززءس أ زززا انزززدفف  إىل م
اجملموعززس امل ززلحس أةغموهززا علززحن الفززود  إىل القافلززس  غزز  أ ززا علمزز  يف وازز  الحزز   وفززا  ا نبززا 

 سنوات   10البال  من الفم  
وةغزأ أ  الغالبءززس الفقمززحن مززن اخل ززام  يف األةواك وافزز  يف تزز وف األشززماأ الززذين  -٤١

مقاتلي ات في للمريموعزس امل زلحس اتلزوا  10س وك  ل، فإ  ما ال يق  عن مت إج  هأ من ال وع
أيضززا  يف حززي ال اشززدين  ونقزز  املصززا و  إىل م ت زز حن ابىل اهلززوى الدلززر؛ وم ت زز 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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قلزوا مززن حزي ال اشززدين إىل حزي جززربين للزر يف م ززا  أ   قءزس األشززماأ الزذين مت إج  هززأ ن
نء ا /أ  ي  من دو  مف فس م ا  وجود أس هأ  ويف جزربين، وا  األشزماأ الزذين مت  ١٥يوا 

إج  هزززأ ال زززلطات اح ومءزززس ةمسزززا  امل قزززودين ومت اي لززز   فزززض اع حزززحن ةسززز هأ منزززذ  لزززك 
سزززنوات، يف عزززداد  3مزززن الفمززز  علزززحن األاززز ، مزززنبأ ط ززز  يبلززز   شمصزززا   46احزززي  ومزززا وال 

  امل قودين 
مززززن امل قززززودين ال يزالززززو  يفززززاعو  يف امل ت زززز ءات، غزززز  أ  مقززززاتلي  ويززز جح أ  عززززددا   -٤٢

شززءفءا ، مززن  ءززنبأ م ززنو   17إحززدى اجملموعززات امل ززلحس أشززذوا  موعززس تضززأ مززا ال يقزز  عززن 
غزز ىل مدينززس حلززر  واززد وأط ززال، ك هززامن فززوة تلقززي أف ادهززا الفزز ج يف م ت زز ءات مثاتززس يف 

أُطلزز  سزز اك  فززض ال هززامن  فززد م اوضززات مطولززس انطززوت علززحن تبززادل اامززد  ي ةتبززس عالءززس يف 
سزززنوات،  4، مزززن  ءزززنبأ ط ززز  عمززز ا شمصزززا آشززز ين 15إحزززدى اجملموعزززات امل زززلحس، ول زززن 

 يزالو  أس ى   ال
  واي يفلززن أي طزز ف م ززثولءت  عززن اهلريززوا الززذي اسززتبدف حززي ال اشززدين، واززد ن زز -٤٣

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 ابلتفزز ف علززحن هويززس م ت ززر اهلريززوا، فززإ  حززس دالمزز  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 

ءش زن ززي )الززيت كانزز  جززز ا  مززن هءئززس ر يزز  ال ززاا آنززذايل( و موعززس أحزز اة ال ززاا واعززالالززدين 
ال وةي اح   وعز و  علزحن  لزك، ظز  اسزتمداا األجبزز  املت ريز   امل  لزس احملمولزس علزحن م كبزات 

من أسالءر عم  ال صام  املتط فزس و فزض اجملموعزات امل زلحس طءلزس      يف املقاا األول أسلواب  
األط ززال، يبززدو مززن اخل ززام  يف تزز وف املززدنءي، وال سززءما كبزز  النزززاع  وابلنقزز  إىل واززوع عززدد  

أ  هزززذا اهلريزززوا كزززا  ي زززتبدف ال زززءفس القزززادمي مزززن  لزززدي ال وعزززس وك ززز ل، األمززز  الزززذي  جلءزززا  
  ي    ج  س ح ىل تتم   يف اهلريوا املتفمد علحن املدنءي 

ألة/مزززايو، هزززاجأ مقزززاتلو الدولزززس انسززز مءس يف الفززز ا  وال زززاا  لزززد  عقزززاةىل  18ويف  -٤٤
ا يزززس املبفوجزززس   يزززم  زززاا  وكانززز  املنطقتزززا  كلتامهزززا شاضزززفتي  الصزززافءس وحزززاولوا انغزززاة  علزززحن

ل ززءط   اح ومززس آنززذايل، ومهززا تقفززا  علززحن حززدود آةاض ي ززءط  علءبززا تنقززءأ الدولززس انسزز مءس 
ابلقزز ىل مززن ال ززلمءس، وهززو مواززجل اسزز اتءريي ابلن ززبس لمطزز اف املتحاة ززس املتناف ززس علززحن ال ززءط   

 مساعءلءس، وهي أالءس شءفءس  ينتمو  إىل الطام س انالبلدتي علحن  اا  وأغلبءس س ا 
ألة/مززايو  18واززد اسززتءقا سزز ا  عقززاةىل الصززافءس يف ال ززاعس ال ا فززس مززن تززباك يززوا  -٤٥

علززحن دوي ال تزززاأ  وعنززدما حزززاولوا ال زز اة، اتززز  ك ززز و  مززنبأ يف ال زززواةع علززحن أيزززدي اناتزززس 
سطح شززا  مءزاا الق يزس وعلزحن أسزطح املنزاول  تنقءأ الدولس انس مءس الذين كانوا متم كزين علحن 

وكززززا  أفزززز اد أسزززز تي علززززحن األازززز   تبئززززي يف غزززز ف نززززومبأ عنززززدما ااززززتحأ مقززززاتلو تنقززززءأ الدولززززس 
انس مءس مناوهلأ وأطلقوا الناة علءبأ من م افس ا يبس؛ وكا  من  ي الضحال ةضءجل عم ا أة فزس 

ط زززز     12ن ززززا  و 7، مززززنبأ نءا  مززززد 52عامززززا   واتزززز  مززززا  موعزززز   11أشززززب  وتززززيب عمزززز ا 
مززدو سزز وك، مززن  ءززنبأ فتززاات  أتززءبتا سزز وك شطزز   يف الزز أت  وكانزز  الغالبءززس  ١٠٠ وأتززءر

مساعءلءس  وةوى الناجو  أ  مقزاتلي تنقزءأ الدولزس انسز مءس الفقمحن من الضحال من الطام س ان
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ا ةار  علحن ا يس املبفوجس وازجل يف وجبوا هلأ أل اظا  مبءنس   بر مفتقدااأ الدينءس  وش ل هريو 
كززززا  مفقمبززززأ مززززن الطام ززززس   مززززدنءا   46، اتزززز  مقززززاتلو تنقززززءأ الدولززززس انسزززز مءس 2015عززززاا 
   (9)مساعءلءس أيضا  ان
ويف وا  سا   من هذا الفاا، أُطل  س اك  موعس من ال هامن كان  رتريزهأ  موعس  -٤٦

  تلي كانزات مقا ز  إطز   سز اك مقزام لحس يف دوما   يم دم ز  منزذ أك ز  مزن رز   سزنو 
 موعززات  ، ااتحمزز  عززد ٢٠١٣كززانو  األول/دي ززمرب   ١١رتريزززهأ القززوات اح ومءززس  ويف 

 ن( ءلزز  الزز  فرزز  رززالم  م ززلحس، منبززا جززءش انسزز ا ولززوا  أجنززاد ال ززاا )املنضززوي حالءززا  
يززس، عززن فززءبأ   الفلو سززمدينززس عززدةا الفمالءززس يف شزز   دم زز   وأمزز  املقززاتلو  الفديززد مززن أفزز اد األ

 حءس، ابلبقزا  يفس وامل زءمساعءلءزس وال زءفءس والدةويزصغاة، ابنضافس إىل  فض األس  اناألط ال ال
أعضززا   حز ، دشزز أابءزس مبززانءبأ ال ز نءس حءززس ظلزوا حمتريزززين ل زأ األمزز  الواازجل  ويف وازز  ال

  ، وسزز عا  حملتريززز ااألسزز   اجملموعززات امل ززلحس تلززك األابءززس للتحزز ي عززن شل ءززس الززذكوة مززن أفزز اد
 صز ي و ا  و فزد زأ انُ ةووتز بأ اودةا    ما  دأوا  تمويم  فض املزدنءي واالعتزدا  علزءبأ ل قءزا  

تزوويفبأا ان  سءتأ مضي و س أو ستس أشب ، علأ  فض املدنءي من أم ا  اجملموعات امل لحس أ
 علحن  تلم فصام  اجملموعات امل لحس أل أ غنامأ ح ىل  

ويف مواجل االحترياو التزا ، ةوى ال هزامن الزذين نقلزوا إىل  لزك املوازجل أ  ال جزال فصزلوا  -٤٧
س ل زءط اأ   اخلاضزفعن الن ا  واألط ال ول ن أعضا  لوا  أجناد ال اا كانوا يلمو  لز  األسز

فززز ض دل علزززحن تامززز   أو مززز تي يف ال زززب ا  ووتززز   الن زززا  احملتريززززات أ زززن مسفزززن أتزززواات  تززز
 يف آىل/ حملتريزززززين لتفززززذير وح ززززي  واززززد اتصزززز  ة زززز  إحززززدى اجملموعززززات امل ززززلحس،الززززذكوة ا
ا ف  يف عدة ، ابم أ  علويس كان  اد مت ن  من اهل وىل من األحدا  اليت وا2014أغ طو 

 تزر ال هززامنا  ، مقززدما  ن  ز  علزحن أنزز  ةمزءو ام٢٠١٣كزانو  األول/دي زمرب   ١١الفمالءزس يف 
ءد  أ زا  كز ت ال زو ومزا مث ي ز  االتصزال  ءنبزا و زي ووجبزا  وادعحن ال ج  أ  ووجبا نق  إىل د

يف وزززو  مت نززز  مزززن التواتززز  مزززجل ووجبزززا   ززز   مقتضزززر طءلزززس فززز   الفزززامي ونصزززم التالءزززس
دا فءبززا وة  لزز   ززمناسززبات  واسززطس اهلززاتم احملمززول  ويف إحززدى املناسززبات، أةسزز  هلززا ووجبززا تزز

ح مزا أ  دأىل علحن ل  س احبأ أ  فءل  ال  نوكأن  فقد انصم وون ا  وةوى ال هامن الذين أط
 من الغذا  وال عايس الصحءس  

كءززم أةغززأ أعضززا  لززوا  أجنززاد   2017ووتززم ةهززامن آشزز و  أُطلزز  سزز احبأ يف عززاا  -٤٨
عزززات ا اجملمو ال زززاا ةجزززاال  منب زززي القزززوى علزززحن ح ززز  أن زززا  يف دومزززا احملاتززز   ل زززي ت زززتمدمب

حززدى الن ززا  عززن أعزز ا(  ورززدر  إ 27انقزز  ال قزز   امل ززلحس كطزز   نمززداد الغوطززس ال زز اءس )
  ٢٠١٦ىل/أغ زطو مقت  ا نبا عندما اص   القوات اح ومءس الن ز  الزذي كزا  ض ز ا يف أواشز  آ

يززززال  فمززز   والوأةغزززأ  فزززض ال جزززال أيضزززا  علزززحن ح ززز  آابة،  ءنمزززا أُع زززي امل زززنو  مزززنبأ مزززن ال
تقزززاة  هزززامن يف انكا الفمالءزززس يف األسززز   ةجززز  ينتمزززو  إىل األالءزززات الدينءزززس يف عزززدة  100 وهزززا 

  من دةعا الفمالءس أس ى  ام أ  وط     ١٧٥تبادهلأ  وال يزال وها  

__________ 

   128، ال ق   Corr.1و A/HRC/30/48انق   (9)
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 النزاع على األطفالأثر  -رابعاا  
وازد   وانيزذا يق  األط ال يف اءجل أوا  اعمبوةيس الف  ءس ال وةيس أشد ع ضس للفنم  -٤٩

علزززحن املزززدنءي شززز ل ال ززز   امل زززمولس ابلتق يززز  أ  األط زززال ال يزالزززو  ال زززديد  آاثة النززززاع  ء نززز  
احمايززس الزززيت ي ززتحقو ا عقتضزززحن ات ااءززس حقزززو  مزززن يقفززو  ضزززحال ألسززباىل متفزززدد  وُض مززو  

  ويفززززاو األط ززززال ال ززززوةيو  نتءريززززس ط فززززا  فءبززززا اعمبوةيززززس الف  ءززززس ال ززززوةيسدشلزززز  الط زززز  الززززيت 
حصزززوهلأ علزززحن التفلزززءأ، و نءزززدهأ  ففلزززحن سزززبء  امل زززال، عزززدا  و  زززبراهلريمزززات علزززحن املزززدنءي، 

اتلوا يف اهلريوا ابألسلحس ال ءمءامءس يف  شمصا   ١٧٩يف املامس من  ٥٤ما ن بت  األط ال ش   
  يف ال اشدين الذي واجل شا  شءمو  والت ري  االنتحاةي 

جويزس شزنتبا غزاةات يف صز   ، اُ تزباحا   ٢٠ر٩آ اة/ماةت، يف حزوا  ال زاعس  ٧ويف  -٥٠
أرنززا  وجزززود الت مءزززذ يف يف أواتل، شززز   دم ززز ، مبزززاو مدةسزززس ا تدامءززس اززوات موالءزززس للح ومززس 

يف ةأسزبا  و فزد أاز  يف الصزم ال زاو أتزءب  تلمءزذات، إحزداهن  8الدةاسس  وأتزءَر ااعات 
أي  ، واي ُيَصزرللقصزم  زددا  ن  زبا نء ا /أ  ي ، تف ض  املدةسزس اال تدامءزس  ٢من شب ، يف 

املدةسززززس اال تدامءززززس ال تزززززال ااممززززس، فززززإ  اآلاب  واألمبززززات يف أواتل هززززذا ط زززز  ة ى  ومززززجل أ  
  و فزد اهلريزوا القصزم اعزويمزن تف ضزبا ملزيزد ي فضو  اآل  إةسال أط اهلأ إىل املدةسس ش ءس 

 ٧٧-٧٢نء ززا /أ  ي  )انقزز  ال قزز ات  ٤ال ززاةين يف شززا  شززءمو  يف الززذي اسززتمدا فءزز  غززاو 
مززداةت ، وهززي يف املدينززس علززحن إغزز   أ واهبززا(، ُأجززربت وززو مززداةت أدانا امل فزز  ال ززاوو  أدانا

  وتنتبك اهلريمات علزحن وت وةمي أ د الطفا ، وفاةو  ال نا، وتاحل الدوو، وعدان  املال ي،
إم ززاانت األط ززال ال ززوةيي تقويضززا  شززديدا  وتقززوض  ج ززءما   املززداةت احزز  يف التفلززءأ انتباكززا  

  يف  تمفااأ احمللءس يف امل تقب  مل اةكس ال املس املتصلس اب
اللرينززس الفديززد مززن االدعززا ات   ززأ   نءززد األط ززال، الززذين يودعززو  إىل وال يزززال يَزز ِّد  -٥١

  ف زي آ اة/مزاةت، علزحن سزبء  امل زال، جببزات القتزالإىل  مف   ات التدةير، وي سزلو  أحءزاان  
دو  موافقزززس مزززن سزززوةل الد ق اطءزززس يف تززز  أ زززءض، ابل ازززس، سزززنس  قزززوات  ١٤عمززز ا تزززيب  التحززز  

ع كز  نءد ات جل لقوات سوةل الد ق اطءس يف ت  أ ءض فقبلتز  سزلطات طواعءس والدي   فقد اتص  
القززوات مث اُتزز  يف املفززاةيل يف أوامزز  حزي ا /يونءزز  يف ةيززم ال اززس  وأ لزز  ة لززو  لقززوات سززوةل هزذا 

يف مقزززززرب   زززز  إنززززز  ُدفززززن رب وفاتزززز ، ل زززززنبأ اي ي ززززمحوا هلزززززا  دفنزززز ، الد ق اطءززززس أسزززز   الصزززززيب شزززز
 ةوالت عديد  عن  نءد مقاتلي تنقءأ الدولس انسز مءس أط زاال  أيضا  اال بدا ا  وال تزال ت د  لز

 وتدةيببأ واستمدامبأ يف ال اس 

 على األعيان احملميةاهلجمات  -خامساا  
 ُدور العبادة -ألف 

اهلريمزززات املتفمزززد  علزززحن األالءزززات الدينءزززس، تف  ضززز  املمتل زززات ال قافءزززس ابنضزززافس إىل  -٥٢
الدينءس هلريمات َعَ ضءس ش ل ال    امل مولس ابلتق ي ، األم  الذي يقوض ادة  اجملتمفات احمللءس 

الززيت ويززس اعغززاةات الاملدنءززس علززحن التفبزز  ال ززلمي عززن مفتقززدااا  ومززن األم لززس البززاةو  علززحن  لززك 
بززيف يف  مززجل موالززيت ُأتززءر ش هلززا آ اة/مززاةت  ١٦ال ززا فس م ززا   ززداام  مززن يززوا ُشززن  ابزز  
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فتءززا   وكانزز   ٥، مززن  ءززنبأ امزز أ  وشمصززا   38عززن مقتزز  ديززين يف ا يززس اعءنززس، وهززو مززا أسزز   
 ١٧أمززا عمزز  الصززبءي اآلشزز ين ف ززا  سززنس،  13سززنوات و 6مززن ال تءززا  تزز اوك  ززي  3أعمززاة 

ك   منبأ يفانو  مزن ك زوة يف األطز اف وإتزاابت يف   وكا  وك،س   شمصا   ٢٦سنس  وأتءر 
ال أت واشتنا    بر ا ءاة املبيف  و دأ امل فِّ و  عملءس إنقا   ُفءد الغاةات اعويس، واسزتم وا يف 

 اع س من ر  األنقاض ح  تباك الءوا التا  إش اج 
حمافقززس إدلززر، حززدود ا ي اعءنززس، وهززي ا يززس تقززجل يف ال يززم الغزز ح حلززر ورززوختضززجل  -٥٣

احمللءس التا فس للريءش ال زوةي احز ، اجملموعات هءئس ر ي  ال اا وأح اة ال اا وعدد من ل ءط   
أعلنز   آ اة/ماةت، أتدةت القءاد  امل كزيس للزواللت املتحزد   ءزاان   ١٦  ويف  موعاتيف الس 

قاعزد  )   ( أسز  ت عزن مقتز  فء  أ  ااوات الواللت املتحد  شزن  غزاة  جويزس علزحن تنقزءأ ال
أ  البءزا  أشزاة إىل    وأوضزح  الحقزا  (10)يف إدلزرمواجل اجتماع هلأ الفديد من انةها ءيا يف 

اعءنززززس  وعلززززحن مززززدى األلا التالءززززس، أفززززادت وسززززام  إعزززز ا ومنقمززززات غزززز  علززززحن الغززززاة  اعويززززس 
دةسا  دينءا  يف م ريد عم   ن اخلطاىل، ةغزأ ضض و  ح ومءس ة  اءجل الضحال مدنءو  كانوا 

  ١.٥أو اتزز  مززدنءي  ويقززجل امل ززريد علززحن  فززد  أتززاىل م ززريدا  اززد أ  البنتززاغو  أن زز  أ  ي ززو  
اززوات شززن تبا الغززاةات اعويززس وهززذا وأ ززي  وشززن  يف مواززجل  ززي اعءنززس مززن م كززز اعءنززس  كلززأ تق يبززا  

   يف التحالم الدو  الواللت املتحد   ص تبا عضوا  
لنتززززاما  مززززوجزا   ع ضززززا  للززززواللت املتحززززد  حزي ا /يونءزززز ، اززززدم  القءززززاد  امل كزيززززس  ٧ويف  -٥٤

مجل اع  ات األشماأا، ل زن اي ي زن ُأج ي  التحقء  يف هذا احاد ، عا يف  لك مقا  ت 
، ضتمز  مزدنءا   أ  الغزاة  شل  ز  اتزء    وشلزف التحقءز  إىل  (11)أي منبأ يف اعءنس وا  اهلريزوا

أل  مززا تتناسززر مززجل هززدف ع زز  ي م زز وع، أ  الضزز  س اعويززس ، ل نزز  الحززا ي ززو  ط زز    أ 
 سواة مصل حن حءس انفقد اجتماع لتنقءأ القاعد  حض ا اااد  إالءمءو ا  يقجل مبيف ُاصم هو 

اصز   املبزيف احملزا ي  F-15إ  مقاتلس من ط او للواللت املتحد  واال  القءاد  امل كزيس  -٥٥
أطلقززز  ازززذي تي علزززحن أهزززداف  MQ-9انا ززز ، وإ  طزززام    ززز  طءزززاة مزززن طززز او  ف ززز  للمصزززل حن 

  ش ج  من املبيف، وإ  األسلحس املمتاة  ُتمم  لت ادي األضز اة اعانبءزس  وأضزاف  أنز  كانز
لززدى ال  يزز  مفلومززات عززن اهلززدف ابزز  ر رززس ألا مززن اهلريززوا، ل نزز  اي يبززدأ التمطززء  للبززدف 

، م زل مس  للمبزيفة  ال  يز  اي يوفز  يف رديزد الطزا جل الزديين  أيضزا   فز  الغزاة   واعشن  ح  يوا 
شلصززز  القءزززاد  امل كزيزززس إىل أ  ، الوازززوع يف  لزززك اخلطزززأ  وأشززز ا  ت زززادي ةنززز  كزززا  يف انم زززا  

 القزامأجل ي اأسزبأ يف انفزداا الزوعي ابلوضزالنوابت، األمز  الزذأف اس يف تغء  اد حدر   ال ات 
   (12)أف اد اخللءس اليت شن  الغاة ان اب  ومف فت  وفبم  م

يف األحدا  احملءطس ابلغاةات اعويزس علزحن اليت ُأج ي  يف البدايس ةكزت التحقءقات اد و  -٥٦
زززدت سززاتلءس عزززن املواززجل  افززز  اللرينززس تزززوةا  اززد رديززد مزززا إ ا كززا  هنزززايل هززدف م ززز وع  و  أك 

__________ 

-www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1121747/usانقزززززززززززززززززززززز   (10)

forces-strike-al-qaeda-in-syria/   
 تغ يزززد  تلمزززف اسزززتنتاجااا وعقزززدت اجتماعزززا  للزززواللت املتحزززد  ونءززز ، ن ززز ت القءزززاد  امل كزيزززس حزي ا /ي ٧يف  (11)

  ةمسزززي غزز حمضزز ا   أُ لزز  عنزز  علززحن نطززا  واسززجل  ويف واززز  الحزز ، ن زز ت منقمززس غزز  ح ومءززس مغلقززا   إع مءززا  
  ل جتماع انع مي علحن انن ن  يطا   الت اتء  الواةد  يف وسام  انع ا 

   امل ججل ن    (12)

http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1121747/us-forces-strike-al-qaeda-in-syria/
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1121747/us-forces-strike-al-qaeda-in-syria/
http://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1121747/us-forces-strike-al-qaeda-in-syria/
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ت ززادي األسززلحس امل ززتمدمس اززدف إىل  الززذي جززا  فءزز  أ و القءززاد  امل كزيززس الززذي أج تزز  تقءززءأ ال
شززقال القنا زز  الززيت ع زز  علءبززا يف عززي امل ززا ، شلصزز  فحززف إىل  األضزز اة اعانبءززس  واسززتنادا  

اللرينززس إىل أ  املبززيف املتضززز ة أتززءر ابلفديززد مزززن القنا زز  اعويززس  وي  زززم تقءززءأ ال ززقال الزززيت 
وشززززبادات ال ززززبود عززززن اسززززتمداا س والصززززوة ال ززززاتلءال وتوغ افءززززس، ُوجززززدت يف املواززززجل والصززززوة 

شززقال يُف زز  إال علززحن و شززام  أشزز ى  واي  GBU-39اانا زز  موجبززسا مززن طزز او  8يقزز  عززن  ال مززا
ازززد عمززز  احُ ززز ، ل زززن مزززن املززز جح أ  ت زززو  ابالسزززتناد إىل اءزززات ، GBU-39لززذش   مزززن طززز او 

ةطززز  مززززود   صزززمامات مواوتزززس   500 شزززام  للبريزززوا املباشززز  امل ززز يل تزززز   أيضزززا  اسزززُتمدم  
وت زززتمدا هزززذا الصزززمامات الحتزززوا  األضززز اة اعانبءزززس، أل  القنبلزززس تن ريززز  رززز  سزززطح األةض 

  فءنباة املبيف، ل ن االن رياة وال قال يبقءا  يف موضفبا 
بداف أجزززا  حمزززدد  مزززن الزززيت ُت ززتمدا يف اسزززت GBU-39مززن طززز او والززذش   املزززذكوة ،  -٥٧

ازززد مزززن االن ريزززاة وال زززقال  و  ضزززئء    انبلزززس منم ضزززس القزززو  ُر زززد  ازززدةا  هزززي مبزززيف مزززن املبزززاو، 
املنطقزس الزيت ازد تصزءر اعانبءزس  األضز اة إىل أدىن حزد مزنتقلءز  الاسُتمدم  لتدم  اهلدف مزجل 

اززذامم مززن طزز او فءبزا    وت ززبب  غزاة  اتلءززس اسززتمدم املصززل حن احملززا ي احملءطزس  زز ، عززا يف  لزك
Hellfire  مززن هززذا اززذامم يف مقتزز  أشززماأ كززانوا ي زز و  مززن امل ززريد  فقززد ُع زز  علززحن شززقال

هزذا اذي زس مزن مسزات علحن الط ي  مجل اليت لوحق  الط او شاةج املواجل، وتتطا   أألا  الت ق ي 
    أت اح ححول الت ا ٍّ الط او رتوي علحن جلبس 

زززجل ديزززين أوسزززجل ي زززم  مبزززيف شزززدمات  زززاوة وم زززريد عمززز   زززن اخلطزززاىل جزززز  -٥٨   مزززن  م 
ةنززز  أكزززرب األشزززماأ الزززذين ُأج يززز  مقزززا  ت مفبزززأ وتززز   ازززد ملصزززل حن للتريمفزززات الدينءزززس  و 

م ززززريد يف اعءنززززس والقزززز ى احملءطززززس هبززززا، وهززززو جززززد مفزززز وف يف املنطقززززس  ووتززززم ال ززززبود مبززززيف 
وي املبززززيف، إضززززافس إىل ااعززززات اعويززززس مباشزززز    وضتززززالغززززاة  اخلززززدمات ةنزززز  املبززززيف الززززذي أتززززا ت  

ورزززد  مزززن االجتماعزززات، علزززحن مطزززبل نعزززداد الطفزززاا للمصزززلي، وم زززا  لتناولززز ، و امزززات  
هزذا النزوع مزن أ  والواازجل مزن امل زريد؛  ا  جز ابعتباةا مبيف اخلدمات ُأج ي  مقا  ت مفبأ عن 

للم اجد اليت تثدي عاد  دوة املثس س التفلءمءس علحن تفءد اجملتمجل احمللي وامل كززِّ  ض وةياملباو 
 للمصلي االجتماعي 

وازززال مفقزززأ املقءمزززي يف اعءنزززس وأازززاةىل الضزززحال وامل زززفِّ و  الزززذين ازززا لتبأ اللرينزززس إ   -٥٩
ضد  ابنتقزاا  لك  إ و  ،ُعقد يف مبيف اخلدمات ابمل ريد يف امل ا  امل اة إلء  آن ا   دينءا    مفا  

املغزز ىل ألدا  تزز   يف امل ززريد الززذي يثم زز  مئززات النززات  ف ززي كزز  يززوا وززءو وتمززجل املصززلو  
اعويززس مبززيف الضزز ابت أتززا   اززد ويُلقززحن علززءبأ دةت ديززين تلءزز  تزز   الف ززا  مث وجبززس طفززاا  و 

وكزززا    م زززا ، اُبءززز  اشتتزززاا الزززدةت الزززديين وإعزززداد الطفزززاا 6:55اخلزززدمات يف حزززوا  ال زززاعس 
األشماأ الزذين أج يز  مقزا  ت مفبزأ داءقس  ووتم  15سءحي  فد ت   الف ا  موعد 

  مزن الزداش  ال ء ءس الزيت أتزا   هبزا الغزاةات اعويزس الزر املبزيف، األمز  الزذي أدى إىل ان ريزاةا
، شمصززا   15ما ال يقزز  عززن  زززيُقززد ة عززددهأ الززذين كززا  وابسززت نا  انجءززي ارنززي، اُتزز  اعمءززجل، 

يف املطزززبل أو املززز احءض  وملزززا كزززا  النزززات ضزززاولو  ال ززز اة عزززرب البزززاىل الغززز ح، موجزززودين كزززانوا و 
  أطلق  طام      طءاة اذي تي ارنتي، األم  الذي أفضحن إىل اتلبأ يف ال واةع 

مززن  م زجل امل ززريد، وكزا  ي ززتفم  يف  ويف احالزس حمزز  النقز ، كززا  مبزيف اخلززدمات جزز ا   -٦٠
امل ززاجد أعءززاان حممءززس عوجززر القززانو  الززدو  انن ززاو  وال ت ززو  األعءززا   فززد  تُ أغزز اض دينءززس  و 
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ألي هريززوا مززا اي ت ززتمدا ألغزز اض ع زز  يس، وت ززو  احززال كززذلك عنززدما يُفقززد  احملمءززس هززدفا  
عزن للزواللت املتحزد  القءزاد  امل كزيزس ت  زم اجتماع لتنقزءأ القاعزد  ضضز ا ازاد  إالءمءزو   واي 

املفلومزززات الزززيت افتبزززا اللرينزززس بززز  أ  األمززز  كزززا  كزززذلك  أضزززم إىل  لزززك أ  أي ت اتزززء  ت 
األشززماأ الززذين وتززم اززد تثيززد ادعززا  انفقززاد اجتمززاع مززن  لززك القبءزز  يف  لززك احززي  و  ال

، وأوضززحوا أ  جزز   مززن حضزز وا   مززجل حمززض ديززينةنزز  املززذكوة التريمززجل ُأج يزز  مقززا  ت مفبززأ 
مززززن األهززززا  ، ابسززززت نا   فززززض داشلءززززا  انوحززززو   زززز ين مززززنبأ يف اعءنززززس وأ  كمززززن املقءمززززي كزززانوا 

  البلدات اجملاوة ، م   أاتةىل 
هلءئزس ر يز  ال زاا يف  غ  أ   فض من ُأج ي  مقزا  ت مفبزأ ازالوا إ زأ الحقزوا حضزوةا   -٦١

ة  جل املززززذكو الق يزززس، ل زززن ال   زززن اسزززتبفاد أ  ي زززو   فززززض أعضزززا  هزززذا اجملموعزززس ضزززمن التريمززز
لءز  مزن سزوى الق وت حا اللرينس يف هذا الصدد أن  ةغأ استمداا انا ز  مصزممس لءزس ال ُرزد 

 يل طبءفزس اهلزدفة ن يزد ي زاألض اة اعانبءس، فإ  ف ي  االستبداف التا جل لقوات الواللت املتحزد  اي
اف إىل ءو  ويضزال فلي، عا يف  لك أن  جز  من م زريد وتمزجل فءز  املصزلو  للصز   كز  يزوا وز

فإنززز   الغزززاة ،   ر رزززس ألا مزززن لزززك أنززز  ةغزززأ امزززت يل ف يززز  االسزززتبداف مفلومزززات عزززن اهلزززدف ابززز
  يفز ف أ  ازجل أملتو يتحق  أك   من أن طس اهلدف يف تلك ال   ، ولزو كزا  ازد ففز  ل زا  مزن ا اي

 ز  عزن حزد  تقاعاملبيف امل تبدف هو م زريد  ولزذلك ختلزف اللرينزس إىل أ  ازوات الزواللت املت
دنءي وإتزاابت ةواك املزاختا  اءجل االحتءاطات املم نس لترينر أو تقلء  واوع ش زام  َعَ ضزءس يف أ

 او  ن وانض اة ةعءا  مدنءس، األم  الذي ينتبك القانو  الدو  انت وفبأ يف 

 املرافق الطبية -ابء 
مززن مأسززاويس ابةو  ، مسززس طبءززس والفززاملي يف اجملززال الطززيبكانزز  اهلريمززات علززحن امل افزز  ال -٦٢

 س وامل ضزززحنايزززس الصزززحء  فح تزززا  علزززحن  ايزززس البنءزززس التحتءزززس لل عمنزززذ  دايتززز  ال زززوةيمسزززات النززززاع 
 توجزززد يف دات الزززيتات والفءزززا، انتقلززز  الفديزززد مزززن امل ت ززز ءواملزززوظ ي الفزززاملي يف هزززذا اجملزززال

 بززوف ُح زز ت يفكيف   وأحءززاان   رزز  األةضيف طوا زز  منززاط  ت ززءط  علءبززا املفاةضززس إىل الفمزز  
  حمءطبايف توجد حءس الاعبال  وتقجل اامل ت  ءات ال ب ءسا عاد  يف ضواحي املد  ال وةيس، 

الفاملس ت  ءات إ  امل فايس، أي مبا  أش ى  ومجل أ  هذا التدا   ت مي إىل توف  املزيد من احم
  ر  األةض وامل ت  ءات ال ب ءس ال تزال تتف ض هلريمات متفمد  

ويف ال زز   مززا  ززي آ اة/مززاةت ونء ززا /أ  ي ، عنززدما ك  زز  القززوات ال ززوةيس وال وسززءس  -٦٣
 الوحءززد  املتبقءززس يف لززالالبلززدات  لتبززا اعويززس لل ززءط   علززحن ك  ويتززا ومززوةيل واللطامنززس، وهززي 

علززحن  م ززلحس، تصززاعدت الغززاةات اعويززس  موعززاتالززيت ت ززءط  علءبززا هءئززس ر يزز  ال ززاا و  ا ززا
وافزز  هززذا اهلريمززات اُبءزز  اسززتمداا القززوات اززد وجنززوىل إدلززر  و  اامل افزز  الطبءززس يف لززال  ززا

 77-72و 70-69ال ززززوةيس أسززززلحس كءمءامءززززس يف املنطقززززس ن  ززززبا و ُفءززززدها )انقزززز  ال قزززز ات 
(، األم  الذي منجل ضحال اهلريمات ال ءمءامءس من احصول علحن الفز ج الطزيب األساسزي  أدانا

ف ي إحدى تلزك اهلريمزات، اسزتمدم  القزوات املوالءزس للح ومزس ال لزوة، يف حزي اسزتمدم  
أ لغزز  يف وازز  سززا   عززن اسززتفمال اززد  شززام  عنقوديززس حاةاززس  وكانزز  اللرينززس هريززوا آشزز  يف 
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س تلزززك األسزززلحس للبريزززوا علزززحن امل افززز  الطبءزززس واألفززز اد الزززذين يقزززدمو  القزززوات املوالءزززس للح ومززز
   (13)ش   مدينس حلرالطبءس ال عايس شدمات 

رز  الزذي يفمز  آ اة/مزاةت، أتزا   غزاة  جويزس م ت ز حن ال زاا  ٥و فد ظبز  يزوا  -٦٤
حزززد  جززز ك أيفوت زززبب   كب ابمءزززا    األةض يف ك ززز  نبززز ، سنزززوىل إدلزززر، فزززدم ت طزززا قي ومولزززدا  

   ازد ُشزن   كانزأ  غزاة  جويزس  و ك  أشزماأ أج يز  مقزا  ت مفبزأ فاملي يف امل ت  حن  ال
ت  زي دد انتزااب، والحقزوا أنز  لزوال  لزك ل زا  عزشبا /فرباي  عط ل  امل ت  حن كلءزا   25يف 

لقبز ، ألقز  م وحءزس اآ اة/ماةت، يف حوا  ال اعس الواحزد   فزد  ٢٥املدنءي أكرب       ويف 
قتزز  ر رززس مسزز   عززن أ، مززا علززحن م ت زز حن اللطامنززس مت ريزز ا   ات اعويززس ال ززوةيس  زز مء   ات فززس للقززو 

ة إتزززا س عزززدد مزززن املزززوظ ي وامل ضزززحن سززز وك  وتُبزززي  تزززو و  - جززز  اك وم يضزززا  -ةجزززال مزززدنءي 
قنبلزس الإ  ود عءزا  شزبوازال انبلزس كلزوة م  لزس  أ  مزا اسزتمدا كزا  إىل اللرينزس ُاد م   ل ات 

امحزس ت زب  ت وك منز  ة  إىل اخُلض  مام  أت  / خي ج منبا دشا اب  أ   شافتا   توات  إال تصدة  اي
نبززار فقززد املبلزز  ع اسززتمداَا ال لززوة ظبززوة  فززض األعزز اض أيضززا  ةامحززس مززواد التنقءززم  وةززا يثكززد 

يف احلزز  ويف  سزز وك نتءريززس اهلريززوا، مفقمبززأ يفززانو  اء ريززا   شمصززا   32أتززءر مززا ال يقزز  عززن 
  مقزا  ت ين أُج يزالفءني، وتفوابت يف التن و، والقي ، وإةغزا  ال زأ  وازال أحزد األشزماأ الزذ

صززدد أ   هززذا المفبززأ إ   فززض اع حززحن كززانوا مززن مقززاتلي اجملموعززات امل ززلحس  وت حززا اللرينززس يف
   دف ع   ياستمداا األسلحس ال ءمءامءس حمقوة يف ك  األحوال، عا فءبا عند وجود ه

عززا ال يقزز  لقصززم جززوي م ت زز حن مفزز   النفمززا  الززوطين تفزز ض نء ززا /أ  ي ،  ٢ ويف -٦٥
ومي، و فزد  لزك  ءز ( 15عن ر   انا   مزود   صزمامات مواوتزس )انقز  امل فز  ال زاو، ال قز   

(  ١٨و ١٧ال قز ات   أتا   غاة  جويس م كز ال  س الطيب يف شا  شءمو  )انق  امل ف  ال زاو،
دلزززر، يف هزززءش، سنزززوىل إم توتزززم نء زززا /أ  ي  علزززحن  7ُشزززن  يزززوا  وأتززا   غزززاةات جويزززس

، أتزززا   منبزززا وحزززدات تزززغ   عديزززد ش جززز  و كززز  شزززاهد عءزززا  أنززز  ةأى طزززام   تلقزززي انبلزززس 
آشزز    إىل م ززا  اسززتدعحن نقزز  امل توتززم، األمزز  الززذي الفديززد منبززا مول ززد واززود فأشززفل  انةا  

وانا زززز   ShOAB-0.5عنقوديزززس مزززن طززز او  قنبلزززس  امل توتزززم أتزززءروتبزززي  تزززوة اململ زززات أ  
، أتزا   غزاة  جويزس  فد القبز ال انءس ال اعس نء ا /أ  ي ، يف حوا   2٢عنقوديس حاةاس  ويف 

بأ ةضززءفس أشززماأ، مززن  ءززن 7مقتزز  مززا أدى إىل م ت زز حن كب ءززا يف عا ززدين، سنززوىل إدلززر، 
حن  م ضز 3ة ضزس وو الزداها و  أيضزا    واُتز  هلزا عملءزس ج احءزسإجز ا  أشب  كانز  تنتقز   6عم ها 
ويززززس م ت زززز حن ، أتززززا   غززززاة  ج فززززد القبزززز نء ززززا /أ  ي ، يف حززززوا  ال ززززاعس ال ا فززززس  ٢٨ويف 

مزن مز   أشز ى  امل ت ز حن ابمل ف   وُاصزم أض اةا    يف ك  ويتا فأحقللفملءات اع احءس والوالد  
مباشززز    قاعزززس  أضززز اةا  القصزززم نء زززا /أ  ي  فزززأح   29يزززوا مزززن تزززباك اعزززو يف ال زززاعس ال انءزززس 

يف  حن أُاززءأ هززو م ت زز و الطززواةئ فززُأجلي اءززجل امل ضززحن إىل امل ت زز حن الوحءززد املتبقززي يف ك  ويتززا، 
ويززس ج ت غززاة  كبززم  ويف وازز  الحزز  مززن  لززك الءززوا، حززوا  ال ززاعس ال انءززس  فززد القبزز ، دم زز

  وتبزي ب ل  شط    100 ، واد كا  يولد فء  ح   لك احي أك   منتدم ا  كام   اثل س امل ف  
اع    سزززز ك تززززلززززحن امل ت زززز حن،   فززززالصززززوة ال ززززاتلءس األضزززز اة الززززيت أحززززدرتبا الغززززاة  اعويززززس ع

  ادت أ  تقجل علحن األةجح، وإشاةات إىل الفديد من األحدا  اليت ككءلوغ اما    250 يز 

__________ 

   35-33، ال ق ات A/HRC/34/64انق   (13)
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قصزم سزءما ال الو  ،اهلريمات علحن م اف  ال عايس الصحءسمن عدد ووت   س   ويتضح  -٦٦
أ  القززززوات املوالءززززس ن  ززززبا والززززنم  املفتززززاد املتم زززز  يف عززززدا توجءزززز  رززززذي ات، لم افزززز  لاملت زززز ة 

للح ومس م تم   يف تفم د استبداف تلك امل اف  يف إطاة اس اتءريءس للح ىل، األمز  الزذي يبلز  
املتفمزد  اهلريمزات  كمزا أ    (14)علزحن أعءزا  حممءزسعزن اصزد حد ج  س حز ىل تتم ز  يف اهلريزوا 

، ج  زس حز ىل تتم ز  يف تفم زد اهلريزوا علزحن أيضزا   ت ز   علحن الفاملي يف  ال ال عايس الصحءس،
سزززتمداا آ اة/مزززاةت علزززحن م ت ززز حن اللطامنزززس اب ٢٥الزززذي وازززجل يف ريزززوا واهلاملزززوظ ي الطبءزززي  

أ  القزززانو  مززز   أشززز ى اللرينزززس وتثكزززد ات ااءزززس حقززز  األسزززلحس ال ءمءامءزززس  ينتبزززك أيضزززا  ال لزززوة 
انن زززاو الفززز يف ضقززز  اسزززتمداا األسزززلحس ال ءمءامءزززس  صززز ف النقززز  عزززن وجزززود هزززدف الزززدو  

ع ززز  ي م ززز وع، عزززا يف  لزززك عنزززد اسزززتمدامبا ضزززد مقزززاتلي الفزززدو، أل  آاثة هزززذا األسزززلحس 
  ومفاان  ال داعي هلا إتاابت غ  مرب ة  ع وامءس  طبءفتبا ومصممس لءس ت بر 

 استخدام األسلحة الكيميائية -سادساا  
 ٢٥، ورقزز  اللرينززس ٢٠١٧إىل آ اة/مززاةت  ٢٠١٣يف ال زز   املمتززد  مززن آ اة/مززاةت  -٦٧

 ٢٠سلحس كءمءامءس يف اعمبوةيس الف  ءزس ال زوةيس، اةت بز  القزوات اح ومءزس ألاستمداا حاد  
  وشزززز ل ال زززز   امل ززززمولس ابلتق يزززز ، (15)ضززززد املززززدنءي أساسززززا  م ززززتمدمس  تلززززك األسززززلحس منبززززا 

ضد املدنءي يف  لزد  شزا  شزءمو ، ويف أيضا  استمدم  القوات اح ومءس األسلحس ال ءمءامءس 
شزززا  شزززءمو ، ويف الغوطزززس مزززن نزززوىل إىل اع كءلزززوم ا    ١١حزززوا  علزززحن  فزززد اللطامنزززس، الزززيت تقزززجل 

 ال  اءس 
ر يززززز  ال زززززاا وأحززززز اة ال زززززاا  هءئزززززسل زززززءط   شزززززا  شزززززءمو  واللطامنزززززس و ءنمزززززا ختضزززززجل  -٦٨
 جزززءش   زززءط  لأساسزززا  الغوطزززس ال ززز اءس  ، ختضزززجلاحززز  لريزززءش ال زززوةي تل زززس ات فزززس ل  موعزززاتو 

امنزززس،  و  واللطانسززز ا وفءلززز  الززز  ن  ويف واززز  اسزززتمداا األسزززلحس ال ءمءامءزززس يف شزززا  شزززءم
 تجملموعزززااو  هءئزززس ر يززز  ال زززااازززوات كانززز  القزززوات ال زززوةيس وال وسزززءس ت زززن  لزززس جويزززس ضزززد 

 وجنوىل إدلر    ااامل لحس يف لال 
أي  فزززد  -آ اة/مزززاةت  ٣٠ف زززي حزززوا  ال زززاعس ال ادسزززس والنصزززم مزززن تزززباك يزززوا  -٦٩

)انقزز  م ززتمدمس  ال لززوة هريززوا القززوات ال ززوةيس علززحن م ت زز حن اللطامنززس واززوع ألا مززن  و ززس
حقزز  وةاعزززي جنززوىل ا يزززس  انبلتزززي يفطزززام   ح  ءززس اي ُرزززد د هويتبززا ألقزز   - (أعززز ا 64ال قزز   

، أ  القنبلززس األوىل اي ُر ززد  أي تززوت تق يبززا  و كزز  أشززماأ أج يزز  مقززا  ت مفبززأ اللطامنزس  
__________ 

، A/HRC/34/64؛ و65-42، ال قزززززززز ات A/HRC/33/55؛ و111-109، ال قززززززز ات A/HRC/27/60انقززززززز   (14)
 Human rights“ال زوةيس الف  ءزس ابعمبوةيزس املفنءزس امل زتقلس الدولءزس التحقءز  عنزس أيضزا   وانقز   40-30ال قز ات 

abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 

February 2017”  متاحززس علززحن الزز ا   التززا ر١٩-١٥، ال قزز ات  www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/ 

A_HRC_34_CRP.3_E.docx   
، A/HRC/28/69؛ و118-115، ال قزز ات A/HRC/27/60؛ و140-136، ال قز ات A/HRC/23/58انقز   (15)

؛ 30، ال قزززززززززززززززززز   A/HRC/33/55؛ و39، ال قزززززززززززززززززز   Corr.1و A/HRC/30/48؛ و44-43و 15ال قزززززززززززززززززز ات 
عنززززس التحقءزززز  الدولءززززس امل ززززتقلس  أيضززززا    وانقزززز  56-52و 39و 35-34و 17، ال قزززز ات A/HRC/34/64و

 Human rights abuses and international humanitarian law violations“املفنءس ابعمبوةيس الف  ءس ال زوةيس، 

in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017” 51-49، ال ق ات  

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/%20A_HRC_34_CRP.3_E.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/%20A_HRC_34_CRP.3_E.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/%20A_HRC_34_CRP.3_E.docx
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اماد  سامسا ال ت وك منبا أي ةامحس حمزدد   أمزا القنبلزس ال انءزس فأتزدة ان رياةهزا أطلق  ل نبا 
 صزفوابت يف التزن و  شمصا   85  وت بب  القنبلس األوىل يف إتا س ما ال يق  عن مدول   توات 

علززحن كززانوا   مزاةعززا   12املصززا ي وفقززدا  الززوعي وا زز اة الفءنززي وضززفم البصزز   وكززا  مززن  ززي 
مززوظ ي  9أيضززا  ااتزز ا   وأتززاىل املزز ض كززا  مززن  ءززنبأ نقطززس االةتطززاا  مزز  مززن  300  فززد

   واايسدو  من  ضحن املطبءي عاعوا 
الفامزززز  الززززذي تفزززز ض لزززز  ضززززحال  رززززدد  داززززسوةغززززأ أ  اللرينززززس غزززز  اززززادة  علززززحن أ   -٧٠

نزبض الوتز وا  فزض األعز اض، منبزا مزن ُأج يز  مقزا  ت مفبزأ آ اة/ماةت، فإ   30 حاد 
يف إحززدى احززاالت، وانقبززاض للحززداات واشتنززا  وغ ءززا  وت ززنريات يف حالززس  ضززفءم جززدا  ال

مززن مبءززدات  مززاد عضززويس، م زز   - ت ززم أ عززاد  كءمءامءززس فوسزز وةيسوهززو مززا يززدل علززحن أشزز ى، 
عززززدا وجززززود ةامحززززس ةءززززز  لل لززززوة، إىل جانززززر مث إ  أو عامزززز  مززززثر  علززززحن األعصززززاىل   تاآلفززززا

مزاد   هزو أمز  يثيزد اسزتنتاج أ  امل ضزحن، عزاعوا ت م أٍّ تَزَبفزي  زي الفزاملي الطبءزي الزذين حدو  
نز  ت زن    وابلنق  إىل أ  القوات ال وةيس وال وسءس كااد اسُتمدم  كءمءامءس سامس غ  ال لوة

اسزتمدم  از  أسزلحس  ازد علحن أ  القزوات ال وسزءس يدل  لس جويس يف املنطقس، وعدا وجود ما 
القززوات اعويززس ال ززوةيس ومززا أُ لزز  عنزز  مززن اسززتمداا ، (16)كءمءامءززس يف اعمبوةيززس الف  ءززس ال ززوةيس

اسززتفمل  اززد أ  القززوات اعويززس ال ززوةيس السززتنتاج مفقولززس رمزز   ذا األسززلحس، فززإ  حززس أسززبااب  هلزز
  آ اة/ماةت  30أسلحس كءمءامءس يف اللطامنس يف 

وت ززز ين والقزززا و  ال امءزززس إىل حماتززز   أحءزززا   ززز و  القزززوات اح ومءزززس عملءزززات ويف إطزززاة  -٧١
آ اة/مزاةت  29يزوا  (، أُطلقز  ر رزس تزواةيل  فزد ظبز 3)انق  امل ف  ال الس، ال قز   ابل ام  
،  ت ز حن احءزا  لديزس القزا و ، ابلقز ىل مزن موسز  نءس علزحن منطقزس سز لتلك القوات من موااجل 

د  ورزقزا و ، أحزد الصزواةيل سزحا س  ءضزا  يف الوازد أطلز  وكذلك علزحن حزي ت ز ين اجملزاوة  
، ا  شمص 35ريوا يف اهلانت اة غاو كان  ت وك من  ةامحس كلوة منز  اويس  وأتءر عن شبود 

 يفل لزوة، عزا مزجل التفز ض لتتطزا   ال أعز اض علزحن الضزحوازد ظبز ت من  ءنبأ ام أ  وط ز    
سززتمداا ابعوعزز  أشززد احززاالت شطززوة  اززد  لززك تززفوابت التززن و وال ززفال وةشززح األنززم  و 

سززززتقب  م ت زززز حن نء ززززا /أ  ي ،  ُفءززززد منتصززززم النبززززاة، ا ٧اهلءززززدةوكوةتءزو  واألك ززززريي  ويف 
ول مززززن األ مقززززاه  أشززززم  مززززن األعزززز اض ن  ززززبا  ويف األسززززبوعظبزززز ت علءبمززززا احءززززا  ةجلززززي 

  يف ن يف دم زززمتوو/يولءززز ، اسزززتمدم  القزززوات اح ومءزززس غزززاو ال لزززوة ضزززد مقزززاتلي فءلززز  الززز  
متوو/يولء  يف  6ا، ويف متوو/يولء  يف ومل  2متوو/يولء  يف عي ت ما، ويف  1ر   مناسباتر يف 

 زريي، عزوو األكو ا ز اة الفءنزي، مزن املقزاتلي مزن  شمصزا   46واد ُأتءر ما  موعز  جو    
 وال ز    األَن  ي، وال فال املت نا، وانف اوات الُ َفبءس 

ادعا  يتفل  ابستمداا القزوات ال زوةيس أسزلحس كءمءامءزس شز ل االدعا ات وكا  أشط   -٧٢
نء ززا /أ  ي ، ظبزز ت  ٤ال ز   امل ززمولس ابلتق يزز  يف شززا  شزءمو   ف ززي الصززباك البززاك  مزن يززوا 

ع زز ات مززا أسزز   عززن سززقو   ،يززس أطلقزز  ال ززاةين يف البلززد أشبززاة علنءززس ت ءززد ة  غززاةات جو 
أن   امل ثولو  ال وت وال وةيو  أ  ت زو  القزوات ال زوةيس اد القتلحن ومئات اع ححن املدنءي  و 
شزززززززززنتبا القزززززززززوات ال زززززززززوةيس يف  أ  الغزززززززززاةات الزززززززززيتوأوضزززززززززحوا اسزززززززززتفمل  أسزززززززززلحس كءمءامءزززززززززس، 

__________ 

  17، ال ق   A/HRC/34/64انق   (16)
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لمسزززززلحس ال ءمءامءزززززس  ل ززززز   م زززززتودعا  اسزززززتبدف   لزززززك الءزززززوا مزززززن تزززززباك  11:30 ال زززززاعس
  إةها ءو  

نء زززا /أ  ي   ٧هبزززذا االدعزززا ات، أةسزززل  اللرينزززس يف املتفلقزززس وللوازززوف علزززحن احقزززام   -٧٣
مذك   ش ويس إىل املم   الدامأ للريمبوةيزس الف  ءزس ال زوةيس لزدى م تزر األمزأ املتحزد  يف جنءزم 

ي د واي  ومس يف هذا اخلصوأ  تطلر فءبا مفلومات من احواملثس ات املتمصصس يف سوي  ا 
مقا لززس مززجل شززبود عءززا  وضززحال  43اللرينززس واززد أجزز ت كتا ززس هززذا التق يزز   وازز   أي ةد حزز  

ململ ات انا  ، وتقزاةي   وتوةا   (17)ساتلءس توةا  اللرينس أيضا  وم فِّ ي وعاملي طبءي  واف  
الغززاةات اعويززس  وأشززذت ا  جزز  إنززذاة مب زز ، وأشزز طس م مءززس للمنطقززس الززيت يقززال إ ززا تضزز ةت مززن 

اليت توت  إلءبا تق ي  منقمس حق  األسلحس ال ءمءامءزس أيضا  االستنتاجات  في االعتباة اللرينس 
هززي مزوجز النتزاما الزيت توتزل  إلءبزا اللرينزس، و ويز د أدانا   (18)عزن حصزءلس  ف زس تقصزي احقزام 

 ت د م ص لس  ابل ام  يف امل ف  ال او 
ُأج يززز  مقززب ت مفبزززأ وتقززاةي  اننزززذاة املب زز  إىل أ  طزززام   مززن طززز او وت زز  أازززوال مززن  -٧٤

 6:45ال زززاعس  ( شزززن  أة زززجل غزززاةات جويزززس علزززحن شزززا  شزززءمو  يف حزززوا Su-22) 22سزززوشوي 
  وازد حزددت اللرينزس رز   (19)  والقوات ال وةيس هي وحدها اليت ت تمدا هذا الطام اتتباحا  

، وانبلززس كءمءامءززس واحززد   و كزز  شززبود OFAB-100-120انا زز  تقلءديززس يُزز ج ح أ  ت ززو  مززن طزز او 
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 املصن جل يف االراد ال وفءاي ال ا   
 ط ز    28،  ءزنبأ شمصزا   83قت  ما ال يق  عن أس  ت القنبلس ال ءمءامءس عن ماد و  -٧٥
ُأشزذت الزيت  إىل الفءنزات أط زال  واسزتنادا   103مزن  ءزنبأ ، شمصزا   293امز أ ، وجز ك  23و

 زس ضزطلفوا  بفاالت  يح ومن أشماأ خيضفو  للف ج يف  لزد  زاوة، شلزف َمزن عملءات أرنا  
   ل ززاةين لل تف ضززوا س إىل أ  الضززحامنقمززس حقزز  األسززلحس ال ءمءامءززالززيت أوفززداا تقصززي احقززام  

 اض الززيت لس عززن األعززاملفلومززات امل ت ءضززس الززيت افتبززا اللرينززس  ط يقززس م ززتقو اد  ت ززبب   ملززأو 
  التف  ض لل اةين تتطا   مجل ما ي تر علحن الضحال ظب ت علحن 

وجود م تودع لمسلحس ابلق ىل مزن نقطزس اةتطزاا واد ن حن من ُأج ي  مقا  ت مفبأ  -٧٦
جويزززس يف ضززز  س أ  تت زززبر إىل حزززد كبززز  القنبلزززس ال ءمءامءزززس  وت حزززا اللرينزززس أ  مزززن امل زززتبفد 

يف م ززا  مززن  لززك القبءزز    مءززات ت  ززي لت  زز  عززدد   ززز ان  أ  ي ززو  إطزز   سززاةين ُضتمزز  
 لزززززك امل زززززتودع، ألحززززز   أ  الضززززز  س اعويزززززس أدت إىل تزززززدم  ، لزززززو أوال  فزززززانتزززززاابت امل زززززريلس  

  مءات كب   ينت   من أ   املاد  داش  املبيف أو المتزج ابألنقاض وامُتف   دال   االن رياة مفقأ
، ال يوضززح اثل ززا  و الءززوا، وهززو أمزز  ال دلءزز  علءزز    جززدا   ، كززا  امل فزز  سززءق  ملززو اث  اثنءززا  و   اعززويف 

__________ 

متزززززززززززاك علزززززززززززحن الززززززززززز ا  ر ما الت زززززززززززغءلي للتطبءقزززززززززززات ال زززززززززززاتلءس رلءززززززززززز  الصزززززززززززوة ال زززززززززززاتلءس  ازززززززززززدا الزززززززززززربان (17)
  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx 

   www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdfمتاك علحن ال ا  ر  (18)
 Human rights abuses and“انقززز  عنزززس التحقءززز  الدولءزززس امل زززتقلس املفنءزززس ابعمبوةيزززس الف  ءزززس ال زززوةيس،  (19)

international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 

    27، ال ق   ”2017

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdf
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سزاعات ابز  واز   -امل ثولو  ال وت وال وةيو  تواء  ظبزوة الضزحال ع ض  ال ءناةيو الذي 
  اة  الذي  ك ا امل ثولو  ال وت وال وةيو  الغ
مفقولززس رمز  علززحن االعتقزاد ة  القززوات  ويف ضزو  مززا تقزدا، تزز ى اللرينزس أ  حززس أسزبااب   -٧٧

 ٤تززززباك يززززوا مززززن  6:45ال ززززوةيس هاازززز  شززززا  شززززءمو   قنبلززززس سززززاةين يف حززززوا  ال ززززاعس 
شززززن حس كءمءامءززززس و نء ززززا /أ  ي ، األمزززز  الززززذي ي زززز   ج  ززززس حزززز ىل تتم زززز  يف اسززززتمداا أسززززل

اسزتمداا القزوات ال زوةيس ال زاةين كمزا أ  هريمات ع وامءس يف منطقس مأهولس    ا  مزدنءي   
س ال ءمءامءزس وتزدم  تلزك ات ااءس حق  استحدا  وإنتزاج وختززين واسزتفمال األسزلح ينتبك أيضا  

  ( 2013)2118األسلحس، كما ينتبك ا اة  لو األمن 

 ةالتحقيقات اجلاري -سابعاا  
الفملءززات ت زف  اللرينززس  بززال  القلز  إوا   ايززس املززدنءي يف حمافقززس ال ازس   ززبر اسززتم اة  -٧٨

اهلريومءززس لقززوات سززوةل الد ق اطءززس والتحززالم الززدو  ال امءززس إىل طزز د تنقززءأ الدولززس انسزز مءس مززززززززن مدينززس 
 ١٩٠ ٠٠٠ز عس، فقززززد نززك أك زززز  مزززن ال اس  ومززززجل أ  ال ءط   ُ  ط  علزحن الفززززززديد مززن األحءزا    زززز

مدو إىل املناط  اخلاضفس ل ءط   اوات سوةل الد ق اطءزس يف لزال حمافقزس ال ازس، حءزس يقءمزو  
يف  ءَمي عي عء حن ومربوكس  وي تق  املمءمزا  إىل املزواةد والقزدة  ال ومزس لتقزدمي ال عايزس  أساسا  

مزززدو آشززز  داشززز  مدينزززس ال ازززس ع ضزززس  ٦٠ ٠٠٠و امل ممزززس هلزززثال  األشزززماأ  وتقززز  حءزززا  وززز
إجزز ا  احمايززس الززيت ووجبزز  أرنززا  هززواجو ملمززاط  ا ززس   ززبر الغززاةات اعويززس الءومءززس  وتقزز  

  املقا  ت تط ك م  لس 
علحن التحقء  يف الفديد من االدعا ات املتصلس ابهلريمات اعويس  وتف م اللرينس حالءا   -٧٩

علزززحن ا يزززس املنصزززوة ، الزززيت كزززا  تنقزززءأ الدولزززس الزززيت ُشزززن  ويزززس اعغزززاة  الال ازززس، عزززا يف  لزززك علزززحن 
نُقززز  مزززن ح زززبما مزززدو،  200وزززو وهزززو مزززا أدى إىل إتزززا س ي زززءط  علءبزززا آنئزززذ، انسززز مءس 
آ اة/مززاةت  ٢١اللرينززس مفلومززات مورواززس ت ءززد ة  غززاة  جويززس ُشززن  لءلززس واززد افزز  أشبززاة  

  2012منزذ عزاا  داشلءزا  النزاوحي نيزوا  استمدم  يت مدةسس الباديس يف املنصوة  الاستبدف  
مزززن تزززدم  و زززف، نزحززز  شزززمف، أغلزززببأ أسززز   200وحزززي الغزززاة ، كزززا  يفزززءش أك ززز  مزززن 

كلزأ  وكزا   فزض   1.5وكذلك من  اا وحلر، يف املدةسس ال ا قس اليت تبفزد عزن الق يزس  نحزو 
أشززماأ آشزز و  مززن ا  لززر حءززس كززلالضززحال مززن القززادمي اعززدد مززن منززاط  منبززا م زز نس 

يف املدةسس انممي  ُشن  الغاة  لء   عندما كا  املقءمو  اد يفء و  ل نوات  و الناوحي داشلءا  
الغزاة ، يف حزي أتزءر  فزض النزاجي، حزدو  ك  من كا  داشز  املدةسزس واز  واُت ، تق يبا ،  

إىل أ  مززا ال يقزز  عززن  مززن  ءززنبأ ن ززا  وأط ززال، سزز وك شطزز    وت زز  املفلومززات املتاحززس حالءززا  
كانتزززا تفء زززا  يف املدةسزززس فءمزززا مضزززحن، انسززز مءس  تنقزززءأ الدولزززس مزززن عزززام ت مقزززاتلي عزززاملتي 

 الغاة  حدو  ل نبما غادةاتها اب  وو شب  من 
، من تنقءأ للرمنبا، الستفاد  اوات سوةل الد ق اطءس،  فد هريومبا واد احتاج   -٨٠

كبززز   لتمبءزززد الط يززز  أمزززاا اسزززتفاد  ال زززءط   علزززحن مدينزززس ال ازززس    تفزيززززاتإىل ، انسززز مءس الدولزززس
الترينءزد الق ز ي آلالف عملءزات يف ولد  كبز   وأدت احاجس إىل املزيد من االقوى الفاملسا إىل 
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ابعتقززززال غزززز  الزززز اغبي يف هززززذا الفملءززززات املززززدنءي، مفقمبززززأ مززززن ال جززززال وال تءززززا ، واا نزززز  
 ت جاةيس الترينءد  وال تزال التحقءقا

 ستنتاجات اال -اثمناا  
ال يزززال املززدنيون ع أيزز  أبززاء البلززد بثلززون األةلبيززة السززاحقة مززن  ززحا  النزززاع  -٨١

السززوريو واألطفززال والنززااحون داخليززاا هززد مززن بززني ألززد النززاأ عر ززة للعنززف  وقززد أف ززى 
ع األعمزززال  اتفزززاق ففيزززف التزززوتر الزززذي أبزززرم ع أسزززتاف ع أ رومزززايو    ا فزززا  ملحزززو 

القتالية وابلتايل    احلد من اخلسائر ع صفوف املدنينيو ع  دلب وةرب حلب أوالاو مث ع 
احملافظات اجلنوبية ع درعزا والقنيطزرة والسزويداء مزاخ.راا  وع حزني أن هزذا اال فزا  يرسز  

ائزق التنفيزذ أساساا لوقف أوس  نطاقاا إلطالق النارو فإنه ال بزد. مزن االتفزاق بسزرعة علزى طر 
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 جمدداا 
وقزززد واصزززلت األطزززراف املتحاربزززة ع لززز  أبزززاء اجلمهوريزززة العربيزززة السزززورية تنفيزززذ  -٨٢

حصززززار واسززززتخدام املسززززاعدة اإلنسززززانية وسززززيلة لفززززر  االستسززززالم  وت ززززمنت عمليززززات 
اهلُزززد فت احملليزززة الزززيت إ التوصزززل  ليهزززا ع الفوعزززة وبفزززر و وع م زززا  والزبزززدا و وع بزززراة 

 والقابون وتشرينو اتفاقات  جالء أدت    ترحيل قسري ملدنيني من هذه املناطق 
رو اسززززتهدفت هيرزززة شريززززر الشزززام وتنظززززيد الدولززززة وطزززوال الفززززوة املشزززمولة ابلتقريزززز -٨٣

اإلسزززالمية ومقزززاتلو اجملموعزززات املسزززلحة األقليزززات الدينيزززة ابسزززتخدام السزززيارات املفخخزززة 
الرالزززدينو اسزززتهدف انفجزززار حززز  فززز  فنتحاريزززة والقناصزززة وأخزززذ الرهزززائن  والتفجزززقات اال

  اللتني بانتا حماصرتني سزابقاا سيارة مفخخة فاحني داخلياا من بلدَتي الفوعة وبفر  الشيعيتني
  وع أعقزززززاب هزززززذا اهلجزززززومو فُقزززززد عشزززززرات طفزززززالا  68و مزززززن بيزززززنهد قتزززززيالا  96فخل.فزززززت 

 رهائن  مدنياا  17األلخاصو وأخذت اجملموعات املسلحة ما ال يقل عن 
وقززد اسززتعملت القززوات احلكوميززة أسززلحة بيميائيززة ةززق مشززروعة ع أربزز  مناسززبات  -٨٤

ر حزززاداو اسزززتخدمت القزززوات اجلويزززة السزززورية السزززارين ع خزززان علزززى األقزززل  وع أخطززز
لززيخون وأسززفر ذلززك عززن مقتززل عشززرات املززدنينيو معظمهززد نسززاء وأطفززال  وتسززببت  لززة 
جوية لنتها القوات املواليزة للحكومزة ع املنطقزة احمليطزة شزان لزيخون ع تزدمق العديزد مزن 

والغوطزة   زاهوم السزارين  وع  دلزب و املرافق الطبيزةو األمزر الزذي فزاقد معزافة  زحا  هجز
 الكلور احملو.ر    سالح  أي اا الشرقيةو استعملت القوات السورية 

وع املنزززاطق اخلا زززعة لسزززيطرة تنظزززيد الدولزززة اإلسزززالميةو يظزززل املزززدنيون معر. زززني  -٨٥
للعنف بشدة  وع الرقةو ُبسطت السيطرة على العديد من األحيزاء بسزرعة بفعزل العمليزات 

جومية املستمرة لقوات سور  الدبقراطية والتحالف الدويل لطرد تنظزيد الدولزة اإلسزالمية اهل
مززن مدينززة الرقززة  وأفيززد ان الغززارات اجلويززة أسززفرت عززن أعززداد ببززقة مززن القتلززى واجلرحززى 

لزززخكو بثزززق مزززنهد يعيشزززون ا ن ع  ١٩٠ ٠٠٠    تشزززريد املزززدنيني  بمزززا أدى اهلجزززوم
    وال تزال التحقيقات جارية ظروف حمفوفة ابملخاطر
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 توصيات  -اتسعاا  
   افة    التوصيات الواردة أدفهو تكرر اللجنة توصياهتا الواردة ع تقريرها السابق   -٨٦
 توص  اللجنة أي  األطراف املتحاربة ان:  -٨٧

عن اتباع اسواتيجيات هتزدف    فزر   حاالا  ترف  فوراا بل حصار وتكف )أ( 
االستسالم وتاثر على املدنيني ع املقزام األولو ازا ع ذلزك التجويز  واحلرمزان مزن احلصزول 

 على املساعدة اإلنسانية والغذاء واملاء والدواءف 
 تنفيزززذ عمليزززات  جزززالء احملاصيزززرين علزززى بزززو يتوافزززق مززز  القزززانون الزززدويل )ىل( 

( اللززذين يقت ززيان أن يكززون  جززالء املززدنيني 2016)2328ألمززن اإلنسززا  وقززرار جملززس ا
طوعياا و   الوجهة النهائية اليت خيتاروهناو وشمز  أيز  املزدنيني الزذين يزتد  جالمبهزدو ازا ع 

 ذلك معاملتهد معاملة شوم برامتهد وشول دون خوفهد من التعر  لألذىف
ينزززتن عنهزززا ترحيزززل قسزززري  متتنززز  عزززن  بزززرام اتفاقزززات  جزززالء ع املسزززتقبل )ج( 

 للسكان املدنيني لتحقيق مكاسب سياسيةف
توفر احلماية الكافية جلمي  النااحني داخلياا وت من حقهد وحزق الالجرزني  )د( 

 ع العودةو بطرق منها  مان سالمتهد وحقوقهد ع امللكيةف
أةززرا  متتنز  عزن مهاأزة املواقز  الثقافيزة والتارخييزة عنزدما ال ُتسزتخدم ع  )هز( 

 عسكريةو وتبادر    املساعدة على صون هذه املواق ف
و وشمزززز  القتاليززززةجتنيززززد األطفززززال واسززززتخدامهد ع األعمززززال  شظززززر فعليززززاا  )و( 

 التعليدفحقه ع حقوق الطفل  اية فعالةو اا ع ذلك 
تتخززذ أيزز  االحتياطززات املمكنززة للتقليززل    أدذ حززد مززن  يززذاء املززدنيني  )و( 

مدينة العمليات اهلجومية ع عند لن.ها عمليات ع املناطق املأهولة ابملدنينيو وال سيما أثناء 
 الرقة واملناطق اخلا عة لسيطرة تنظيد الدولة اإلسالمية ع العراق والشامف

 لن نتائن التحقيقات شقق ع سلوك قواهتا وتع )ك( 
 :انوتوص  اللجنة حكومة اجلمهورية العربية السورية  -٨٨

عززن اسززتخدام األسززلحة الكيميائيززةو اززا فيهززا الكلززور والسززارين  تكززف. فززوراا  )أ( 
 هلافداع  ومعافة ال ةق مربرة  صاابت  - حبكد تصميمها -احملو.ران    سالحو اليت تسبب 

وسززائل املرافززق الطبيززة والعززاملني الطبيززني و هجمززات علززى لززن عززن تكززف  )ىل( 
القززززانون الززززدويل اإلنسززززا  العززززرع وقززززرار جملززززس اوجززززب اللتزاماهتززززا  الطززززفو وفقززززاا  النقززززل
 (ف 2016)2286 األمن

القانونيزة ابلشزاون املتعلقزة تكزون تشزريعاهتا احلاليزة واملقبلزة شرص على أن  )ج( 
للقزززانون الزززدويل حلقزززوق اإلنسزززان ممتثلزززة ةو واإلداريزززة للمزززدنينيو ازززا ع ذلزززك حقزززوق امللكيززز

وقززانون الالجرززني والقززانون الززدويل اإلنسززا و وأن تكززون ميس.ززرة جلميزز  السززوريني علززى قززدم 
 والالجرني عناية خاصةف  املساواةو م   يالء أي  النااحني داخلياا 
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 دخول البلد  مكانية اللجنةي تتيح  )د( 
 :اناملناوئة للحكومة  وتوص  اللجنة اجملموعات املسلحة -٨٩
هجمززات متعمززدة لززن عززن وتكززف متتثززل للقززانون الززدويل اإلنسززا  العززرعو  )أ( 

 على املدنينيو ان فيهد أفراد األقليات الدينيةف 
اعمزال االختطاف وأخذ الرهائن وعزن السزلوك الشزبيه عمليات متتن  عن  )ىل( 
 القسريف اإلخفاء 

املسزاولني و األفراد اخلا عني لقيادهتزا فصل تتخذ تدابق عاجلة لتأديب أو  )ج( 
  األفعالتلك ارتكاب عن 
 :انوتوص  اللجنة اجملتم  الدويل  -٩٠
اللتزاماتززه ابحززوام و ززمان احززوام اتفاقيززات جنيززف املتعلقززة  بتنزز و امتثززاالا  )أ( 

حبماية  حا  النزاعات املسلحة الدوليزةو عزن تزوفق األسزلحة ألطزراف النززاع أو متويلهزا أو 
ذلك الدعد ع انتهاك القانون الدويل يستخدم ةق ذلك من ألكال الدعد عندما يُتوق  أن 
تعززززا احزززوام القزززانون الزززدويل اإلنسزززا  والقزززانون  اإلنسزززا و ويصزززد.ق علزززى املعاهزززدات الزززيت

 الدويل حلقوق اإلنسان عند نقل األسلحةو خاصة معاهدة جتارة األسلحةف
بتنزز  عززن اعتمززاد أو تنفيززذ أي عقززوابت انفراديززة )تززدابق قسززرية انفراديززة(  )ىل( 

لقززرار  الا اةززق قانونيززة وشززول دون اإلعمززال الكامززل حلقززوق الشززعب السززوري اإلنسززانيةو امتثزز
(و وحيززرص علززى أن تكززون أي عقززوابت قانونيززة مكي.فززة 2013) ١٦٢و٦٨اجلمعيززة العامززة 

 تكييفاا دقيقاا حبيث تشمل استثناءات مناسبةو للحد من آاثرها على املساعدة اإلنسانيةف
الفعزال يشج  اجلهود الرامية    تعزيزز املسزاءلةو بوسزائل مزن بينهزا الزدعد  )ج( 

األلززخاص املسززاولني عززن مزز  حمايززدة ومسززتقلة للمسززاعدة ع التحقيززق  إلنشززاء آليززة دوليززة
بززة ع اجلمهوريززة العربيززة السززورية منززذ  اجلززرائد األلززد خطززورة اوجززب القززانون الززدويل املرتكي

   248و71قاا لقرار اجلمعية العامة و وفومالحقتهد ق ائياا  2011 مارأ آذارو
عد هززذه التوصززيات بتززدابق تشززمل وتوصزز  اللجنززة جملززس حقززوق اإلنسززان ان يززد -٩١

 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 

تقزززدمي  حاطزززات تمكينهزززا مزززن وتوصززز  اللجنزززة اجلمعيزززة العامزززة بتأييزززد توصزززياهتا وب -٩٢
  عالمية منتظمة 

 :انوتوص  اللجنة جملس األمن  -٩٣
 يايد توصياهتاف )أ( 
ع جزدول مزن قبزل اللجنزة نتظمزة املعالميزة بنزد تقزدمي اإلحاطزات اإليدرج  )ىل( 

 األعمال الرمس  جمللس األمنف
نفززوذه مززز  أيزز  اجلهزززات الفاعلززة وأصزززحاب املصززلحة لتحقيزززق يسززتخدم  )ج( 

  شوم حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا  حق االحوام وجامعة عملية سالم لاملة 
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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-in-

glove 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 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. 

 2 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-army-

idlib-militants-chemical-weapons. 

 3 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.  

 4 Statement in response to the United States airstrike of 7 April against the Shayrat airbase in Homs. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1903432043232876&id=1492252324350852
https://www.youtube.com/watch?v=AcaF1vC8SPA
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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 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. 

 6 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-with-

Syria-s-Assad-1. 

 7 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-defence-

ammunition-hub-250-has-never-exported-and-were-not-filled-with-sarin. 

 8 UNOSAT satellite imagery analysis uploaded on the webpage of the Commission at 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx.  

 9 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. 

 10 A/HRC/36/55, paras. 69-70. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WyVIhDgM9c
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/13/04/2017/Transcript-of-exclusive-AFP-interview-with-Syria-s-Assad-1
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/13/04/2017/Transcript-of-exclusive-AFP-interview-with-Syria-s-Assad-1
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdf
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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 Su-

22, 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. 

__________ 

 11 A/HRC/36/55, paras. 63-65. 

 12 Early warning observers comprise civilians who monitor aircraft flights to provide other civilians 

with advance warning prior to an airstrike. 

 13 OPCW FFM report, paras. 5.27-5.29. 

 14 A/HRC/34/CRP.3, para. 26. 

 15 A/HRC/34/CRP.3, para. 27. 
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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  

__________ 

 16 See, e.g., Khan Sheikhoun, Idlib Historical Weather, Syria, available at 

https://www.worldweatheronline.com/khan-sheikhoun-weather-history/idlib/sy.aspx. 

https://www.worldweatheronline.com/khan-sheikhoun-weather-history/idlib/sy.aspx


A/HRC/36/55 

GE.17-13465 32 

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  

__________ 

 17 A/HRC/34/64, paras. 14, 59-60; A/HRC/34/CRP.3, paras. 59-60. 
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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 al-

Rahma 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 

__________ 

 18 OPCW FFM report, paras. 3.16, 3.52-3.53, 3.64, and 4.7-4.9. 
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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  

__________ 

 19 OPCW FFM report, paras. 5.90-5.95. 

 20 OPCW FFM report, paras. 5.99-5.102. 

 21 OPCW FFM report, paras. 5.103-5.106. 

 22 OPCW request for expression of interest (EOI), initially posted on the OPCW website on 20 

November 2013, EOI reference OPCW/CDB/EOI/01/20913, OPCW document S/1142/2013 of 22 

November 2013. This EOI listed chemicals from the declared Syrian chemical weapon stockpile and 

included binary chemical weapons components as well as 80 metric tonnes of hexamine. 
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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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  Characteristics of sarin23 

 
 
 
 

__________ 

 23 OPCW FFM report, Annex 5. 
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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,  

__________ 

1 A/HRC/31/68, paras. 120 and 129; see also International Committee of the Red Cross (ICRC), 

Customary International Humanitarian Law, 2005, Volume I: Rules, at Rule 53. 
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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. 

    


