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 إىل العـام  األمـني  مـن  موجهـة  ٢٠١٦ ديسـمرب /األول كـانون  ٢١ مؤرخة رسالة     
     األمن جملس رئيس

    
يشرفين أن أحيل إليكم موجزا مفصال لتقرير جملس مقر األمم املتحدة للتحقيـق الـذي     

ــادث   ــق يف حـ ــر والتحقيـ ــأته للنظـ ــبتمرب  ١٩أنشـ ــة   ٢٠١٦أيلول/سـ ــه قافلـ الـــذي تعرضـــت لـ
يف أورم الكـربى  مساعدات إنسانية مشتركة بني األمم املتحدة واهلالل األمحر العريب السـوري  

قرب مدينة حلب يف اجلمهورية العربية السورية (انظر املرفق). وكما ذكـر علـى نطـاق واسـع     
يف ذلك الوقت، أثناء تسليم املسـاعدة اإلنسـانية إىل جممـع اهلـالل األمحـر العـريب السـوري مـن         

ــة    ٧٨ ٠٠٠أجــل توزيعهــا علــى حــوايل   شــخص مــن املوجــودين يف املنطقــة، تعرضــت القافل
ــل عــن      إلطــ ــا ال يق ــل م ــا أســفر عــن مقت ــار مم ــل عــن     ١٠الق الن ــا ال يق أشــخاص وإصــابة م
  شخصا، وعن تدمري مركبات وممتلكات.  ٢٢

وتتحمــل األمــم املتحــدة مســؤولية التحقــق قــدر مــا تســتطيع مــن وقــائع ومالبســات       
احلـوادث الـيت يتعــرض فيهـا موظفوهــا لإلصـابة أو القتـل، أو الــيت تلحـق فيهــا بأصـوهلا أضــرار        

خسائر. وحتقق أيضا يف احلوادث اليت تؤثر سـلبا علـى عملياـا أو أنشـطتها. وعـالوة علـى        أو
ذلك، يف هذه احلالة، على ما يبدو أن هناك احتماال لكون عملية مـن عمليـات األمـم املتحـدة     
قد استهدفت عمدا يف هجوم مسـتمر. ولـذلك، بصـفيت كـبري املـوظفني اإلداريـني يف املنظمـة،        

  شكيل جملس للتحقيق من أجل إجراء حتقيق يف احلادث.  فقد قررت ت

، وضـم خـرباء يف الـرتاع    ٢٠١٦تشـرين األول/أكتـوبر    ٢١وأنشئ جملس التحقيق يف   
اجلاري يف اجلمهورية العربية السورية، والعمليات اإلنسانية، والقانون الدويل، ونظم األسـلحة  

وعقــد االجتمــاع األول للمجلــس يف   والــذخائر. وترأســه الفريــق (املتقاعــد) أيجيــت غوهــا. 
. وأجـــرى زيـــارات ميدانيـــة يف الفتـــرة مـــن ٢٠١٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١نيويـــورك، يف 

ــرين الثـــاين/نوفمرب، ويف   ٢٥إىل  ١٠ إىل  ٥كـــانون األول/ديســـمرب، ويف الفتـــرة مـــن     ١تشـ
مهوريـة  . ومل يتمكن الس من إجراء زيارات ميدانيـة يف اجل ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٩
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كـــانون األول/ديســـمرب، بـــالنظر إىل أن إصـــدار  ٩إىل  ٥العربيـــة الســـورية إال يف الفتـــرة مـــن 
 تشـرين الثـاين/   ٢٨التأشريات من جانب حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية مل يؤكـد إال يف     

نــوفمرب. ومل يســمح لــه بزيــارة مكــان احلــادث يف أورم الكــربى، إذ أشــارت احلكومــة إىل أــا  
ــ غــري ــة يف     ق ــات العســكرية اجلاري ــالنظر إىل العملي ادرة علــى ضــمان ســالمة أعضــاء الــس، ب
  املوقع.  ذلك

  
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦وقدم الفريق تقريره إيل، عن طريق نائب األمني العام، يف   

وكما هو الشأن بالنسبة جلميع جمـالس التحقيـق التابعـة لألمـم املتحـدة، تقريـر الـس          
وليست للنشر. وهو يتضمن معلومـات أُطلـع عليهـا الـس يف إطـار مـن السـرية        وثيقة داخلية 

التامة. ويتضمن أيضا معلومات ميكن يف حال الكشـف عنـها أن تضـر بـأمن عمليـات املنظمـة       
أو أنشــطتها أو حبســن ســريها. غــري أين أدرك أن قــراري إنشــاء جملــس التحقيــق قــد أثــار قــدرا   

على ذلك أن أصدر موجزا لتقريـر الـس يـرد يف مرفـق هـذه       كبريا من االهتمام. فقررت بناء
ــده      ــة وأن الـــس مل يعـ ــة العامـ ــوجز مـــوجز لألمانـ ــذا املـ ــى أن هـ ــد علـ ــالة. وأود التأكيـ الرسـ

  يعتمده.    أو

أيلول/ســبتمرب واقعــة مروعــة  ١٩وقــد شــكل اهلجــوم الــذي وقــع يف أورم الكــربى يف   
ريـة العربيـة السـورية. وخلـص الـس إىل أن جممـع       أخرى من وقائع املأساة اجلاريـة يف اجلمهو 

اهلـالل األمحـر العـريب السـوري يف أورم الكـربى تعـرض هلجـوم جـوي نفذتـه أكثـر مـن طـائرة             
وأكثــر مــن نــوع واحــد مــن الطــائرات. والحــظ الــس أن الطــائرات العاملــة يف إطــار قــوات  

ربيـة السـورية هـي وحـدها الـيت      التحالف الدويل وطائرات االحتاد الروسي والقـوات اجلويـة الع  
لديها القدرات الالزمة لشن هجوم من هذا النوع. ومبا أنه ال أحد من األطراف زعـم ضـلوع   
ــإن الــس خلــص إىل أن ضــلوعها      ــدويل يف احلــادث، ف الطــائرات التابعــة لقــوات التحــالف ال

  احملتمل إىل حد كبري.  غري

ومــات مؤداهــا أن القــوات اجلويــة  وذكــر الــس أنــه تلقــى أنبــاء تفيــد بــأن هنــاك معل    
العربية السورية هي على األرجـح مـن نفـذ اهلجـوم. ومل حيصـل الـس علـى البيانـات األوليـة          
اليت كان من شـأا أن متكنـه مـن التوصـل إىل نتيجـة ائيـة بشـأن اجلهـة الـيت نفـذت اهلجـوم.            

هجومـا متعمـدا علـى     وذكر الس أيضا أنـه ال يتـوافر علـى أدلـة للخـروج بـأن احلـادث كـان        
  هدف من األهداف اإلنسانية.

ــرتاع، مــدينون للعــاملني يف اــال اإلنســاين        وحنــن، وخباصــة األطــراف املتورطــة يف ال
الشجعان الذين خياطرون حبيام كل يوم ملساعدة أشد الناس حاجة يف خضـم الـرتاع بتسـليط    
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أيلول/سبتمرب، وبضـمان حماسـبة   كل األضواء املمكنة على ما حدث يف ذلك اليوم املشؤوم يف 
  أي شخص مسؤول عن ارتكاب خمالفات.

فمــن املهــم بشــكل أساســي احتــرام ومحايــة العــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســـانية            
وإمدادات اإلغاثة يف أوقات الـرتاع املسـلح. ويف هـذا الصـدد، أناشـد مجيـع أطـراف الـرتاع يف         

وأن تتخـذ مجيـع االحتياطــات املمكنـة لضــمان     اجلمهوريـة العربيـة الســورية أن تبـذل قصــاراها   
تتسبب عملياـا العسـكرية يف قتـل أو إصـابة العـاملني يف اـال اإلنسـاين أو إحلـاق الضـرر           أال

  باإلمدادات اإلنسانية أو تدمريها.

  وأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن على هذه الرسالة ومرفقها.  
  

  مون - كي بان) توقيع(
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  املرفق

موجز أعده األمني العـام لتقريـر جملـس مقـر األمـم املتحـدة للتحقيـق يف احلـادث             
الذي تعرضت له عمليـة إغاثـة موجهـة إىل أورم الكـربى، يف اجلمهوريـة العربيـة       

  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩السورية، يف 
  
، دعــوت إىل عقــد اجتمــاع لــس مقــر األمــم   ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢١يف   - ١

ــة      املتحــدة لل ــع يف أورم الكــربى، يف اجلمهوري ــذي وق ــق مــن أجــل اســتعراض احلــادث ال تحقي
أيلول/سبتمرب والتحقيق فيـه، وهـو احلـادث الـذي تعرضـت لـه عمليـة         ١٩العربية السورية، يف 

إغاثة مشتركة بني األمم املتحدة واهلـالل األمحـر العـريب السـوري وأسـفر عـن حـاالت وفيـات         
بعني للهالل األمحر العريب السـوري وأشـخاص آخـرين فضـال     وإصابات يف صفوف األفراد التا

  عن إحلاق أضرار باملواد املستخدمة يف عملية اإلغاثة.

وعينت الفريق (املتقاعـد) أيجيـت غوهـا رئيسـا للمجلـس، وهـو مستشـار عسـكري           - ٢
ســابق يف إدارة عمليــات حفــظ الســـالم وعضــو يف الفريــق املســـتقل الرفيــع املســتوى املعـــين        

ات السالم. ومشل أعضاء الس اآلخرون كاثرين براغ، األمني العامة املسـاعدة السـابقة   بعملي
للشؤون اإلنسانية؛ وخوال مطر، نائبة األمـني التنفيـذي للجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب       
آسيا وسابقا مـديرة مكتـب دمشـق ملبعـوثي اخلـاص لسـورية؛ وليلـى بـنكريان، رئـيس الـديوان           

ب األمم املتحدة يف جنيف وموظفة قانونية سابقا يف مكتـب الشـؤون القانونيـة؛    سابقا يف مكت
  وجريميي مسيث، وهو أخصائي يف األسلحة.

وعقــد الــس اجتماعــات يف نيويــورك وجنيــف ولنــدن وأنقــرة وواشــنطن العاصــمة،     - ٣
 مهوريـة واجل ،وتركيـا  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيران ،حيث اجتمع مبمثلني لالحتاد الروسي

 والواليـات  ،كـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية      واململ ،وفرنسـا  ،السـورية  العربية
 العناصـر  بشـأن  ملعلومـات  موحـدا  طلبـا  الـدول  تلـك  مجيـع  إىل الس وقدم. األمريكية املتحدة
 الكـربى  أورم مـن  بـالقرب  والربية اجلوية العمليات مثل التحقيق، من العسكري باال املتصلة
العسكري للقافلة، مبـا يف ذلـك التـدابري    -دث والتنسيق املديناحلا فيه وقع الذي الوقت وحوايل

  املتخذة ملنع اهلجمات على أصول املساعدة اإلنسانية أو التقليل من األخطار اليت تتعرض هلا.

إال يف ومل يــتمكن الــس مــن إجــراء زيــارات ميدانيــة إىل اجلمهوريــة العربيــة الســورية     - ٤
، بـالنظر إىل أن إصـدار التأشـريات مـن جانـب      ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٩إىل  ٥الفترة من 

. وسـافر  ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٨حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية مل يؤكـد إال يف     
الس إىل دمشق حيث اجتمع مبمثلني حلكومة اجلمهورية العربية السـورية، مبـا يف ذلـك اللجنـة     
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ــة، واهلــالل األمحــر العــريب الســوري، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري. ويف ســفارة      ــا لإلغاث العلي
الروسي يف دمشق، اجتمع الس أيضا بضباط عسكريني مـن القاعـدة اجلويـة العسـكرية      االحتاد

الروسية يف محيميم. ويف غرب مدينة حلب، اجتمع الس مبحافظ حلب، وأعضاء جلنة اإلغاثة 
ة، والقائد العام للمركز الروسي للمصاحلة، يف محيميم. وأجرى الـس أيضـا مقـابالت مـع     احمللي

شهود أساسيني يف غرب حلب. ومل يسـمح للمجلـس بزيـارة مكـان احلـادث يف أورم الكـربى،       
أشارت احلكومة إىل أا غري قادرة على ضمان سـالمة أعضـاء الـس، بـالنظر إىل العمليـات       إذ

ية يف ذلك املوقع. ويف هـذا الصـدد، الحـظ الـس أنـه يف ذلـك الوقـت انقضـى         العسكرية اجلار
أسبوعا على تاريخ وقوع احلـادث، وهـو وقـت كانـت فيـه املركبـات املتضـررة قـد أزيلـت           ١١

وبعض اهليكليـات املـدمرة قـد أُصـلحت أو أُعيـد بناؤهـا. ولـذلك، فقـد أثـرت سـلبا اإلجـراءات            
وأثرت بالتايل على توافر األدلة املاديـة. ولـذلك إجـراء زيـارة     الالحقة على سالمة موقع احلادث 

إىل املوقع رمبا كان لـن يسـفر عـن نتـائج مناسـبة. وبنـاء علـى ذلـك، اسـتحدث الـس أسـاليب            
  بديلة جلمع األدلة.

واجتمــع الــس بأعضــاء اهليئــة العليــا للمفاوضــات لقــوى الثــورة واملعارضــة الســورية    - ٥
وى الثـورة واملعارضـة السـورية. واجتمـع الـس أيضـا مبمثلـي مجاعـات         واالئـتالف الـوطين لقـ   

املعارضــة املســلحة. وأجــرى مقــابالت مــع الشــهود (شــهود العيــان) األساســيني يف غازيانتيــب 
  ورحيانلي، يف تركيا.

وتعــاون الــس أيضــا مــع برنــامج التطبيقــات الســاتلية العملياتيــة التــابع ملعهــد األمــم      - ٦
ــاتلية والصــور         املتحــدة  ــل الصــور الس ــة لتحلي ــدرات التقني ــر الق ــذي وف ــدريب والبحــث ال للت

  الفوتوغرافية األرضية.

واستخدم الـس املـواد واألسـاليب التاليـة للتوصـل إىل نتائجـه: (أ) الصـور السـاتلية؛           - ٧
(ج) مقــابالت أجراهــا الــس مــع     صــورة فوتوغرافيــة وفيــديو؛ و   ٣٧٠(ب) أكثــر مــن   و

انوا إما شهود عيان على احلادث أو كانوا بـالقرب مـن أورم الكـربى يف مسـاء     شخصا ك ١٦
شــاهدا ثانويــا، مبــن  ١٩(د) مقــابالت أجراهــا الــس مــع  ؛ و٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩يــوم 

(هــ) املعلومـات املقدمـة مـن      فيهم موظفو األمم املتحدة وممثلو مجاعـات املعارضـة املسـلحة؛ و   
(و) املسارات اجلوية املقدمـة مـن    ك معلومات عن عتادها اجلوي؛ والدول األعضاء، مبا يف ذل

(ز) إحاطــة شــفوية مــن حكومــة اجلمهوريــة العربيــة    حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية؛ و 
الســورية يف مــا يتعلــق بتحقيقاــا الوطنيــة يف احلــادث، الــيت كانــت ال تــزال جاريــة، مشــفوعة  

علومات الواردة من اهلالل األمحر العـريب السـوري؛   (ح) امل بنسخ من تقارير تشريح اجلثث؛ و
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ــن      و ــتقاة مـ ــات مسـ ــري؛ و(ي) معلومـ ــدة القطـ ــم املتحـ ــق األمـ ــن فريـ ــة مـ ــائق مقدمـ (ط) وثـ
  مفتوحة.  مصادر

ورفض الـس قبـول أدلـة ماديـة، مثـل خملفـات ذخـائر زعـم أـا مـن موقـع احلـادث،               - ٨
  هدة اخلاصة ذه األصناف.وذلك بالنظر النعدام إمكانية التحقق من تسلسل الع

وركــز الــس كــثريا علــى تقيــيم كــل جــزء مــن البيانــات يف مــا يتعلــق مبــدى الثقــة يف    - ٩
املصدر ومصداقية املعلومات. واستندت استنتاجات الس إىل املعلومات واألدلـة الـيت أكـدها    

ت مـن املـواد   أكثر من مصدر واحد. واستخدمت املواد الواردة من الدول األعضاء فقـط للتثبـ  
اليت مجعها الس أو للتوصل إىل فهم أفضـل للحالـة علـى أرض الواقـع. ومل يسـتند الـس يف       

  أي من استنتاجاته حصرا على معلومات قدمتها دولة عضو واحدة فقط.
  

  أورم الكربى    

كيلومترا. وكان عـدد   ١٥تقع بلدة أورم الكربى غرب مدينة حلب على بعد حوايل   - ١٠
شخص. وكان السكان يعتربون أورم الكـربى آمنـة    ٦ ٧٠٠قت احلادث هو حوايل سكاا و

  نسبيا يف سياق املنطقة والرتاع السوري بشكل أعم.

ويقــع جممــع اهلــالل األمحــر العــريب الســوري، وهــو موقــع احلــادث، علــى بعــد حــوايل     - ١١
ة. ويقـع  كيلومتر من شرق بلدة أورم الكربى. ويضم صـناعات خفيفـة ومسـاكن خمتلطـ     ١,٥

، الطريق الرئيسـي الـرابط بـني حلـب وإدلـب. وقـد كـان        ٦٠امع على طول الطريق السريع 
املمتـد   M5أحد خطني رئيسيني لالتصال، اخلط اآلخر هو الطريق السـريع   ٦٠الطريق السريع 

جنوبا إىل محاة ومحص، كان بإمكـان مجاعـات املعارضـة املسـلحة اسـتخدامهما لنقـل األعتـدة        
  العسكرية واألفراد العسكريني إىل مناطق اخلطوط األمامية يف حلب.  واملعدات 

وكان جممع اهلالل األمحر العـريب السـوري يعـرف بأنـه املسـتودع الرئيسـي يف املنطقـة          - ١٢
وكــان يســتخدم باســتمرار إليصــال املعونــة اإلنســانية وختزينــها مــن أجــل توزيعهــا علــى أورم    

ألتارب. وقـد جـرت آخـر عمليـة إنسـانية مشـتركة يف       الكربى وعلى مناطق أخرى يف منطقة ا
املنطقة بني األمم املتحدة واهلالل األمحـر العـريب السـوري واللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر يف        

  مستفيد.   ٥٠ ٠٠٠، عندما قدمت املعونة إىل حوايل ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢١

عارضـة املسـلحة،   ويف تاريخ احلـادث، كانـت أورم الكـربى حتـت سـيطرة مجاعـات امل        - ١٣
وكان جيش ااهدين هو اجلماعـة املهيمنـة يف املنطقـة. وأُبلـغ الـس بـأن جمموعـات أخـرى،         
مــن بينــها مجاعــة نــور الــدين الزنكــي موجــودة هنــاك أيضــا. وباإلضــافة إىل ذلــك، وردت إىل   

  الس أنباء تفيد بوجود تنظيم جبهة النصرة يف املنطقة.
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  القافلة    

مرار يف الطلبــات الشــهرية املقدمــة إىل احلكومــة طلبــات إيصــال املعونــة أدرجــت باســت  - ١٤
اإلنســانية إىل أورم الكــربى مــن املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة احلكومــة. ويف حالــة القافلــة املعنيــة   
بـــاألمر، أدرج طلـــب إليصـــال املعونـــة اإلنســـانية إىل أورم الكـــربى يف اخلطـــة املشـــتركة بـــني 

ــة يف     الوكــاالت لشــهر أيلول/ســبتمرب  ــها األمــم املتحــدة إىل وزارة الشــؤون اخلارجي ــيت قدمت ال
اجلمهورية العربية السورية. وكان القصد هو جلب املواد من غرب حلب الـذي تسـيطر عليـه    
احلكومة، حيث توجد مكاتب فريق األمم املتحدة القطري وإمداداته، إىل جممع اهلـالل األمحـر   

مسـتفيد يف أورم الكـربى    ٧٨ ٠٠٠وزع منـه علـى   العريب السوري يف أورم الكربى، الذي ست
ــهجرة،         ــة لل ــة املنظمــة الدولي ــك املعون ــرر أن تســاهم بتل ــن املق ــا؛ وكــان م  ــاطق احمليطــة واملن
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومنظمـة األمـم       

ي، ومنظمـة الصـحة العامليـة؛ وكـان مـن      املتحدة للطفولـة (اليونيسيف)، وبرنامج األغذية العامل
املقــرر أن ينســق العمليــة مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية. وكانــت النيــة يف األصــل هــي أن   
تشارك اللجنة الدولية للصليب األمحر أيضا، ولكنها أبلغت األمم املتحدة قبل فترة وجيزة مـن  

ا ال متلــك خمزونــات كافيــة بأــا مل تعــد قــادرة علــى املشــاركة ألــ  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩
  حلب.  يف

وبنــاء علــى املوافقــة األوليــة املتعلقــة بالقافلــة علــى حنــو مــا أبلغــت بــه وزارة الشــؤون       - ١٥
اخلارجيــة، أُجريــت اتصــاالت مــع كيــانني جتــاريني مــن أجــل نقــل اإلمــدادات. وبالتشــاور مــع  

حلـب ووزارة الشـؤون   اهلالل األمحر العريب السوري، أبلغت األمـم املتحـدة بعـد ذلـك حمـافظ      
اخلارجية بتواريخ التنفيذ املتعلقة بالقافلة. وبعد املوافقة على التـواريخ، رصـدت اللجنـة األمنيـة     
حللب التابعة ملكتب احملافظ عملية حتميل الشاحنات من بدايتها إىل ايتـها. مث وضـعت أختـام    

كم رســائل لتقــدمي علــى الشــاحنات حبضــور أعضــاء مــن اللجنــة األمنيــة حللــب. وأصــدر احلــا   
تسهيالت إىل القافلة للمرور عرب نقاط التفتيش الـيت تسـيطر عليهـا احلكومـة بعـد إجنـاز عمليـة        

  .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩التحميل. وقد مت ذلك بعد فترة وجيزة من منتصف الليل يف 

 ويف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة مجاعــات املعارضــة املســلحة، كــان الفــرع املعــين التــابع  - ١٦
للهالل األمحر العريب السوري مسؤوال عن احلصول على ضـمانات املـرور اآلمـن للقوافـل مـن      

 أيلـول/  ١٨اجلماعات املعنية التابعة للمعارضـة املسـلحة ووضـع الترتيبـات الالزمـة معهـا. ويف       
، أبلغ األمم املتحدةَ اهلالل األمحر العريب السوري يف حلـب بـأن فرعـه يف أورم    ٢٠١٦سبتمرب 

ى قـد حصــل علـى موافقــة جـيش ااهــدين علـى مواصــلة القافلـة لطريقهــا. وقـد جــرى       الكـرب 
  تأكيد ذلك خطيا خالل صباح اليوم التايل.
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شـاحنة يف امـوع، غـرب مدينـة حلـب       ٣١من وغادرت القافلة، اليت كانت تتألف   - ١٧
. وكانت كل شاحنة حتمل الفتات األمـم املتحـدة يف   ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩يف صباح يوم 

األمام ويف اجلانبني. ورافق القافلـة فريـق تـابع لألمـم املتحـدة وفريـق مـن اهلـالل األمحـر العـريب           
ــيش األمــين األخــرية يف     املنطقــة اخلاضــعة لســيطرة  الســوري يف حلــب حــىت بلغــت نقطــة التفت

احلكومــة. مث عــاد فريــق األمــم املتحــدة إىل مكاتبــه. وقــد كــان مــن املــأمول أصــال أن يســتطيع  
الفريق مرافقة القافلة إىل وجهتها. غري أنه قيل إن حمافظ حلب مل يوافق على ذلك وتقـرر بعـد   

م األمـم املتحـدة شـفويا    ذلك أال ميضي الفريق إىل أبعد من ذلك. وأُبلغ الس بأن احملافظ أعلـ 
مرتني بأن فريقها ال ميكنه املضي إىل ما وراء نقطة التفتيش األخرية التابعـة للحكومـة. غـري أن    

  احملافظ وحكومة اجلمهورية العربية السورية على السواء نفيا ذلك.  

وبعد ذلك رافق القافلـة الفريـق التـابع للـهالل األمحـر العـريب السـوري يف حلـب حـىت            - ١٨
نقطة التفتيش األوىل اليت تديرها مجاعات املعارضة املسلحة. ومن هناك، سلمت مهمة مرافقـة  
ــابع ألورم الكــربى،      القافلــة مــن فريــق اهلــالل األمحــر العــريب الســوري يف حلــب إىل فريقــه الت

  حسب الطريقة املعتادة.

ااهـدين   ومن نقطة التفتيش تلك، وفرت اجلماعـة املعارضـة املسـلحة املسـماة جـيش       - ١٩
حراسة مسلحة للقافلة يف طريقها إىل وجهتها يف جممع اهلالل األمحـر العـريب السـوري يف أورم    
الكربى. وقد دأبت هذه اجلماعة املسلحة نفسها على مرافقة إمـدادات إنسـانية مماثلـة يف أورم    

األخـرى  الكربى خالل السنتني املاضيتني. وكانت أيضا تزود باملعلومـات اجلماعـات املسـلحة    
  املوجودة يف املنطقة وتنسق معها.

  وجرى تفتيش الشاحنات ومحولتها يف مجيع نقاط التفتيش.  - ٢٠

وأبلغ الس بأن تنظيم جيش ااهدين طلب أن تتحرك القافلـة يف جمموعـات تتـألف      - ٢١
. وعنـدما  ٦٠من مخس شاحنات، حبيـث ال تعرقـل تـدفق حركـة املـرور علـى الطريـق السـريع         

اموعة األوىل من الشاحنات من نقطة التفتيش الثانية اليت تـديرها مجاعـات املعارضـة     اقتربت
املسلحة، اعترضها رجال مسلحون مقنعون كانوا يريدون أخذ بعـض اإلمـدادات الـيت حتملـها     
القافلة. وأعقب ذلك تنازع بـني أولئـك الرجـال وفريـق اهلـالل األمحـر العـريب السـوري التـابع          

وبعد التنازع، حول الرجال املسلحون اجتاه ثالث شاحنات. فأُفرغت إحـدى   ألورم الكربى.
الشاحنات متاما، بينمـا أفرغـت الشـاحنتان األخريـان جزئيـا. مث أُفـرج عـن الشـاحنات الـثالث          

  وسمح هلا مبواصلة الطريق إىل امع يف أورم الكربى.

ــة تفــادي التضــارب، بعثــت رســالتان مســتق     - ٢٢ لتان إىل االحتــاد الروســي  ويف إطــار عملي
وقوات التحـالف الـدويل الـذي تقـوده الواليـات املتحـدة ملكافحـة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف           
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العراق والشام (قوات التحالف الدويل) تؤكـدان تـاريخ البعثـة، ومسـارها، وإحـداثيات النظـام       
نتظــام معلومــات العــاملي لتحديــد املواقــع، وعــدد الشــاحنات باإلضــافة إىل خريطــة. وقــدمت با

  مستكملة شفوية وخطية عن حركة القافلة.

ــربى يف         - ٢٣ ــوري يف أورم الكـ ــريب السـ ــر العـ ــالل األمحـ ــع اهلـ ــة إىل جممـ ــلت القافلـ ووصـ
. وانتــهت عنــد تلــك النقطــة  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٩بالتوقيــت احمللــي يف  ١٣:٤٥ الســاعة

ولية عن أمن املوكب إىل الشـرطة  احلراسة املسلحة املقدمة من جيش ااهدين، وانتقلت املسؤ
  احمللية اليت لديها مركز جماور. مث بدأ إفراغ الشاحنات.

ــول ــا يف           - ٢٤ ــع اإلجــراءات املعم ــت جبمي ــس أن األمــم املتحــدة قــد التزم ــبني للمجل وت
يتعلــق بالترتيــب للقافلــة وحتركاــا. فعلــى وجــه اخلصــوص، طلبــت وحصــلت علــى مجيــع    مــا

يــع مســتويات حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية ونســقت مجيــع   املوافقــات الالزمــة مــن مج
جوانـب العمليـة مــع ممثلـي احلكومــة. وأجـرى اهلــالل األمحـر العــريب السـوري مــا يناسـب مــن        
تنســيق وقــدمت مجاعــات املعارضــة املســلحة املوجــودة يف املنطقــة الضــمانات الالزمــة للمــرور  

زمـة قبـل احلـادث وأثنـاءه وبعـده مـع مجيـع        اآلمن. واختذت مجيـع تـدابري تفـادي التضـارب الال    
  األطراف املعنية.  

ــيت         - ٢٥ ــدابري التنســيقية ال ــتمكن مــن التوصــل إىل فهــم كامــل للت ــه مل ي والحــظ الــس أن
تستخدمها السلطات السورية وأنه ليس من الواضح مـن األجوبـة الـيت تلقاهـا علـى أسـئلته أن       

  م بالقافلة.القوات اجلوية العربية السورية كانت على عل

وخلص الس إىل أن القافلة كانـت ذات طبيعـة إنسـانية حبتـة، وأشـار إىل أنـه مل تـرد          - ٢٦
أي أنباء عن أي تالعب بالشاحنات أو اإلمدادات من غري اإلفراغ الكامل أو اإلفـراغ اجلزئـي   

  للشاحنات الثالث اليت جرى حتويل وجهتها.
  

  اهلجوم    

بالتوقيــت احمللــي يــوم  ١٩:٤٥والســاعة  ١٩:١٥الســاعة خلــص الــس إىل أنــه، بــني   - ٢٧
، تعرض جممع اهلالل األمحر العـريب السـوري هلجـوم جـوي بـذخائر      ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩

من أنواع متعددة من أكثر من طـائرة واحـدة وأكثـر مـن نـوع واحـد مـن الطـائرات. ومشلـت          
/أو أسـلحة انفجاريـة حارقـة    الذخائر املستخدمة قنابل غري دقيقة اهلدف ذات رؤوس حاويـة و 

أرض أصــغر حجمــا، ميكــن أن تكــون قــذائف أو صــواريخ أو ذخــرية فرعيــة يف شــكل   - جــو
قنابل صغرية. ومصدر الدليل الرئيسي على هذا االستنتاج هو حتليـل الصـور السـاتلية والصـور     

ق الفوتوغرافيــة األرضــية، وشــرائط الفيــديو، وأقــوال شــهود العيــان. وجــاء التأكيــد عــن طريــ    
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املعلومات اليت قدمتها الدول األعضاء واملقابالت مع الشهود، فضال عن البحث الـذي قـام بـه    
  الس يف املصادر املفتوحة.

ويف سياق التوصل إىل هذا االسـتنتاج، نظـر الـس يف احتمـاالت أن يكـون احلـادث         - ٢٨
يــة أو مجاعــات نتيجــة لــنريان مباشــرة أو هجــوم بــري مباشــر، إمــا مــن جانــب القــوات احلكوم

املعارضة املسـلحة، أو عـن طريـق أجهـزة متفجـرة يدويـة الصـنع جـرى تفجريهـا مـن األرض،           
 ضفَـ نريان غري مباشرة، إما من جانب القوات احلكومية أو مجاعات املعارضـة املسـلحة، ور   أو

  تلك االحتماالت. ونظر أيضا يف احتمال أن يكون احلادث حدثا منظَّما أو خدعة.  

د الس يف اموع مثاين نقاط ارتطام كربى حمتملة داخل امع وبـالقرب منـه،   وحد  - ٢٩
مع نقاط ارتطام صغرية متعددة أخرى إىل الشمال الغـريب. وتضـررت جـدران امـع اجلنوبيـة      
الغربية واجلنوبية والشرقية واارت مبان. وحلقت أضرار بالغة أيضا جبدار يوجد على اجلانـب  

  .٦٠ريق السريع املقابل من الط

شاحنة من القافلـة تعرضـت للحـادث. فقـد بـدا علـى مثـان         ١٧وخلص الس إىل أن   - ٣٠
منها أضرار كبرية ناجتة عن احلريـق، واحتـرق بعضـها متامـا. وتعرضـت للحـادث سـيارة أشـار         
الشهود إىل أا السيارة اليت يستخدمها رئيس اهلالل األمحـر العـريب السـوري يف أورم الكـربى     

  أصيبت بأضرار كبرية.و

أفــراد، مــن بينــهم مخســة مــن الســائقني الــذين شــاركوا يف  ١٠وتــويف مــا ال يقــل عــن   - ٣١
ــن          ــل ع ــا ال يق ــريب الســوري يف أورم الكــربى. وأصــيب م ــيس اهلــالل األمحــر الع ــة ورئ القافل

  فردا، من بينهم مخسة سائقني آخرين.  ٢٢

الــيت كانــت حتملــها القافلــة أو دمــرت يف  وحلقــت أضــرار مبعظــم اإلمــدادات اإلنســانية    - ٣٢
دوالر يف امـوع.   ٦٥٠ ٠٠٠احلادث، إذ بلغت خسائر فريـق األمـم املتحـدة القطـري حـوايل      

دوالر مــن اإلمــدادات بســبب الرجــال املســلحني   ٩٦ ٠٠٠وجنمــت خســارة مبلــغ آخــر قــدره  
لومـات عـن قيمـة اخلسـائر     املقنعني الذين حولوا اجتاه الشاحنات الثالث. ومل يتلق الـس أي مع 

  اليت تكبدها اهلالل األمحر العريب السوري أو املتعاقدون الذين دمرت أو تضررت مركبام.

ورغم أنباء أولية أفادت بتدمري إحدى العيادات الطبية، مل جيـد الـس أي دليـل علـى       - ٣٣
  وجود عيادة طبية بالقرب من جممع اهلالل األمحر العريب السوري.

متــر مــن  ١ ٥٠٠والحــظ الــس أن مــن املمكــن أن ثالثــة مبــان أخــرى، يف حــدود     - ٣٤
. ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ١٩جممع اهلالل األمحر العريب السوري، قد تضررت أيضـا مسـاء يـوم    

  متر من امع. ٤٠٠وكان أحد هذه املباين على بعد 
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  إسناد املسؤولية عن احلادث    

د هويــة اجلــاين أو اجلنــاة مــع أن احلــادث جنــم عــن  خلــص الــس إىل أنــه يتعــذر حتديــ   - ٣٥
  هجوم جوي.

ــريب          - ٣٦ ــة مباشــرة حــول جممــع اهلــالل األمحــر الع ــة الواقع ــد تعرضــت للقصــف املنطق فق
 أيلـــــول/ ١حزيران/يونيـــــه إىل  ٢٦الســـــوري يف مناســـــبتني علـــــى األقـــــل يف الفتـــــرة مـــــن 

سـتقلتان مـن املبـاين،    ، وتعرضت هلجوم، علـى األرجـح مـن اجلـو، جمموعتـان م     ٢٠١٦ سبتمرب
متــرا. وارتــأى الــس أن موقــع امــع، يف  ١٤٠و  ٥٥تقعــان علــى بعــد مســافة تتــراوح بــني 

ضــواحي منطقــة آهلــة بالســكان، يف منطقــة صــناعية وعلــى جــانيب أحــد الطــريقني الرئيســيني    
ه املؤديني إىل جنوب غرب حلب، يفضي إىل إمكانية واقعيـة مفادهـا أن املبـاين املوجـودة حولـ     

ــه،     ــاريخ احلـــادث. وعليـ ــة املســـلحة قبـــل تـ كانـــت تســـتخدم مـــن جانـــب مجاعـــات املعارضـ
  الس أن امع هوجم على األرجح من جانب قوات موالية للحكومة.  اعترب

والحظ الس أن مجيع الطائرات العاملـة يف إطـار قـوات التحـالف الـدويل وطـائرات         - ٣٧
السورية لديها القدرات الالزمة لشن هجوم من النـوع  االحتاد الروسي والقوات اجلوية العربية 

أيلول/سبتمرب، مبا يف ذلك خالل الليل. أمـا مجاعـات املعارضـة املسـلحة      ١٩الذي حدث يوم 
  فال متلك القدرة على تنفيذ اهلجمات اجلوية.

والحظ الس أيضا أنه ال طرف من األطراف زعـم تـورط طـائرات قـوات التحـالف        - ٣٨
  لتايل فضلوعها يف اهلجوم غري مرجح إىل حد بعيد.  الدويل، وبا

وأشار الس إىل أنه تلقى أنباء تفيـد بـأن هنـاك معلومـات مؤداهـا أن القـوات اجلويـة          - ٣٩
العربية السورية على األرجح هي اليت شنت اهلجوم، وعـالوة علـى ذلـك، أن اهلجـوم قـد نفـذ       

سورية، تليها ثـالث طـائرات ثابتـة     Mi-17من جانب ثالث طائرات عمودية سورية من طراز 
األجنحــة غــري مســماة، مــع االشــتباه أيضــا يف ضــلوع طــائرة روســية واحــدة. غــري أن الــس    

يتمكن من الوصـول إىل بيانـات أوليـة لـدعم هـذه املـزاعم، ويف غيـاب هـذه البيانـات، فإنـه            مل
مـن االحتـاد    يتمكن من اخلروج باستنتاج ائي. وعالوة على ذلـك، رفضـت حكومتـا كـل     مل

  الروسي واجلمهورية العربية السورية مجيع االدعاءات اليت تفيد بضلوعهما يف احلادث.  

والحـظ الـس يف هـذا الصـدد أن هنـاك مســائل تقنيـة تتعلـق بفرضـية كـون احلــادث            - ٤٠
الحتـاد الروسـي. وأبلـغ الـس بـأن      انتيجة هلجوم مشترك بني القوات اجلوية العربية السـورية و 

حتــاد الروســي مل ينفــذ هجمــات مشــتركة. وســتلزم درجــة عاليــة مــن قابليــة التشــغيل البــيين  اال
  والتنسيق كي تعمل قوتان جويتان يف نفس اال اجلوي وتستهدفا نفس املوقع.
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واســتعرض الــس مقتطفــات مــن تســجيالت فيــديو، يــزعم أــا أخــذت مــن مركبــة     - ٤١
مـا زعـم أنـه سـالح      رجـ املعارضـة املسـلحة وهـي ت   جوية غري مأهولة، تبني مجاعة من مجاعات 

مــن األســلحة الثقيلــة مبحــاذاة القافلــة. ويف هــذا الفيــديو، تبــدو القافلــة وهــي ال تتحــرك، وقــد   
توقفـت علــى طريــق مــزدوج للمركبــات. وتوقــف التســجيل واملركبــة مبحــاذاة القافلــة يف قريــة  

قع احلادث. غري أنـه يف غيـاب أيـة    كيلومترات من شرق مو ٦خان العسل، على بعد أكثر من 
  أدلة داعمة أخرى، أشار الس إىل أنه مل يتمكن من العثور على أي صلة مادية باحلادث.

وأشار الس إىل أنه ال يتوافر على أدلـة للخـروج بـأن احلـادث كـان هجومـا متعمـدا          - ٤٢
  على هدف من األهداف اإلنسانية.

  
  استنتاجات أخرى    

الحظ الس أن القوافل اإلنسانية، حبكم طبيعتها، تعمل يف ظـروف تعرضـها لدرجـة      - ٤٣
كبرية من األخطار، ومع ذلك فقد التزمت األمـم املتحـدة جبميـع اإلجـراءات والربوتوكـوالت      

  والقواعد واألنظمة املعمول ا للتخفيف من تلك األخطار.  

بـات، وال سـيما ضـيق الوقـت املتـاح لـه       والحظ الس أيضا أنه واجه العديد من العق  - ٤٤
للتحقيــق يف احلــادث، وكــذلك يف مــا يتعلــق بســالمة املوقــع بعــد احلــادث وســبل الوصــول إىل  
مجيع املعلومات ذات الصلة. وأحيانا عانت الدول األعضاء أيضـا مـن قيـود مـن حيـث قـدرا       

تكن تتـوفر علـى مـا يكفـي     على توفري مستوى التفاصيل املطلوبة من الس، بالنظر إىل أا مل 
  من الوقت لرفع السرية عن املعلومات لتقدميها إىل الس كأدلة.

 


