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 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 ازو  انن زاالزدو  انن زاو والازانو  الزدو  حاألساسزءس للازانو  لمبزائ  ل ا  ساف  
تا يززز ، وا زززل  ولس ابلعلزززحن املزززدنءع يف اءزززجل أةجزززا  البلزززدش و ززز ل ال ززز   امل زززم ،املازززاأل األول

ءزس اواعزد ضزفاف اا لنوسزءلس املفونزس انن زانءس اختزتت مزن األط اف املتحاة س عملءات احصزاة و 
مت التو ز  يت حمللءزس الزاتضمن  اهلزدتت اد أ املدنءس ل ستم اة وإةغامبا علحن االست  ألش و الدع

لاززززا و   زززز ا  وا أحءززززا  يف ال وعززززس وك زززز إ يف ،ززززال إئلززززد، ويف مضززززاإ   يززززم ئم زززز ، ويفإلءبززززا 
 ط شلك املنامن ت ش اي ئم   ات ااات أج   أئت إىل ت حء  املدنءع ا  ا  يف وت  ين 
يف هءئزززس ر يزززز  ال ززززاأل والدولززززس انسزززز مءس يف  انةها ءززززس   لززززس  اجملموعززززات  واسزززتبدف  

ال زززءاةات  سزززتمداألابالفززز ا  وال زززاأل واملازززاتلع التزززا فع جملموعزززات م زززلحس األالءزززات الدينءزززس 
 تف ضززا   شززد ال ئززاتالانا ززس وأ ززت ال هززاننش ومززن  ززع أون زز  امل ممززس والت اززاات االنتحاةيززس 

ك زززز  مززززن ئا لءززززا ش ومززززا مززززن م ززززا   لززززحن فءزززز   لززززك أوالنززززااحو  لتلززززك اهلامززززات األط ززززال 
ال وعززس  مززن  لززدينزحززوا   م ممززس مززدنءع ة سززءات اززا ال اشززدين بلززد حءززد اسززتبدف  حززي

أئى إىل هزو مزا و ل زءفءس، الطان زس اتنتمزي أغلبءزس سز ا ما إىل واللتزع  وك  إ احملا ز تع سزا اا  
  ط   ش 68 ءنبأ من  شمصا   ٩6مات  

ووا ززززل  الاززززوات اح ومءززززس ألزززز  اسززززتمداأل األسززززلحس ال ءمءانءززززس ضززززد املززززدنءع يف  
، اسزتمدم  الازوات مزن هزتا احزوائ  املناط  اخلاضزفس ل زءط   املفاةضزسش ويف أ طز  حائرزس

اعويزززس ال زززوةيس غزززاا ال زززاةين يف  لزززد   زززا  شزززءمو  عحافقزززس إئلزززد، مزززا أسززز   عزززن ماتززز  
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غززاا ال لزززوة   سال زززوةيالاززوات   مفقمبزززأ مززن الن ززا  واألط زززالش واسززتمدم ع زز ات املززدنءع
           دم ززززز ش ووا زززززل  الازززززوات ال زززززوةيس  والغوطزززززس ال ززززز اءس  اك ززززز ل يف كززززز  مزززززن إئلزززززد و زززززا

  استبداف امل ت  ءات والفاملع يف الاطاع الطيبش أو ال وسءس أو االرنتا  مفا  
ضز ابت اعويزس الزيت ين زتها التحزالم الزدو  علزحن وي اوة اللانس الز  ابلزإ إاا  أرز  ال 
 ززززي اعءنززززس، عحافقززززس حلززززد، اي تتمززززت اززززوات الززززوالإت املتحززززد  األم ي ءززززس اءززززجل فاملززززدنءعش 

املدنءس عندما شن  هاوما  علحن أحد امل اجد، واألعءا  االحتءاطات املم نس حمايس املدنءع 
ويف ال اس، أئت الفملءس اهلاومءس اليت تن زتها انن اوش الدو  للاانو   ي    انتباكا  وهو ما 

تنقززززءأ الدولززززس اززززوات اززززوات سززززوةإ الدحا اطءززززس حالءززززا  ابالشزززز اص مززززجل التحززززالم الززززدو  لصززززد 
شززززززمي، وت ءززززززد تاززززززاةي     الغززززززاةات اعويززززززس  ١٩٠ ٠٠٠أك زززززز  مززززززن نزززززززول انسزززززز مءس إىل 

يف  يززسجاة  اتوالتحاءازز شززنبا التحزالم أسزز  ت عزن اتزز  وجز ل أعززدائ كبزا  مززن املزدنءعش الزيت
  ال أ ش هتا
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 مقدمة -أوالا  
الف  ءززس ال ززوةيس، يف هززتا التا يزز  تفز   عنززس التحاءزز  الدولءززس امل ززتالس املفنءززس ابعمبوةيززس  -١

، اسززتنتاجا ا املبنءززس علززحن أسززاق التحاءاززات 34/٢6املاززدأل عمزز    ازز اة ولززإل حاززو  انن ززا  
 ش (١)٢٠١٧متوا/يولء   ٧إىل  ٢٠١٧ آ اة/ماةق ١اليت أج  ا يف ال    من 

ص ززي واززد اتبفزز  اللانززس منباءززس ت ززتند إىل أفضزز   اةسززات عززا  التحاءزز  و ف ززات تا -٢
  احاان ش

ماا لززس أج يزز  يف املنطاززس وانط اززا   33٩وت ززتند املفلومززات الززواةئ  يف هززتا التا يزز  إىل  -3
  من جنءمش

واامززز  اللانزززس سمزززجل واسزززتف ا  ورلءززز   زززوة سزززاتلءس وفوتوغ افءزززس وت زززاء ت فءزززديو  -4
ا غززززوسززززا ت طبءززززسش واط لفزززز  اللانززززس أيضززززا  علززززحن ةسززززان  وةئت مززززن ح ومززززات ومنقمززززات 

 ح ومءس وعلحن تااةي   ائة  عن األمأ املتحد ش
وُي ززتوم مفءززاة انربززات عنززدما ت ززو  اللانززس اززد حصززل  علززحن وموعززس مورززو  هبززا مززن  -5

حززوائ  ااززائ    املفلومززات الززيت مت نبززا مززن اخللززوأ إىل وجززوئ أسززباىل وجءبززس تززدعو إىل االعت
 زززد   ازززد اةتتي ُحزززدئت هويتزززاملفنءزززس ازززد وافززز  علزززحن النحزززو املو زززوف وأ  الطززز ف احملزززاةىل الززز

  االنتباكات املفنءسش
  وما اال ةفض إاتحس الو ول إىل اعمبوةيس الف  ءس ال وةيس يف ا  راءاات اللانسش -6

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

لتو زز  الززد، عاززد وا ش ونتءاززس لززتلك، ظبزز ت ئينامءتززا   تل تززا ر األوىل يف غزز ىل البعلززحن ال زز
لزدا  الضزامنس مزايو  زع البأإة/ 4إىل ات ا  خت ءم التوت  التي أُ  أل يف إطاة حمزائاثت أسزتات يف 

جزززززا  الوسززززطحن نءززززس يف األانسزززز مءس( وت كءززززا(، وال ا -ال  رززززس )االرززززائ ال وسززززي وإيزززز ا  )ابوةيززززس 
 زززاحات ماأل خي ززز  وال ززز اءس مزززن البلزززد حءزززد ال يززززال تنقزززءأ الدولزززس انسززز مءس يف الفززز ا  وال ززز

الفنزم  م زتوإت اخن زا شاسفس من األةاضي  وتا  سز يفسش وازد أئى ات زا  خت ءزم التزوت  إىل 
 اآلونزس س ئةعزا يفامل لح يف  فض املوااجل، عزا يف  لزك يف إئلزد وغز ب حلزد، ويف جنزوىل حمافقز

،زززال  زززيش و    ئم ززز  تززززال متالبزززس يف املنطاتزززع املتباءتزززع، أي شززز ش غزززا أ  احالزززس الاأل زززا 
 و  ئا لءزا ، يفا النزااحو اةج املنزاط  امل زمولس ابت زا  خت ءزم التزوت ، يتفز   املزدنءو ، وال سزءم

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

ويف مطلززجل متوا/يولءززز ، ُعازززدت جولززس حمزززائاثت  ام زززس يف أسززتات ل ت زززا  علزززحن ط انززز   -8
تن ءت ات ا  خت ءم التوت  يف املناط  امل مولس  ز  وعلزحن آلءزات ال  زد الزيت ح زن أ  ت زم  ن ز  

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

  وكاةين كونءنإ أ وايد، وكاةال ئي   ونيتشأعضا  اللانس هأ ابولو ساجءو  ءنباو )ال نءإل(،  (١)
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الف  ءس ال وةيس واملفاةضس اي يوافا علحن ات ا  أستات، فإ  املفاةضس ال تززال علزحن  انفتبزا ال زديد  
لن   ازوات إي انءزس ألغز ا  ة زد تن ءزت االت زا ش وال تززال اللازا  التانءزس، الزيت ُشز ل  يف إطزاة 

ااش م ألس التن ءزت ويتوازجل  زد  جولزس أ ز ى مزن املباح زات يف مطلزجل آىل/أغ زطإلش االت ا ، تن
و زز ل اعولززس الاائمززس، سززءتفع رديززد تلززك الط انزز  وتن ءززتها  ززدعأ مززن البلززدا  الضززامنسش فاززد 
أربت  ات اازات وازم إطز   النزاة ال زا اس أ  عزدأل وجزوئ آلءزات إن زا  يزيزد مزن احتمزال الفزوئ  

 ال ا اسش إىل م توإت الفنم
واززد أكززد املبفززو  اخلززاأ لممززع الفززاأل إىل سززوةإ، سززتافا  ئي مء ززتوةا، الززتي حضزز   -٩

وين ززدا   ا اآل زز زآ ز  جولززس مززن احملززائاثت أ  عملءزيت أسززتات وجنءززم زإجزز ا ا  يفززا كزز   منبمزز
خلزززاأ ملبفزززو  اااهلزززدف ن  ززز  أال وهزززو ئعزززأ اعبزززوئ ال امءزززس إىل وازززم إطززز   النزززاةش وازززد عازززد 

عمبوةيزززس ح ومزززس ا  حمزززائاثت يف أإة/مزززايو ومتوا/يولءززز ش و ززز ل جولزززس أإة/مزززايو، ات اززز جزززوليت
تز مزززن الاضزززاإ ت زززم  ا ل ءاسزززي، االنتازززال الف  ءزززس ال زززوةيس واملفاةضزززس علزززحن مناا زززس زأة زززجل سززز  

  مزززن س األ زززا وان ززز ل الدسزززتوةي، وإجززز ا  انتمزززاابت، وم افحزززس انةهزززاىلش وا تُتمززز  اعولززز
ا املبفزززو  لزززيت يبزززتهلا اف ال زززوةيس يف جنءزززم يف متوا/يولءززز ش وةغزززأ اعبزززوئ الد و زززس حمزززائاثت األطززز

 فسش فبءنمزا تصز  فع واسزتززال اهلزو  ال ا زلس  زع مواازم الطز اخلاأ، اي ُ   حمائاثت مباش  ، وال
مل ززألس  ي مناا ززسأح ومززس اعمبوةيززس الف  ءززس ال ززوةيس علززحن تنززاول م ززألس م افحززس انةهززاىل ابزز  

وززو مززا يززني  ءاسززي علززحنل ال ءاسززي، تززو  املفاةضززس األولويززس ملناا ززس عملءززس االنتاززال ال االنتاززا
ائاثت جنءززم حمزز(ش ومززن املازز ة أ  تُفازد جولززس اثمنززس مززن ٢٠١5)٢٢54علءز  ازز اة ولززإل األمززن 

 يف أيلول/سبتمربش 
ل وسزي متوا/يولء ، مت التو   إىل ات ا  لوام إط   الناة  وسزاطس مزن االرزائ ا ٧ويف  -١٠

الواافززس يف  ال ززويدا و والززوالإت املتحززد  األم ي ءززس، وهززو ات ززا  ي ززم  حمافقززات ئةعززا والانءطزز   
ز ة زد ن زا  م كزإجنوىل البلدش ويبدف االت ا  إىل أتمع و ول امل اعدات انن انءس وي زم  
ا  لحوظززمخن اضززا  لت ززاء  انتباكززات واززم إطزز   النززاةش واززد شززبدت األعمززال الاتالءززس ابل فزز  ا

 يف هتا احملافقات ال    منت  د  س إ  االت ا ش 
وةغأ أ  م اةي أستات وجنءم أح اا  فض التادأل، فإ  عدأل وجزوئ آلءزات إن زا  ففالزس  -١١

ة من انطززززاوعززززدأل تو زززز  األطزززز اف إىل ات ززززا  أ،زززز  علززززحن األولززززوإت الززززيت ينبغززززي إئةاجبززززا ضزززز
لزحن عملءزس الت زا  عا ز  اللانزس تزدعو إىل يضف ا  هتا التادألش ومزا ان  ال ءاسي األوسجل نطااا  

ت اازززات ان إ ززز األ سءاسزززءس شزززاملس للامءزززجل وعلزززحن وازززم نطززز   تة يف اءزززجل أوزززا  البلزززد  زززدال  مززز
  تنحص  يف مناط   فءنباش

ومزززن الناحءزززس الف ززز  يس، ظلززز   طزززوج اعببزززس اث تزززس  وجززز  عزززاأل يف املنطازززس الغ  ءزززس مزززن  -١٢
ما اخلطزززوج احملءطزززس ابملنزززاط  امل زززمولس ابت زززا  خت ءزززم التزززوت  اعمبوةيزززس الف  ءزززس ال زززوةيس، وال سزززء

ئةعززا وإئلززد وشزز   ئم زز  و،ززال  ززيش أمززا يف ،ززال  ززاا، فاززد ك   زز  الاززوات اح ومءززس  يف
واملءلء زززءات املوالءزززس هلزززا، منزززت نء زززا /أ  ي ، حماوال زززا ال امءزززس إىل اسزززتفائ  سزززءط  ا علزززحن منطازززس 

  ك زززز  ايتززززا ومززززوةص واللطامنززززسش واززززد جززززا ت هززززتا احملززززاوالت زامل لززززد االسزززز اتءايز الززززيت ت ززززم
إىل التازدأل يف أة  املءزدا  مصزحو س  غزاةات جويزس علزحن هزتا املواازجل، وأيضزا  علزحن منطازس  ال امءس

جنزززززوىل إئلزززززد املتاعزززززس، حءزززززد وازززززجل هازززززوأل  زززززا  شزززززءمو  الزززززتي اسزززززتمدم  فءززززز  األسزززززلحس 
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ش وإ ا سزززززززءط ت ازززززززوات ح ومزززززززس اعمبوةيزززززززس الف  ءزززززززس ال زززززززوةيس (٢)نء زززززززا /أ  ي  4ال ءمءانءزززززززس يف 
واملءلء ءات املوالءزس هلزا علزحن هزتا امل لزد، فإ زا ست  زد موافزا  اسز اتءاءا  ح نبزا مزن االنطز   

 ملواجبس اجملموعات امل لحس يف إئلدش 
ئا لءزززا  وأئت وموعزززس مزززن الفوامززز  يف إئلزززد، عزززا يف  لزززك تزايزززد ت كزززز أعزززدائ النزززااحع  -١3

 دةجزس كبزا   ط  الفنمواالاتتال  ع  تلم اجملموعات امل لحس، إىل تف يض ال  ا  املدنءع خل
ع هءئززس ملحززوب  زز للغايززسش ففلززحن مززدى األشززب  ال  رززس املاضززءس، تزايززدت حززوائ  االاتتززال   زز  
لززيت كانزز  ا)ةها ءززس ر يزز  ال ززاأل، الززيت تضززأ  فصززان  متط فززس تاوئهززا وموعززس جببززس فززتح ال ززاأل ان

اش ومزا ان زك هلملوالءس اابسأ جببس النص  (، وح كس أح اة ال األ واجملموعات األ  ى  تف ف سا اا  
ملباشز   اشزتباكات التحال ا  ك مهزا يتناف زا  علزحن ال زءط   علزحن أجززا  مزن إئلزد مزن  ز ل اال
 وفبا،   زدئ إىلجزوعملءات اال تطاف واالغتءالش ويتنافإل التحال ا  أيضا  علزحن ضزأ مازاتلع 

مززززا ل ززززا  ش كاعززززا يف  لززززك األشززززماأ الززززتين مت إج  هززززأ مززززن املنززززاط  الززززيت كانزززز  حما زززز   يف 
ءزس، اجملزالإل احملل   وأعضزا تتف   الفنا   ال اعلس من املدنءع النااحع ئا لءا ، عن فزءبأ الن زطا

ر يزز   سضززا  هءئززلتبديززدات واعتاززاالت متزايززد    ززبد أن ززطتبأ املن ززاس، وال سززءما مززن ابزز  أع
الز  ابلزإ إاا  ل ت زف   ال األش وةغأ اخن ا  وتا  الغاةات اعويس علزحن إئلزد، فزإ  اللانزس ال تززا
منزاط  يوجزد  دامبا يفاحالس الدا لءزس يف هزتا احملافقزس يف ظز  ات زاع نطزا  حزوائ  االاتتزال واحتز
 افءسشنءس كن افءبا ما يادة  زها  ملءو  شمي من النااحع ئا لءا  يفء و     م اعد  إ

وعززز و  علزززحن  لزززك، ال يززززال مفقزززأ األشزززماأ النزززااحع ئا لءزززا  يف املنزززاط  اخلاضزززفس  -١4
امل زاعد   صزول علزحنل ءط   اح ومس أو اجملموعزات امل زلحس أو انةهزا ءع نزدو   زفو س يف اح

ض ش ويف  فززززانن ززززانءس إمززززا   ززززبد رويزززز  وجبززززس هززززتا املفونززززس أو   ززززبد تفززززتة احصززززول علءبززززا
 الفم  انن زاو يف وال  ، اائ أترا الفاوابت االن  ائيس من إضفاف ادة  اعبات ال اعلساملناط

 احمللءسش األسوا  علحن تادمي امل اعد    بد اةت اع األسفاة والس تواف  ال لجل األساسءس يف
وعلحن الناءض من الوضجل يف اعز  الغ ب من البلد، شبدت  طزوج جببزات الاتزال يف  -١5

س اعمبوةيزس وات ح ومزازأل  ى تغاا  هان     ل األشزب  ال  رزس املاضزءسش فازد ن ز ت األجزا  ا
   هبززدف اسزز ئائد  التززوتالف  ءززس ال ززوةيس واملءلء ززءات املوالءززس هلززا ماززاتلع  ززاةج منززاط  خت ءززم حزز

بلززد  وسزز  الم ززاحات شاسززفس مززن األةاضززي مززن ابضززس تنقززءأ الدولززس انسزز مءس، وابلتحديززد يف
  الزززوةش افقززس ئيززال سززءما يف حلززد و ززي وال اززس وو ززوال  إىل األطزز اف ال زز اءس مززن حموشزز ا ، و 

ش ال ززوةيس - ااءززس دوئ الفومتتززد األةاضززي امل زز ئ  يف اآلونززس األ ززا  إىل أجزززا  اسزز اتءاءس مززن احزز
 6ة/مزززززايو وأإ ١8ويف هزززززتا الصزززززدئ، أ زززززا   غزززززاةات  جويتزززززا  شزززززنتبما الزززززوالإت املتحزززززد  يف 

ئ األةئنءزززس لزززحن احزززدو عءززز  اافلزززس ازززوات موالءزززس للح ومزززس يف منطازززس التنزززم االسززز اتءاءس حزي ا /يون
 ع علءبا   د ش املتناا  والف ااءس، األم  التي اد يثئي إىل تصفءد حد  التوت ات يف هتا املنطاس

و زز ل األشززب  الالءلززس املاضززءس أيضززا ، حاازز  اززوات سززوةإ الدحا اطءززس م اسززد كبززا   -١6
الدولس انس مءس يف ال اس اليت أعلنتبا هتا اجملموعس انةها ءس عا مس هلاش واد مت  نز  ضد تنقءأ 

اوات سوةإ الدحا اطءس، اليت تتألم من ازوات ك ئيزس ت زم  وحزدات  ايزس ال زفد واجملموعزات 
__________ 

نء ززا /أ  ي ، شززن  اززوات الززوالإت املتحززد   ٧علززحن اهلاززوأل ال ءمءززاني الززتي اسززتبدف  ززا  شززءمو  يف  ةئا   (٢)
  ن   الزيت اسزتبدف  أ  الطزاغاة  ابلاتانم االن ءا ءس علحن ااعد  ال فاات اعويس الزيت ائعز  الزوالإت املتحزد

    منباش ا  شءمو  أالف
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 املوالءس هلا، عا فءبا اعءش ال وةي اح  وعنا   من الف ان ، من ال ءط   علحن أجززا  مزن مدينزس
ال ازززس وهزززي ُتطبززز  حصزززاةا  ففزززاال  علءبزززاش وت ءزززد التازززاةي     ع ززز ات اآلالف مزززن املزززدنءع ابتزززوا 
حما ززززز ين يف ظززززز  اسزززززتم اة احتزززززداأل اتزززززال ال زززززواةع  زززززع ازززززوات سزززززوةإ الدحا اطءزززززس وتنقزززززءأ الدولزززززس 

شززمي مززن النززااحع ئا لءززا  مززن املدينززس اب ززاا  ٢٠٠ ٠٠٠انسزز مءسش واززد فزز   مززن املدينززس اهززا  
األةاضززي الززيت ت ززءط  علءبززا اززوات سززوةإ الدحا اطءززسش وتفزز ىل اللانززس عززن الابززا إاا  مصززا املززدنءع 

 مدوش  6٠ ٠٠٠و 5٠ ٠٠٠التين ال يزالو  حما  ين يف مدينس ال اس والتين ي اول عدئهأ  ع 
وةغززأ أ  ات ززا  خت ءززم حززد  التززوت  املززربأل يف أسززتات أئى إىل اخن ززا  حززد  الفنززم إىل  -١٧

حززد مززا، فززإ  النزززاع ال ززوةي ال يزززال وززز ا  للغايززس نقزز ا  إىل ظبززوة ئينامءززات  تل ززس يف شزز  أةجززا  
البلززدش وةغززأ أ  تزايززد تززد   اعبززات ال اعلززس اخلاةجءززس يتززءح  فززض ال زز أ نحزز ل ال ززز أل يف 
 منززاط  مفءنززس، فإنزز  ضمزز  أيضززا   ززتوة ال ززاا  أل  هززتا اعبززات تن ززد أهززدافا  متنااضززس تنااضززا  

و فءد  كز  البفزد عزن  هان  ش وغالبا  ما ت تب  هتا األهداف عصاحل إالءمءس أو ئولءس أوسجل نطااا  
  مصاحل ال فد ال وةي اليت ينبغي أ  ت وئ يف إطاة عملءس إ ا  النزاع و نا  ال  ألش

 اهلجمات اليت استهدفت السكان املدنيني -اثلثاا  
 حاالت احلصار -ألف 

علززحن املززدنءع أك زز  مززن أي  مأسززاوإ   األ احصززاة كوسززءلس للحزز ىل أترززاا  لاززد أرزز  اسززتمد -١8
 6٠٠ ٠٠٠أسززلوىل آ زز  اسززتمدمت  األطزز اف املتحاة ززسش ويف الوازز  الزز اهن، ال يزززال أك زز  مززن 

ةجزز  وامززز أ  وط ززز  سزززوةي عززالاع يف مواازززجل حما ززز   يف شززز  أوزززا  البلززد يفزززانو  فءبزززا مزززن أشزززد 
و زز ل ال زز   اءززد االسززتف ا ، وا ززل  األطزز اف املتحاة ززس القزز وف ا ززاو  يف أغلززد األحءززا ش 

حما    ال  ا  احملا  ين واستغ ل عملءات إيصال املفونزس إلزءبأ نةغزامبأ علزحن االست ز أل يف 
حمافقزززات ئم ززز  وةيزززم ئم ززز  وئيززز  الززززوة و زززي وإئلزززدش وتت زززأ عملءزززات احصزززاة هزززتا عزززا 

انءززس والصززحءس احءويززس وغاهززا مززن انمززدائات ضززد   صززوة  ةوتءنءززس مززن منززجل نيصززال املززوائ الغت
األساسءس إىل اعءوىل احملا   ، فض   عن شن هامات ع وانءس وتفمد استبداف البنءس التحتءزس 
املدنءززس، عززا يف  لززك امل ت زز ءات، مززن أجزز  إضززفاف الاززدة  علززحن موا ززلس الفززءش رزز  سززءط   

يف ح يزززس التناززز ، واحززز  يف الغزززتا   طززز يف النززززاعش وتزززثئي هزززتا األسزززالءد إىل اح مزززا  مزززن احززز 
ك ا مزن األحءزا ،   يف ال ايف، واح  يف التفلءأ، واح  يف احصول علحن ال عايس الصحءس وكتلك،

  اح  يف احءا ش
واززد انتبزز   فززض حززاالت احصززاة  زز ل ال زز   امل ززمولس ابلتا يزز    ضزز  التو زز  إىل  -١٩

ئ مناا زتبا ابلت صزء  أئتا(ش ففلزحن سزبء  امل زال، هدنس حملءس ،ل  ات ااات نج   ال  ا  )تز  
، تن ءزت االت زا  املفز وف ابسزأ ات زا  البلزدات األة زجل، الزتي  ٢٠١٧ دأ اعتباةا  من نء زا /أ  ي  

، وهزززو يتفلززز   بلزززدي مضزززاإ والز زززداو ٢٠١5كزززا  ازززد جززز ى الت زززاو  علءززز  يف أيلول/سزززبتمرب 
فقزززس إئلزززدش وازززد جززز ى الت زززاو  علزززحن هزززتا عحافقزززس ةيزززم ئم ززز ، و لزززدي ال وعزززس وك ززز إ عحا

االت ا  مجل اجملموعات امل لحس ور  ةعايس ئول اثل س ساعدت يف التو   إلءز ش ويف أإة/مزايو، 
               ت ززززاو  م ززززثولو  موالززززو  للح ومززززس ووسززززطا ، مززززن جبززززس، وأفزززز ائ ات فززززو  جملموعززززات م ززززلحس 

ات هدنززس ون ززتوها يف أحءززا   زز ا  وت زز ين و/أو   لززو وززالإل حملءززس، مززن جبززس أ زز ى، علززحن ات اازز
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والاززززا و    زززز   ئم زززز ش ويزززز ئ يف امل فزززز  ال الززززد و ززززم مززززوجز لقزززز وف احصززززاة الززززيت يااسززززءبا 
املززززدنءو  يف هززززتا املنززززاط  إىل جانززززد ت ا ززززء  عززززن عملءززززات الت ززززاو  علززززحن هززززتا االت ااززززات 

ا ات ااززات إجزز  ، األمزز  واألح ززاأل الززواةئ  فءبززاش وت ززم  اءززجل ات ااززات اهلدنززس امل ززاة إلءبززا أعزز 
 التي أئى إىل نزول آالف املدنءع ا  ا  من تلك املناط ش

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

 فءززنبأ مززن سزز ا  املنززاط   أحءززا   زز ا  وت زز ين والاززا و ، منفزز  الاززوات املوالءززس للح ومززس أفزز ائا  
احملا زز   سززا اا  مززن الباززا  يف تلززك املنززاط  مززا اي يززد لوا يف عملءززس مصززاحس،  ءنمززا اي تِّززتح لغززاهأ 

 الصزززززائة يف متزززززوا/ ١5ف  زززززس املصزززززاحسش وت زززززتند هزززززتا املصزززززاحات إىل امل سزززززوأل الت ززززز يفي ةازززززأ 
ت ززلءأ أن  ززبأ وسزز حبأ، وت ززم  الف ززو الفززاأل عززن اءززجل األفزز ائ الززتين يبززائةو    ٢٠١6 يولءزز 

عزززن فزززءبأ ال زززاةو  مزززن وجززز  الفدالزززسش وي زززم  هزززثال  األفززز ائ عمومزززا  املازززاتلع واملزززدنءع املطلزززو ع 
 للفدالس   بد ان ااابأ أو ه وهبأ من اخلدمس الف   يسش 

نززز  الازززوات اح ومءزززس مزززن تصزززنءم ال ززز ا  علزززحن  -٢١ والواازززجل أ  عملءزززس املصزززاحس ازززد م  
 ز ل فز ا الزتكوة الزتين هزأ يف سزن الاتزال والزتين عزائ  مزا تز اول أعمزاةهأ أساق والنبأ، من 

عامززززا  وتا ززززءمبأ إىل فئتززززعر فئززززس أعضززززا  اجملموعززززات امل ززززلحس واملطلو ززززو   45عامززززا  و ١8 ززززع 
ح ززنبأ الباززا  يف تلززك املنززاط  ويواجبززو   طزز  االعتاززال إ  هززأ ففلززوا  لززك،  للفدالززس الززتين ال

حن إعزز   والنبززأ للح ومززسش وُي ززمح ألفزز ائ هززتا ال ئززس األ ززا  ابلباززا ، وفئززس الززتين يوافاززو  علزز
ول نبأ ُنن دو  ا  ا  إما يف   وف الوحدات احمللءس التا فس لاوات الدفاع الزوط  أو يف  ز وف 

يُ سزززلو  إىل اعببزززس يف  ززز وف اعزززءش ال زززوةي  فزززد إ طزززاة مدتززز  سزززتس  ازززو  شزززب  ع ززز  يس، أو
اززاةي      فززض الززتكوة الززتين هززأ يف سززن الاتززال ُجن ززدوا يف  زز وف أشززب ش ويف  زز ا ، أفززائت ت

  يوما ش ١5يف غضو   زاوات حصن الوطنزوحد  حملءس ت محن 
غززززا أ   ءززززاة املصززززاحس اي يُززززتح عمءززززجل املززززدنءعش ف ززززي مضززززاإ، اي يززززتح  ءززززاة املصززززاحس  -٢٢

د مززن املززدنءع امل ززمول للفززاملع يف وززال ال عايززس الصززحءس   ززبد عملبززأ يف اجملززال الطززيبش وطُلزز
هلأ ابلباا  يف مضاإ انعز   عزن والنبزأ للح ومزس يف  ءزاتت  بزوة   بصزمات أ زا فبأ،  ءنمزا 
 ضزززجل آ ززز و  أيضزززا  لفملءزززات رززز  عزززن  ل ءزززا أش وأوضزززح مزززدنءو  يف  ززز ا  أيضزززا  أ  مزززن  زززع 

وززززال انغارززززس  ال زززز ا  الززززتين اي ت ززززملبأ عملءززززس املصززززاحس أعضززززا  اجمللززززإل احمللززززي والفززززاملو  يف
والن زززطا  وأفززز ائ أسززز  املازززاتلعش و ضزززجل املزززدنءو  الزززتين ،لزززتبأ عملءزززس املصزززاحس يف  ززز ا  لزززتات 
انج ا  التي اتُبجل يف مضاإش ورد  مدنءو  من سز ا  هزاتع املنطاتزع أيضزا  عزن وجزوئ ازوانأ 

فاةضزسش وه زتا،  مسا  األف ائ التين اي تفز   علزءبأ املصزاحس   زبد تفزاط بأ مزجل وموعزات امل
إىل أمزاكن املزدنءع املن زاع علزحن ال زوا  ووموعزات مزن املااتلع نزول أئت عملءس املصاحس إىل 

  من   ل عملءات انج   املنقمسشأ  ى 

 القسريوالنزوح اتفاقات اإلجالء  -٢ 
مززا نصزز  االت ااززات الززيت أُ  مزز   ززع الاززوات املوالءززس للح ومززس واجملموعززات امل ززلحس فء -٢3

خيززي البلززدات األة ززجل )والززيت مت التو زز  إلءبززا ع ززاعد  ئول اثل ززس( وأحءززا  الاززا و  و زز ا  وت زز ين 
علحن إج   أعدائ حمدئ  مزن املازاتلع واملزدنءعش وال نزوا لمطز اف يف نززاع م زلح غزا ئو  أ  
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دنءع املفنءزع ألسزباىل تتفلز  ابلنززاع إال إ ا ااتضزحن  لزك أمزن املز ،أيم وا   حء  ال  ا  املزدنءع
  ش(3)أو ألسباىل ع   يس ااه  

، منززجل تفزز   املززدنءع واززد تززربة االسززت نا  الاززانأ علززحن أمززن املززدنءع أسززباىل منبززا، مزز     -٢4
خلطززز  ج زززءأش وال نزززوا ت حءززز  املزززدنءع ألسزززباىل إن زززانءس يف احزززاالت الزززيت ت زززو  فءبزززا األامزززس 

س، عززززن سززززلوص غززززا اززززانوو مززززن جانززززد أحززززد انن ززززانءس امل ززززببس ل حززززءلبأ، م زززز  التاويززززجل، تازززز
ش مث إ  االلتزاأل انن او املتم   يف إج   اع ححن وامل ضحن مزن منزاط  النززاع (4)األط اف املتحاة س

ش (5)ي  ي يف اءجل األواات، ومن مث، فبو ال ياتصز  علزحن فز   انجز   عوجزد تلزك االت اازات
متلءبزززا الضززز وة  الف ززز  يس تربيززز ا  يازززوأل علزززحن ئوافزززجل وال نزززوا أيضزززا  تربيززز  إجززز   املزززدنءع ألسزززباىل 

 ش (6)سءاسءس
شمصزا  مضزاإ متابزس  ٢ 35٠حافلزس تاز  حزوا   6٠نء ا /أ  ي ، غزائةت  ١4ويف  -٢5

يف الواز  إئلدش و  إىل منطاس ك اج ال اموسس عدينس حلد، ونُا  أولئك األشماأ  فد  لك إىل
يف غزز ىل  س وك زز إ اب ززاا حززي ال اشززدينشززمي ال وعزز 5 ٠٠٠حافلززس تازز   ٧5ن  زز ، غززائةت 

افلزس أ ز ى ح ١١نء زا /أ  ي ، غزائةت  ١٩أئتا(ش ويف  43-3٩مدينس حلزد )انقز  ال از ات 
لزززحن منطازززس هزززو مزززا أ و تاززز  مازززاتلع ومزززدنءع مضزززاإ والز زززداو واملنزززاط  اجملزززاوة  اب زززاا إئلزززد، 

 ززز و  مزززن ال وعزززس تززز  ومزززدو آماا 3 ٠٠٠ يمزززن سززز ا اش ويف الءزززوأل ن  ززز ، ُأجلزززالز زززداو متامزززا  
 وك  إ إىل حي ال اشدينش

ويف شز   ئم ز ، جز ت عملءزات إجز   املازاتلع واملزدنءع مزن  ز ا  يف رز   جززوالت  -٢6
مززايوش أإة/ ١٢يف  أإة/مزايوش ويف حززي ت زز ين، أجلززي اءززجل املاززاتلع واملززدنءع ٢٠و ١٢و 8يف 

حافلززس  ٧٠،لزز  و أإة/مززايو  ١4 جزز ت يف ويف الاززا و ، نقمزز  جولتززا إجزز   ةنء ززءتا ر األوىل
امززا  ،لزز   ححافلززسش وأعابزز  عملءززات انجزز   هززتا عملءززات أ ززغ   8٠ ءنمززا ،لزز  ال انءززس 

مزززدوش وأ لزززإ مااتززز  و  6 ٠٠٠أإة/مزززايوش وغزززائة الازززا و  حزززوا   ١5حافلزززس يف  ٢٠كززز  منبزززا 
 ش إأل فا  ملغائة  املنطاسأ ضفس  أإة/مايو، أي أ أ أُمبلوا ١٢املدنءو     وج اهلدنس احمللءس يف 

واززد ئأ زز  الاززوات اح ومءززس واجملموعززات امل ززلحس علززحن منززجل عملءززات إجزز   اع حززحن  -٢٧
اهلدنززس( ويززتأ  ات ااززات وامل ضززحن مززن املززدنءع واملاززاتلع ألسززباىل إن ززانءس حزز  ي ت ززلموا )يف إطززاة

لتبززائل ملءززات ا ززاو  علززحن عت ززمح الج نبززأ إال يف حززاالت تئة  عنززدما مت الت إج  هززأ، واي
 األ األن زا  الزيتىل استمد ع البلدات األة جلش فاد  ك  مدنءو  من الاا و ، م   ، أ أ اضط وا إ

  املتمز ئ  ازد  ال صزانت    الاا و  ابلغوطس ال  اءس  دم   نج   اع ححن ةغزأ أ  االاتتزال  زع
  أر  علحن إم انءس الو ول املنتقأ إىل تلك األن ا ش

__________ 

 )ىل(ش١٢٩اجمللد األول، الاواعد، الااعد   الاانو  الدو  انن او الف يف،انق  اللانس الدولءس للصلءد 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. 287ش  
  ش١٠٩الااعد   الاانو  الدو  انن او الف يف،اللانس الدولءس للصلءد األ  ،  (5)
 ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions ofانق ، (6)

12 August 1949 (Geneva, 1987), para. 4854ش  
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و كززز  املزززدنءو  الزززتين ازززا لتبأ اللانزززس أ زززأ اختزززتوا اززز اة ال حءززز  مزززن املنزززاط  الزززيت كانززز   -٢8
ش امبأ  ءزاة آ ز ز ي ن أمعنبأ وأ أ وافاوا علحن مغائة  املنطاس ألن  زاي حما    يف ال ا   ةغما  

ا ي ونزو    أ زأ اياملزدنءو  تلح  الن ا  واألط ال  ةابىل األس  التكوةش ويف مضاإ، أكزد وغالبا  ما
يف الاززوات  اززس كافءززسرةاغبززع يف التملززي عززن أةاضززءبأ و تل ززا أ ول ززنبأ ةحلززوا أل ززأ ال ي اززو  

اززتبن يف ن وعززدأل راح ومءززسش وةوت  فززض الن ززا  يف مضززاإ، مزز   ، أ   ززوفبن مززن  نءززد أ نززانب
   شززززفوةهأالاززززوات اح ومءززززس  وجزززز  عززززاأل جف هززززن ي فضززززن املصززززاحسش وةوى مززززدنءو  آ زززز و  أ

ةهززأش و كزز  إىل ئإ خلزوف ن  زز  ئففبززأ إىل ال حءزز  إىل إئلززد وأرزز  أيضزا  علززحن حابززأ يف الفززوئ اب
فزززوئوا إىل  زززأ لزززن ي فضزززبأ أ زززأ خي زززو  التفززز   ل نتازززاأل أو الفنزززم أو االعتازززال، م زززاين إىل أ

فززززوئ  إىل ا يف الئإةهززززأ حزززز  إ ا أتززززءح هلززززأ هززززتا اخلءززززاة،  ءنمززززا فاززززد آ زززز و  األمزززز  إىل حززززد كبزززز
 ل  علءباش أو استو  هأش واد علأ  فضبأ اآل   أ  الاوات املوالءس للح ومس  ب  م اكنبأئإة 
ويف ك ز إ أيضززا ، ةوى األشززماأ الززتين أج يزز  مازا  ت مفبززأ كءززم أجززرب أ ظزز وف  -٢٩

أ زززا    األشزززماأامززز أ  مزززن هزززثالاحصزززاة علزززحن ال حءززز  البلزززدتع ةغزززأ ةغبزززتبأ يف البازززا ش وةوت 
 ز ى إىل أ  أشزاةت أ يفانو  علحن وو متزايد من سو  التغتيس احائ،  ءنما شاهدت أط اهلا وهأ

ل حء ش وأعز ىل ع إىل اوحاالت ت  ي األم ا  اليت ح ن الواايس منبا ئفجل املدنء تزايد اهلامات
ىل إالفزززوئ   األشزززماأ الزززتين أج يززز  مازززا  ت مفبزززأ يف ك ززز إ أيضزززا  عزززن شززز  بأ يف إم انءزززس

 ش إج نبأ منباو ئإةهأ 
وك اا  ما أ  م  اجملالإل احمللءس يف املناط  اخلاضزفس ل زءط   املفاةضزس مزتك ات ت زاهأ مزجل  -3٠

اجملموعززات امل ززلحس مززن أجزز  رديززد امل ززثولءات وأتكءززد  زز س أعضززانبا كم ززثولع منتمبززع يف 
هءئزززات ح زززأ شزززب  مزززدوش وعلزززحن الززز غأ مزززن  لزززك، فزززإ  الزعمزززا  ال ءاسزززءع احمللءزززع، كمم لزززي 

لح ومززززس أو للماموعززززات امل ززززلحس، إل احمللءززززس، والاززززائ  الف زززز  يع، كاملاززززاتلع املززززوالع لاجملززززال
ش وعززز و  علزززحن (٧)حل زززو  الصززز حءس ال امزززس للموافازززس علزززحن ات اازززات انجززز   ابسزززأ املزززدنءع ال

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

 ش (8)م اةكس تلك املنقمات ال  ف  ال حء  التي تنطوي علء  تلك الفملءات أم ا  اانونءا  
والج   املدنءع إىل حدوئ حمافقس إئلد، عن فءبأ األطبزا  والفزاملو  يف وزال انغارزس  -3١

                ال فلزززيوموظ زززو منقمزززات اجملتمزززجل املزززدو وأعضزززا  اجملزززالإل احمللءزززس،   زززبد تفزززاط بأ  والن زززطا 
أو املتصوة مجل ال صان  املفاةضس، تتم ن الاوات اح ومءس من تن ءت اسز اتءاءس حز ىل متفمزد ر 
ففملءزززات ناززز  ال ززز ا  يف هزززتا ال زززءا  تُبفزززد الفنا ززز  املفاةضزززس ومثيزززديبا علزززحن حزززد سزززوا  إىل 

بازا  م ا  واحزد يف املنطازس ال زمالءس الغ  ءزس مزن اعمبوةيزس الف  ءزس ال زوةيسش وال نزوا للمزدنءع ال
يف ئإةهززأ ابسززت نا  مززن تُتززال لزز  ف  ززس إعزز   والنزز  للح ومززس يف إطززاة عملءززس مصززاحسش و وجزز  
عززاأل، يبززدو أ  عملءززات انجزز   الززيت رززد  يف شزز  أوززا  البلززد ت مززي إىل إئ ززال تغءززاات علززحن 

__________ 

 ”International Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka “Tutaانقز  (٧)

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

Stakić, trial judgment, IT-97-24-T, 31 July 2003, para. 683 ش 
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أ مزززن  ززز ل إعززائ  ت ززز ء  اواعزززد الزززدع ال كءبززس ال ززز انءس ال ءاسزززءس يف اعءزززوىل احملا زز   سزززا اا  
 ال ءاسي وتفزيزهاش 

وعملءات انجز   هزي ةحز ت إن زس وحم وفزس ابملمزاط  كمزا يتضزح مزن اهلازوأل الزتي  -3٢
أئتا(ش  لزك أ   43-3٩نء ا /أ  ي  )انق  ال ا ات  ١5استبدف اافلس يف حي ال اشدين يف 

مفبزأ سزوى  املدنءع التين مت إج  هأ مزن مضزاإ و ز ا  وت ز ين والازا و  اي ي زتطءفوا أ  ضملزوا
الالءززز  مزززن  تل زززا أ، واي يزززتأ إج  هزززأ إىل وجبزززات  انءزززس مزززن ا تءزززاةهأ، واي ُ ءزززأ هلزززأ ظززز وف 
م ضززززءس مززززن حءززززد املززززأوى والنقافززززس والصززززحس وال زززز مس والتغتيززززس ال وهززززأ يف طزززز يابأ إىل إئلززززد 

 عند و وهلأ إلءباش وال
يف مداةق يف إئلزد اي ت زن واد ج ى إيوا   فض َمن ةحلوا من مضاإ و  ا  يف البدايس  -33

مبءزززأ  كمزززا ينبغزززي السزززتاباهلأش وانتاززز  آ ززز و  الحازززا  إىل  ءمزززات م تقزززس  صصزززس لمشزززماأ 
النززااحع ئا لءززا  أو إىل  لززدات يف ةيززم إئلززد و زز با أحززد األشززماأ الززتين مت إج  هززأ   ززا 

إئلد ويفزانو  مزن  ش و ءنما ال يزال املدنءو  يفء و  ر  الاصم يف اءجل أوا  حمافقسزابن سز
 ١3ناي يف املفونس ويتف ضو  آلاثة احتداأل االاتتال فءمزا  زع اجملموعزات امل زلحس )انقز  ال از   

أعزز ا(، فززإ  الوجبززات النبانءززس ملززن نالززوا مززن  لززدي ال وعززس وك زز إ املتفززاط تع مززجل اح ومززس هززي 
 مناط   اضفس ل ءط   اح ومس يف حمافقات  ي وط طوق وال  اءسش

وابنضافس إىل  لك، أفائت تااةي     اح ومس ن تت تدا ا ت ز يفءس لتا يزد ال ز ا   -34
املفاةضززع مززن  تل ززا أ وأ ززا اختززتت تززدا ا اانونءززس وإئاةيززس ملنززجل النززااحع مززن ت ززاء   تل ززا أ 
اخلا ززززس أو االحت ززززاب هبززززاش وت زززز ج امل اسززززءأ ال ةسززززءس الززززيت  ززززدةت يف اآلونززززس األ ززززا  احضززززوة 

ل مصززي لت ززاء  سززندات مل ءززس األةاضززي والطفززن فءبززا يف اءززجل أةجززا  البلززدش وهززتا ال زز وج ا
الززيت تاتضززي احضززوة ال مصززي لت ززاء  سززندات مل ءززس األةاضززي أو الطفززن فءبززا  فزز   ايززس 
املمتل ززات أمزز ا  شززب  م ززتحء  علززحن ال  ززا مززن ال جئززع والنززااحع ئا لءززا ش وةعززا ي ززو  الغزز   

األئوات الاانونءزس وانئاةيزس أيضزا  الضزغ  علزحن  فزض ال ز ا  وإجبزاةهأ علزحن من استمداأل هتا 
ابول املصاحس وإال فادوا  تل ا أش غا أ  هتا التدا ا اد رزد  األرز  املفزاكإل  ززإئ  ح مزا  
شزز انح كبزززا  مززن ال ززز ا  مززن حازززوابأ وتفاءزززد مززا يُبزززتل يف امل ززتاب  مزززن جبززوئ لت زززويس النززززاع 

 يف  ايس املطافش وراء  املصاحس
ا ب يزس   زأ  ح كتز  أو وجبتز     أي مدو اي ي تطجل اختا  از اة ويفترب االت ا  علحن إج -35

أمززز ا  غزززا ازززانووش وال يوجزززد مزززا يزززدل علزززحن أ  أإ  مزززن عملءزززات انجززز   اسزززتوف  االسزززت نا ات 
مززز  سززز ا  امل زززمول هبزززا علزززحن أسزززاق أمزززن املزززدنءع أو ألسزززباىل ع ززز  يس ازززاه  ش ومزززن مث، فزززإ  أ

مضززاإ و زز ا  املفاةضززع ال زز   البلززدتع وإجزز   اءززجل سزز ا  ال وعززس وك زز إ وأمزز  اءززجل ال زز ا  
ال ززز   ت ززز ين ي ززز   ج حزززس حززز ىل تتم ززز  يف ال حءززز  الا ززز يش وازززد تلاززز  اللانزززس مفلومزززات 

 متنااضس عن وجوئ مدنءع يف الز داو وا  إ  نباش 

 أفرادها رهائناستهداف األقليات الدينية وأخذ  -ابء 
علززحن غزز اة مززا ففلتزز  الاززوات اح ومءززس، عبززأت اجملموعززات امل ززلحس اواعززد ئعمبززا طءلززس  -36

فززز   النززززاع، وهزززو مزززا  لزززحن يف احتزززداأل التزززوت ات الدينءزززس وأئى إىل اةت زززاىل أعمزززال عنزززم طان ءزززس 
س الصززززبغس ضزززززد املزززززدنءعش واائ مزززززن أتجزززززءع هزززززتا التزززززوت ات ظبزززززوة اجملموعزززززات امل زززززلحس انةها ءززززز
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واملتط فزززسش فمززز ل ال ززز   امل زززمولس ابلتا يززز ، وا زززل  اجملموعزززات انةها ءزززس واجملموعزززات امل زززلحس 
اسززززتمداأل أألززززاج سززززب  تورءابززززا يف شززززن هامززززات متفمززززد  علززززحن املززززدنءع املنتمززززع إىل األالءززززات 

   ى ك هاننشل، واستمداأل األالءات الدينءس األالدينءس، ومفقمبأ من الن ا  واألط ا
آ اة/مزززاةق، وازززجل ان ازززاةا  ابلاززز ىل مزززن مازززرب  ابىل الصزززغا،  ١١منتصزززم  زززاة ف زززي  -3٧

ئازززززان   زززززع  ١٠وهزززززي مززززززاة شزززززءفي مفززززز وف يف جنزززززوىل مدينزززززس ئم ززززز  الادحزززززسش وازززززد فصزززززل  
االن اززاةين اللززتين وافززا يف مواززم ال ززءاةات يف املاززرب  حءززد كانزز  احززاف ت الززيت تازز  الزززواة 

فلزززس عزززا   ش ولزززدى و زززول سزززءاةات انسزززفاف وامل زززف ع متوا زززسش ووازززجل االن ازززاة األول أمزززاأل حا
 لناد  الضحاإ، فا   انتحاةي ن    فات  مزيدا  من الزواة وعدئا  من امل ف عش 

أط ززززززال،  8، مززززززن  ءززززززنبأ مززززززدنءا   44واززززززد ت ززززززبد االن اززززززاةا  يف ماتزززززز  مززززززا وموعزززززز   -38
مفقززأ الضززحاإ مززن  مززدنءا  مززنبأ عززدئ مززن الن ززا  واألط ززال يف حالززس ح جززسش وكززا  ١٢٠ وجزز ل

الزواة ال ءفس الف ااءع الاائمع لزإة  مارب  ابىل الصغا وض يح ال ءد  ايند اجملزاوة هلزاش وأسز   
اهلاوأل أيضا  عن مات  ر رس ع   سوةإ ، مفقمبأ مزن امل زف عش ويف الءزوأل التزا ، أعلنز  هءئزس 

لء ززززءات اني انءززززس والاززززوات ر يزززز  ال ززززاأل م ززززثولءتبا عززززن اهلاززززوأل مدعءززززس أنزززز  كززززا  ي ززززتبدف املء
 اح ومءسش واي تف   اللانس علحن أي أئلس ت ب   حس هتا االئعا ش 

نء ا /أ  ي ، و ز  األشزماأ الزتين مت إج  هزأ  ١4ويف ال اعات األوىل من  بال  -3٩
أعزززز ا( إىل حززززي ال اشززززدين الززززتي ت ززززءط  علءزززز   ٢5و ١٩مززززن ال وعززززس وك زززز إ )انقزززز  ال ازززز تع 

ي غزز ىل حلززد، اخلاضززفس ل ززءط   اح ومززسش واززد ظلززوا هنززاص يف الءززوأل التززا  املفاةضززس يف ضززواح
 ءنما كان  األط اف املتحاة س تفم  علحن ت زويس   فا زاش وةوى األشزماأ الزتين مت إج  هزأ 
أ ززززأ كززززانوا ي ززززف و  ابخلززززوف وهززززأ يصززززفدو  إىل تلززززك احززززاف ت  فززززد أ  أطلزززز  أفزززز ائ إحززززدى 

 ام أتعش  اجملموعات امل لحس الناة فأ ا وا
مزن الغزتا  عنزدما   واال هزثال  األشزماأ إ زأ اي ضصزلوا إال علزحن كمءزات حمزدوئ  جزدا   -4٠

كانوا ينتق و  يف حي ال اشدين، وما أ   دأ شمي يواع وجبات   ء س من سءاة  فضءس اللزو  
يف حززوا  ال ززاعس ال ال ززس  فززد القبزز  حزز  أ ززت ع زز ات األط ززال يتامفززو  حززول ال ززءاة ش و فززد 

وا  نصززم سززاعس، و ززل  شززاحنس اةاززا  اللززو  ف ززاةع إلءبززا األشززماأ الززتين مت إج  هززأ، حزز
ومفقمبأ من الن ا  واألط ال، مفتادين أ ا  لد هلأ الغتا  أيضا ش ول ن ال ءاة  ان از ت يف 

امز أ ش  ١3ط ز   و 68شمصزا ، مزن  ءزنبأ  ٩6غضو  روا ،  ا أس   عن مات  مزا ال ياز  عزن 
  مززن  ءززنبن امزز أ  حامزز  واحززد  علززحن أامزز   ٧8و ط زز    4٢سزز ول، مززنبأ  صززا  شم ٢٧6وُأ ززءد 

األاززز ش و ءنمزززا كزززا  النزززاق يصززز  و  ويت  ازززو  حزززول موازززجل االن ازززاة، وجززز   فزززض املزززاة  شزززتانأ 
طان ءززس ضززد الضززحاإ ال ززءفسش وةوت أأل  كززا  اوجبززا اززد أ ززت ا نءبمززا للحصززول علززحن طفززاأل مززن 

 زززا  احزززائ  عنزززد مسزززاع  زززوت االن ازززاة، ول زززن مازززاتلي ال زززءاة  ال ضزززءس أ زززا انزززدفف  إىل م
اجملموعززس امل ززلحس أةغموهززا علززحن الفززوئ  إىل الاافلززسش غززا أ ززا علمزز  يف وازز  الحزز   وفززا  ا نبززا 

 سنواتش  ١٠البالإ من الفم  
وةغززأ أ  الغالبءززس الفقمززحن مززن اخل ززان  يف األةوال وافزز  يف  زز وف األشززماأ الززتين  -4١

مازاتلع ات فزع للماموعزس امل زلحس اتلزوا  ١٠س وك  إ، فإ  ما ال يا  عزن مت إج  هأ من ال وع
أيضززا  يف حززي ال اشززدينش ونازز  املصززا و  إىل م ت زز حن ابىل اهلززوى الئلززد؛ وم ت زز حن األاتةىل 
بلد؛ وم ت  حن عاز ابت الئلزد؛ وم ت ز حن سز ااد الئلزد؛ وم ت ز حن ال لمزس بلزدش غزا 
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الززوا مززن حززي ال اشززدين إىل حززي جززربين بلززد يف م ززا  أ   اءززس األشززماأ الززتين مت إج  هززأ ن
نء ا /أ  ي  من ئو  مف فس م ا  وجزوئ أسز هأش ويف جزربين، وام األشزماأ الزتين مت  ١5يوأل 

إج  هزززأ ال زززلطات اح ومءزززس  مسزززا  امل ازززوئين ومت اي ،زززز   فزززض اع حزززحن  سززز هأ منزززت  لززززك 
سززززنوات، يف عززززدائ  3مززززن الفمزززز  علززززحن األازززز ، مززززنبأ ط زززز  يبلززززإ  شمصززززا   46احززززعش ومززززا اال 

  امل اوئينش
مززززن امل اززززوئين ال يزالززززو  يفززززاعو  يف امل ت زززز ءات، غززززا أ  ماززززاتلي  ويزززز جح أ  عززززدئا   -4٢

شززءفءا ، مززن  ءززنبأ م ززنو   ١٧إحززدى اجملموعززات امل ززلحس أ ززتوا وموعززس تضززأ مززا ال يازز  عززن 
غزز ىل مدينززس حلززدش وازززد وأط ززال، ك هززانن فززوة تلاززي أف ائهززا الفزز ج يف م ت زز ءات مثاتززس يف 

أُطلزز  سززز ال  فزززض ال هزززانن  فزززد م اوضزززات مطولززس انطزززوت علزززحن تبزززائل اانزززد  ي ةتبزززس عالءزززس يف 
سززززنوات،  4، مززززن  ءززززنبأ ط زززز  عمزززز ا شمصززززا آ زززز ين ١5إحززززدى اجملموعززززات امل ززززلحس، ول ززززن 

 يزالو  أس ىش  ال
  واي يفلززن أي طززز ف م زززثولءت  عزززن اهلازززوأل الزززتي اسزززتبدف حزززي ال اشزززدين، وازززد ن ززز -43

هءئس ر يز  ال زاأل ووموعزس أحز اة ال زاأل ن ءزا   ز ضا  م زثولءتبما عنز ش وةغزأ عزدأل تزوف  مفلومزات  
كافءززس ت ززمح ابلتفزز ف علززحن هويززس م ت ززد اهلاززوأل، فززإ  حززس ئالنزز  هامززس تتززءح اسززتنتاج أ  هززتا 
 اهلاوأل ن ت إما من اب  فصان  ات فس للماموعات امل لحس أو مااتلع ات فع لتلزك اجملموعزاتش
واد أفائ شبوئ عءا    أ ةأوا ال احنس الزةاا  اليت ان ا ت وهي اائمس من أةا  ت ءط  علءبا 
املفاةضس وأ  مواجل الاافلس كا   اضزفا  ل زءط   عزدئ مزن اجملموعزات امل زلحس، منبزا وموعزس نزوة 

ءش زن زززي )الزززيت كانززز  جزززز ا  مزززن هءئزززس ر يززز  ال زززاأل آنزززتاص( ووموعزززس أحززز اة ال زززاأل واعزززالالزززدين 
ال زوةي احز ش وعز و  علزحن  لزك، ظز  اسزتمداأل األجبزز  املت از   امل  لزس احملمولزس علزحن م كبزات 

من أسالءد عم  ال صزان  املتط فزس و فزض اجملموعزات امل زلحس طءلزس  ح   يف املااأل األول أسلواب  
األط ززال، يبززدو مززن اخل ززان  يف  زز وف املززدنءع، وال سززءما كبززا النزززاعش وابلنقزز  إىل واززوع عززدئ  

أ  هزززتا اهلازززوأل كزززا  ي زززتبدف ال زززءفس الازززائمع مزززن  لزززدي ال وعزززس وك ززز إ، األمززز  الزززتي  جلءزززا  
  ي    ج حس ح ىل تتم   يف اهلاوأل املتفمد علحن املدنءعش

أإة/مززززايو، هززززاجأ ماززززاتلو الدولززززس انسزززز مءس يف الفزززز ا  وال ززززاأل  لززززد  عاززززاةىل  ١8ويف  -44
ا يزززس املبفوجزززس   يزززم  زززااش وكانززز  املنطاتزززا  كلتامهزززا  اضزززفتع  الصزززافءس وحزززاولوا انغزززاة  علزززحن

ل ززءط   اح ومززس آنززتاص، ومهززا تافززا  علززحن حززدوئ آةا  ي ززءط  علءبززا تنقززءأ الدولززس انسزز مءس 
ابلازز ىل مززن ال ززلمءس، وهززو مواززجل اسزز اتءاي ابلن ززبس لمطزز اف املتحاة ززس املتناف ززس علززحن ال ززءط   

 مساعءلءس، وهي أالءس شءفءسش ينتمو  إىل الطان س انالبلدتع علحن  ااش وأغلبءس س ا 
أإة/مززايو  ١8واززد اسززتءاا سزز ا  عاززاةىل الصززافءس يف ال ززاعس ال ا فززس مززن  ززبال يززوأل  -45

علزززحن ئوي ال  زززاأش وعنزززدما حزززاولوا ال ززز اة، اتززز  ك زززاو  مزززنبأ يف ال زززواةع علزززحن أيزززدي انا زززس 
سطح  ززا  مءزاا الا يزس وعلزحن أسزطح املنزاالش تنقءأ الدولس انس مءس التين كانوا متم كزين علحن 

وكززززا  أفزززز ائ أسزززز تع علززززحن األازززز   تبئززززع يف غزززز ف نززززومبأ عنززززدما ااززززتحأ ماززززاتلو تنقززززءأ الدولززززس 
انس مءس منااهلأ وأطلاوا الناة علءبأ من م افس ا يبس؛ وكا  من  ع الضحاإ ةضزءجل عمز ا أة فزس 

ط ززززز  ش  ١٢ن زززززا  و ٧، مزززززنبأ نءا  مزززززد 5٢عامزززززا ش واتززززز  مزززززا وموعززززز   ١١أشزززززب  و زززززيب عمززززز ا 
مززدو سزز ول، مززن  ءززنبأ فتززاات  أ ززءبتا سزز ول  طززا  يف الزز أقش وكانزز  الغالبءززس  ١٠٠ وأ ززءد

مساعءلءسش وةوى النزاجو  أ  مازاتلي تنقزءأ الدولزس انسز مءس الفقمحن من الضحاإ من الطان س ان



A/HRC/36/55 

GE.17-13465 14 

أل  ار  علحن ا يس املبفوجزس وازجل يف وجبوا هلأ أل اظا  مبءنس   بد مفتادا أ الدينءسش و  ل هاو 
كزززززا  مفقمبزززززأ مزززززن الطان زززززس   مزززززدنءا   46، اتززززز  مازززززاتلو تنقزززززءأ الدولزززززس انسززززز مءس ٢٠١5عزززززاأل 
  ش(٩)مساعءلءس أيضا  ان
ويف وا  سا   من هتا الفاأل، أُطل  س ال وموعس من ال هانن كان  رتازهأ وموعزس  -46

  تلع كانزات ماا ز  إطز   سز ال مازام لحس يف ئومزا   يزم ئم ز  منزت أك ز  مزن رز   سزنو 
وموعزززات  ، ااتحمززز  عزززد ٢٠١3كزززانو  األول/ئي زززمرب   ١١رتاززززهأ الازززوات اح ومءزززسش ويف 

 ن( ءلززز  الززز  فرززز  رزززالم  م زززلحس، منبزززا جزززءش انسززز أل ولزززوا  أجنزززائ ال زززاأل )املنضزززوي حالءزززا  
يززس، عززن فززءبأ   الفلو سززمدينززس عززدةا الفمالءززس يف شزز   ئم زز ش وأمزز  املاززاتلو  الفديززد مززن أفزز ائ األ

 حءس، ابلبازا  يفس وامل زءمساعءلءزس وال زءفءس والدةايزصغاة، ابنضافس إىل  فزض األسز  اناألط ال ال
أعضززا   حزز ، ئ زز أابءززس مبززانءبأ ال زز نءس حءززد ظلززوا حمتازززين ب ززأ األمزز  الوااززجلش ويف وازز  ال

  ، وسزز عا  حملتاززز ااألسزز   اجملموعززات امل ززلحس تلززك األابءززس للتحزز ي عززن  ل ءززس الززتكوة مززن أفزز ائ
 صزاي و زش و فزد زأ زنُ  وو ز بأ اائةا    ما  دأوا  تمويم  فزض املزدنءع واالعتزدا  علزءبأ ل قءزا  

تزوايفبأز زن  سزءتأ مضي ع س أو ستس أشب ، علأ  فض املدنءع من أم ا  اجملموعات امل لحس أ
 علحن  تلم فصان  اجملموعات امل لحس أل أ غنانأ ح ىلش 

ويف مواجل االحتازاا التزا ، ةوى ال هزانن الزتين نالزوا إىل  لزك املوازجل أ  ال جزال فصزلوا  -4٧
س ل زءط  أ   اخلاضزفعن الن ا  واألط ال ول ن أعضا  لوا  أجنائ ال األ كزانوا يلمزو  ،ز  األسز

فززز   دل علزززحن تزمززز   أو مززز تع يف ال زززب زش وو ززز   الن زززا  احملتاززززات أ زززن مسفزززن أ زززواات  تززز
 يف آىل/ حملتازززززين لتفززززتيد وح ززززيش واززززد اتصزززز    زززز  إحززززدى اجملموعززززات امل ززززلحس،الززززتكوة ا
 فز  يف عزدةا، ابم أ  علويس كان  اد مت ن  من اهل وىل من األحزدا  الزيت وا٢٠١4أغ طإل 

 تززد ال هززاننزش ، ماززدما  ن  زز  علززحن أنزز  ةنززءإل زم٢٠١3كززانو  األول/ئي ززمرب   ١١الفمالءززس يف 
ءد  أ زا  كز ت ال زو ومزا مث ي ز  االتصزال  ءنبزا و زع اوجبزاش وائعحن ال ج  أ  اوجبزا ناز  إىل ئ

يف عزززإل  مت نززز  مزززن التوا ززز  مزززجل اوجبزززا   ززز   ماتضزززد طءلزززس فززز   الفزززامع ونصزززم التالءزززس
دا فءبززا وة  لزز   ززمناسززبات  واسززطس اهلززاتم احملمززولش ويف إحززدى املناسززبات، أةسزز  هلززا اوجبززا  زز

ح مزا أ  ئأىل علزحن ل  س احبأ أ  فءل  ال  نوكأن  فاد زنصم وان زش وةوى ال هانن التين أط
 من الغتا  وال عايس الصحءسش 

كءززم أةغززأ أعضززا  لززوا  أجنززائ   ٢٠١٧وو ززم ةهززانن آ زز و  أُطلزز  سزز احبأ يف عززاأل  -48
عزززات ا اجملمو ال زززاأل ةجزززاال  منب زززي الازززوى علزززحن ح ززز  أن زززا  يف ئومزززا احملا ززز   ل زززي ت زززتمدمب

حززدى الن ززا  عززن أعزز ا(ش ورززدر  إ ٢٧انقزز  ال ازز   امل ززلحس كطزز   نمززدائ الغوطززس ال زز اءس )
 ش٢٠١6ىل/أغ زطإل مات  ا نبا عندما اص   الاوات اح ومءس الن   التي كا  ض  ا يف أوا   آ

يزززززال  فمزززز ش والوأةغزززأ  فززززض ال جززززال أيضزززا  علززززحن ح زززز  آابة،  ءنمزززا أُع ززززي امل ززززنو  مزززنبأ مززززن ال
تقززززاة  هززززانن يف انكا الفمالءززززس يف األسزززز   ةجزززز  ينتمززززو  إىل األالءززززات الدينءززززس يف عززززدة  ١٠٠ اهززززا 

  من ئةعا الفمالءس أس ىش ام أ  وط     ١٧5تبائهلأش وال يزال اها  

__________ 

  ش١٢8، ال ا   Corr.1و A/HRC/30/48انق   (٩)
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 النزاع على األطفالأثر  -رابعاا  
وازد ش وانيزتا يق  األط ال يف اءجل أوا  اعمبوةيس الف  ءس ال وةيس أشد ع ضس للفنم  -4٩

علزززحن املزززدنءع  ززز ل ال ززز   امل زززمولس ابلتا يززز  أ  األط زززال ال يزالزززو  ال زززديد  آاثة النززززاع  ء نززز  
احمايزززس الزززيت ي زززتحاو ا عاتضزززحن ات ااءزززس حازززو  مزززن يافزززو  ضزززحاإ ألسزززباىل متفزززدئ  وُض مزززو  

ش ويفززززاو األط ززززال ال ززززوةيو  نتءاززززس ط فززززا  فءبززززا اعمبوةيززززس الف  ءززززس ال ززززوةيسئ لزززز  الط زززز  الززززيت 
حصزززوهلأ علزززحن التفلزززءأ، و نءزززدهأش ففلزززحن سزززبء  امل زززال، عزززدأل  و  زززبداهلامزززات علزززحن املزززدنءع، 

اتلوا يف اهلاوأل ابألسلحس ال ءمءانءس يف  شمصا   ١٧٩يف املانس من  54ما ن بت  األط ال ش   
  يف ال اشدينشالتي واجل  ا  شءمو  والت اا االنتحاةي 

جويززس شززنتبا غززاةات يف صزز   ، اُ  ززباحا   ٢٠ر٩آ اة/مززاةق، يف حززوا  ال ززاعس  ٧ويف  -5٠
أرنزززا  وجزززوئ الت مءزززت يف يف أواتإ، شززز   ئم ززز ، مبزززاو مدةسزززس ا تدانءزززس ازززوات موالءزززس للح ومزززس 

يف ةأسزباش و فززد أازز  يف الصزم ال ززاو أ ززءب  تلمءززتات، إحززداهن  8الدةاسززسش وأ زءَد ااعزات 
أي  ، واي ُيَصزدللاصزم وزدئا  ن  زبا نء زا /أ  ي ، تف ضز  املدةسزس اال تدانءزس  ٢من شب ، يف 

املدةسزززززس اال تدانءززززس ال تززززززال اانمزززززس، فزززززإ  اآلاب  واألمبزززززات يف أواتإ هزززززتا ط زززز    ىش ومزززززجل أ  
ش و فزد اهلازوأل الاصزم اعزويمزن تف ضزبا ملزيزد ي فضو  اآل  إةسال أط اهلأ إىل املدةسزس   زءس 

 ٧٧-٧٢نء ززا /أ  ي  )انقزز  ال ازز ات  4ال ززاةين يف  ززا  شززءمو  يف الززتي اسززتمدأل فءزز  غززاا 
مزززداةق ، وهزززي يف املدينزززس علزززحن إغززز   أ واهبزززا(، ُأجزززربت عزززإل مزززداةق أئتا امل فززز  ال زززاوو  أئتا

ش وتنتبك اهلامات علزحن وت وةمي أ د الطفا ، وفاةو  ال نع، و احل الدوو، وعدت  املال ي،
إم زززاتت األط زززال ال زززوةيع تاويضزززا  شزززديدا  وتازززو   ج زززءما   املزززداةق احززز  يف التفلزززءأ انتباكزززا  

  يف وتمفا أ احمللءسشيف امل تاب  مل اةكس ال املس املتصلس اب
اللانززس الفديززد مززن االئعززا ات   ززأ   نءززد األط ززال، الززتين يوئعززو  إىل وال يزززال يَزز ِّئ  -5١

ش ف زي آ اة/مزاةق، علززحن سزبء  امل ززال، جببزات الاتززالإىل  مف ز  ات التزدةيد، وي سززلو  أحءزات  
ئو  موافازززس مزززن سزززوةإ الدحا اطءزززس يف تززز  أ زززءض، ابل ازززس، سزززنس  ازززوات  ١4عمززز ا  زززيب  التحززز  

ع كز  نءد ات جل لاوات سوةإ الدحا اطءس يف ت  أ ءض فابلتز  سزلطات طواعءس والدي ش فاد اتص  
الاززوات مث اُتزز  يف املفززاةص يف أوانزز  حزي ا /يونءزز  يف ةيززم ال اززسش وأ لززإ   لززو  لاززوات سززوةإ هززتا 

يف مازززززرب   ززززز  إنززززز  ُئفزززززن رب وفاتززززز ، ل زززززنبأ اي ي زززززمحوا هلزززززا  دفنززززز ، الدحا اطءزززززس أسززززز   الصزززززيب  ززززز
 ةواإت عديد  عن  نءد مااتلي تنقءأ الدولزس انسز مءس أط زاال  أيضا  زال بدا زش وال تزال ت ئ  لز

 وتدةيببأ واستمدامبأ يف ال اسش

 على األعيان احملميةاهلجمات  -خامساا  
 ُدور العبادة -ألف 

اهلامزززات املتفمزززد  علزززحن األالءزززات الدينءزززس، تف  ضززز  املمتل زززات ال اافءزززس ابنضزززافس إىل  -5٢
الدينءس هلامات َعَ ضءس   ل ال    امل مولس ابلتا ي ، األم  التي ياو  ادة  اجملتمفات احمللءزس 

الززيت ويززس اعغززاةات الاملدنءززس علززحن التفبززا ال ززلمي عززن مفتاززدا اش ومززن األم لززس البززاةا  علززحن  لززك 
بززيف يف ومززجل موالززيت ُأ ززءد   هلززا آ اة/مززاةق  ١6ال ززا فس م ززا   ززداان  مززن يززوأل ُشززن  ابزز  
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فتءززا ش وكانزز   5، مززن  ءززنبأ امزز أ  وشمصززا   38عززن ماتزز  ئيزز  يف ا يززس اعءنززس، وهززو مززا أسزز   
 ١٧أمززا عمزز  الصززبءع اآل زز ين ف ززا  سززنس،  ١3سززنوات و 6مززن ال تءززا  تزز اول  ززع  3أعمززاة 

ك ا مزنبأ يفزانو  مزن ك زوة يف األطز اف وإ زاابت يف   وكا  ول،س   شمصا   ٢6سنسش وأ ءد 
ال أق وا تنا    بد ا ءاة املبيفش و دأ امل فِّ و  عملءس إناا   ُفءد الغاةات اعويس، واسزتم وا يف 

 اع د من ر  األناا  ح   بال الءوأل التا شإ  اج 
حمافقززس إئلززد، حززدوئ ا ي اعءنززس، وهززي ا يززس تاززجل يف ال يززم الغزز ب حلززد ورززوختضززجل  -53

احمللءس التا فس للازءش ال زوةي احز ، اجملموعات هءئس ر ي  ال األ وأح اة ال األ وعدئ من ل ءط   
أعلنز   آ اة/ماةق، أ دةت الاءزائ  امل كزيزس للزوالإت املتحزد   ءزات   ١6ش ويف وموعاتيف الس 

ااعزد  )ششش( أسز  ت عزن ماتز  فء  أ  زاوات الزوالإت املتحزد  شزن  غزاة  جويزس علزحن تنقزءأ ال
أ  البءزا  أشزاة إىل  ش وأوضزح  الحازا  (١٠)يف إئلزدمواجل اجتمزاع هلزأ الفديد من انةها ءعز يف 

اعءنززززسش وعلززززحن مززززدى األإأل التالءززززس، أفززززائت وسززززان  إعزززز أل ومنقمززززات غززززا علززززحن الغززززاة  اعويززززس 
ئةسا  ئينءا  يف م اد عم   ن اخلطزاىل، ةغزأ ضض و  ح ومءس    اءجل الضحاإ مدنءو  كانوا 

  ١.5أو اتزز  مززدنءعش وياززجل امل ززاد علززحن  فززد  أ ززاىل م ززادا  اززد أ  البنتززاغو  أن زز  أ  ي ززو  
اززوات شززن تبا الغززاةات اعويززس وهززتا وأ ززعش وشززن  يف مواززجل  ززع اعءنززس مززن م كززز اعءنززس  كلززأ تا يبززا  

  شيف التحالم الدو  الوالإت املتحد   ص تبا عضوا  
لنتززززانع  مززززوجزا   ع ضززززا  للززززوالإت املتحززززد  حزي ا /يونءزززز ، اززززدم  الاءززززائ  امل كزيززززس  ٧ويف  -54

مجل زع  ات األشزماأز، ل زن اي ي زن ُأج ي  التحاء  يف هتا احائ ، عا يف  لك ماا  ت 
، ضتمز  مزدنءا   أ  الغزاة   ل  ز  اتزء    و لزي التحاءز  إىلش (١١)أي منبأ يف اعءنزس واز  اهلازوأل

أل  مززا تتناسززد مززجل هززدف ع زز  ي م زز وع، أ  الضزز  س اعويززس ، ل نزز  الحززا ي ززو  ط زز    أ 
 سواة مصل حن حءد انفاد اجتماع لتنقءأ الااعد  حض ا زاائ  إالءمءو زش ياجل مبيف ُاصم هو 

اصز   املبزيف احملزا ي  F-15إ  مااتلس من طز اا للوالإت املتحد  واال  الاءائ  امل كزيس  -55
أطلاززز  ازززتي تع علزززحن أهزززداف  MQ-9انا ززز ، وإ  طزززان    ززز  طءزززاة مزززن طززز اا  ف ززز  للمصزززل حن 

    ج  من املبيف، وإ  األسلحس املمتاة  ُ زمم  لت زائي األضز اة اعانبءزسش وأضزاف  أنز  كانز
لززدى ال  يزز  مفلومززات عززن اهلززدف ابزز  ر رززس أإأل مززن اهلاززوأل، ل نزز  اي يبززدأ التمطززء  للبززدف 

، م زل مس  للمبزيف   ال  يز  اي يوفز  يف رديزد الطزا جل الزدي   أيضزا   فز  الغزاة ش واعشزن  ح  يزوأل 
 لصززز  الاءزززائ  امل كزيزززس إىل أ  ، الوازززوع يف  لزززك اخلطزززأش وأ زززاا  ت زززائي  نززز  كزززا  يف انم زززا  

 الازانأجل ي زأسزبأ يف انفزداأل الزوعي ابلوضزالنزوابت، األمز  الزتأف اس يف تغءا اد حدر   ال ات 
  ش(١٢)أف ائ اخللءس اليت شن  الغاة زن اب  ومف فت  وفبم  م

يف األحدا  احملءطس ابلغاةات اعويس علزحن اليت ُأج ي  يف البدايس ةكزت التحاءاات اد و  -56
زززدت سزززاتلءس عزززن املوازززجل  افززز  اللانزززس  زززوةا  ازززد رديزززد مزززا إ ا كزززا  هنزززاص هزززدف م ززز وعش و  أك 

__________ 

-www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/1121747/usانقززززززززززززززززززززز   (١٠)

forces-strike-al-qaeda-in-syria/ش  
 تغ يزززد  تلمزززي اسزززتنتاجا ا وعازززدت اجتماعزززا  للزززوالإت املتحزززد  حزي ا /يونءززز ، ن ززز ت الاءزززائ  امل كزيزززس  ٧يف  (١١)

ا ةمسززي غزز حمضزز ا   أُ لززإ عنزز  علززحن نطززا  واسززجلش ويف وازز  الحزز ، ن زز ت منقمززس غززا ح ومءززس مغلاززا   إع مءززا  
  ل جتماع انع مي علحن انن ن  يطا   الت ا ء  الواةئ  يف وسان  انع ألش

 ش امل ججل ن    (١٢)

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 ززائي األسززلحس امل ززتمدمس  ززدف إىل  الززتي جززا  فءزز  أ و الاءززائ  امل كزيززس الززتي أج تزز  تاءززءأ ال
شززقاإ الانا زز  الززيت ع زز  علءبززا يف عززع امل ززا ،  لصزز  فحززي إىل  األضزز اة اعانبءززسش واسززتنائا  

اللانزززس إىل أ  املبزززيف املتضززز ة أ زززءد ابلفديزززد مزززن الانا ززز  اعويزززسش وي  زززم تاءزززءأ ال زززقاإ الزززيت 
وشززززبائات ال ززززبوئ عززززن اسززززتمداأل س والصززززوة ال ززززاتلءال وتوغ افءززززس، ُوجززززدت يف املواززززجل والصززززوة 

شززقاإ يُف زز  إال علززحن و  ززان  أ زز ىش واي  GBU-39زانا زز  موجبززسز مززن طزز اا  8يازز  عززن  ال مززا
ازززد عمززز  احُ ززز ، ل زززن مزززن املززز جح أ  ت زززو  ابالسزززتنائ إىل اءزززاق ، GBU-39لزززت ا  مزززن طززز اا 

ةطززز  مززززوئ   صزززمامات مواوتزززسش  5٠٠  زززان  للبازززوأل املباشززز  امل ززز ص تزززز   أيضزززا  اسزززُتمدم  
وت زززتمدأل هزززتا الصزززمامات الحتزززوا  األضززز اة اعانبءزززس، أل  الانبلزززس تن اززز  رززز  سزززطح األة  

  فءنباة املبيف، ل ن االن ااة وال قاإ يباءا  يف موضفباش
بداف أجززززا  حمزززدئ  مزززن الزززيت ُت زززتمدأل يف اسزززت GBU-39مزززن طززز اا والزززت ا  املزززتكوة ،  -5٧

ازززد مزززن االن ازززاة وال زززقاإش و  ضزززئء    انبلزززس منم ضزززس الازززو  ُر زززد  ازززدةا  هزززي مبزززيف مزززن املبزززاو، 
املنطازس الزيت ازد تصزءد اعانبءزس  األضز اة إىل أئىن حزد مزنتالءز  الاسُتمدم  لتدما اهلزدف مزجل 

اززتانم مززن طزز اا فءبززا  ش وت ززبب  غززاة  اتلءززس اسززتمدم املصززل حن احملززا ي احملءطززس  زز ، عززا يف  لززك
Hellfire  مززن هززتا اززتانم يف ماتزز  أشززماأ كززانوا ي زز و  مززن امل ززادش فاززد ُع زز  علززحن شززقاإ

هزتا اتي زس مزن مسزات علحن الط ي  مزجل اليت لوحق  الط اا  اةج املواجل، وتتطا   أألاج الت ق ي 
  ش أق اح بحول الت ا ٍّ الط اا رتوي علحن جلبس 

زززجل ئيززز  أوسزززجل ي زززم  مبزززيف  زززدمات وزززاوة وم زززاد عمززز   زززن اخلطزززاىل جزززز  -58   مزززن وم 
 نززز  أكزززرب األشزززماأ الزززتين ُأج يززز  مازززا  ت مفبزززأ و ززز   ازززد ملصزززل حن للتامفزززات الدينءزززسش و 

م ززززاد يف اعءنززززس والازززز ى احملءطززززس هبززززا، وهززززو جززززد مفزززز وف يف املنطاززززسش وو ززززم ال ززززبوئ مبززززيف 
وي املبززززيف، إضززززافس إىل ااعززززات اعويززززس مباشزززز  ش وضتززززالغززززاة  اخلززززدمات  نزززز  املبززززيف الززززتي أ ززززا ت  

ورزززد  مزززن االجتماعزززات، علزززحن مطزززبل نعزززدائ الطفزززاأل للمصزززلع، وم زززا  لتناولززز ، و امزززاتش 
هزتا النزوع مزن أ  والواازجل مزن امل زاد؛  ا  جز ابعتباةا مبيف اخلدمات ُأج ي  ماا  ت مفبأ عن 

للم اجد اليت تثئي عائ  ئوة املثس س التفلءمءس علحن  فءد اجملتمجل احمللي وامل كززِّ  ض وةياملباو 
 للمصلعشاالجتماعي 

وازززال مفقزززأ املاءمزززع يف اعءنزززس وأازززاةىل الضزززحاإ وامل زززفِّ و  الزززتين ازززا لتبأ اللانزززس إ   -5٩
ضزد  ابنتقزاأل  لزك  إ و  ،ُعاد يف مبيف اخلدمات ابمل اد يف امل ا  امل اة إلء  آن ا   ئينءا    مفا  

املغزز ىل ألئا   زز   يف امل ززاد الززتي يثم زز  مئززات النززاقش ف ززي كزز  يززوأل عززءإل نتمززجل املصززلو  
اعويززس مبززيف الضزز ابت أ ززا   اززد ويُلاززحن علززءبأ ئةق ئيزز  تلءزز   زز   الف ززا  مث وجبززس طفززاألش و 

وكزززا  ش م زززا ، اُبءززز  ا تتزززاأل الزززدةق الزززدي  وإعزززدائ الطفزززاأل 55ر6اخلزززدمات يف حزززوا  ال زززاعس 
األشزماأ الزتين أج يز  مازا  ت مفبزأ ئاءازسش وو زم  ١5سءحع  فد     الف ا  موعد 

ش مززن الززدا   ال ء ءزس الززيت أ ززا   هبززا الغزاةات اعويززس الززد املبززيف، األمز  الززتي أئى إىل ان اززاةا
، شمصززا   ١5ما ال يازز  عززن  زززيُاززد ة عززدئهأ الززتين كززا  وابسززت نا  تجءززع ارنززع، اُتزز  اعمءززجل، 

يف املطززززبل أو املزززز احءضش وملززززا كززززا  النززززاق ضززززاولو  ال زززز اة عززززرب البززززاىل الغزززز ب، موجززززوئين كززززانوا و 
  أطلا  طان      طءاة اتي تع ارنتع، األم  التي أفضحن إىل اتلبأ يف ال واةعش

ززجل امل ززاد، وكززا  ي ززتفم  يف  ويف احالززس حمزز  النقزز ، كززا  مبززيف اخلززدمات جززز ا   -6٠ مززن وم 
امل ززاجد أعءززات حممءززس عوجززد الاززانو  الززدو  انن ززاوش وال ت ززو  األعءززا   فززد  تُ أغزز ا  ئينءززسش و 
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ألي هاززوأل مززا اي ت ززتمدأل ألغزز ا  ع زز  يس، وت ززو  احززال كززتلك عنززدما يُفاززد  احملمءززس هززدفا  
عززن للززوالإت املتحززد  الاءززائ  امل كزيززس ت  ززم اجتمززاع لتنقززءأ الااعززد  ضضزز ا اززائ  إالءمءززو ش واي 

املفلومزززات الزززيت افتبزززا اللانزززس بززز  أ  األمززز  كزززا  كزززتلكش أضزززم إىل  لزززك أ  أي ت ا زززء  ت 
األشززماأ الزززتين و ززم اززد تثيززد ائعززا  انفاززائ اجتمززاع مززن  لززك الابءززز  يف  لززك احززعش و  ال

، وأوضززحوا أ  جزز   مززن حضزز وا   مززجل حمززض ئيزز  نزز  املززتكوة التامززجل ُأج يزز  ماززا  ت مفبززأ 
مززززن األهززززا  ، ابسززززت نا   فززززض ئا لءززززا  تاحززززو   ززززاين مززززنبأ يف اعءنززززس وأ  كمززززن املاءمززززع كززززانوا 

  البلدات اجملاوة ، م   أاتةىلش
هلءئزس ر يز  ال زاأل يف  غا أ   فض مزن ُأج يز  مازا  ت مفبزأ ازالوا إ زأ الحقزوا حضزوةا   -6١

ةش جل املززززتكو الا يززززس، ل ززززن ال ح ززززن اسززززتبفائ أ  ي ززززو   فززززض أعضززززا  هززززتا اجملموعززززس ضززززمن التامزززز
لءز  مزن سزوى الا وت حا اللانس يف هتا الصدئ أن  ةغأ اسزتمداأل انا ز  مصزممس بءزد ال ُرزد 

 ص طبءفزس اهلزدفة ن يزد ي زاألض اة اعانبءس، فإ  ف ي  االستبداف التا جل لاوات الزوالإت املتحزد  اي
اف إىل ءإلش ويضزال فلي، عا يف  لك أن  جزز  مزن م زاد نتمزجل فءز  املصزلو  للصز   كز  يزوأل عز

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

 ز  عزن حزد  تااعاملبيف امل تبدف هزو م زادش ولزتلك ختلزي اللانزس إىل أ  ازوات الزوالإت املت
دنءع وإ زاابت ةوال املزاختا  اءجل االحتءاطات املم نس لتاند أو تالء  وازوع   زان  َعَ ضزءس يف أ

 اوش ن وانض اة  عءا  مدنءس، األم  التي ينتبك الاانو  الدو  ان  وفبأ يف 

 املرافق الطبية -ابء 
مززن مأسززاويس ابةا  ، مسززس طبءززس والفززاملع يف اجملززال الطززيبكانزز  اهلامززات علززحن امل افزز  ال -6٢

 س وامل ضزززحنايزززس الصزززحءش فح  زززا  علزززحن  ايزززس البنءزززس التحتءزززس لل عمنزززت  دايتززز  ال زززوةيمسزززات النززززاع 
 توجزززد يف ئات الزززيتات والفءزززا، انتالززز  الفديزززد مزززن امل ت ززز ءواملزززوظ ع الفزززاملع يف هزززتا اجملزززال

 بززوف ُح زز ت يفكيف   وأحءززات   رزز  األة يف طوا زز  منززاط  ت ززءط  علءبززا املفاةضززس إىل الفمزز  
  حمءطبزايف توجد حءد الاعبالش وتاجل زامل ت  ءات ال ب ءسز عائ  يف ضواحي املد  ال وةيس، 

الفاملزس ت  ءات إ  امل فايس، أي مبا  أ  ىش ومجل أ  هتا التدا ا ت مي إىل توفا املزيد من احم
  ر  األة  وامل ت  ءات ال ب ءس ال تزال تتف   هلامات متفمد ش

ويف ال ززز   مزززا  زززع آ اة/مزززاةق ونء زززا /أ  ي ، عنزززدما ك  ززز  الازززوات ال زززوةيس وال وسزززءس  -63
 الوحءززد  املتباءززس يف ،ززالالبلززدات  لتبززا اعويززس لل ززءط   علززحن ك  ايتززا ومززوةص واللطامنززس، وهززي 

علززحن  م ززلحس، تصززاعدت الغززاةات اعويززس وموعززاتالززيت ت ززءط  علءبززا هءئززس ر يزز  ال ززاأل و  ا ززا
وافزز  هززتا اهلامززات اُبءزز  اسززتمداأل الاززوات اززد وجنززوىل إئلززدش و  اامل افزز  الطبءززس يف ،ززال  ززا

(، أئتا ٧٧-٧٢و ٧٠-6٩ال وةيس أسلحس كءمءانءس يف املنطاس ن  زبا و ُفءزدها )انقز  ال از ات 
األمزز  الززتي منززجل ضززحاإ اهلامززات ال ءمءانءززس مززن احصززول علززحن الفزز ج الطززيب األساسززيش ف ززي 
إحززدى تلززك اهلامززات، اسززتمدم  الاززوات املوالءززس للح ومززس ال لززوة، يف حززع اسززتمدم  يف 

أ لغززز  يف واززز  سزززا   عزززن اسزززتفمال ازززد   زززان  عناوئيزززس حاةازززسش وكانززز  اللانزززس هازززوأل آ ززز  
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س تلززززك األسززززلحس للباززززوأل علززززحن امل افزززز  الطبءززززس واألفزززز ائ الززززتين ياززززدمو  الاززززوات املوالءززززس للح ومزززز
 ش (١3)ش   مدينس حلدالطبءس ال عايس  دمات 

رزز  الززتي يفمزز  آ اة/مززاةق، أ ززا   غززاة  جويززس م ت زز حن ال ززاأل  5و فززد ظبزز  يززوأل  -64
حزززد  جززز ل أيفوت زززبب   كب ابنءزززا    األة  يف ك ززز  نبززز ، سنزززوىل إئلزززد، فزززدم ت طزززا اع ومولزززدا  

   ازد ُشزن   كانزأ  غزاة  جويزس  و كز  أشزماأ أج يز  مازا  ت مفبزأ فاملع يف امل ت ز حنش ال
ت  ززع دئ ان ززااب، والحقززوا أنزز  لززوال  لززك ل ززا  عززشززباج/فرباي  عط لزز  امل ت زز حن كلءززا   ٢5يف 

لقبز ، ألاز  م وحءزس اآ اة/ماةق، يف حزوا  ال زاعس الواحزد   فزد  ٢5املدنءع أكرب    اش ويف 
اتزز  ر رززس مسزز   عززن أ، مززا علززحن م ت زز حن اللطامنززس مت ازز ا   ات اعويززس ال ززوةيس  زز مء   ات فززس للاززو 

 وتُبزززع   زززوة وإ زززا س عزززدئ مزززن املزززوظ ع وامل ضزززحن سززز ولش - جززز  ال وم يضزززا  -ةجزززال مزززدنءع 
انبلززس الإ  وئ عءزا  شززبوازال انبلزس كلززوة م  لزسش أ  مزا اسزتمدأل كززا  إىل اللانززس اُزد م   ل زات 

انحزس ت زب  ت زول منز  ة  إىل اخُلضز  مان  أ   / خي ج منبا ئ ا اب  أ    افتا    وات  إال تصدة  اي
نبززار فاززد املبلززإ ع اسززتمداأَل ال لززوة ظبززوة  فززض األعزز ا  أيضززا  ةانحززس مززوائ التنقءززمش و ززا يثكززد 

يف احلززز  ويف  سززز ول نتءازززس اهلازززوأل، مفقمبزززأ يفزززانو   ء ازززا   شمصزززا   3٢أ زززءد مزززا ال ياززز  عزززن 
  مازا  ت ين أُج يزالفءنع، و فوابت يف التن إل، والاي ، وإةغا  ال أش واال أحد األشماأ الزت

صززدئ أ   هززتا المفبززأ إ   فززض اع حززحن كززانوا مززن ماززاتلي اجملموعززات امل ززلحسش وت حززا اللانززس يف
  شدف ع   ياستمداأل األسلحس ال ءمءانءس حمقوة يف ك  األحوال، عا فءبا عند وجوئ ه

عززا ال يازز  لاصززم جززوي م ت زز حن مفزز   النفمززا  الززوط  تفزز   نء ززا /أ  ي ،  ٢ ويف -65
ومع، و فزد  لزك  ءز (ش١5عن رز   انا ز  مززوئ   صزمامات مواوتزس )انقز  امل فز  ال زاو، ال از   

(ش ١8و ١٧ال از ات   أ ا   غاة  جويس م كز ال  س الطيب يف  ا  شءمو  )انقز  امل فز  ال زاو،
ئلزززد، يف هزززءش، سنزززوىل إم تو زززم نء زززا /أ  ي  علزززحن  ٧ُشزززن  يزززوأل  وأ زززا   غزززاةات جويزززس

، أ زززا   منبزززا وحزززدات  زززغا  عديزززد   جززز  و كززز  شزززاهد عءزززا  أنززز  ةأى طزززان   تلازززي انبلزززس 
آ زز ش  إىل م ززا  اسززتدعحن نازز  امل تو ززم، األمزز  الززتي الفديززد منبززا مول ززد واززوئ فأشززفل  تةا  

وانا زززز   ShOAB-0.5عناوئيززززس مززززن طزززز اا  انبلززززس  امل تو ززززم أ ززززءدوتبززززع   ززززوة اململ ززززات أ  
، أ زا   غزاة  جويزس  فزد القبز ال انءزس ال زاعس نء ا /أ  ي ، يف حوا   ٢٢عناوئيس حاةاسش ويف 

بأ ةضززءفس أشززماأ، مززن  ءززن ٧ماتزز  مززا أئى إىل م ت زز حن كب ءززا يف عا ززدين، سنززوىل إئلززد، 
حنش م ضزز 3  ضززس وو الززداها و  أيضززا  ش واُتزز  هلززا عملءززس ج احءززسإجزز ا  أشززب  كانزز  تنتقزز   6عم هززا 
ويززززس م ت زززز حن ، أ ززززا   غززززاة  ج فززززد القبزززز نء ززززا /أ  ي ، يف حززززوا  ال ززززاعس ال ا فززززس  ٢8ويف 

مزن مز   أ ز ى  امل ت ز حن ابمل فز ش وُاصزم أضز اةا    يف ك  ايتا فأحاللفملءات اع احءس والوالئ  
مباشززز    ااعزززس  أضززز اةا  الاصزززم نء زززا /أ  ي  فزززأح   ٢٩يزززوأل مزززن  زززبال اعزززو يف ال زززاعس ال انءزززس 

يف  حن أُاززءأ هززو م ت زز و الطززواة  فززُأجلي اءززجل امل ضززحن إىل امل ت زز حن الوحءززد املتباززي يف ك  ايتززا، 
ويززس ج ت غززاة  كبززمش ويف وازز  الحزز  مززن  لززك الءززوأل، حززوا  ال ززاعس ال انءززس  فززد القبزز ، ئم زز

ش وتبزع ب إ  شزط ز   ١٠٠ ، واد كا  يولد فء  ح   لك احع أك ز  مزنتدماا  كام   اثل س امل ف  
اع    سزززز ل  ززززلززززحن امل ت زززز حن،   فززززالصززززوة ال ززززاتلءس األضزززز اة الززززيت أحززززدرتبا الغززززاة  اعويززززس ع

  ائت أ  تاجلشعلحن األةجح، وإشاةات إىل الفديد من األحدا  اليت ككءلوغ اما    ٢5٠ يز 

__________ 

  ش35-33، ال ا ات A/HRC/34/64انق   (١3)
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اصزم سزءما ال الو  ،اهلامات علحن م اف  ال عايس الصزحءسمن عدئ ووتا  س   ويتضح  -66
أ  الاززززوات املوالءززززس ن  ززززبا والززززنم  املفتززززائ املتم زززز  يف عززززدأل توجءزززز  رززززتي ات، لم افزززز  لاملت زززز ة 

للح ومس م تم   يف تفم د استبداف تلك امل اف  يف إطاة اس اتءاءس للح ىل، األمز  الزتي يبلزإ 
املتفمززد  اهلامززات  كمزا أ ش  (١4)علززحن أعءزا  حممءززسعززن اصزد حزد ج حززس حز ىل تتم زز  يف اهلازوأل 

، ج حزس حز ىل تتم ز  يف تفم زد اهلازوأل علزحن أيضزا   ت ز   علحن الفاملع يف وال ال عايس الصزحءس،
سزززتمداأل آ اة/مزززاةق علزززحن م ت ززز حن اللطامنزززس اب ٢5الزززتي وازززجل يف ازززوأل واهلاملزززوظ ع الطبءزززعش 

أ  الازززانو  مززز   أ ززز ى اللانزززس وتثكزززد ات ااءزززس حقززز  األسزززلحس ال ءمءانءزززسش ينتبزززك أيضزززا  ال لزززوة 
انن زززاو الفززز يف ضقززز  اسزززتمداأل األسزززلحس ال ءمءانءزززس  صززز ف النقززز  عزززن وجزززوئ هزززدف الزززدو  

ع ززز  ي م ززز وع، عزززا يف  لزززك عنزززد اسزززتمدامبا ضزززد مازززاتلي الفزززدو، أل  آاثة هزززتا األسزززلحس 
  ومفات  ال ئاعي هلاشإ اابت غا مرب ة  ع وانءس  طبءفتبا ومصممس بءد ت بد 

 استخدام األسلحة الكيميائية -سادساا  
 ٢5، وراززز  اللانزززس ٢٠١٧إىل آ اة/مزززاةق  ٢٠١3يف ال ززز   املمتزززد  مزززن آ اة/مزززاةق  -6٧

 ٢٠سلحس كءمءانءس يف اعمبوةيزس الف  ءزس ال زوةيس، اةت بز  الازوات اح ومءزس ألاستمداأل حائ  
ش و زززز ل ال زززز   امل ززززمولس ابلتا يزززز ، (١5)ضززززد املززززدنءع أساسززززا  م ززززتمدمس  تلززززك األسززززلحس منبززززا 

ضد املزدنءع يف  لزد   زا  شزءمو ، ويف أيضا  استمدم  الاوات اح ومءس األسلحس ال ءمءانءس 
 زززا  شزززءمو ، ويف الغوطزززس مزززن نزززوىل إىل اع كءلزززوم ا    ١١حزززوا  علزززحن  فزززد اللطامنزززس، الزززيت تازززجل 

 ال  اءسش
ر يززززز  ال زززززاأل وأحززززز اة ال زززززاأل  هءئزززززسل زززززءط    زززززا  شزززززءمو  واللطامنزززززس و ءنمزززززا ختضزززززجل  -68
 جزززءش   زززءط  لأساسزززا  الغوطزززس ال ززز اءس  ، ختضزززجلاحززز  لازززءش ال زززوةي تل زززس ات فزززس ل وموعزززاتو 

امنزززس،  و  واللطانسززز أل وفءلززز  الززز  نش ويف واززز  اسزززتمداأل األسزززلحس ال ءمءانءزززس يف  زززا  شزززءم
 تجملموعزززااو  هءئزززس ر يززز  ال زززاألازززوات كانززز  الازززوات ال زززوةيس وال وسزززءس ت زززن  لزززس جويزززس ضزززد 

 وجنوىل إئلدش   ااامل لحس يف ،ال 
أي  فززززد  -آ اة/مززززاةق  3٠ف ززززي حززززوا  ال ززززاعس ال ائسززززس والنصززززم مززززن  ززززبال يززززوأل  -6٩

)انقزز  م ززتمدمس  ال لززوة هاززوأل الاززوات ال ززوةيس علززحن م ت زز حن اللطامنززس واززوع أإأل مززن  ع ززس
حاززز  اةاعزززي جنزززوىل ا يزززس  انبلتزززع يفطزززان   ح  ءزززس اي ُرزززد ئ هويتبزززا ألاززز   - (أعززز ا 64ال اززز   

، أ  الانبلززس األوىل اي ُر ززد  أي  ززوت تا يبززا  و كزز  أشززماأ أج يزز  ماززا  ت مفبززأ اللطامنززسش 
__________ 

، A/HRC/34/64؛ و65-4٢، ال ازززززززززز ات A/HRC/33/55؛ و١١١-١٠٩، ال ازززززززززز ات A/HRC/27/60انقزززززززززز   (١4)
 Human rights“ال زوةيس الف  ءزس ابعمبوةيزس املفنءزس امل زتالس الدولءزس التحاءز  عنزس أيضزا   وانقز  ش4٠-3٠ال از ات 

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

February 2017” ش متاحزس علزحن الز ا   التزا ر١٩-١5، ال از اتشwww.ohchr.org/Documents/Countries/SY/ 

A_HRC_34_CRP.3_E.docxش  
، A/HRC/28/69؛ و١١8-١١5ال ازززز ات ، A/HRC/27/60؛ و١4٠-١36، ال ازززز ات A/HRC/23/58انقزززز   (١5)

؛ 3٠، ال ازززززززززززززززززززز   A/HRC/33/55؛ و3٩، ال ازززززززززززززززززززز   Corr.1و A/HRC/30/48؛ و44-43و ١5ال ازززززززززززززززززززز ات 
عنس التحاء  الدولءس امل تالس املفنءزس  أيضا  ش وانق  56-5٢و 3٩و 35-34و ١٧، ال ا ات A/HRC/34/64و

 Human rights abuses and international humanitarian law violations in the“ابعمبوةيس الف  ءس ال وةيس، 

Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017” ش5١-4٩، ال ا 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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زمائ  سامسز ال ت زول منبزا أي ةانحزس حمزدئ ش أمزا الانبلزس ال انءزس فأ زدة ان ااةهزا أطلا  ل نبا 
 صزفوابت يف التزن إل  شمصزا   85ش وت بب  الانبلس األوىل يف إ ا س ما ال ياز  عزن مدوإ    وات 

علزززحن كزززانوا   مزاةعزززا   ١٢املصزززا ع وفازززدا  الزززوعي وا ززز اة الفءنزززع وضزززفم البصززز ش وكزززا  مزززن  زززع 
موظ ع طبءع  ٩أيضا  اا  ا ش وأ اىل امل   كا  من  ءنبأ ناطس االةتطاأل  م  من  3٠٠  فد

  شواايسئو  من  ضحن املعاعوا 
الفامززززز  الزززززتي تفززززز   لززززز  ضزززززحاإ  رزززززدئ  دازززززسوةغزززززأ أ  اللانزززززس غزززززا ازززززائة  علزززززحن أ   -٧٠

نززبض الو زز وا  فززض األعزز ا ، منبززا مززن ُأج يزز  ماززا  ت مفبززأ آ اة/مززاةق، فززإ   3٠ حززائ 
يف إحزززدى احزززاالت، وانابزززا  للحزززداات وا تنزززا  وغ ءزززا  وت زززناات يف حالزززس  ضزززفءم جزززدا  ال

مزززن مبءزززدات  مززائ عضززويس، م ززز   - ت زززم أ عزززائ  كءمءانءززس فوسززز وةيسوهزززو مززا يزززدل علززحن أ زز ى، 
عززززدأل وجززززوئ ةانحززززس  ءززززز  لل لززززوة، إىل جانززززد مث إ  أو عامزززز  مززززثر  علززززحن األعصززززاىلش  تاآلفززززا

مززائ   هزو أمزز  يثيزد اسزتنتاج أ  امل ضزحن، عزاعوا ت زم أٍّ تَزَبفزي  ززع الفزاملع الطبءزع الززتين حزدو  
نز  ت زن  ش وابلنق  إىل أ  الاوات ال وةيس وال وسزءس كااد اسُتمدم  كءمءانءس سامس غا ال لوة

اسزتمدم  از  أسزلحس  ازد علحن أ  الازوات ال وسزءس يدل  لس جويس يف املنطاس، وعدأل وجوئ ما 
تا هلالاوات اعويس ال وةيس وما أُ لإ عن  من استمداأل ، (١6)كءمءانءس يف اعمبوةيس الف  ءس ال وةيس

اسزتفمل  أسزلحس  ازد أ  الاوات اعويس ال زوةيس الستنتاج مفاولس رم   األسلحس، فإ  حس أسبااب  
  آ اة/ماةقش 3٠كءمءانءس يف اللطامنس يف 

وت ززز ين والازززا و  ال امءزززس إىل حما ززز   أحءزززا   ززز ا  الازززوات اح ومءزززس عملءزززات ويف إطزززاة  -٧١
آ اة/مززاةق  ٢٩يززوأل  (، أُطلازز  ر رززس  زواةيل  فززد ظبز 3)انقزز  امل فز  ال الززد، ال از   ابل امز  
،  ت ز حن احءزا  لديزس الازا و ، ابلاز ىل مزن موسز  نءس علزحن منطازس سز لتلك الازوات من موااجل 

د  ورززاززا و ، أحززد الصززواةيل سززحا س  ءضززا  يف الواززد أطلزز  وكززتلك علززحن حززي ت زز ين اجملززاوةش 
، ا  شمصز 35اوأل يف اهلانت اة غاا كان  ت ول من  ةانحس كلوة منز  اويسش وأ ءد عن شبوئ 

 يفل لزوة، عزا مزجل التفز   لتتطزا   اإ أعز ا  علزحن الضزحوازد ظبز ت من  ءزنبأ امز أ  وط ز  ش 
سززتمداأل ابعوعزز  أشززد احززاالت  طززوة  اززد  لززك  ززفوابت التززن إل وال ززفال وةشززح األنززمش و 

سززززتاب  م ت زززز حن نء ززززا /أ  ي ،  ُفءززززد منتصززززم النبززززاة، ا ٧اهلءززززدةوكوةتءزو  واألك ززززاعش ويف 
ول مززززن األ مقززززاه  أ ززززم  مززززن األعزززز ا  ن  ززززباش ويف األسززززبوعظبزززز ت علءبمززززا احءززززا  ةجلززززع 

  يف ن يف ئم زززمتوا/يولءززز ، اسزززتمدم  الازززوات اح ومءزززس غزززاا ال لزززوة ضزززد مازززاتلي فءلززز  الززز  
متوا/يولءز  يف  6ا، ويف متوا/يولءز  يف امل ز ٢متوا/يولء  يف عزع ت مزا، ويف  ١ر   مناسباتر يف 

 ززاع، عزوا األكو ا ز اة الفءنزع، مززن املازاتلع مزن  شمصزا   46وازد ُأ زءد مزا وموعزز  جزو  ش 
 وال ز    األَن  ي، وال فال املت نع، وانف ااات الُ َفبءسش

ائعا  يتفل  ابستمداأل الازوات ال زوةيس أسزلحس كءمءانءزس  ز ل االئعا ات وكا  أ ط   -٧٢
نء ززا /أ  ي ، ظبزز ت  4ال زز   امل ززمولس ابلتا يزز  يف  ززا  شززءمو ش ف ززي الصززبال البززاك  مززن يززوأل 

ع زز ات مززا أسزز   عززن سززاوج  ،يززس أطلازز  ال ززاةين يف البلززد أ بززاة علنءززس ت ءززد    غززاةات جو 
أن   امل ثولو  ال وق وال وةيو  أ  ت زو  الازوات ال زوةيس اد الاتلحن ومئات اع ححن املدنءعش و 

__________ 

 ش١٧، ال ا   A/HRC/34/64انق   (١6)
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شزززززززززنتبا الازززززززززوات ال زززززززززوةيس يف  أ  الغزززززززززاةات الزززززززززيتوأوضزززززززززحوا اسزززززززززتفمل  أسزززززززززلحس كءمءانءزززززززززس، 
  لمسلحس ال ءمءانءس حل   إةها ءو ش م توئعا  استبدف   لك الءوأل من  بال  3٠ر١١ ال اعس
نء زززا /أ  ي   ٧هبزززتا االئعزززا ات، أةسزززل  اللانزززس يف املتفلازززس وللوازززوف علزززحن احازززان   -٧3

متك   ش ويس إىل املم   الزدانأ للامبوةيزس الف  ءزس ال زوةيس لزدى م تزد األمزأ املتحزد  يف جنءزم 
يز ئ واي  ومس يف هتا اخلصوأش تطلد فءبا مفلومات من احواملثس ات املتمصصس يف سوي  ا 

ماا لززس مززجل شززبوئ عءززا  وضززحاإ  43اللانززس واززد أجزز ت كتا ززس هززتا التا يزز ش وازز   أي ةئ حزز  
ململ زات انا ز ، وتازاةي   و وةا   (١٧)ساتلءس  وةا  اللانس أيضا  وم فِّ ع وعاملع طبءعش واف  

الغززاةات اعويززسش وأ ززتت جزز ا  إنززتاة مب زز ، وأشزز طس م نءززس للمنطاززس الززيت ياززال إ ززا تضزز ةت مززن 
اليت تو   إلءبا تا ي  منقمس حق  األسلحس ال ءمءانءزس أيضا  االستنتاجات  فع االعتباة اللانس 

هززي مززوجز النتززانع الززيت تو ززل  إلءبززا اللانززس، و ويزز ئ أئتا ش (١8)عززن حصززءلس  ف ززس تاصززي احاززان 
 ت ئ م ص لس  ابل ام  يف امل ف  ال اوش

ن ُأج يززز  مازززب ت مفبزززأ وتازززاةي  اننزززتاة املب ززز  إىل أ  طزززان   مزززن طززز اا وت زززا أازززوال مززز -٧4
 45ر6ال زززاعس  ( شزززن  أة زززجل غزززاةات جويزززس علزززحن  زززا  شزززءمو  يف حزززوا Su-22) ٢٢سزززو وي 
ش وازد حزدئت اللانزس رز   (١٩)ش والاوات ال وةيس هي وحدها اليت ت تمدأل هتا الطزان ات باحا  

، وانبلززس كءمءانءززس واحززد ش و كزز  شززبوئ OFAB-100-120 انا زز  تالءديززس يُزز ج ح أ  ت ززو  مززن طزز اا
عءا  أ  هتا الانبلس أ دةت  وات  أ  ز  وئ زات  أاز  مزن الانا ز  األ ز ىش وتزدل  زوة  ل  زات 

  األسلحس علحن استمداأل انبلس كءمءانءس جويس من النوع املصن جل يف االرائ ال وفءاي ال ا  ش
 ط ز    ٢8،  ءزنبأ شمصزا   83ماتز  مزا ال ياز  عزن أس  ت الانبلس ال ءمءانءس عزن اد و  -٧5
ُأ ززتت الززيت  إىل الفءنززات أط ززالش واسززتنائا   ١٠3مززن  ءززنبأ ، شمصززا   ٢٩3امزز أ ، وجزز ل  ٢3و

 زس ضزطلفوا  بفاالت  يح ومن أشماأ خيضفو  للفز ج يف  لزد وزاوة،  لزي َمزن عملءات أرنا  
   ل ززاةين لإ تف ضززوا ءززس إىل أ  الضززحامنقمززس حقزز  األسززلحس ال ءمءانالززيت أوفززد ا تاصززي احاززان  

 ا  الزززيت لس عزززن األعزززاملفلومزززات امل ت ءضزززس الزززيت افتبزززا اللانزززس  ط يازززس م زززتاو ائ  ت زززبب ش ملزززأو 
  التف    لل اةينشتتطا   مجل ما ي تد علحن الضحاإ ظب ت علحن 

 وجوئ م توئع لمسلحس ابلاز ىل مزن ناطزس اةتطزاألواد ن حن من ُأج ي  ماا  ت مفبأ  -٧6
جويزززس يف ضززز  س أ  تت زززبد إىل حزززد كبزززا الانبلزززس ال ءمءانءزززسش وت حزززا اللانزززس أ  مزززن امل زززتبفد 

يف م ززا  مززن  لززك الابءزز    مءززات ت  ززي لت  ززا عززدئ   ززز ت  أ  ي ززو  إطزز   سززاةين ُضتمزز  
 لزززززك امل زززززتوئع، ألحززززز   أ  الضززززز  س اعويزززززس أئت إىل تزززززدما ، لزززززو أوال  فزززززان زززززاابت امل زززززالسش 

  مءات كبا  ينت   من أ   أ املائ  ئا   املبيف أو المتزج ابألناا  وامُتي   دال  االن ااة مفق
، ال يوضززح اثل ززا  و الءززوأل، وهززو أمزز  ال ئلءزز  علءزز ش  جززدا   ، كززا  امل فزز  سززءق  ملززو اث  اثنءززا  و ش اعززويف 

__________ 

متزززززززززززال علزززززززززززحن الززززززززززز ا  ر ازززززززززززدأل الزززززززززززربتمع الت زززززززززززغءلي للتطبءازززززززززززات ال زززززززززززاتلءس رلءززززززززززز  الصزززززززززززوة ال زززززززززززاتلءسش  (١٧)
 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspxش 

  شwww.opcw.org/fileadmin/OPCW/Fact_Finding_Mission/s-1510-2017_e_.pdfمتال علحن ال ا  ر  (١8)
 Human rights abuses and“انقززز  عنزززس التحاءززز  الدولءزززس امل زززتالس املفنءزززس ابعمبوةيزززس الف  ءزززس ال زززوةيس،  (١٩)

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

  ش ٢٧، ال ا   ”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 وق وال وةيو  تواءز  ظبزوة الضزحاإ ع ض  ال ءناةيو التي 
  غاة  التي  ك ا امل ثولو  ال وق وال وةيو شال

مفاولززس رمزز  علززحن االعتاززائ    الاززوات  ويف ضززو  مززا تاززدأل، تزز ى اللانززس أ  حززس أسززبااب   -٧٧
 4 زززززبال يزززززوأل مزززززن  45ر6ال زززززوةيس هااززززز   زززززا  شزززززءمو   انبلزززززس سزززززاةين يف حزززززوا  ال زززززاعس 

شززززن أسززززلحس كءمءانءززززس و نء ززززا /أ  ي ، األمزززز  الززززتي ي زززز   ج حززززس حزززز ىل تتم زززز  يف اسززززتمداأل 
اسزتمداأل الازوات ال زوةيس ال زاةين كمزا أ  هامات ع وانءس يف منطاس مأهولس   ز ا  مزدنءعش  

س ال ءمءانءزس وتزدما تلزك ات ااءس حق  اسزتحدا  وإنتزاج وختززين واسزتفمال األسزلح ينتبك أيضا  
  (ش٢٠١3)٢١١8األسلحس، كما ينتبك ا اة ولإل األمن 

 اريةالتحقيقات اجل -سابعاا  
الفملءززات ت ززف  اللانززس  بززالإ الالزز  إاا   ايززس املززدنءع يف حمافقززس ال اززس   ززبد اسززتم اة  -٧8

اهلاومءس لاوات سوةإ الدحا اطءزس والتحزالم الزدو  ال امءزس إىل طز ئ تنقزءأ الدولزس انسز مءس مزززززززن مدينزس 
 ١٩٠ ٠٠٠ززززز عس، فاززززد نززل أك زززز  مزززن ال اسش ومززززجل أ  ال ءط    ُ ط  علحن الفزززززديد مزن األحءا    

مدو إىل املناط  اخلاضفس ل ءط   اوات سزوةإ الدحا اطءزس يف ،زال حمافقزس ال ازس، حءزد ياءمزو  
يف  ءَمي عع عء حن ومربوكزسش وي تاز  املمءمزا  إىل املزواةئ والازدة  ال امزس لتازدمي ال عايزس  أساسا  

مزززدو آ ززز  ئا ززز  مدينزززس ال ازززس ع ضزززس  6٠ ٠٠٠  وزززو امل نمزززس هلزززثال  األشزززماأش وتقززز  حءزززا
إجززز ا  احمايززس الزززيت ووجبزز  أرنزززا  هزززواجإل ملمززاط  ا زززس   ززبد الغزززاةات اعويززس الءومءزززسش وتقزز  

  املاا  ت تط ل م  لسش
علحن التحاء  يف الفديد من االئعا ات املتصلس ابهلامات اعويس  وتف م اللانس حالءا   -٧٩

علزززحن ا يزززس املنصزززوة ، الزززيت كزززا  تنقزززءأ الدولزززس الزززيت ُشزززن  ويزززس اعغزززاة  لاال ازززس، عزززا يف  لزززك علزززحن 
نُا  مزن أ بزاةش ح بما مدو،  ٢٠٠وو وهو ما أئى إىل إ ا س ي ءط  علءبا آنئت، انس مءس 
اسزتبدف  آ اة/مزاةق  ٢١اللانس مفلومات مورواس ت ءزد    غزاة  جويزس ُشزن  لءلزس واد اف  

ش وحزززع ٢٠١٢منزززت عزززاأل  ئا لءزززا  النزززااحع نيزززوا  اسزززتمدم  لزززيت مدةسزززس البائيزززس يف املنصزززوة  ا
مزن تزدم  و زي، وكزتلك مزن نزحز  شزمي، أغلزببأ أسز   ٢٠٠الغاة ، كا  يفزءش أك ز  مزن 

كلزأش وكزا   فزض الضزحاإ مزن   ١.5 اا وحلد، يف املدةسس ال ا اس اليت تبفد عزن الا يزس  نحزو 
أشزماأ آ ز و  مزن النزااحع ئا لءزا  كزا  لد حءزد  بالاائمع اعدئ من مناط  منبا م  نس 

يف املدةسززس تنمززعش واُتزز ، تا يبززا ،  ُشززن  الغزاة  لززء   عنززدما كززا  املاءمزو  اززد يفء زو  ل ززنواتش و 
الغززاة ، يف حززع أ ززءد  فززض النززاجع، مززن  ءززنبأ حززدو  كزز  مززن كززا  ئا زز  املدةسززس وازز  

مزن إىل أ  مزا ال ياز  عزن عزانلتع  ن ا  وأط ال، س ول  طا ش وت زا املفلومزات املتاحزس حالءزا  
كانتزا تفء زا  يف املدةسزس فءمزا مضزحن، ل نبمزا غائةاتهزا انسز مءس  تنقءأ الدولزس عان ت مااتلي 

 الغاة شحدو  اب  وو شب  من 
، من تنقءأ بلدمنبع، الستفائ  اوات سوةإ الدحا اطءس،  فد هاومبا واد احتاج   -8٠

ت كبزززا  لتمبءزززد الط يززز  أمزززاأل اسزززتفائ  ال زززءط   علزززحن مدينزززس ال ازززسش تفزيززززاإىل ، انسززز مءس الدولزززس
التانءزد الا ز ي آلالف عملءزات يف اإئ  كبزا  وأئت احاجس إىل املزيد من زالاوى الفاملزسز إىل 
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ابعتاززززال غززززا الزززز اغبع يف هززززتا الفملءززززات املززززدنءع، مفقمبززززأ مززززن ال جززززال وال تءززززا ، واا نزززز  
 ات جاةيسشالتانءدش وال تزال التحاءا

 ستنتاجات اال -اثمناا  
ال يزززال املززدنيون ع أيزز  أبززاء البلززد بثلززون األةلبيززة السززاحقة مززن  ززحا  النزززاع  -8١

السززوريو واألطفززال والنززااحون داخليززاا هززد مززن بززني ألززد النززاأ عر ززة للعنززف  وقززد أف ززى 
ظ 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 حلزب أوالاو   ع 
ًخ راا  وع حزني أن هزذا اال فزا  يرسز   احملافظات اجلنوبيزة ع درعزا والقنيطزرة والسزويداء مز

رائزق التنفيزذ أساساا لوقف أوس  نطاقاا إلطالق النارو فإنز  ال بزد  مزن االتفزاق بسزرعة علزى ط
وتطبيقهززا بفعاليززةد فقززد أثبتززت ترتيبززات وقززف  طززالق النززار السززابقة أن  خزز  التنفيززذ 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  -8٢

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

 والقابون وتشرينو اتفاقات  جالء أدت    ترحيل قسري ملدنيني من هذه املناطق 
يززززرو اسززززتهدفت هياززززة تريززززر الشززززام وتنظززززيد الدولززززة وطززززوال الفززززلة املشززززمولة ابلتقر  -83

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

 ني اللتني بانتزا ااصزرتني سزابقاا سيارة مفخخة فاحني داخلياا من بلدَتي الفوعة وبفر  الشيعيت
  وع أعقزززززاب هزززززذا اهلجزززززومو فُقزززززد عشزززززرات طفزززززالا  68و مزززززن بيزززززنهد قتزززززيالا  96فخل فزززززت 

 رهائن  مدنياا  ١7األلخاصو وأخذت اجملموعات املسلحة ما ال يقل عن 
وقززد اسززتعملت القززوات احلكوميززة أسززلحة بيميائيززة ةزز  مشززروعة ع أربزز  مناسززبات  -84

أخطززززر حززززادمو اسززززتخدمت القززززوات اجلويززززة السززززورية السززززارين ع خززززان علززززى األقززززل  وع 
لززيخون وأسززفر ذلززك عززن مقتززل عشززرات املززدنينيو معظمهززد نسززاء وأطفززال  وتسززببت  لززة 
جوية لنتها القزوات املواليزة للحكومزة ع املنطقزة احمليطزة يزان لزيخون ع تزدم  العديزد مزن 

والغوطززة   ززاههجززوم السززارين  وع  دلززب و  املرافززق الطبيززةو األمززر الززذي فززاقد معززافة  ززحا 
 الكلور احملو ر    سالح  أي اا الشرقيةو استعملت القوات السورية 

وع املنزززاطق اخلا زززعة لسزززيطرة تنظزززيد الدولزززة اإلسزززالميةو يظزززل املزززدنيون معر  زززني  -85
للعنف بشدة  وع الرقةو ُبسطت السيطرة على العديد مزن األحيزاء بسزرعة بفعزل العمليزات 
اهلجومية املستمرة لقوات سور  الدبقراطية والتحالف الدويل لطزرد تنظزيد الدولزة اإلسزالمية 
مززن مدينززة الرقززة  وأفيززد ان الغززارات اجلويززة أسززفرت عززن أعززداد ببزز ة مززن القتلززى واجلرحززى 

لزززخكو بثززز  مزززنهد يعيشزززون ا ن ع  ١9٠ ٠٠٠    تشزززريد املزززدنيني  بمزززا أدى اهلجزززوم
  اطر  وال تزال التحقيقات جارية ظروف افوفة ابملخ
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 توصيات  -اتسعاا  
   افة    التوصيات الواردة أدفهو تكرر اللجنة توصياهتا الواردة ع تقريرها السابق   -86
 توص  اللجنة أي  األطراف املتحاربة ان:  -8٧

عن اتباع اسزلاتيجيات هتزدف    فزر   حاالا  ترف  فوراا بل حصار وتكف )أ( 
ًثر على املزدنيني ع املقزام األولو  زا ع ذلزك التجويز  واحلرمزان مزن احلصزول  االستسالم وت

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

( اللززذين يقت ززيان أن يكززون  جززالء املززدنيني ٢٠١6)٢3٢8ألمززن اإلنسززا  وقززرار جملززس ا
طوعياا و   الوجهة النهائية اليت خيتاروهنزاو وتمز  أيز  املزدنيني الزذين يزتد  جالاهزدو  زا ع 

 ذلك معاملتهد معاملة تلم برامتهد وتول دون خوفهد من التعر  لألذىد
ينزززتن عنهزززا ترحيزززل قسزززري  متتنززز  عزززن  بزززرام اتفاقزززات  جزززالء ع املسزززتقبل )ج( 

 للسكان املدنيني لتحقيق مكاسب سياسيةد
توفر احلماية الكافية جلمي  النااحني داخلياا وت من حقهزد وحزق الالجازني  )ئ( 

 ع العودةو بطرق منها  مان سالمتهد وحقوقهد ع امللكيةد
أةززرا  متتنزز  عززن مهاأززة املواقزز  الثقافيززة والتارخييززة عنززدما ال ُتسززتخدم ع  )هز( 

 عسكريةو وتبادر    املساعدة على صون هذه املواق د
و وتمزززز  القتاليززززةجتنيززززد األطفززززال واسززززتخدامهد ع األعمززززال  تظززززر فعليززززاا  )و( 

 التعليددحق  ع حقوق الطفل  اية فعالةو  ا ع ذلك 
تتخززذ أيزز  االحتياطززات املمكنززة للتقليززل    أدذ حززد مززن  يززذاء املززدنيني  )ا( 
مدينة العمليات اهلجومية ع عمليات ع املناطق املأهولة ابملدنينيو وال سيما أثناء  عند لن ها

 الرقة واملناطق اخلا عة لسيطرة تنظيد الدولة اإلسالمية ع العراق والشامد
 تقق ع سلوك قواهتا وتعلن نتائن التحقيقات  )ل( 

 :انوتوص  اللجنة حكومة اجلمهورية العربية السورية  -88
عززن اسززتخدام األسززلحة الكيميائيززةو  ززا فيهززا الكلززور والسززارين  تكززف  فززوراا  )أ( 

 هلادداع  ومعافة ال ة  مربرة  صاابت  - حبكد تصميمها -احملو ران    سالحو اليت تسبب 
وسززائل هجمززات علززى املرافززق الطبيززة والعززاملني الطبيززني و لززن عززن تكززف  )ىل( 
القزززززانون الززززدويل اإلنسززززا  العززززرع وقززززرار جملزززززس ب  وجززززاللتزاماهتززززا  الطززززفو وفقززززاا  النقززززل
 (د ٢٠١6)٢٢86 األمن

ًون املتعلقزة تكزون تشزريعاهتا احلاليزة واملقبلزة تزرص علزى أن  )ج(  القانونيززة ابلشز
للقزززانون الزززدويل حلقزززوق اإلنسزززان ممتثلزززة واإلداريزززة للمزززدنينيو  زززا ع ذلزززك حقزززوق امللكيزززةو 

سززا و وأن تكززون ميس ززرة جلميزز  السززوريني علززى قززدم وقززانون الالجاززني والقززانون الززدويل اإلن
 والالجاني عناية خاصةد  املساواةو م   يالء أي  النااحني داخلياا 
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 دخول البلد  مكانية اللجنةي تتيح  )ئ( 
 :انوتوص  اللجنة اجملموعات املسلحة املناوئة للحكومة  -8٩

هجمززات متعمززدة لززن عززن وتكززف متتثززل للقززانون الززدويل اإلنسززا  العززرعو  )أ( 
 على املدنينيو  ن فيهد أفراد األقليات الدينيةد 

اعمزال االختطاف وأخذ الرهزائن وعزن السزلوك الشزبي  عمليات متتن  عن  )ىل( 
 القسريد اإلخفاء 
ًولني و األفراد اخلا زعني لقيادهتزا فصل تتخذ تداب  عاجلة لتأديب أو  )ج(  املسز

  األفعالتلك ارتكاب عن 
 :اناللجنة اجملتم  الدويل وتوص   -٩٠

اللتزاماتزز  ابحززلام و ززمان احززلام اتفاقيززات جنيززف املتعلقززة  بتنزز و امتثززاالا  )أ( 
حبماية  حا  النزاعات املسزلحة الدوليزةو عزن تزوف  األسزلحة ألطزراف النززاع أو متويلهزا أو 

انون الدويل ذلك الدعد ع انتهاك القيستخدم ة  ذلك من ألكال الدعد عندما يُتوق  أن 
اإلنسزززا و ويصزززد ق علزززى املعاهزززدات الزززيت تعززززا احزززلام القزززانون الزززدويل اإلنسزززا  والقزززانون 

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

لقززرار  االا عمززال الكامززل حلقززوق الشززعب السززوري اإلنسززانيةو امتثززةزز  قانونيززة وتززول دون اإل
(و وحيززرص علززى أن تكززون أي عقززوابت قانونيززة مكي فززة ٢٠١3) ١6٢و68اجلمعيززة العامززة 

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

ًولني عززن مزز  إلنشززاء آليززة دوليززة اايززدة ومسززتقلة للمسززاعدة ع التحقيززق  األلززخاص املسزز
بززة ع اجلمهوريززة العربيززة السززورية منززذ  اجلززرائد األلززد خطززورة  وجززب القززانون الززدويل املرتكي

   ٢48و7١قاا لقرار اجلمعية العامة و وفق ائياا ومالحقتهد  ٢٠١١ مارأ آذارو
وتوصزز  اللجنززة جملززس حقززوق اإلنسززان ان يززدعد هززذه التوصززيات بتززداب  تشززمل  -٩١

 حالة هذا التقرير    األمني العام لتوجي  نظر جملس األمن  لي  ب  يتسز  افزاذ اإلجزراءات 
 رير    اجلمعية العامة وجملس األمن املناسبةو وتقدب  من خالل العملية الرمسية لتقدمي التقا

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

 :انوتوص  اللجنة جملس األمن  -٩3
ًيد توصياهتاد )أ(   ي
ع جزدول مزن قبزل اللجنزة نتظمزة املعالميزة بنزد تقزدمي اإلحاطزات اإليدرج  )ىل( 
 الرمس  جمللس األمند األعمال
نفزززوذه مززز  أيززز  اجلهزززات الفاعلزززة وأصزززحاب املصزززلحة لتحقيزززق يسزززتخدم  )ج( 

  تلم حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسا  حق االحلام وجامعة عملية سالم لاملة 
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Annex I 
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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
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National Hospital, using at least three delayed fuse aerial bombs. The attacks against the 
hospital destroyed its upper floors where the inpatients room and intensive care unit were 
located. Most of the hospital’s equipment, including incubators, were also destroyed. The 
Maarat al-Numan hospital, located 24 kilometres north of Khan Shaykhun, is described by 
medical staff as the main hospital in the area and the one which could have more 
adequately dealt with cases of patients exposed to chemical agents. Before the strikes, it 
employed 300 staff including 20 doctors and over 100 nurses, some of which had received 
training to treat victims of chemical agents and who subsequently trained their colleagues. 
The hospital also contained large stocks of atropine, hydrocortisone, diazepam, and oxygen 
concentrators. As a result of the airstrike, the hospital could only treat some 15 victims of 
the 4 April chemical attack. One victim who was seriously injured by the gas released by 
the chemical bomb noted that first-responders took him to Maarat al-Numan National 
Hospital because they were unaware the hospital had been struck two days earlier. The 
hospital was unable to treat him, and he was subsequently transferred to another hospital.  

16. Depending on what the healthcare facilities had available on 4 April, victims of the 
sarin attack were given atropine to help reactivate their heartrates, and pralidoxime to 
reverse chemical poisoning, though several medical staff reported that most hospitals did 
not have the latter or only had it in small quantities. Doctors noted that most of the existing 
pralidoxime had expired because, after the 2013 attack in Ghouta and the subsequent 
removal and destruction of Syria’s chemical weapons by the Joint Mission of the United 
Nations and the OPCW in 2013 and 2014, it was announced that chemical weapons such as 
sarin no longer existed in Syria. For these reasons, hospitals ceased planning for these types 
of attack. In the absence of alternatives, doctors administered the expired pralidoxime to 
patients. Owing to the high number of casualties, several hospitals ran out of atropine and 
requested other medical facilities to provide them with additional medication. To help them 
breathe, many of the victims were intubated and, where available, placed in respirators. At 
least 31 persons were taken from medical facilities in the Syrian Arab Republic to hospitals 
in a neighbouring country, where at least three subsequently succumbed to their injuries 
and passed away. Several medical workers noted that the combination of lack of 
appropriate and sufficient medication, overall shortage of staff, extremely reduced 
capability of Maarat al-Numan National Hospital, and consequent need to take patients to 
more distant health-care facilities all contributed to the overall high number of fatalities. 

17. Al-Rahma medical point and the neighbouring civil defence centre operate from 
caves in the mountains, located approximately two kilometres from the centre of Khan 
Shaykhun. Rescuers took many of the victims directly from the area affected to al-Rahma 
where at least 25 persons died. Several interviewees explained that al-Rahma was not 
prepared to treat victims of chemical attacks but that patients were only taken there because 
it was the closest medical facility. Throughout the morning of 4 April, after the 6.45 a.m. 
airstrikes, interviewees saw drones over the skies in Khan Shaykhun and between 11.30 
a.m. and 1.30 p.m., a series of airstrikes directly impacted the medical point and the civil 
defence centre, which were treating patients of the chemical attack. Airstrikes in Khan 
Shaykhun were reported until 4.00 p.m. Eyewitnesses further noted that the airstrikes which 
struck al-Rahma were conducted by jetfighters. As a result of the attack, the al-Rahma 
medical point was forced to transfer all intensive care patients to other hospitals without 
ventilators. Due to the lack of sufficient ambulances, many patients were transferred in 
civilian vehicles. 

18. Interviewees further detailed that the medical point was struck at least three times 
over the span of a few minutes. One of the strikes destroyed the only external building of 
the medical point and several ambulances. Another strike hit the hospital’s upper floor and 
its warehouse destroying some equipment. Though there were no fatalities from the attack, 
some medical staff and patients sustained minor injuries. Photographs provided to the 
Commission show the main building and surrounding area were struck by aerial bombs. 
The building sustained a direct hit from at least one blast weapon and several shallow 
craters pockmark the site. Additionally, burned out remnants of what appear to be ZAB 
2.5SM cluster incendiary munitions were found in scorched grasses dotting the area. In 
view of the fact that the Commission has previously documented Syrian and/or Russian air 
forces having used cluster incendiary munitions,17 that international coalition forces do not 
use these type of munitions, and that Russian and Syrian officials acknowledged that at the  

__________ 

 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. 



A/HRC/36/55 

37 GE.17-13465 

  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. 

    


