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موجز
كانتتم مكركتتس الةتتلىرح ع تتح ة تتف مرة تتس عنت و ع توانح فلتتى فو ت ا تتدنلو ع تتح
جتتانا الاتراا ات ايا جلترا ا اربتبا تتا الت األوترا م وكستتزي متتن اوت ابلسلس ال توا ا واللتتس
ل تومس الراملس إىل فرض اوواةالم وو م عذه ال وا اجلزي الشر ي متن مدينتس ة تف
أواخر متوز/يوللى وةاصر ا دنلني نو أ يتو لدي ا ما يتفي من اإلمدانا الغذا لتس أو
الىبلتتسم و الف ت ح متتا تتني ش ت رو متوز/يوللتتى وكتتانو األول/نيةتتمرب  2016شتتنم ال توا
الة ت تتوريس والروو ت تتلس ا ت تتر ا جوي ت تتس يومل ت تتس أون ل ت تتاح ا ت تتا م ت تتن األش ت ت ت ا وأةال ت تتم
ا ةاشفلا وا دارس واألوواق إىل ةىامم واوا دمم ال وا الةوريس أيضاً نا ل ك تور
صفو ا دنلنيم
ا ناوق الةتنلس ما أوفر عن م ا اإلصا ا
و امتتم اجلماع تتا ا ة ت س ا ت ا تتدنلني او تتامرار اجلتتزي الغ تتر م تتن مدين تتس
مرجَ تس تطوالق النتار شتتل
ة فم وكثرياً ما امم عذه اجلماعا وعي بةتا دم أوت س َ
عش توا ي عسم تتا بةتتببم ا تتل وإص تتا س الكش ترا م تتن األش ت ا متتن ل تتن ا نة تتاي
وأوفتتالم وكانتتم عتتذه ااسمتتا عنتتدما بأ َشتتن نو أ يتتتو اتتا عتتد عةتتترو واا ت
بالف الةتتا ا تدنلني عمتداً التذعرم ومت بتدعور ا التس شترق مدينتس ة تف ومت اولتس
النتتاس الف ترار وعتتا ةالتتس يتتاس منكتتا ا كتتل اجلماعتتا ا ة ت س متتن الف ترار منك تاً عنلف تاً
واوا دما ا كدروا شريسم
__________
_______
*

بكما مرف ا عذا الا رير ال غس اليت أدمم هبا ف طم
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و عستتوم ف ل ت ل غايتتس اوتتا دفم ال توا اجلويتتس الةتتوريس اف تتس إ ا تتس إنةتتانلس
ري ت ة تتف متتا بةتتبف اتتل أكثتتر متتن عشتترح أش ت ا متتن الكتتام ني اإل ا تتس وبتتدمري
إمدانا ةلويس مكدح من أجل ا دنلني ذوو ا اجسم و د ةا م عذه ال اف س ع ح إذ متن
ةتومتتس اجلم وريتتس الكر لتتس الةتتوريس التتيت كانتتم بك تتا مو ك تتا و تتم ااستتومم وأنج عتتذا ااستتوم
الت ت أع تتاي اجلم وري تتس الكر ل تتس الة تتوريس األم تتر ال تتذو
إىل و ت ت واف تتل ب تتدت ا ة تتاعدا
بةبف ةرما ا دنلني من إمتانلس ا اول ع ح الة األواولسم
وم إعانح ال وا ا واللس ل تومس الةتلىرح ع تح اجلتزي الشتر ي متن مدينتس ة تف
كتتانو األول/نيةتتمرب تتام التتبكل طعتتدام م تتاب ني ختتارو وتتاةس ال اتتال وم يتتدين ماا ت يورين
ل سماعا ا ة سم وفال ا ا من الرجال واألوون عتن أوترعا وجنهتدعا اجلتلس الةتورو
ةراً صفوفىم وما زال ماري أش ا آخرين جم ووًم
وكتتا اإلجتتالي متتن اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف التتذو ير تتح إىل عم لتتس برةلتتل
ةرو د برك اآلو متن ا تدنلني وات خىترم و لنمتا أكت لتثتري متن ا تدنلني ا غتانرح
إىل اجل تتزي الغ تتر م تتن ة تتف نأ تتل آخ تترو إىل إنل تتف ةل تتش يفا تترو إىل األوا تتاا ا كلش تتلس
ا ةتا بل ن تراً إىل أ األوترا ا ا ار تس متا زالتم
ا ال مس وخيشتو متن أ بأشتن عسمتا
ب ابل من أجل الةلىرح ع ح األراايم
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أوالا -مقدمة
 -1ب تتدم جلنتتس الا لتتق الدوللتتس ا ةتتا س ا كنلتتس اجلم وريتتس الكر لتتس الةتتوريس عتتذا الا ريتتر إىل
جم تتح ة تتوق اإلنةتتا عمتالً ترارو ا تتح  17/31ونإ1/25-م و تتد و تتف ا تتح تراره
نإ 1/25-مت تتن جلنت تتس الا لت تتق أ جت تترو وف ت تاً لوويا ت تتا ً ل ت تاً خاص ت تاً شت تتامالً ومةت تتا الً
ة تتف وأ ً تتدن تتدر اإلمت تتا ال ت ت ال تتذين بوج تتد ش تتاوا أو تتبا مك ول تتس
األة تتدا
()1
لالعا ان مبة وللا ا عن انا اكا وجاوزا ال انو الدويل وق اإلنةا ا هدعح ةدو ا م
 -2و تتد فةتتر جلنتتس الا لتتق ال ترار نإ 25-ع تتح أنتتى ياى تتف من تتا الا لتتق انا اكتتا
ال تتانو ال تتدويل تتوق اإلنة تتا وال تتانو ال تتدويل اإلنة تتا ا ت تديعح اربتاهب تتا مدين تتس ة تتف
وات تواةل ا م تتن جان تتف الت ت األوت ترا ا ا ار تتس الفت ت ح م تتن  21متوز/يولل تتى إىل  22ك تتانو
األول/نيةمرب 2016م

ثانيا -المنهجية
 -3اوتتاند ا ن سلتتس التتيت اببكا تتا جلنتتس الا لتتق إىل أفضتتل حاروتتا جلتتا الا لتتق وجلتا
اي ا ا قم
ب ه
 -4و د أأعد عذا الا رير ع ح أواس  291م ا س من لن ا م ا ال أأجريم عن كد مت
أش ا م لمني مدينس و اف س ة ف وم ا ال أأجريم ش الاً ا نى س و جنل م
 -5و د واج م جلنتس الا لتق ًتديا عديتدح أ نتاي ً ل ابتام فبةتبف ا اتار ا فتروض
مل ياةتتن إو نتتانراً إج تراي م تتا ال ش اتتلس م ت ا لمتتني اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتفم
وكان تتم ا تتا ال ال تتيت أأجري تتم ع تتن ك تتد باك تترض كثت ترياً لالن ى تتاا ة تتبف اوش تتاباكا اجلاري تتس
وألوبا أخرج مبا ذلك عتدم وجتون ك ر تاي ووتوي وصتال ااتاب واإلن نتم وا تاو
ا اك س ا مايسم
 -6و ت ت تتد امت ت تتم ال سنت ت تتس رم ت ت ت واوت ت تتاكراض وً لت ت تتل صت ت تتور م ا ىت ت تتس الة ت ت توابل (الاوا ت ت ت
اوصىناعلس) وصور فوبو رافلس وبةسلال فلديو ووسال وبلتسم وشتت م الروتا ل التوارنح
متتن ةتومتتا ومن متتا تتري ةتوملتتس عتتي وب تتارير األمتتا ا ا تتدح جتتزياً و ياس تزأ متتن عتتذا
الا لقم

_______

()1

4

__________

أعضتتاي ال سنتتس عتتاو تتاولو وتتريجو لن تتريو (التتر لح) وكتتارو نيتتل تتونيت وكتتارين كونلنتتي أ وزيتتدم واوتتا ال عضتتو
توىل وويتتس اتبتتري ا ةتتا ل ا ك ت مبةتتالس
ال سنتتس فلالتتم موناتتار ور متتن مناتتبى أي ول/وتتبامرب  2016لتتتي يات ه
الكن والامللز ال ا مني ع ح أواس ا لل اجلنةي وااويس اجلنةانلسم
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 -7ويأةتاو مكلتار اإل بتتا عنتدما بتتو ال سنتتس تد ةات م ع تح جمموعتس مو تتوق هبتا متتن
ا ك ومت تتا الت تتيت بت تتدعو إىل اوعا ت تتان ت تتا ا ت توان ت تتد و كت تتم ع ت تتح الن ت تتو ا وصت تتو و ت تتا
اونا اكا د اربتب ا الىر احملار احملدنح عوياىم

ثالثا -السياق السياسي
 -8مل ب ت ك الكة تتترح ااا تتس ل ا تراا مدين تتس ة تتف من تتذ متوز/يولل تتى  2016و تتوج ةل تتز
تتدون ل منتتاورا الةلاوتتلسم ف تتد ة تتم اوعابتتارا الكةتتتريس لتتدج األوترا ا ا ار تتس والتتدول
ا كنلتتس تتل ا بتتانرا الةلاوتتلس ااانفتتس إىل ا تتد متتن الكن ت وإىل ب تتدت م توان اإل ا تتس اإلنةتتانلسم
وع ح الر ا من ا كو ا التبريح اوامر ا بكو اتا لألمني الكام إىل ووريا الةتلد وتاافا
نو ملةتتاورا الضتتغط متتن أجتتل األختتذ مببتتانرا بو ت الكنت وبةتتم وصتتول ا ةتتاعدا
إىل اجلزي الشر ي من ة فم
 -9وكتتا بىويتتق وةاتتار اجلتتزي الشتتر ي متتن ة تتف متتن جانتتف ال توا ا واللتتس ل تومتتس
متوز/يوللتتى إرعاص تاً تتدو مزيتتد متتن باتتكلد األعمتتال الكدا لتتس ر تتا أ ابفتتاق و ت األعمتتال
اوص تتل إلل تتى فلم تتا تتني الووي تتا ا ا تتدح األمريتل تتس
الكدا ل تتس ا ت ت ر  9أي ول/و تتبامرب  2016ا ه
واوًتتان الرووتتي والر لةتتني ا اشتتاركني ل فريتتق التتدويل لتتدعا وتتوريا تتد أبتتاح ل متتدنلني راةتتس متتن
الكن ت اشتتاد ا اجتتس إلل تتام وأع بتتم اولتتار عتتذا اوبفتتاق  19أي ول/وتتبامرب تتس جويتتس
و تتوريس وروو تتلس ووي تتس األم تتد ومتثيف تتس أش تتنم ع تتح ة تتف الش تتر لس كم تتا أع با تتى إع تتانح او تتا نا
ل ا ت متتن جانتتف اجلماعتتا ا ة ت س اتتد ة تتف الغر لتتسم و بش ترين األول/أكاتتو ر أع تتد
اجام تتاا رفلت ت ا ة تتاوج ل تتوزا ةض تتره حث تتو لالً تتان الروو تتي والووي تتا ا ا تتدح األمريتل تتس
وال وج اإل لملس ا رح فشل جديد اوبفاقم
 -10و بشرين الثا /نوفمرب نعا ا مثل اتا لألمني الكام إىل الاو افس عاج تس عتن
ال اتتال ونعتتا ااعتتس فتتا الشتتام اإلرعا لتتس (ا كروفتتس وتتا اً اوتتا جب تتس الناتترح) إىل مغتتانرح مدينتتس
احملاصتترحم ورفضتتم ةتومتتس
ة تتف متتن أجتتل الةتتماح اوصتتلل ا ةتتاعدا اإلنةتتانلس إىل ا نى تتس َ
اجلم وريس الكر لس الةوريس م اَتَرح ا بكو اتا الداعي إىل اإل اي ع ح اإلنارا احمل لس اجلزي
الشر ي من ة ف نو مةاس ومل يأنفيذ الاو عن ال االم
 -11وكتتا إلعتتانح اوتتالالي ال توا ا واللتتس ل تومتتس ع تتح اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف
 22كانو األول/نيةتمرب  2016بتا ري ع تح نيناملتا الاتراا ع تح نىتاق الب تد اوترهم و
خفتل
ةني أ و إوالق النار ا كَن عنتى  29كتانو األول/نيةتمرب  2016تد حت
مةتتاويا الكنت وكتتا و يتزال صتتامداً و تتم كاا تتس عتتذا الا ريتتر فطنتتى أتتتن أ يتتا تتديناملا
جدي تتدح بت ت ر ع تتح الاى تتورا ع تتح أرض الوا ت ت م إذ ي تتوم اوً تتان الروو تتي وبركل تتا الوو تتاوس
ان تتا بأك تتد آوتتاانا تتني ةتومتتس اجلم وريتتس الكر لتتس الةتتوريس وا مث تتني الكةتتتريني ل مكاراتتس
وول ضتترعا ا بكتتو اتتتا م كمتتا ول ضتترعا وفتتد متتن ا وريتتس إي ترا اإلوتتالملسم وال اتتد متتن
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الاوصتل إىل ابفتاق شتا
ان ا آواانا عو بكزيز و إوالق النتار ع تح نىتاق الب تد اوتره و ه
احملاصتترح ومت لتتد الىريتتق أمتتام مباةثتتا وتتا وم األمتتا
إياتتال ا ةتتاعدا اإلنةتتانلس إىل ا نتتاوق َ
ا ا دح الةريعا  -ومن ا رر أ بأك د شباط/فرباير  2017جنل م

رابعا -األسلحة وقدرات األطراف المتحاربة
 -12بوجتتد لتتدج األو ترا ا ا ار تتس تتدرا ماباينتتس وعتتو متتا وتتاعد إوتتنان ا ة ت وللس عتتن
ا توان احمل تدينحم فتتانواا األو ت س وكلفلتتس اوتتا دام ا يشتتتال أيض تاً م ش تراً ع تتح اوو ت ابلسلس
ا ابكس وال اد ا او يخحم وبشري اخالارا أواللف وووا ل ال اال اليت اخااربا األورا ا ا ار تس
اف تتس ة تتف ع تتح وج تتى اإلا تتال إىل او تتا اار ماكم تتد م تتن جان تتف ال ت األو ترا واع تتد
ال تتانو ال تتدويل اإلنة تتا فلم تتا ياك تتق الاناو تتف والاملل تتز أو اش ت اط ا تتاذ ال ت اوةالاو تتا
ا متنتتس لاسنتتف متتا ي ت ىري تتس عاراتتس متتن ف تتدا أرواح شتريس أو إصتتا ا أو أاترار األعلتتا
ا دنلسم
 -13وو توال الف ت ح ل تتد اوو تتاكراض كان تتم الة تتماي ف تتوق مدين تتس ة تتف وا تواةل ا ضت ت
لةت تتلىرح مش ت ت كس مت تتن جانت تتف ال ت توا اجلويت تتس الةت تتوريس والرووت تتلسم ويةت تتا دم اوًت تتان الرووت تتي
واجلم وري تتس الكر ل تتس الة تتوريس ا تتفس الب تتس نف تتح الى تتا را واألوت ت س األم تتر ال تتذو ك تتل م تتن
ا ةتتا لل كثتتري متتن ا تتاو إوتتنان ا ة ت وللسم ور تتا أ الا تتال التتدويل تتد عمتتل أيض تاً
الةماي اليت بك و مدينس ة ف فطنتى مل يشتن أو عم لتا عسوملتس أ نتاي الفت ح لتد اووتاكراضم
وبفا تتر اجلماعتتا ا ة ت س إىل الىتتا را التتيت ي ونعتتا ولتتارو وللةتتم لتتدي ا ال تتدرح ع تتح شتتن
ار ا جويس ب لديسم و لنما امم عذه اجلماعا اشغلل مركبا جويس دو ولار (وا را
مةريح) مل بتن ووج ةفنس من ا مة س وفش م أ بلا ا أ بكمل ةةف ا اونم
ي
 -14وشتتنهم ال توا اجلويتتس الةتتوريس والرووتتلس تتارا جويتتس يوملتتس ع تح ة تتف و توال مك تتا
الف ت ح ا شتتمولس اووتتاكراض مةتتا دمسً شتتتل ةاتترو تتدر متتا اوتتاىاعم أ با تتق منتتى
موج تتسم وكتتا متتن تتني عتتذه التتذخا ر نا تتل جويتتس
جلنتتس الا لتتق ذختتا ر أو ت س جويتتس تتري ه
مرجَ تتس أمة ت َىس ج تواً (الرباملتتل
وص تواريخ جتتو أرض وذختتا ر عن ونيتتس و نا تتل ةار تتس وذختتا ر َ
ا افسرح) وأو س بأى ق موان كلملا لتس صتناعلس كلتس مبتا ذلتك الت تورم وبوجتد لتدج ال توا
اجلويتتس الةتتوريس تتدرح تتدونح ع تتح ال لتتام الكم لتتا لتتلالً ولتتذلك فتتط مك تتا الكم لتتا ال ل لتتس
ينفذعا والح اجلتو الرووتي ا امات تدرا أكتربم وال واعتد اجلويتس الر لةتلس التيت بتدعا عم لتا
ة ف و ص والالذ لسم ففي  23أي ول/وبامرب ع ح
اف س ة ف ب
ااسما اجلويس
وتتبلل ا ثتتال تتام الى تريا الرووتتي  42و كتتس جويتتس م تتم متتا و ي تتل عتتن  28عسوم تاً جوي تاً
م كداً اجلزي الشر ي من مدينس ة فم
 -15وخالل الف ح ا شتمولس اووتاكراض ازنان اوتا دام التذخا ر ا ذوفتس متن اجلتوم وينتا
عتتن إل تتاي التتذخا ر الكن ونيتتس بنتتا ر ذختتا ر فرعلتتس أصتتغر ةسمتاً باةتتبف ال اتتل واإلصتتا س ع تتح
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تاعدح يناشتتر متتن كتتل نب تتس عن ونيتتس أكثتتر
اماتتدان مةتتاةس واوتتكسم و ةالتتس كتتل التتذخا ر ا شت َ
من  500ىكس ذخريح فرعلسم ونالسس لذلك فط ة ف م يو تس اآل تملتا كبتريح متن التذخا ر
ري ا افسرحم
 -16وكث ترياً متتا أفتتان الض ت ايا والش ت ون عتتن و تتوا عسمتتا جويتتس اوتتا دام نا تتل خار تتس
ل ا النا واليت بأكر ب نلاً اوا الذخا ر اتار تس ل روتانسم ومل بأةتا َدم إو أعتدان صتغريح
من عذه ال نا لم و د اواأ دمم أو س أخرج شديدح اونفسار وخاصس ب ك ا زيونح اتمامس
لااخري الافسري بةببم آ ار حا س وأتن ة ولس ل ش ص ري ا ا اص أ يكاربعتا نا تل
خار س ل ا النا م
 -17وو توال عتتام  2016شتتنم ال توا اجلويتتس الةتتوريس عسمتتا جويتتس اوتتا دام نا تتل
الت تتور اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتفم وو بوج تد مك ومتتا ب يتتد اونعتتاي ال ا تتل تتا ال تتوح
الكةتريس الروولس تد اوتا دمم أو نا تل كلملا لتس اجلم وريتس الكر لتس الةتوريسم و ةتني أ
ا تتدنلني التتذين ياكراتتو ل ت تتور تتد ب تتر ع تتل ا أع تراض حا تتس ألع تراض َمتتن ياكراتتو ل م توان
ا ولدح ل بثور مثل اترنل التربييت أُيدين از الت ور انى الكامل األكثتر اةامتاوً الكديتد متن
ا او م
مرجَ تتس ومناَستتس ةرفل تاًم
 -18واوتتا دمم ال توا الةتتوريس عتتي واجلماعتتا ا ة ت س أو ت س َ
فاألو ت س ا رجَ تتس مث تتل التتذخا ر ا ذوف تتس م تتن اجلتتو (مب تتا ذل تتك الرباملتتل ا افس تترح) وال تتذخا ر
و ذا اااو ا ةاكا فل ا الاواريخ عي ري ن ل س و ري مضتبووس ااتد وكثترياً متا بتتو
شتتديدح اونفستتارم أمتتا التتذخا ر التبتتريح ا رجَ تتس ا ذوفتتس متتن اجلتتو ف تتا بةتتا دم ا وتتوج ال توا
اجلويتتس الةتتوريسم وأمتتا التتذخا ر و تتذا ااتتاو ا َرجَ تتس ا ةتتاكا فل تتا الاتواريخ ف تتد اوتتا دما ا
اتتورح ر لةتتلس اجلماعتتا ا ةت سم و تتد أوتتفر اوتتا دام كتتال النتتوعني عتتن الاةتتبف إصتتا ا
واوكس النىاق صفو ا دنلنيم
 -19واجلماعتتا ا ة ت س التتيت مل بتتتن بةتتلىر ع تتح اجلتتو تتد اوتتا دمم ماتتفوفس متتن
ذا اااو ا َرجَ سم وكثري من عذه ال ذا مبا ذلك ذيفس عاو ذي لس شا كس يأشتار إلل تا
ع ح نىاق واو اوا مدف ج نا بةا َدم فل ا أنا لف از الىبخ ا ضتغوط كم تذوفا م
و اتتفس عامتتس أتتتن اتتذه ا ووتتا أ أًتتد انفستتارا بكتتانل  22إىل  23كل و رام تاً متتن
متتانح التتيت إ ()TNTم و تتد أُيتتد ا ثتتال النمىتتي اتتذه ال تتذا اتتغىاً بفسريي تاً أحلا تاً ع تتح
مةافس بال إىل  15م اً من مو اونفسار ومتاد آ ار الافستري احملد تس لاصتا ا ع تح مةتافس
بال إىل  40مت اًم وياتل متدج مك تا ا تذوفا ا ىَ تس متن عتذه األوت س إىل متا تني 400
و 600م م
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 -20وكثرياً ما بةا دم اجلماعا ا ة س أيضاً النريا ري ا باشرح( )2وعي ا تام األول
ن ا مدفكلسم و ةاو عديدح اواأ دمم عذه األو س ااس أعدا وا كس ووط أماكن
جمكتتا ا تتدنلني وعتتو متتا ير تتح إىل واتتكلس ااسمتتا الكش توا لسم و ةتتاو أختترج بكمتتد
اجلماع تتا ا ةت ت س او تتا دام النت تريا تتري ا باش تترح ا تتد أم تتاكن ية تتلىر ع ل تتا الك تتدو نو أ
بة تتا د أع تتدافاً عة تتتريس تتدنحم ويب تتدو أ او تتا دام ال تتو الة تتوريس واجلماع تتا ا ةت ت س
ل تتذخا ر ا و يج تتس ة تتف تتد ا اا تتر ع تتح او تتا دام ال تتذا ا و يج تتس ا ض تتانح ل تتد ا ا
م ااس مبا ٍ ومركبا م

خامسا -الجزء الشرقي من مدينة حلب
ألف -فرض حصار
 -21مدينتتس ة تتف التتيت كانتتم عتتي الكاصتتس او ااتتانيس ل ب تتد وأكتترب مدنتتى متتن ةلتتش عتتدن
الةتتتا م تتا زال تتم ذا أيل تتس او ت ابلسلس كتتربج جلمل ت األو ترا م و ع تتام  2012أة تتمم
ا دينتتس فك تالً إىل متتديناني عنتتدما اوتتاولم اجلماعتتا ا ة ت س ع تتح ال ىتتاا الشتتر ي لنمتتا تتل
ال ىاا الغر من ا ًتم وتلىرح ا تومتسم و تم ة تف الشتر لس اتااتكس مك م تا ل تتا
التتذا متتن جانتتف ا تتالح احمل لتتس مك تالً ر لةتتلاً ل مكاراتتس ونأ تتر ع تتح نىتتاق واوت إىل ا كركتتس
الراملتتس إىل الةتتلىرح ع ل تتا ع تتح أوتتا أتتتن أ بتتتو ةاكتتس النةتتبس إىل الاتراا الةتتورو األووت
نىا اًم
 -22و كت ت تتد ت ت تتال و ت ت تتنوا مت ت تتن اجلم ت ت تتون الكةت ت تتترو ت ت تتدأ اوً ت ت تتان الرووت ت تتي أي ت ت تتول/
وتتبامرب  2015نعتتا ال توا ا توملتتس ع تتح الكديتتد متتن جب تتا ال اتتال الر لةتتلس وأبتتاح اتتا
فرصس وا كلس لتةر عذا اجلمون مبا ذلك اجلمون ة ف ةلش اواأ دمم الضر ا اجلويس
هبتتد شتتامل يامثتتل ةاتتار اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتفم وأن الضتتر ا اجلويتتس ع تتح
اماتتدان تتاف يت ة تتف وإنلتتف ختتالل الش ت ور األختتريح متتن عتتام  2015إىل إجبتتار عناصتتر متتن
اجلماعتتا ا ة ت س ع تتح اتتتروو متتن اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف والاوجتتى إىل الري ت ح تتا
أاك نفاعا ا دينسم و أوا ل عام  2016أن الضر ا اجلويس ع ح متدينيت نبتل والزعتراي
الوا كاني مال مدينس ة ف إىل ى خط إمدان أواوي من بركلتا وةالتم نو بكزيتز اجلماعتا
نمتر
ا ة سم وووال ب ك الف ح عاىن اجلزي الشر ي من مدينس ة تف متن ات جتوو مةتامر ه
مةاشفلا ومدارس ومةاجد وخما ز ومنازلم
 -23لد أ الضر ا اجلويس وةدعا مل بتن كافلس لتي بامتن ال وا ا واللس ل تومس متن
اصرح اجلزي الشر ي من ة تفم فنستاح بىويتق ذلتك اجلتزي تد اعامتد درجتس مةتاويس ع تح لتام
__________
_______

()2
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بكامتتد النتريا ا باشتترح ع تتح ختتط رإيتتس مباشتتر إىل ااتتد وعتتو متتا و ياتتدق ع تتح النتريا
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ا تومتتس شتتد تتوح كافلتتس متتن األفتران ع تتح أرض ا كركتتسم فبتتالن ر إىل افا تتار اجلتتلس الةتتورو إىل
توا كافلتتس جلتتا اجلتتلس مبتتا فلتتى الفر تتس ا لتانلتلتتس الرا كتتس إىل ا ل لشتتلا الوونلتتس مثتتل كاا تتف
البكتتش و توا النمتتر ول تواي ال تتدس فض تالً عتتن أف تران مل لشتتلا أجنبلتتس متتن أجتتل زيتتانح درابتتى
ااسوملتتس الربيتتسم وم تتم عتتذه ا ل لشتتلا فل تتق ال تتدس اإليترا (جتتلس ا تترس الثتتورو اإليترا )
وةت تتز اهلل ومل لشت تتلا أفغانلت تتس وةركت تتس النسبت تتاي الكرا لت تتس ومل لشت تتلا الفت تتاوملني ( ت توا مواللت تتس
ل تومتتس)م و تتان عتتذه اجلماعتتا ااستتوم التتربو الرامتتي إىل اصتترح اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس
ة فم
 -24وأصتتب م ال توا ا واللتتس ل تومتتس مبتتا لتتدي ا متتن عتتدن و ي تتل عتتن  5 000م ابتتل
ع ح األرض ونعا جتوو توو بامات تا وارن الضتروريس لاىويتق اجلتزي الشتر ي متن مدينتس ة تفم
و تول أواوتط متوز/يوللتى  2016اوتاولم ال توا ا واللتس ل تومتس ع تح ختط اإلمتدان الوةلتتد
ا اب تتي التتذو ياتتل إىل ا دينتتس وعتتو وريتتق التاوتتال و الشتتمالم واوتتا دمم ال توا ا واللتتس
ل تومس مز اً من الضر ا اجلويس وعسما ا دفكلس ف افم الىريتق اتفس يوملتس متا بةتبف
م ال وإصا س َمن كانوا ُياولو اوا دامىم وعندما كةبم ال توا ا واللتس ل تومتس الةتلىرح
اصتراً فك لتاًم و
ع ح وريق التاوال و  17متوز/يوللى أصب اجلزي الشر ي من مدينس ة ف َ
آ /أ ةىح كةتر اجلماعتا ا ةت س عتذا ا اتار عتن وريتق فتا وريتق ةتي الرامووتس
اجلنو م و كد أ شنم ال وا ا واللس ل تومس عسوماً مضاناً أوا تل أي ول/وتبامرب أعتان
عذه ال وا اووالالي ع ح خط اإلمتدان وفراتم ا اتار متن جديتد و تل عتذا ا اتار ا متاً
ةىت إعانح اووالالي ع ح اجلزي الشر ي من مدينس ة ف كانو األول/نيةمربم

باء -الهجمات على البنية التحتية المدنية
 -1تأثير الهجمات على حياة المدنيين
كتتال جتتانا ا دينتتس نفت ا تتدنلو أع تتح شتتن وتتلاق وةشتتلس الكنت التتذو أصتتا
-25
ة تتفم فف تتي اجل تتزي الشتتر ي م تتن ا دين تتس وج تتم ال توا ا والل تتس ل تومتتس الض تتر ا إىل البنل تتس
الا التس ا دنلتتس ا لويتتس وأةتتد ذلتك آ تتاراً كار لتتسم فلومتاً كتد يتتوم أوتتويم تتاألرض مةاشتتفلا
وأو تواق و ىتتا ملتتاه ومتتدارس ومبتتا ٍ وتتتنلسم وخوف تاً متتن عم لتتا ال ا ت جنتتف ا تتدنلو
ا ةاش تتفلا مب تتن ف تتل ا النة تتاي ا وام تتل ال تتال م تتن ع تتح ع تتو مازاي تتد تتالوونح ا ن تتزل نو
خمتاض التوونح
مةاعدح وبلس أو اخ إجراي عم لا لاريس ان لاسنتف ضتاي وتاعا
ا ةاشتتفحم و اجلتتزي الغتتر متتن ة تتف عتتاح ا تتدنلو ةالتتس ختتو متتن ال ا ت الكش توا ي
وا اكمتتد متتن جانتتف اجلماعتتا ا ةت سم و الت أعتتاي ة تتف أ تتر عم لتتا ات ا بتتا
الةتنلس با رياً ري ماناوف ع ح األش ا الذين ي ضو عانحً و ااً أكترب ا نتزل أو النةتاي
واألوفالم
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 -26وةتتىت بتتل ا اتتار كتتا ا تتدنلو اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف يفا تترو إىل متتا
يتفي متن الىكتام والتدواي والو تونم ف ىرت وترق اإلمتدان ىركتاً نا متاً تد أوتفر عتن اربفتاا أوتكار
الىكام إىل مةاويا فاةشس ما جكل من ا ةا لل ع تح كثتري متن األوتر شتراي أكثتر متن األرز
والرب تلم وأجتترب ات ىتتا ا لتتاه الةتتتا اجلتتزي الشتتر ي متتن ة تتف ع تتح شتتر ا لتتاه متتن
اآل ار مبا ُيمل مكى من خىر اإلصا س األمراض ا ن ولس ا ايم
تتس ال ا ت اجل تتوو ل س تتزي الش تتر ي م تتن ة تتف ال تتيت أأو تتم  23أي تتول/
 -27وأن
وبامرب  2016إىل زيانح اإلصا ا ا دنلس زيانح عا تسم ف تد أاتل األيتام األر كتس األوىل ف تط
متتن ااستتوم را تتس  300شت ص  -متتن لتتن ا  96وفتالًم و تتول أواوتتط بشترين األول/أكاتتو ر
أجرب عدم وجون ا وارن وال وازم الىبلس األوباي ع ح األعضاي وعو ما كا أتن جنبتى لتو كتا
الوا ري ذلكم
 -28و  14بش ترين الث تتا /نوفمرب أف تتان الا تتارير أ ا دفكل تتس ا تومل تتس تتد أص تتا م ناراً
لألياام ب دم ا اوج إىل  50وفالً ةتي صتالح التدين متا أنج إىل إصتا س ولتدين عمريتا 11
و 14عام تاًم ونأ تتل األوفتتال وة تاً إىل وتتا ق أوتتفل األرض ةلتتش توا اتتورين تتدح أوتتا ل م
و كد عدح اوو جرج إجالإعا  19كانو األول/نيةمربم
 -29وازنان األوااا ووياً شتتل كبتري كتانو األول/نيةتمرب عنتدما أنج ال ات إىل
إخ تراو ال ت ا ةاشتتفلا متتن اتدمتتسم وبرهكتتز الةتتتا منى تتس ما اتتس شتتتل مىتترن ةلتتش
عاشتوا ًتتم ااسمتتا اجلويتتس ولتتلح لتتدي ا متتا يتفتتي متتن الىكتتام وا لتتاه والادف تتسم و تتدو مرافتتق
وبلس مل يتن أمام الكديتد متن األأوتر متن خلتار وتوج بترك جثتش موبتاعا وأ ر تا ا ا اتا ني
الشوارام وعاىن التثريو من الادمس ومن اإلةةاس الذنف لتووا حوا من الكن م
 -2المستشفيات
الف ح ما ني أي ول/وبامرب وبشرين الثا /نوفمرب أصا م الضر ا اجلويس ع تح عتو
-30
ماتتترر مرافتتق الرعايتتس الات لس اجلتتزي الشتتر ي متتن ة تتف فشتتتل ذلتتك اوتتامراراً ل تتنمط التتذو
لوةظ النا األول من عام ( 2016الو ل تس  A/HRC/33/55الف ترا )49-44م و تول
الو م الذو أعان فلى ال وا ا واللس ل تومس اووتالالي ع تح ا دينتس أواختر كتانو األول/
نيةمرب مل بكتد بوجتد مةاشتفلا بكمتلم و تد ااتىأ ا بلتس ااسمتا ع تح متوجاني ا ناتنيو
الف ت ح متتن أواختتر أي ول/وتتبامرب إىل أواوتتط بشترين األول/أكاتتو ر و أواوتتط بش ترين الثتتا /
ةاكراس أنناه إما الةتالح اجلتوو الرووتي أو الةتالح اجلتوو الةتورو
نوفمربم و ام ااسما ا َ
أو كاليام
 -31وأمتنَ ا ةاشفلا وولارا اإلوكا والكام و الىبلو ايس خاصتس مبوجتف ال تانو
التتدويل اإلنةتتا (ان تتر ا رفتتق األول  ]Annex Iالف تترح )36م وعتتذه ا ةاشتتفلا والةتتلارا
لنما وز جك ا عدفاً ل سوم عند اوا دام ا أل راض عةتريس ياى ف ااسوم ع ل تا بوجلتى

10

GE.17-01592

A/HRC/34/64

ًذير أمةبَق (ا رج نفةى الف رح )39م لد أنى ا وان
متتا يشتتري إىل وجتتون أعتتدا عةتتتريس أو إىل إصتتدار ًتتذيرا
شتتكار يش تتري إىل ا رك تتز احملم تتي ل مو ت ا ك ت ف تتلح مى و تاً
ا ةاشفلا ع ح عو ماكمد (ا رج نفةى)م

اليت ة م ال سنس فل ا و يوجتد
بتتل شتتن ااسمتتا م أمتتا عتترض
الا تراعا ال تتيت بأة تتا َد فل تتا

 -32وبشتتري عم لتتا ال ا ت ا اتتتررح وعتتدم بوجلتتى ًتتذيرا و لتتا أو وجتتون عةتتترو
تتال ر متتن مرافتتق الرعايتتس الات لس إشتتارح ويتتس إىل اووتتا دا ا اكمتتد وا ن ستتي ل بنلتتس الا التتس
الىبلس كستزي متن اوت ابلسلس برمتي إىل اإلجبتار ع تح اوواةتالم وعتو متا ير تح إىل جرأتس ا تر
ا امث س اووتا دا ا اكمتد لألعلتا احململتس (ا رجت نفةتى الف ترا )39-36م وفضتالً عتن
ذلك فط ااسما ا اكمتدح اتد الكتام ني الىبلتني ووتلارا اإلوتكا بر تح إىل جترا ا ا تر
ا امث س م ااس الكام ني الىبلني والن ل الىا (ا رج نفةى الف رح )39م
 -33وكا مةاشفح الااخور ا كرو مبةاشفح م  )M10( 10الوا روار مةسد خالتد
تتن الوللت تتد يكم تتل كت تتاكرب مةاش تتفح لكت تتالو الا تتدما النفةت تتلسم وأص تتا م الضت تتر ا اجلويت تتس
الف ح ما ني أواخر أي ول/وبامرب وأواوط بشترين األول/أكاتو ر
ا ةاشفح أر مناوبا
ما أخرجى من اتدمتسم و  28أي ول/وتبامرب عتو الةتاعس  4صتباةاً أصتا عستوم جتوو
ا تتتا ا تتاور ل مةاشتتفح متتا أنج إىل م اتتل فتتىت عمتتره  12عامتاً وإصتتا س أ لتتى رتتروحم وأةتتد م
الضتتر س اجلويتتس أا تراراً وةتتدح الرعايتتس ا ركتتزح ونمتتر مولتتدا الت ر تتاي وخمتتز الو تتون وص ت اري
ا لتتاهم ووص ت الش ت ون بفاصتتلل اوتتا دام الرباملتتل ا افستترح وةفتترح كبتتريح يأكا تتد أوتتا ناجتتس عتتن
انفستتار نب تتس خار تتس ل ا اتتلنا م ويتشت بةتتسلل فلتتديو تتا ةتتد كلتتد الضتتر س عتتن ىكتتيت
ذختتريح فتترعلاني تتري منفس تربني متتن و تراز  ShOAB-0.5حتتا يتتدل ع تتح اوتتا دام نب تتس عن ونيتتس
أل لم من اجلو من وراز RBK-500م
 -34و  1بشت ترين األول/أكا تتو ر ع تتو الة تتاعس  11ص تتباةاً ع تتوجا ا ةاش تتفح م 10
ة ة ت س متتن الرباملتتل ا افستترح متتا أجتترب أكثتتر متتن  100ش ت ص متتن لتتن ا مراتتح وعتتام و
وبلو ع ح ال سوي إىل الىا ق ًم األراتي ا ةاشتفحم وأاتل ا نتا متن ا راتح وأصتلف 13
آختترو ع تتح األ تتل رتتروحم ونمتتر ااستتوم وتتلارح إوتتكا وبةتتبف أ يو ت ا ةاشتتفح ب تتدت
خدمابتتىم وأفتتان الا تتارير أ ااستتوم متتل اوتتا دام نب تتس واةتتدح خار تتس ل ا اتتلنا وذختتا ر
عن ونيس و از الت ورم ووص الش ون مشاعدح ةفترح كبتريح بب تي ابةتاع ا  20مت اً يكا تدو
أوتتا ناستتم عتتن اوتتا دام نب تتس خار تتس ل ا اتتلنا وب كتتد الاتتور ا اَت َىتتس الة توابل (الاوا ت
اوصىناعلس) ةدو ةفرح بتنا عتن إوت اط نب تس متن اجلتو()3م ووبلكتس الضتر ا اجلويتس األخترج
_______

()3

ان ترو

__________

Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) satellite imagery analysis on the

 ً( webpage of the Commissionلتتل الاتور الةتتاب لس ل ربنتتام الاشتتغل ي ل اىبل تتا الةتتاب لس ا وجتتون ع تتح
الا ت فس الشتتبتلس ل سنتتس الا لتتق) موج تتون ع تتح الاتتف س الشتتبتلس ل سنتتس الا ل تتقو
HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspxم
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ال ت أعتتاي ة تتف مبتتا ذلتتك اتتر س جويتتس ةتتد م وة تاً وأ تتر ع تتح ا ةاشتتفح م 10
بدعا انعايا الش ون ال ا س ا أنواعاً ماكدنح من الذخا ر د اواأ دمم باا وري م
 -35وبتتدعا روايتتا الض ت ايا أيض تاً اونعتتايا األختترج ا اك تتس اوتتا دام م توان كلملا لتتس
(رمبتتا الت تتور)  1بش ترين األول/أكاتتو رم ووص ت أةتتد الكتتام ني اإلوتتكا كل ت عتتاىن عتتو
وآختترو متتن صتتكو س الاتتنفح كتتد إل تتاي نب تتس ذا را تتس شتتديدح م وً ت يد آختترو عتتن رإيتتس
ونرح صفراي وعو متا ياةتق مت ايتا الت تورم وببتني الاتور ا تاخوذح ع تف الضتر س ايتا ذختريح
عن ونيت تتس مت تتن و ت تراز  PTAB-1Mمولت تتس واوت تتىس نب ت تتس عن ونيت تتس مت تتن و ت تراز ً RBK-500ات تتوو
مرجَ تتس م ذوفتتس متتن اجلتتو ذا شت نس كلملا لتس
ع تتح  268ىكتتس ذختتريح فرعلتتسم أمتتا وجتتون ذختتريح َ
فطنى يدل وح ع ح أ ااسوم د شناى ال وا ا توملسم و اإلاافس إىل جرأس ا ر ا امث س
اوو تتا دا ا اكم تتد ألعل تتا مدنل تتس ير تتح ااس تتوم أيضت تاً إىل وا تتكلس جرأ تتس ا تتر ا امث تتس
ااسما الكشوا لس ع ح الةتا ا دنلني (ان ر ا رفق األول  ]Annex Iالف را )23-20م
 -36و  3بشرين األول/أكاو ر عاىن ا ةاشفح م  10من أاترار أخترج حمتم عتن نب تس
جويتتس جاوزبتتى لتتلم وكتتا ا ةاشتتفح و ي تزال ختتارو اتدمتتس نالس تسً ل ستتوم التتذو أشتتن 1
بشرين األول/أكاو ر ر ا أ عماوً كانوا الفكل مو ا ةاشفح ي ومو كم لا إصالحم
وفلما ني الةاعس  2و 3/30صباةاً أصا م وةدح ذخريح شديدح اونفسار الشارا التذو ي ت
فلتتى متتدخل ا ةاشتتفح ف ا تتم ال تتس متتن عمتتال الاتتلانس وأصتتا م أر كتتس عتتام ني وبلتتني رتتروح
ونمتر جنتاح التوونحم ووصت شت ون علتا بفاصتلل ةتتدو ةفترح كبتريح بب تي ابةتتاع ا 20
ه
م اًم وأوا ً لل ا فرح الر لةلس أ من احملامل أ بتو د اواأ دمم ااسوم ذختريح متن
الف تتس ال تتيت ب تتز م تتن  500إىل  1 000كل تتو رام أو أك تتربم وعن تتدما بأة تتا دم ع تتذه ال نا تتل م ت
صمامس لااخري الافسري فطوا أتن أ أًد أةفراً كبريح وأاراراً بفسرييس واوكس النىاق مبا يافتق
م ما شوعد ا و ا ك م
وا ت تتر ا ةاشت ت تتفح م  10ل م ت تترح الرا كت ت تتس  14بش ت ت ترين األول/أكات ت تتو رم فف ت تتي عت ت تتو
 -37أ
الةاعس  2راً أصلف مدخل ا ةاشفح الكديد من ال نا ل اجلويتس الواةديتس ( تري الكن ونيتس)
متتا أنج إىل إصتتا س وبلبتتني وصتتلديل تتروق شتتديدحم ويتتذكر أةتتد الكتتام ني الىبلتتني التتذو كتتا
ةاا تراً ذلتتك الو تتم أ الن تريا تتد اشتتاك م اوتتىوانا األوكةتتسني ا يزنتتس الىتتا ق
ًم األراي نالسسً ل سومم
 -38و الف ت ح متتن متوز/يوللتتى إىل بش ترين الثتتا /نوفمرب شتتنم ال توا الةتتوريس أو الرووتتلس
و ة س متن الضتر ا اجلويتس ع تح ملتدا ةتي الش هتكار ةلتش ي ت مةاشتفح ا تتلا لألوفتال
ومةاشفح الزعراي ل وونح ومةاشفح البلا ومةاشفح الد اق و نتك التدم ا ركتزوم ون تراً إىل أ
مةاشتتفح ا تتتلا عتتو ا ةاشتتفح الوةلتتد لألوفتتال اجلتتزي الشتتر ي متتن ة تتف كتتا ل ضتتر ا
اجلويس ا اكدنح التيت بك هترض اتا بتا ري متدمر ع تح إمتانلتس ةاتول األوفتال ع تح الرعايتس الات لسم
و  23متوز/يوللى أو كم ارح جويس أاراراً ا بىن ووتببم ان ىتاا الت ر تاي متا هأنج إىل وفتاح
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أر كتتس مواللتتد جتتدن ةضتتانا م و اولتتس مايتتس ا راتتح نأ تتل ا ةاشتتفح إىل ًتتم األرضم
الشكار مكيمس واوح ولتن الرموز الدالس ع ل ا
وةىت ذلك الو م كانم ال ا ةاشفلا
ه
أزي م كد ذلك خوفاً من اوا داف ام
 -39و  30أي ول/و تتبامرب ع تتو الة تتاعس  5/30ص تتباةاً أص تتا م ا تتر س جوي تتس جت توار
فدمر وتلارح إوتكا و ا تم وتا ام ج أوج تم اتر س جويتس أخترج 16
مةاشفح ا تلا ه
بش ترين الث تتا /نوفمرب ف ت أتدمر ا ةاش تتفح جز ل تاً وأا تتل  27ش ا تاً ب تتك ا نى تتسم و ك تتد ذل تتك
ل تتومني أو  18بشت ترين الث تتا /نوفمرب ع تتوجا ا ةاش تتفح م تترح أخ تترج أ ن تتاي ع تتالو ا را تتح
ا اا ني عسوم يأشابَى اوا دام الت ور فلتى كتا تد و ت ةتي أرض ا مترام و ختالل
ن تتا ق كتتا تتد أشتتن عستتوم تتا ٍ بت ٍ
تال( )4متتا أجتترب ا ةاشتتفح ع تتح أ يأو ت الكمتتل (ان تتر ا رفتتق
األول  ]Annex Iالف رح )49م
 -40و تتد أكتتد الكتتام و الىبلتتو أنتتى مل يتتتن بوجتتد منش ت عةتتتريس منى تتس مةاشتتفح
ا تتتلام وأ تتر أةتتد ا اتتانر تتا م تتاب ني جرةتتح تتد ب ه توا عالج تاً وبل تاً ا ةاشتتفلا نفة ت ا
اعاب تتارعا م تتدنلني ولتن تتى أنت تتر وج تتون أع تتدا عة تتتريس ة تتول ا ةاش تتفحم وو يت ت نو ع تتالو
ا اب ني اجلرةح إىل جكل ا ةاشفح عدفاً عةترياً ص ل اً (ا رج نفةى الف رح )37م
 -3مصادر الطعام
 -41شت م ااسما ا اتررح ع ح األوواق وا ا ز وماتانر الىكتام األخترج التيت و تىن
اتتر ع تتح اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس
عن تتا لتتاح ا تتدنلني كتتس متتن كتتا ا اتتار ا ىتتول التتذو أ
ة ف مبا يشتل انا اكاً ل ق إمتانلس ا اول شتل منا ا ونا ا و تري م ليتد ع تح وكتام
ك تتا ٍ (ان تتر ا رف تتق األول  ]Annex Iالف تترح )11م فمسم تتوا ع تتدن األو ت تواق وا تتا ز ال تتيت
بكراتتم ل ستتوم متتن اجلتتو أ نتتاي الف ت ح ا شتتمولس اووتتاكراض أثتتل م ش تراً ع تتح تتط مكتتني متتن
جانتتف ال توا ا واللتتس ل تومتتس انا تتاك عتتذا ا تتق عمتتداً عتتن وريتتق اوتتا دا البنل تس الا التتس
ا دنلس من أجل إجبار اجلماعا ا ة س ع ح اوواةالم (ا رج نفةى الف رح )35م
 -42و  28أي ول/وبامرب كتد صتالح الفستر فت ح وجلتزح أو عتو الةتاعس  3صتباةاً
أص تتلف خمب تتز ة تتي ا ك تتانو هبس تتوم ج تتوو ام تتم تتى إم تتا ال توا اجلوي تتس الة تتوريس أو الروو تتلس
ونمتتر عتتذا ا بتتز متام تاً كتتد أ كتتا خيتتدم ةلي ت رتني ويأىكتتا
أ نتتاي اصتتىفا الةتتتا لشتراي اتبتتزم أ
عو  6 000أأورحم وأال أ ناي ااسوم شانلس مدنلني من لن ا أةتد متالك ا بتز وأصتلف 15
ش ااً آخرين رروحم و كد ذلك لومني أو  30أي ول/وبامرب أال أكثر من  15ش ااً
مدنلاً ةي ا لدريس عندما أأصلف خمبتز الكزيتزو ضتر س جويتسم ومترح أخترج كتا مالتك ا بتز
_______

()4
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__________

الضر س اجلويس ا ا ذح شتل عسوم جوو تا ٍ ب ٍ
تال عتي عستوم تا ٍ ع تح عد /منى تس ي ت كتد فت ح وجلتزح متن
ااستتوم األول وي بتتف ع ل تتا اتتل وإصتتا س األش ت ا التتذين ي بهتتو لا تتدت النستتدح لض ت ايا ااستتوم األول أو
ل كزاي فل ا أو لة ف جثث ام
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من ني ال ا ح أ ناي ذلك ااسومم و ول أواوط بشرين األول/أكاو ر كانم بوجد وتبكس خمتا ز
احملاصر من مدينس ة ف ما زالم بكمل كد أ أنج ال ا إىل خروو ا ا ز
اجلزي الشر ي َ
الوا كس أةلاي ا كانو وا غاير وا ش د من اتدمسم
 -43و  12آ /أ ةىح شتنم ال توا الةتوريس أو الرووتلس تني الةتاعس  4والةتاعس 5
ك تتد ال تتر ا تتر س جوي تتس ة تتي الف تترنوس ع تتح ب تتاو ل ى تترق ب ت عن تتده و تتوق اتض تتار
الفرنوسم وكانم الةتوق تد عواتم متح مترا متن بتل ضتر ا جويتسم و كتد ااستوم ن تو
مت تتح ن ت تتا ق عت تتان ال ت توا ا واللت تتس ل تومت تتس إىل شت تتن عست تتوم ت تتا ٍ بت ت ٍ
تال (ا رج ت ت نفةت تتى
الف تترح )49م وأا تتل عش تترو م تتدنلاً نالس تتس ا تتذه ااسم تتا وأص تتلف عش ترا أخ تترو م و 13
بشرين األول/أكاو ر عو مناا اللوم ب هم ووق الفرنوس مرح أخرج ار س جويتسم وأاتل
ااستتوم مةتتس عشتتر متتدنلاً متتن لتتن ا وفتتل واةتتد ع تتح األ تتل وأصتتلف  30ش اتاً تتريعا
رتتروحم و تتالن ر إىل أ ااستتوم تتد و ت أ نتتاي صتتالح ال تتر كتتا مك تتا الض ت ايا متتن التتذكور
البتتالغنيم واخت ق اونفستتار األرض إىل عمتتق ال تتس أماتتار وأ تتق الضتترر تتانبو ملتتاه ر لةتتي متا
أ هر ع ح إمتانلس ةاول الةتا ا دنلني ع ح ا لاه ةي الفرنوسم
 -4مصادر المياه
 -44وأ ناي الف ح لد اوواكراض أنج عدم وجتون ملتاه الشتر إىل ا تد اتورح جذريتس متن
إمتانلس ةاول الرجال والنةاي واألوفال ع ح ختدما الاتر الات ي والن افتس الات لس متا
ا لتاه التذو
زان من خىر اإلصا س األمراض ا كديس واألمراض ا ن ولتس ا تايم فتا ق اإلنةتا
و تتىن عنتتى لتتتي يكتتلس اإلنةتتا ترامتتس عتتو شتترط مةتتبق و تتد منتتى إلعمتتال ال ت ة تتوق
اإلنةا األخرج (ان ر ا رفق األول  ]Annex Iالف رح )12م
 -45و  31متوز/يوللتتى أن اش تتاباكا متثفتتس إىل إ تتاق الض تترر مب ىتتس لن تتل الت ر تتاي
بلةر إمدانا الت ر تاي لغترض اتخ ا لتاه إىل اجلتزأين الشتر ي والغتر متن مدينتس ة تفم
كانم ه
وةىت م مت هتن الا نلني من بركلف ختط ك ر تاي مةتاعد  4آ /أ ةتىح بكترض عتذا اتتط
ألاترار اللتتوم الاتتايلم و تتول  9آ /أ ةتتىح وأ نتتاي فت ح ةتتر شتتديد بأتترك را تتس  1.7م لتتو
نةمس ال أرجاي مدينس ة ف دو إمتانلس ا اول ع ح ملاه جاريسم
 -46و  22أي ول/و تتبامرب أص تتا م ا تتر س جوي تتس واة تتدح أو أكث تتر ش تتن ا الة تتالح اجل تتوو
الةورو أو الرووي منشاح ا لاه ةي ا النري تاجلزي الشتر ي متن مدينتس ة تف فاخرجا تا
متتن اتدمتتس وبركتتم عتتو  200 000متتد تتدو ملتتاه شتتر م و ةتتبف كثافتتس اوشتتاباكا
ا نى تس ذلتك الو تم مل ياةتتن ًديتد متا إذا كتا ااستتوم ماكمتداًم ور تا أ الةت ىا احمل لتتس
تتد أصت ت م احملى تتس  30أي ول/و تتبامرب واو تتاانفم اتدم تتس ك تتد ذل تتك و تتم ا تتري ي تتذكر
ا تتدنلو اجل تتزي الش تتر ي م تتن ة تتف أو تتا جل تتاوا إىل مل تتاه اآل تتار الش تتديدح الا تتو م تتن أج تتل
اووتا دام ا نتتزيلم و لنمتتا أبتتاح ااتتالل األ تتر الكتتر الةتتورو أ راصتاً لان لتتس ا لتتاه متتن أجتتل بن لتتس
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ال ع ل ا من اآل ار احملفتورح أنج ا اتار التامتل التذو فراتاى ا تومتس ع تح
ا لاه ا و س ا ا ي
إمتتدانا ا ةتتاعدا كتتد متوز/يوللتتى إىل نتتدرح عتتذه األ ترا م وعتتالوح ع تتح ذلتتك فتتط الو تتون
ا اص لالوا دام الادف س بشرين الثا /نوفمرب وكانو األول/نيةمرب د اواأ دم دوً
من ذلك اخ ا لاه من اآل ارم
ىس وت لما ا تا الوا كتس اجلتزي الشتر ي
 -47و  23أي ول/وبامرب أأو الكمل
متتا منت ا لتتاه متتن الوصتتول إىل  1.5م لتتو نةتتمس األةلتتاي الغر لتتس متتن مدينتتس ة تتفم و 26
أي ول/وتتبامرب أصتتدر ا وةتتس الكامتتس لتتاه الشتتر والاتتر الا ت ي اجلتتزي الشتتر ي متتن
ة ف لاناً أنتر فل ا أو نور اا فلما اعارببى خ الً ك ر ا لاً م لد أ ا دنلني اجلزي الغر
من ا دينس د اوتاىاعوا أ نتاي ذلتك الو تم اووتافانح متن آ تار ا لتاه اجلوفلتس التيت أباةتم ماتدراً
ديالً آمناً وم ااً ل ملاهم
 -5المدارس
 -48أ ناي الف ح ا شمولس اوواكراض كا ل ضر ا اجلويتس التيت امتم هبتا ال توا الةتوريس
والروولس با ري مافاو ع ح ا وةتا الاك لملتس الت أعتاي اجلتزي الشتر ي متن مدينتس ة تف
ةلش كا ش الةتا عا من األوفتال (ان تر ا رفتق األول  ]Annex Iالف ترا )15-13م
وو تتوز اوتتا دا ا تتدارس تتااسوم إو عنتتد اوتتا دام ا أل تراض عةتتتريس وعتتذه ااسمتتا
باى ف بوجلى ًتذير مةتبق عنتدما بتتو ا دروتس وا كتس منى تس مدنلتس كثلفتس الةتتا (ا رجت
نفةى الف رح )22م
 -49و  19آ /أ ةتىح عتو الةتتاعس  5كتد ال تتر ةتي صتتالح التدين أصتتا م
الضر ا اجلويتس الةتوريس أو الرووتلس مدروتس عبتد ال تانر شاشتو ومةتسداً م تاً هبتام وكتا ةتي
صتتالح التتدين خى تاً متتن خىتتوط اجلب تتس النشتتىس ذلتتك الو تتم وكتتا عتتو نا ت ا تتي ًتتم
ولىرح اجلماعا ا ة س لنما كا النا اآلخر ًم ولىرح ا تومتسم و ةتني أ مدروتس
عبتد ال تتانر شاشتتو كانتتم عى تس ذلتتك الو تتم أصتتلف أر كتس أشت ا تتالغني رتتروح أ نتتاي
ااس تتومم وة تتد م أات ترار جز ل تتس وت ت ا درو تتس لنم تتا أ تتي ا ةت تسد م تتن الوج تتونم و تتم
ا دروتتس بكمتتل لفت ح اتتريح كتتد ذلتتك ونأ تتل الىتتال إىل فاتتول نراوتتلس ًتتم األرضم و تتول
أي ول/وت تتبامرب نأ ت تتم ا دروت تتس إىل متت تتا آخت تتر ةت تتي صت تتالح الت تتدين ةرص ت تاً ع ت تتح وت تتالمس
الىال م
 -50و أوا ل أي ول/وبامرب و عستوم جتوو ع تح مدروتس عبتد ال تانر شاشتوم و ذلتك
الو م كانم الدراوتس جاريتس النةتبس إىل بالملتذ الاتفو متن األول إىل الااوت وكتا الاالملتذ
الاتتغار ُيضتترو ةاتتص الاتتباحم و تتد أاتتل أ نتتاي ااستتوم بةتتكس متتن بالملتتذ ا دروتتس األوللتتس
وأأصلف عشرا آخرو رراحم
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جيم -استعمال أسلحة محظورة
 -51ا اداي من ش ر أي ول/وبامرب فااعداً اربف عدن ا وان اليت بنىوو ع تح اوتا دام
أو ت س تتورح إىل مة تتاويا جدي تتدح ف أ تتدمم انع تتايا ك تتا أوو تتك ا ب تتداووً ع تتو او تتاكمال
الت تتور وذخ تتا ر عن وني تتس وذخ تتا ر ةار تتسم وبت تزامن مت ت عم ل تتا ات ت ا ةاش تتفلا أ زي تتانح
اوتتاكمال عتتذه األوت س تتد أ تهتر ع تتح ا تتدنلني بتتا رياً تتري ماناوتتف عتتن وريتتق مضتتاعفس مكانتتاح
الض ايا الذين ةلل لن ا و ني ا اول ع ح عالو وا ٍ م
 -52وة تتم ال سن تتس ا ت توان ا اك تتدنح ا نىوي تتس ع تتح او تتاكمال نا تتل الت تتور ا َرجَ تتس
ص تتفو ا تتدنلنيم ومل بش تتر
ا ذوف تتس م تتن و تتا را مروةل تتس م تتا أو تتفر ع تتن و تتوا إص تتا ا
ةاكراتس إىل ات وا ال توا الرووتلسم ون تراً إىل
ا ك وما ا يمكس شتا أو متن عتذه ا توان ا َ
صتل
أ ا وان ا اتيا عن ا د جاي الك ا نالسسً ل نا ل م ذوفس متن اجلتوم فاووتانااو ا او ي
إللتى عتو أ عتتذه ااسمتا تد امتتم هبتا ال توا اجلويتتس الةتوريسم واوتا دام الت تتور متن جانتتف
ال وا الةوريس ياهب ىاً لوةظ عامي  2014و( 2015ان ر الو ل س )S/2016/738م
 -53و اإلا تتافس إىل انا تتاك ابفا ل تتس ة تتر او تتا دا وإنا تتاو و ت تزين واو تتاكمال األو ت ت س
التلملا ل تتس وب تتدمري ب تتك األو ت ت س (ابفا ل تتس ة تتر األو ت ت س التلملا ل تتس) (ان تتر ا رفت تتق األول
 ]Annex Iالف تترح  )40فتتط اوتتاكمال األو ت س التلملا لتتس ا نتتاوق الةتتتنلس مبتتا ذلتتك
اوتتاكمال نا تتل الت تتور تتري ال تتانرح ع تتح الامللتتز تتني األعتتدا ا دنلتتس واألعتتدا الكةتتتريس
يشتل جرا ا ةر (ا رج نفةى الف ربا  41و)42م

مرجَ س ع ح ةتي
 -54و  6أي ول/وبامرب عو الةاعس الواةدح راً أأل لم نب س ك ور َ
الةتتتروم ونالستتس لالخانتتاق النتتاجا عن تتا أاتتل رجتتل وفاتتاح عمرعتتا  13عام تاً لنمتتا عتتاىن أكثتتر
من  80مدنلاً من آ تار اوانشتاق الت تورم و تدم شت ون الكلتا وصتفاً لىتا رح مروةلتس كانتم ًتوم
الةتتماي و تتم إوت اط ال نب تتس لنمتتا تتدأ َمتتن كتتانوا موجتتونين ا نى تتس ا تتاورح اإلةةتتاس
اوخانتتاق وأصتتلبم أعلتتن ا تتاو رار كتتد ذلتتك و تتم اتتريم وأفتتان كتتذلك ش ت ون الكلتتا عتتن
انبكا را تس ويتس بشتبى را تس ا ن فتا ا نزللتسم وبأ تر بةتسلال الفلتديو ا ااةتس أفتراناً متن
لن ا نةاي وأوفال وش ص مةن يا تو األوكةتسني كمتا بأ تر الاةتسلال ايتا التذخريح
التلملا لس ا َرجَ سم ونفذ ال و الةوريس عذا ااسومم
 -55و الف ح ما ني  8و 12كانو األول/نيةمرب تر يوملتاً ب تارير عتن إوت اط متوان
كلملا لتتس كلتتس ةتتي التالوتتسم وياتتذكر أةتتد األوبتتاي التتذين عتتاجلوا ات ايا اتتذا ااستتوم 8
كتتانو األول/نيةتتمرب ةتتي التالوتتس أنتتى عتتام أيض تاً مراتتح متتن ةتتي ةتتاا ال اتتر وةتتي
الفرنوس ذلتك اللتومم وشتاعد شت ون علتا نا تل بأةت ى ا وتا را مروةلتس عتو الةتاعس 4
كد ال ر و ازاً أصفر ياةر من الربامللم وأفلد أيضاً عن وجتون را تس نفتاذح ماتاةبسم وأفلتد
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أ  35ا لس من لن ا نةاي وأوفال د عانوا من أعراض باىتا ق مت اوانشتاق الت تور مبتا
ذلك عوز األكةسني وبشنسا ابلس وفشل بنفةيم
 -56و  9كانو األول/نيةمرب عو مناا اللوم أأو ىم ع ح ةي التالوس وةي
ة تتاا ال ا تتر نب ا تتا مرجَ ا تتا م ا تتا تتالت ورم وع تتاىن ال تتو م تتدنلاً م تتن آ تتار باى تتا ق مت ت
ال ع ل ا ةالس أوفال يكانو متن اتر التن َفح
الاكرض ل ت ور وب كد بةسلال الفلديو ا ا ي
ومن ةالس الكلو الدامكسم و  10كانو األول/نيةمرب أفان األوبتاي أوتا يكتاجلو مراتح متن
ةي ةاا ال ار لدي ا أعراض حا سم وهبذه ا ناوبس نفة ا اواأكم م مباشرحً نا تل كلملا لتس
مرجَ س اواكماوً مباشراً اد مشفح ا لاح الذو كا يكا َمَ فلى مراح يكانو من أعتراض باىتا ق
َ
م ت الاكتترض ل ت تتور كمتتا بافتتق بةتتسلال الفلتتديو والاتتور ا ليمتتس م ت نا تتل الت تتور ا َرجَ تتس
ا ذوفس من اجلوم
 -57وا اتتداي متتن ش ت ر أي ول/وتتبامرب فاتتاعداً بناولتتم الا تتارير عتتدناً أمفزع تاً متتن ا توان
ا نىوي تتس ع تتح او تتا دام ذخ تتا ر عن وني تتسم ور تتا أ اجلم وري تتس الكر ل تتس الة تتوريس للة تتم ورف تاً
ابفا لتتس التتذخا ر الكن ونيتتس فتتط اوتتاكمال التتذخا ر الكن ونيتتس ا نتتاوق التثلفتتس الةتتتا يشتتتل
تتتا وبلكاتتى عم تالً عشتوا لاً ( تتالن ر إىل تتط اناشتتارعا الواوت عتتانح وإىل ا كتتدل ا ربفت ا او ت
لكتتدم انفستتار عتتذه التتذخا ر التتيت ب تتل بشتتتل خىتراً ع تتح ا تتدنلني كتتد انا تتاي األعمتتال الكدا لتتس
ةتتنوا ) ولتتذلك ُي تتره ال تتانو اإلنةتتا التتدويل الكتتر م واتتذا الةتتبف يشتتتل اوتتاكمااا
ا تتد مثتتل اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف جرأتتس ا تتر ا امث تتس ااسمتتا الكش توا لس ع تتح
منى س يةتن ا مدنلو (ا رج نفةى الف رح )44م
 -58وأفت تتان أةت تتد وت تتتا ةت تتي كت تترم ال ت تتاورجي انت تتى ت تتد اوت تتال ظ فكت تتل انفست تتار و ت ت
عتتو الةتتاعس  4متتن صتتباح يتتوم  14بشترين األول/أكاتتو رم و تتد بوجتتى عتتو وش ت ل ى ختتارو البلتتم
للتاشتتفا أ الن تريا مشتتاك س ا بتتا م و لنمتتا وتتاعدا ع تتح إوفتتاي ا ريتتق فطومتتا شتتاعدا وتتا رح
ااواي وأو م عتدناً متن التذخا ر الفرعلتس التيت ا تم إةتداعا شت لق
بأة ط نب س انفسر
عتتذا الشت ص ا تتلا تتا يم وبتشت الاتتور الفوبو رافلتتس ا يدمتتس متتن الشتتاعد عتتن نب تتس صتتغريح
رووتتلس متتن وتراز  ShOAB-0.5متتن و ة ت س ال نا تتل الكن ونيتتس  RBK-500التتيت ًمتتل  565ىكتتس
ذخريح فرعلسم
 -59واوا دمم أيضاً ال وا الةوريس و/أو الروولس ذخا ر ةار س عن ونيس اجلزي الشتر ي
من مدينتس ة تفم و ةتني أ اجلم وريتس الكر لتس الةتوريس مل بات هدق ع تح ابفا لتس ة تر أو ب للتد
اوت تتاكمال أو ت ت س ب لديت تتس مكلنت تتس أتت تتن اعابارعت تتا مفروت تتس الضت تترر أو عش ت توا لس األ ت تتر وو ع ت تتح
الربوبوكول الثالش ا اك ق ر أو ب للد اوتاكمال األوت س احملر تس فتط اوتاكمال عتذه األوت س
منى ت تتس ماعولت تتس الةت تتتا ا ت تتدنلني يشت تتتل جرأت تتس ا ت تتر ا امث ت تتس ااسمت تتا الكش ت توا لس
واوا دام ووتا ل وأوتاللف ا تر التيت بةتبف اتورح عراتلس خةتا ر أرواح ا تدنلني (ا رجت
نفةتى الف تترح )45م و اإلاتتافس إىل الازامتتا ال تتانو التتدويل اإلنةتتا الوا كتتس ع تتح عتتابق اوًتتان
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الرووتتي فطنتتى تتد تتل أيض تاً ورف تاً اوبفا ل تتس منتتذ عتتام  1982عنتتدما صتتدق ع ل تتا اوً تتان
الةوفلا م
 -60و دم أةد وتا ةي مش د وصفاً لتل أأو تم تال ىت ذختا ر  25أي تول/
وتتبامرب م تتن و تتا رح ف تتوق الش تتارا ال تتذو ك تتا يكتتلس فل تتىم وعن تتد إو تتالق ع تتذه ال تتذخا ر اناش تتر
متتن ىكتتس التتذخريح األوىل ك ترا مكدنلتتس ع تتح مةتتاةس  200م ت م وبافتتق عتتذه الش ت انح م ت
الاور الفوبو رافلس ل ب ايا اليت ت هدم ا الشتاعد والتيت أةتدن ع تح أوتا بابت التذخريح الفرعلتس متن
وراز  ShOAB-0.5من و ة س ال نا ل الكن ونيس  RBK-500اليت ًاوو ع تح  565نب تس صتغريحم
وبتش ت ت صت تتورح أخ تترج مت تتاخوذح ل س تتوم عت تتن اي تتا ذخت تتريح فرعل تتس ةار ت تتس م تتن وت تتوفلابلس مت تتن
الىراز ZAB-2.5SMم

دال -الهجمات الواقعة خلف خط الجبهة
 -61أ نتتاي الفت ح ا شتتمولس اووتتاكراض تتدم الةتتتا ا لمتتو الت أعتتاي اجلتتزي الشتتر ي
من ة ف وصفاً ل استاوزا التيت شت دوعا أ نتاي علشت ا تل وتلىرح اجلماعتا ا ةت س مبتا
فل تتا ةركتتس نتتور التتدين زنتتتي وجتتلس ا اعتتدين واجلب تتس الشتتاملس وفل تتق الشتتام وأةترار الشتتام
وج هم ت ‘فاو تتا ا كم تتا أم تتر َ ‘ وفر تتس الة ت ىا م تران إىل جان تتف فا تتا ل أخ تترجم وبض تتا ال تتوح
التام س اذه اجلماعا ما ني  6 000و 8 000م ابلم وكا وجون م اب ي ااعس جب س فا
الشتتام اإلرعا لتتس ياتتتو متتن عتتدن يت اوح تتني  150و 200م ابتتل وإ كتتا بتتا ريعا يبتتدو أكثتتر
فكالل تتس تث تتري ة تتبف تتدربا الكم لابل تتس تتاو ا مت ت ات تتو ال تتذو يولهدون تتى ل تتدج اجلماع تتا
األخرجم وم م اونعايا احملا اح شا بوزيت متوان ا ةتاعدا اإلنةتانلس والتن ر ال تا ا ع تح
احملةو لس فل النزاعا وا رما من ةريس الان هل واوا دام نروا شريس واوتا دام ا بتا
ا دنلتتس أل تراض عةتتتريس واتتتو الكتتام الشتتامل وا ةتتامر متتن األعمتتال اونا املتتس متتن جانتتف
اجلماعا ا ة سم
 -62وو يبدو أنى كتا يوجتد أو بة ةتل واةتد ال لتانح تني اجلماعتا ا ةت س ا ا فتس
التتيت بكمتتل اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف أ نتتاي فتترض ا اتتارم فبلنمتتا أنشتتا اجلماعتتا
نلةتتا /أ ريل  2015مل بكمتتل عتتذه
ا ة ت س رفتتس عم لتتا بأكتتر اوتتا فتتا ة تتف
وا ت أتكفم ا كنوي تتا وازنان
الغرف تتس إو ن تتانراًم وبض تتايل الانة تتلق فلم تتا تتني اجلماع تتا ا ة ت ت س َ
او ااتتال التتداخ ي فلمتتا لن تتا م ت ف تتداوا لألرااتتي بتتدر لاً لاتتاو ال توا ا توملتتسم و تتول 1
كانو األول/نيةتمرب أو بلتل إعتانح اوتالالي ال توا ا واللتس ل تومتس ع تح اجلتزي الشتر ي متن
مدينتتس ة تتف أع نتتم اجلماعتتا ا ة ت س ا اب لتتس اجللتتف الوا ت اجلتتزي الشتتر ي متتن ا دينتتس
اندماجاً جديداً ةل فلى جلس ة ف ل فتا ة تفم لتد أ عتذا اونتدماو كتا اتري األجتل
ن تراً إىل أ اجلماع تا ا ة ت س تتد بنازلتتم عتتن اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف  13كتتانو
األول/نيةمرب كد مةس أش ر من اووانزا م
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 -63و كتتد رف ت ا اتتار ف ت ح وجلتتزح تتدأ كتتل اجلماعتتا ا ة ت س ماتتانرح وإخفتتاي
أنتواا الىكتتام التتيت كانتتم مااةتتس وتتا اً مك تتا األةلتايم و لنمتتا كتتا كثتتري متتن ا تتدنلني مبتَتن
ذلك ا دنلو ا اكاوفو م اجلماعا ا ة س يدركو أ عذه اجلماعا هز الىكام شتكر
مك ا ع وي ا دنلني أنى للح م تدورعا أ يواج وعتام وبت تا الةتتا عتن ةتدو وفترح
أوكار أنواا الىكام اليت كا شراإعا ما زال مااةاً ا ااجرم و امم كتل اجلماعتا ا ةت س
اوزيت األ ذيتتس وا كونتتس شتتتل بفضتتل ي ع تتح َمتتن عتتا اتتمن صتتفوف ا وأفتران أوتترعا وخ اتتا ا
بفض تتلالً ا تتا ع تتح ا تتدنلنيم وفلم تتا ياك تتق ب تتا ي الة تتتا ك تتا يأتتوزيا أةلانت تاً ا تتد األنىن م تتن
ا ةتتاعدا الغذا لتتسم ويتترج كتتل الةتتتا أنتتى تتول أواوتتط أي ول/وتتبامرب رفضتتم اجلماعتتا
ا ة س اةامال بوزي مةاعدا األما ا ا دح وتكلاً وراي ً لتق متةتف ولاوتي واةاساجتاً
ع ح ابفاق لو ت إوتالق النتار امتم تدور الووتلط شتانى الوويتا ا ا تدح األمريتلتس واوًتان
الروو تتي مل يش تتمل نوراً ل سماع تتا ا ة ت ت سم و تتول ك تتانو األول/نية تتمرب عن تتدما متتن تتم
ال توا ا والل تتس ل توم تتس م تتن إع تتانح اوو تتالالي ع تتح مدين تتس ة تتف اكاأش ت ع تتدن م تتن موا ت ت
الا زين اليت كانم اجلماعا ا ة س ًافظ فل ا مب زونا ا وان الغذا لس وًرو ام
 -64و اولتتس تتتا وتتتا اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف نفتتذ اجلماعتتا ا ة ت س
ن ام تاً أتتتن عتتن وري تتى بةتتسلل الشتتتاوج م تتر تتدن اتتذا الغتترض يتتديره م تتاب و م وًتتد
الةتا عن ور خماو ا ا ع ح احملةو لس لاةويس النزاعا ووف تاً لتى كانتم األولويتس بأكىتح
لش توا ل ا اكتتاوفني وأ تتار ا تتاب ني ا ارنتتس م ت ش توا ل ا تتدنلني التتذين و ياماكتتو اتتال
كافلسم
 -65وع تتن وري تتق ال عل تتف ةال تتم ااع تتا مة ت س مكلن تتس نو أ يغ تتانر ا تتدنلو األةل تتاي
ا انازا ع ل ا وح مبا ذلك ةي الفرنوس أ ناي ا اتارم وةاولتم اجلماعتا ا ةت س مبنك تا
ا دنلني من ا غانرح جكل أجزاي من ةي الفرنوس اتنس متن الاكترض زيتد متن ااستوم عتن وريتق
اوتتا دام ا تتدنلني كتتدروا ش تريس (ا رج ت نفةتتى الف ربتتا  46و)47م وةتتتح الةتتتا كل ت أ
النةاي أمنكن من مغانرح ةي الفرنوس الا ديد ا نم وأشتار امترأح شتا س إىل كلت أ ا تاب ني
الاا كني ل سماعا ا ة س د ا وا زوج ا عند اولاى ا غانرح أواخر أي ول/وبامربم
 -66و بش ترين األول/أكاتتو ر وكستتزي متتن و ت ال اتتال أل تراض إنةتتانلس التتذو بتتوىل نور
الووتتلط فلتتى الوويتتا ا ا تتدح األمريتلتتس واوًتتان الرووتتي تتدأ ال توا ا توملتتس عتتن وريتتق
بكملا بفاصلل عن عم لس إجالي ام س ل مدنلني وا تاب نيم وةتذر
الا فاز ومتربا الاو
أعض تتاي اجلماع تتا ا ةت ت س ا تتدنلني م تتن أ ا مت ترا الثمانل تتس ا َ ة تتس ع تتي ذريك تتس ية تتا دم ا
اجللس الةورو لتي نهد صفوفى جمندين جدن جنلداً ةرياً وع ح وبلل ا ثال أصر وتا
من ةي الفترنوس ع تح أ اتتو تد ةتال نو مغتانرح ا تدنلني تالن ر إىل أ م تاب ي إةتدج
اجلماعتتا ا ة ت س كتتانوا يكلشتتو جنب تاً إىل جنتتف م ت ا تتدنلني وأوتتا كتتانوا موجتتونين كتتل
متا الشوارا م و ول أواخر بشرين األول/أكاتو ر ةاولتم اجلماعتا ا ةت س أ بفترض
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ة تراً ل است هتول ع تتح ا تتدنلني ا اتتداي متتن الةتتاعس  8مةتتايً أةلتتاي شتتىت ال ت أرجتتاي ال ةتتا
الشر ي من مدينس ة ف إوار اولتس ل ةتلىرح ع تح ًركتابا و نت عتروهبا كتد ال تالمم وكتا
ا تتدنلو ال تتذو تترروا الب تتاي خي تتافو إم تتا م تتن الك تتا حمل تتاولا ا اا تترو أو م تتن انا تتام ال ت توا
ا توملس مىت وص وا إىل ا ناوق اتااكس لةلىربام
 -67و أواختتر بش ترين الثتتا /نوفمرب و بتتل أ يكلتتد اجلتتلس الةتتورو اووتتالالي ع تتح ةتتي
مةتتاكن عن تانو تتام اإلرعتتا لو الاتتا كو جلب تتس فتتا الشتتام مبن ت ا تتدنلني منك تاً فك ل تاً متتن مغتتانرح
ا يم وأل م عتذه اجلماعتس اإلرعا لتس ال تبل شتتل بكةتفي ع تح ا نتني ع تح األ تل متن ا تدنلني
ةاوو الافاوض ع ح مةالس متتتني ا تدنلني متن اتتروو و تد بضتوا ع ل متا ا متس باللتف النتاس
ع تتح اجلماعتتس اإلرعا لتتسم ومتتا زال ماتتري عتتذين الش اتتني متتن ا تتدنلني جم تتووً (ا رج ت نفةتتى
برعلتتف ا تتدنلني اآلخ ترين إىل نرج تتس أ أة تتداً مل
الف ترا )30-24م وبة تتبف ع تتذا ا تتد
ُي تتاول مغ تتانرح ة تتي مة تتاكن عن تتانو إىل أ أع تتان اجل تتلس الة تتورو اوو تتالالي ع تتح ا تتي 26
بشرين الثا /نوفمربم
 -68وووال ف ح ا اار أنشا اجلماعتا ا ةت س متابتف منتازل وجممكتا ا تدنلني
وصتتانر انا تتام ا ةتتاكن التتيت عسرعتتا ا تتدنلو التتذين متتن توا متتن الف ترار متتن اجلتتزي الشتتر ي متتن
ة ف أو الذين بوفوام

سادسا -الجزء الغربي من مدينة حلب
الهجمات بالصواريخ وبمدافع الهاون
 -69ك تتا  1.5م ل تتو نة تتمس ب ريبت تاً م تتن ل تتن ا أشت ت ا مش تيرنو ناخ لت تاً ية تتتنو
األةلاي التثلفس الةتا اليت بةلىر ع ل ا ا تومس اجلزي الغر من مدينس ة ف ووال الفت ح
ا شمولس اوواكراضم و ركلد ار ا اار ع ح اجلزي الشر ي متن مدينتس ة تف أواختر متتوز/
يوللى شنم اجلماعا ا ة س ا ناعضس ل تومس و ة س من عم لا ااسوم ا ضان من أجل
منى تتس الت لتتا الكةتتتريس ةتتي الرامووتتس وةتتول عتتذه
كةتتر ا اتتار متتن ج تتس اجلنتتو
الت ل تتا ومل ً تتق ع تتذه اجلماع تتا و تتوج حاة تتا تتدونحم و تتول أوا تتل أي ول/و تتبامرب
جدن ال وا ا واللس ل تومس فترض ا اتار وعززبتىم وإزاي كار تس إنةتانلس وتال أمتدعا تدأ
احملاصتترح تتس من ية ت س ل ا ت أةلتتاي اجلتتزي الغتتر متتن مدينتتس ة تتف ختتالل
اجلماعتتا ا ة ت س َ
األش ر الثال س الااللتسم وكانتم عتذه ااسمتا اتفس البتس باةتا ات متدفكي عشتوا ي و تري
مباشتتر ع تتح أر ٍ
اض ةض تريس كثلفتتس الةتتتا ومل يت تن اتتا كثتتري متتن األةلتتا عتتد عةتتترو
مشتتروا واا ت وكتتا األ تتر ا بتتف ع ل تتا عتتو تتش الرعتتف لتتدج وتتتا اجلتتزي الغتتر متتن مدينتتس
ة فم
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 -70وكانم األو س ا ةتا َدمس متن جانتف اجلماعتا ا ةت س لشتن عسمتا ع تح اجلتزي
الغر من مدينس ة ف ل وا اجلمون عذا باال اورح عامس من من وما مدفكلس ذا
مرجَ س ومناَسس ةرفلاًم
نريا ري مباشرح مبا ذلك اذفا صواريخ ماكدنح الفوعا وصواريخ َ
مرجَ تس ومناَستتس ةرفلتاً ( متداف ج تتنا )م وكتا لتدج اجلماعتتا
واوتا أ دمم أيضتاً متتداف عتاو َ
ا ة س أيضاً عدن دون من أو س النريا ا باشرح مبا ذلك مداف عدأس اوربدان ومتداف
كبتتريح وعتتدن تتدون متتن األو ت س ا و يج تتس ا ضتتانح ل تتد ا ا م و ةتتبف اوفا تتار إىل ختتط رإيتتس
احملاصر إىل منتاوق األعتدا احملام تس اجلتزي الغتر متن مدينتس ة تف كانتم
واا من اجللف َ
أو س النريا ا باشرح و بأةا َدم عانحً إو من مدج أ ار ع ح خىوط اجلب س وةواام
 -71و ول أوا ل آ /أ ةىح اشاد درجس كبريح اوشاباكا ا ةامرح ني اجلماعتا
ا ةت س وال توا ا توملتتس متتن أجتتل الةتتلىرح ع تتح منى تتس مشتتروا شت ق  1070الوا كتتس ع تتح
الىر اجلنو من ةي ا مدانلسم و عو الةاعس 30و 10من صباح يوم  10آ /أ ةتىح
ا تتي الثالتتش متتن ا مدانلتتس ر توار مدروتتس ا تتن البلىتتار الثانويتتس أصتتلبم ةاف تتس صتتغريح بن تتل
وال تاً إىل جامكتتس ة تتف تتذا جم ولتتس أو ا تتا ااعتتا مة ت س ومتتن أصتتل جممتتوا ركتتا
ا اف تتس البتتالي عتتدنعا  24راكبتاً أاتتل ا تتال  13راكبتاً متتن لتتن ا وتتا ق ا اف تتس ومةتتاعده
لنما أأصلف  35مدنلاً رروح من لن ا ركا وماةو و و اعس ماسولتو م وأصتلف متا و ي تل
عتن وتاس أكشتتاك جاريتس اذيتس ل شتتارا ااترار أو أةر تتم متامتاًم وبوجتد تتي ا مدانلتس أكانألتتس
األو تتد الكةت تتتريس ومشت تتروا إوت تتتا الكةت تتتريني وأم تتاكن إي ت تواي ا ركبت تتا الكةت تتتريس الوا كت تتس
ع ح  1.5كل وم ب ريباً من مدروس ا ن البلىار الثانويسم ومل بأاف أو منش عةتريس ختالل
اتتر م ا اف تتس الاتتغريح
ااستتومم وبشتتري ا ةتتافس الوا كتتس تتني مدروتتس ا تتن البلىتتار الثانويتتس ةلتتش أ
وا نش ت الكةتتتريس ةتتي ا مدانلتتس إىل أ اجلماعتتا ا ة ت س التتيت كانتتم ب ابتتل ا نى تتس
ا تتاورح شتتروا  1070ش ت س تتد أو تتم صتتاروخاً تتري مو يجتتى وعتتو متتا ير تتح إىل جرأتتس ا تتر
ا امث س ااسوم الكشوا ي ع ح منى س ماعولس الةتا ا دنلني (ا رج نفةى الف رح )23م
 -72و عتتو مناا ت يتتوم  30أي ول/وتتبامرب أصتتلف ةتتي ا لتتدا ماستتر خدمتتس ذابلتتس
صتتغري جمتتاور لتنلةتتس الكتتذراي متترت ةتتي الفتتلال التثلت الةتتتا ا كتترو انتتى أةتتد أكثتتر
ا راكز الاساريس نشاواً منى س ا لدا ذخريح جم ولس يأكا َد أوتا صتارو تري مو يجتى أأو تق متن
ةاا الباشام وأال الما وامرأح واةدح نالستسً إلصتا ا ا شت ايا وأصتلبم أم الغالمتني أيضتاً
رتتروح وفلفتتسم وا ةتتافس الوا كتتس تتني ةتتاا الباشتتا وةتتي ا لتتدا عتتي عتتو  1.5كل تتوم م وو تتم
و تتوا ااستتوم مل يتتتن عنتتاك ةتتي الفتتلال أو ةواللتتى أو وجتتون عةتتترو وعتتو ةتتي يتتاوو
وتاناً من األ لس األرملنلس احملايدح اورح البسم وبشري وبلكس ااسوم وانافاي أو وجون عةترو
إىل أ اجلماع تا ا ة ت س تتد اربتب تتم جرأ تتس ا تتر ا امث تتس بوجل تتى ااسم تتا إىل و تتتا
مدنلني (ا رج نفةى الف رح )20م
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 -73و  6بشرين األول/أكاو ر أأو تم عتدح ذختا ر جم ولتس يأكا َ تد أوتا م تذوفا متداف
ج نا من منى س ةاا ال ار كد صالح ال ر و م لل فاصا م وو اً عامتس بضتا ماتاجر
منى تس اجلمل لتس تي ا لتدا م وا ةتافس الوا كتس تني ةتي ةتاا
ومىاعا شارا اوتندرو
ال ار وةي ا لدا عي را تس مةتس كل توم ا م وأاتل عتذا ااستوم أكثتر متن  12متدنلاً متن
ونمتر الكديتد متن ا اتاجرم ومتداف
لن ا امرأح ووفلم وأصلف أكثر من  70مدنلاً آخرين رروح أ
ج نا عي أو س ري ن ل س و ري مضبووس ااد نةبلاً إذ بى ق أنا لف از ري مو يج س ذا
نا ىر بدمريو دره  40م اً ب ريباًم و ةني أ م ر ا ا را اجلويس الاا ل تومس ي
مال ةي ا لدا مباشرح ةي ةاا ال ار فط اواكمال مداف ج نا ع ح مةتافس مةتس
اصتتر ير تتح إىل جرأتتس ا تتر ا امث تتس ااستتوم الكش توا ي ع تتح منى تتس
كل تتوم ا متتن جلتتف َ
ماعولس الةتا ا دنلني (ا رج نفةى الف را )23-20م
 -74وكمتتا عتتو الوات اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتف بتتا هر أيضتاً الكديتتد متتن ا وةتتا
اجلتتزي الغتتر متتن مدينتتس ة تتف ااسمتتا الكش توا لس أ نتتاي الف ت ح ا شتتمولس
الاك لملتتس والىتتال
اوواكراضم و  2بشرين الثا /نوفمرب أو م اجلماعا ا ة س ذا عاو تري مباشترح
ع تتح ك لتتس الك تتوم اإلنةتتانلس رامكتتس ة تتف ةتتي الفر تتا ف ا تتم وتتالباني ع تتح األ تتلم و بلتتل
الةتاعس  11متن صتتباح يتوم  20بشترين الثتا /نوفمرب أو تتق م تاب و بتتا كو جلماعتا مةت س
ةتتاا ال اتتر ص تواريخ تتري مو يج تتس ع تتح ةتتي الفر تتا فاصتتا م الفنتتاي ات فتتي
وموجتتونو
دروس الفر ا او ادا لس ومبىن با كاً ل مدروس ما أنج إىل ال وبكس أوفتال ع تح األ تل وإصتا س
إةتدج البنتتا رتتروحم و  28بشترين الثتتا /نوفمرب عااتتم ااعتتا مةت س مدروتتس ا تتامو
ومدروتتس جمتتاورح اجلمل لتتسم وعتتاىن والتتف واةتتد ع تتح األ تتل عمتتره  18عام تاً متتن جتتروح متتن
الش ايا ولونى وكبده ور الى وما نالسسً لذلكم

سابعا -حي الشيخ مقصود
هجمات بالصواريخ ومدافع الهاون
 -75كد ف ح وجلتزح متن ةتدو اونافااتس اجلم وريتس الكر لتس الةتوريس انةت بم ال توا
ا توملتتس عتتام  2012متتن ا نتتاوق التتيت ب ىن تتا أ بلتتس كرنيتتس متتال الب تتد متتن أجتتل ال كلتتز
ع ح بىتورا الاتراا التيت أع بتم ذلتكم ومنتذ ذلتك ا تني تل ةتي الشتلخ م اتون وعتو ةتي
ايتس الشتكف
ي فوق مربفكا ع ح ا افس الشماللس دينس ة ف وا كاً ًم وتلىرح وةتدا
الترنيتتسم و تتول نلةتتا /أ ريل  2016امتتم ااعتتا مةت س مناو تتس ل تومتتس اىويتتق ا تتي
ذو األ بل تتس الترني تتس م تتن الش تتمال والش تترق والغ تتر ج بك تترض ا تتي ك تتد ذل تتك لة ةت ت س م تتن
ااسمتتا م وم ت بنتتافح ال توا ا واللتتس ل تومتتس ع تتح ً لتتق الةتتلىرح ع تتح اجلتتزي الشتتر ي متتن
مدينتتس ة تتف وةاتتارعا اتتذا اجلتتزي شت د ةتتي الشتتلخ م اتتون وتتلالً متتن ااسمتتا ا اكمتتدح متتن
جانت تتف اجلماعت تتا ا وجت تتونح الري ت ت الغت تتر ت تتف وكت تتذلك اجلماعت تتا ا رببىت تتس مبسموعت تتس
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فتتا ة تتف (ان تتر الف تترح  62أعتتاله) اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتفم و اتتر الن تتر عتتن
عسمتا الاتواريخ ا و يج تتس اتتد ا نتاوق ا اعولتتس ا تتدنلني فتتط نتريا ال ناصتتس متتن نتتانق ن ل تتس
الااويف من موا با كس ل سماعا ا ة س اجلتزي الشتر ي متن مدينتس ة تف تد بةتببم
ةدو إصا ا عديدحم وما زال الوا اإلاايل اجللف الذو يةلىر ع لى األكران ما الً
إذ يوجد ن ص شديد ا لاه والت ر اي ويكلس مك ا الةتا ع ح مولدا الت ر اي واآل ارم
 -76و  9آ /أ ةتىح أل تتح ا تد رفتتس عم لتتا فتا ة تتف الرا تتد ياوتر عبتتد التترةلا
لانتاً أ ةتتا فلتتى ع تح أ ا تتاال اجلماعتتا ا ةت س وتتو ينتتا ا متن األكتران ةتتي الشتتلخ
م اتتون ذاك تراً الا ديتتد أوتتا لتتن تتدوا متان تاً يتتدفنو فلتتى موبتتاعا ة تتف م وابتتا الرا تتد
اي تتس الش تتكف الترني تتس ا تتل م تتاب ي اجلماع تتا ا ة ت س و الاك تتاو م ت
عب تتد ال تترةلا وة تتدا
ال توا ا واللتتس ل تومتتس ختتالل الاتتل م و لنمتتا بنا اتتم ااسمتتا ا و يج تتس اتتد ةتتي الشتتلخ
م اون أ ناي الف ح ا شمولس الا رير ( ا ارنس م األو ا الةا س أ ناي الكام ةبف ا اتار)
كانم عتذه عتي ات فلتس التيت امتم اتو ا اجلماعتا ا ةت س تااسوم شتتل ماكمتد ع تح
أعتتاي اجللتتف التتترنو ا اعولتتس ا تتدنلني متتا أنج إىل اتتل وبشتتويى الكشترا متتن ا تتدنلنيم وعتتذه
األفكتتال بشتتتل جرأتتس ا تتر ا امث تتس شتتن عسمتتا ع تتح وتتتا متتدنلني (ان تتر ا رفتتق األول
 ]Annex Iالف رح )20م
 -77و كلتتد تتر يتتوم  7أي ول/وتتبامرب كتتا وبلتتف يةتتري وري تتى إىل منزلتتى عنتتدما أصتتا
وا تتل متتن وتتبكس ص تواريخ تتري مو يج تتس ةتتي الشتتلخ م اتتونم وأصتتا ا نتتا متتن الا تواريخ شتتارعاً
وتنلاً لنما أصا م اتمةس األخرج مبا ٍ جماورح اارارم وأ غم كتد ذلتك ا اتانر الكةتتريس
رج أ بتو الاواريخ تد ىكتم مةتافس
الاا كس لوةدا
ايس الشكف الترنيس الىبلف انى يأ ه
ووي س انىال اً من ةي كفتر ترح التذو بةتلىر ع لتى اجلماعتا ا ةت س ريت ة تف ع تح
كد وبكس كل وم ا ب ريباً من ا تي ا ضتارم وعتاىن وبلتف آختر عتو جتراح األوفتال الوةلتد
ةتتي الشتتلخ م اتتون ذلتتك الو تتم متتن إصتتا ا ماكتتدنح الاتتدر ةتتبف الش ت ايا ج بتتو ه
وعو وري ى إىل منى س جمتاورح خااتكس لةتلىرح ا تومتس متن أجتل الكتالوم وعتاىن ال تس رجتال
ااَتتس ال ريبتتس متتن
آختترو متتن جتتروح مكادلتتس و بشتتتل خى تراً ع تتح ا لتتاحم وكانتتم ا نى تتس ا َ
مدروس ياوني ياوني والةوق الغر منى س ذا وا وتت وب ت ع تح مةتافس كل توم واةتد
ايس الشكف الترنيسم
ع ح األ ل من أ ر خط ل سب س وللح هبا وجون عةترو لوةدا
 -78و عتو الةتاعس  4متتن صتباح يتتوم  8بشترين األول/أكاتتو ر أصتا صتتارو تري مو يجتتى
شت س أوتترح متتن وتتاس أفتران جممت وتتت تتال ر متتن وتتوق خضتتار الشتتارا ر تتا  10اجلتتزي
الغتر متتن ةتتي الشتتلخ م اتتون ووت ط الاتتارو إةتتدج تتر الشت سم ويأكا َ تتد أ الاتتارو
تد انى تتق إمتتا متتن ةتتاا ال اتتر أو متتن منتاوق اا تتك اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتفم وأاتتل
ا تتال صتتا وخالاتتى ةتتبف اإلصتتا س شت ايا الترأس إىل جانتتف شت ل س الاتتام وأصتتلبم
أيضاً األم واجلدح رروح شديدح ر ا أوما د بكافلاا كد ذلكم وأخرب الةت ىا احمل لتس أةتد
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الش ون ا الاواريخ ا ةا َدمس كا وواا م واةتدم ومل بتتن بوجتد موا ت عةتتريس
ا تا م

ذلتك

ثامنا -ريف حلب
الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية
أورم التتتربج ( تتاجلزي الغتتر متتن اف تتس ة تتف) أ
 19أي ول/وتتبامرب ةتتد
-79
عوام من اجلو اف س با كس لألما ا ا دح/ااالل األ ر الكر الةورو ما بةتبف م اتل متا
و ي ل عن  14مدنلاً من الكام ني جمال ب دت ا كونس وإصا س  15ش ااً آخرين ع ح األ تل
طصتتا ا م وأنج ااستتوم أيض تاً إىل بتتدمري  17شتتاةنس ومك تتا أ ذيتتس وأنويتتس ومال تتح وإمتتدانا
ااس لألأور اجلزي الغر من اف س ة ف اتاا لةلىرح اجلماعتا ا ةت س مبتا
أخرج خم ي
ذلتتك األبتتار وأ تتنيم و تتد تتدأ ااستتوم ك تتد ف ت ح وجلتتزح متتن إصتتدار ال لتتانح الكامتتس ل توا
ا ة س الةتوريس لانتاً يأك تن انا تاي و ت إوتالق النتار التذو كتا وتارياً منتذ  12أي ول/وتبامربم
اجلم وريتتس الكر لتتس
و كتتد ذلتتك ااستتوم أع نتتم األمتتا ا ا تتدح بك لتتق ال ت وافتتل ا ةتتاعدا
الةوريس()5م
 -80وكانم ال اف س ا تونس من  31شاةنس د وافر من ا ناوق اتااكس لةلىرح ا تومس
مبكرفتتس وإذ أمةتتبق متتن الةت ىا ا توملتتس ووصت م دايتتس فت ح متتا كتتد ال تتر إىل مةتتاونا
اا تتالل األ تتر الك تتر الة تتورو أورم الت تتربج وع تتي تتدح كان تتم بة تتلىر ع ل تتا اجلماع تتا
ا ة ت سم وكتتا ا ةتتاونا ي ت ع تتح الىريتتق تتني األبتتار وة تتف وع تتح مةتتافس كل تتوم واةتتد
ب ريبتاً متتن أورم التتتربجم و تتالن ر إىل أنتتى مل يوجتتد ا ةتتاونا متتتا يتفتتي جلملت الشتتاةنا
انا تتر كتتل الشتتاةنا ع تتح اماتتدان الىريتتقم وأشتتار كتتل الشت ون إىل أ م تتاب ي اجلماعتتا
ا ةت س تتد اوتتا دموا الىريتتق ل ن تتل ر تتا أ أةتتداً مل يتتتن يك تتا أ عتتذا كتتا عتتو الوا ت يتتوم
و وا ااسومم و د أنتر ال الش ون أ بتو مركبا اجلماعا ا ة س د راف م ال اف سم
 -81ولدج الوصول إىل ا ةاونا عو الةاعس 30و 13دأ مو فو ااالل األ ر الكتر
الةورو بفريي الة متن الشتاةنا و فرزعتا متن أجتل الاوزيت م وأشتار النتاجو متن ااستوم
إىل أوتا رأوا وتتا را فتتوق ا نى تتس ولتتتن ا اوتامروا الكمتتل ألوتتا اف اتوا أ الىتتا را كانتتم
برا تتف و ت إوتتالق النتتارم وأصتتدر اوًتتان الرووتتي وة تاً بةتتسلل فلتتديو يأ تتر وتتا رح مةت يتريح
روولس برصد ال اف سم
_______

()5

 17كتانو األول/نيةتمرب  2016تتام جم تح ً لتتق مكتني متتن األمتني الكتتام ل ا لتق
ع تتح ال اف تتس اإلنة تتانلس نش تتر م تتص وو تتانااجابى وع تتو ما تتاح ع تتح ال ت ترا طو
summary-of-un-headquarters-board-of-inquiry-reportم

__________

ااستتوم التذو أشتن

https://dpa-ps.atavist.com/
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 -82وعند رو الشمح عتو الةتاعس 30و 18جترج ًتذير عمتال ب تدت ا ةتاعدا
اإلنةانلس عرب ج از الالو تي اللدوو (وعو وول س بأةا َدم شتل شا لن ل ًذير من عسوم
ا نى سم ج ع ا الكام و كد ذلك أ وا را مروةلس كانم بىري
وشلك) من وجون وا را
اجاه ا ةاونام و د دأ ااسوم كد ذلك و م اري أو عو الةاعس 10و19م
 -83و دمم الروايتا التيت ةتاعتا النتاجو و تريعا متن األشت ا ا ااترين رتوار ا تتا
وصتتفاً ماة ت اً ل ستتوم اعابتتاره بتتتو متتن تتال مراةتتلم األوىل عتتي أ الىتتا را ا روةلتتس تتد
أوت ىم راملتتل مافستترح أصتتا م ا ةتتاونا ومنتتزل أوتترح تتال ر منتتىم و كتتد ذلتتك مباشتترح انتتدف
الناس إىل مةرح ا تد ةتاعدح اجلرةتح ولتتن ا أجتربوا ع تح اونةت ا والب تش عتن متتا
ي ساو إللى عندما رجكم الىا را ا روةلس وأل م نفكس انلس من الرباملل ا افسرح (ان تر ا رفتق
األول  ]Annex Iالف ت تترح )49م و و ت تتم وة ت تق امت تتم وت تتا را أوصت تتفم اوت تتا وت تتا را
ووخوو نفا س شن عسما بةببم م ال الكديد من الكام ني جمال ب تدت ا ةتاعدا م
وأخرياً أو م الىا را مدافك ا الرشاشس ع ح الناجنيم
وشتتوعوا ال تتالمم و تتد
 -84و تتدم النتتاجو وصتتفاً شتتاعد متتن الفتتزا عنتتدما أاتتل الكتتام و أ
ومتتن اوتتاىاا الف ترار فتتر إىل موا ت جمتتاورح ر تتا أ
اوتتامر ااستتوم تتدح  30ن ل تتس ع تتح األ تتلم َ
ااسوم مل ي ك ب ريبتاً أو شت ص نو إصتا سم و كتد ااستوم انتدف ا ن تذو إىل مةترح ا تد
للسدوا الكديد من اجلثش اليت بف ا كض ا إىل ةد ومح عويا ا لنما كا أش ا آخرو
د ف دوا أوراف ام واوامر عم لس الب ش عن اجلثش ووال اللوم الاايلم
 -85واونعاي الاانر عن الض ايا ومفانه أ ااسوم كا عبارح عتن اتر س جويتس عتو انعتاي
يدعمتتى ب لتتلا أجتترو ل مو ت مبتتا ذلتتك ً لتتل ايتتا ال نا تتل اجلويتتس والاتواريخ ا وي تتس ذلتتك
ا و كما بدعمى الاتور الةتاب لس التيت بب هتني أ الاتا ري النتاجا عتن ااستوم ياىتا ق مت اوتاكمال
ذخا ر م ذوفس من اجلو()6م
تاكم س مال متتس وجتتى ختتا ل ستتوم ع تتح ا ركبتتا تتري ا ا ت هف س
 -86وكانتتم التتذخا ر ا ةت َ
واألفرانم إذ بشري الاتور الفوبو رافلتس ا يدمتس متن الشت ون إىل أنتى تد اوتا أ دم ااستوم الكديتد
م تتن الات تواريخ ج تتو أرض تتري ا و يج تتس ا ض تتانح لألفت تران م تتن وت تراز  S-5CBوا ناَس تتس اوً تتان
الرووتتي إىل جانتتف نب تتس عن ونيتتس واةتتدح ع تتح األ تتل متتن الة ة ت س  RBK-500م تتاح متتن اجلتتو
وًاوو ع ح ا ا من الذخا ر الفرعلتس و نب اتني ع تح األ تل متن ال نا تل اجلويتس تري ا و يج تس متن
و تراز OFAB 250-270م وأا تتك الةتتالح اجلتتوو الةتتورو ال ت عتتذه األو ت س اتتمن بروتتاناىم
والاواريخ من وراز  S-5CBاحمل يم س ذخا ر مةماريس يأ اتد هبتا أ بأةتا َدم اتد ا ركبتا تري
ا اتتف ي س واألف ترانم واوتتاكمال التتذخا ر الفرعلتتس اتتد عتتد يشتتغل منى تتس واوتتكس مثتتل اف تتس متتن
ال وافل عو أيضاً أمر ياىا ق م عسوم خمىط لى يةا د مركبا ماباعدح كضت ا عتن كتلم
__________
_______

()6
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فالذخا ر ا َرجَ س ا ذوفس من اجلو والتذخا ر متن الة ةت س ( OFABال نا تل الكن ونيتس التيت بنفستر
مبالمةتتس اا تواي) مال متتس ووتتا دا األف تران وا ركبتتا تتري ا ا ت هف س وا بتتا م ويبتتدو أنتتى م تا أ
ش تتن ااس تتوم او تتا دام الرشاش تتا
او تتانفد الى تتا را خمزوناب تتا م تتن األوت ت س او تتامر
فاوالم أمد ااسوم وبةببم زيانح أارار ا دنلني إىل أ اح ةدم
 -87وباف تتق ب تتارير الا تتذير ا بت تتر والا تتور الة تتاب لس (ص تتور الاوا ت ت اوص تتىناعلس) وشت ت انح
الش ون وأنلس الىف الشترعي ا يمكتس مو ت ااستوم والبلانتا ا يدمتس متن التدول األعضتاي مت
تورط ال توا الة تتوريس ااس تتومم إذ كانتتم بوج تتد و تتم
اوتتاكمال ذخ تتا ر م ذوف تتس متتن اجل تتو وب ت ه
ااس تتوم ف تتوق أورم الت تتربج وةوا تتا و تتا را و تتوخوو عسومل تتس م 24و تتوريس وع تتح األ تتل و تتا رح
واةدح ورمبا وا ربا مروةلاا وتورياا متن وتراز Mi-8م ومل بةتا دم أو متن وتا را الا تال
أو س ع ح امادان  50كل وم اً من مو ااسوم ومل بوجد ال ر من ا تا وا را عسوملس
روولس أ ناي ذلك ااسومم
 -88فانواا الذخا ر ا ةا َدمس وابةاا ا نى س ا ةا دفس ووتول فت ح ااستوم بشتري الك تا
بكمتد
إشارح ويس إىل أ الةالح اجلوو الةورو تد خىتط ل ستوم د تس ونفتذه وةشتلس هبتد
ه
إعا س بة لا ا ةاعدا اإلنةانلس واوا دا الكام ني جمال ب دأ ا مبا يشتتل جترا ا ا تر
ا امث تتس بكم تتد ااس تتوم ع تتح الك تتام ني جم تتال اإل ا تتس اإلنة تتانلس وا رم تتا م تتن ا ة تتاعدا
اإلنةانلس واوا دا ا دنلني (ان ر ا رفق األول  ]Annex Iالف ربا  34و)35م

تاسع ا -إعادة االستيالء على الجزء الشرقي من مدينة حلب
 -89كتا يتتوم  27بشترين الثتتا /نوفمرب عتتو دايتتس ً لتتق ال توا ا واللتتس ل تومتتس تاوتتف
ع تتح أرض ا كركتتس اجلتتزي الشتتر ي متتن مدينتتس ة تتفم فك تتف اووتتالالي ع تتح األةلتتاي الشتتماللس
فا م ال وا ا واللس ل تومتس النةتاي عتن الرجتال وأأخضت األختريو لكم لتا فترز ونأ تل متن
أةتتدن متتن ا ع تتح أوتتا م تتاب و إىل مراكتتز اةاستتازم وجنتتد ال توا الةتتوريس كث ترياً متتن الرجتتال
ا اب ني (ان ر ا رفق األول  ]Annex Iالف رح  )52ون م عتذه ال توا عتو  5 000شت ص
إىل خمتتلا ج تربينم ج فأتترز النتتاس متتن جديتتد جتربين وأأل تتي ال تتبل وة تاً ع تتح رجتتل واةتتد
ع ح األ لم وما زال متا وجونه ري مكرو (ا رج نفةى الف را )30-28م
ال تتور أوا تتل ك تتانو األول/
 -90واو تتامر الا تتارير ال تتيت با تتد ع تتن اونا اك تتا
نيةت تتمرب الو ت تتم الت تتذو عت تترب فلت تتى األش ت ت ا ا شت تترنو ناخ ل ت تاً إىل منت تتاوق ض ت ت لةت تتلىرح
ا تومتتسم وً ت هد الكتتام و ا تتال اإلنةتتا وا و فتتو الىبلتتو ومو فتتو التتدفاا ا تتد عتتن
ور خىر أكرب مفانه اعا ال ال س من الكام ني ا ال اإلنةا وعدح أفران م لمني ةتي
جبتتل تتدرو اعاأتتربوا م يتتدين ل سماعتتا ا ةت سم و  13كتتانو األول/نيةتتمرب اعاأ تتل وبلتتف
ال تتور ب تتارير بفلتتد الاسنلتتد ال ةتترو
وزوجاتتى شتتتل بكةتتفي عنتتد ن ىتتس بفاتتلسم واوتتامر
و تتد ةتتد م أك تترب عم لتتس منف تترنح ل اسنلتتد  11ك تتانو األول/نيةتتمرب عن تتدما أجنتتد ش تتتل
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ةتترو را تتس  200رجتتل ب ت اوح أعمتتارعا تتني  19و 25عام تاً كتتد أ نخ توا م ت أوتترعا اجلتتزي
الغر من مدينس ة فم
 -91و الف ح من أواخر بشرين الثا /نوفمرب وةىت اونا اي من عم لا اإلختالي كتانو
األول/نية تتمرب ام تتم ال توا ا والل تتس ل توم تتس انفل تتذ عم ل تتا إع تتدام ع تتح و تتبلل اونا تتامم
وم تتم عتتذه ةتتاو جنتتون وتتوريني ا توا أ تتارهبا ا اكتتاوفني م ت اجلماعتتا ا ة ت سم و امتتم
ال وا ا واللتس ل تومتس أيضتاً طعتدام زوجتس أةتد تانح اجلماعتا ا ةت س وا ناتى أ نتاي تاولا ا
الكبتتور إىل اجلتتزي الغتتر متتن مدينتتس ة تتفم و كتتانو األول/نيةتتمرب أفتتان الا تتارير أ أ ر تتاي
م اب ني با كني ل سلس الةورو ا ر من لن ا نةاي ومةنو د أا وا ةاا ال ارم
أواوتتط كتتانو األول/نيةتتمرب أو فتتم ال توا
 -92وأ نتتاي عم لتتا اإلجتتالي التتيت جتتر
ا والل تتس ل توم تتس ال تتس م تتاب ني ب تتا كني جلماع تتا مةت ت س وع تتا خ تتارو و تتاةس ال ا تتال وكب تتم
أيدي ام و ام م ابل را طوالق و ا ناريس عند اولا ا اعا الى متا نفت اجلنتون إىل إوتالق
النتتار ع تتح الرجتتال األر كتتسم وأ نتتاي عم لتتا اإلجتتالي تتام متترح أختترج كتتل أفتران ال توا ا واللتتس
ل توم ت تتس اسنل ت تتد الرج ت تتال وك ت تتذلك الفال ت تتا الب ت تتالغني م ت تتن الكم ت تتر  16عامت ت تاً (ا رجت ت ت نفة ت تتى
الف تترح  )53ووب توا ا ما تتتا ا َتتح عن تتا مبتتا ذلتتك الن تتون وا تتوعرا وا واوتتلف احملمولتتس
وااواب احملمولس (ا رج نفةى الف رح )31م
بوصل ا تومس إىل ابفاق إجالي م اجلماعا ا ةت س أواوتط كتانو األول/
 -93و كد ه
نيةمرب نأ ل وتا اجلزي الشر ي من مدينس ة تف ةتافال ةتوملتس وةتافال خاصتس إىل
إنلف لنما فر آخترو إىل اجلتزي الغتر متن مدينتس ة تفم ومل يأتا ألةتد خلتار الب تاي منزلتىم
وكستتزي متتن عتتذا اوبفتتاق جتترج إجتتالي أكثتتر متتن ألت شت ص متتن الفوعتتس وكفريتتا إىل اف تتا
ة ف وورووس و ص والالذ لسم وم مواف س األورا ا ا ار س ع ح اإلجالي من اجلزي الشر ي
من مدينس ة ف ألوبا او ابلسلس  -وللح من أجل اما أمن ا دنلني أو أل راض الضترورح
الكةتتتريس ا املتتس وعتتو متتا يةتتم ةلتتل اآلو  -فتتط ابفتتاق اإلجتتالي عتتن ة تتف ير تتح إىل
جرأس ا ر ا امث س الاشريد ال ةرو (ا رج نفةى الف ربا  50و)51م

عاشرا -االستنتاجات
 -94ارتكبت ت األطت تراف ف تتي معر تتة حل تتب انتها تتات خطي تترة للق تتانون ال تتدولي لحق تتوق
اإلنسان وللقانون الدولي اإلنساني ترقى إلى جرائم حرب .وبالنظر إلى أن القتوات المواليتة
للحكومة هي والجماعات المسلحة قد قاتل متن أجتا الستيطرة علتى الجتزء الشترقي متن
مدينة حلب ،فإن المدنيين الذين انوا موجتودين فتي دائترة القتتال قتد تار توا مع عرلتين علتى
نحو متزايد النتها ات متكررة من جانب جميع األطراف.
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 -95وقتتد قام ت القتتوات الحكوميتتة والقتتوات المتحالفتتة معهتتا ،التتتي لجتتأت إلتتى حملتتة
طوقت الجتزء الشترقي متن مدينتة حلتب ،باستت دام
جوية من ع
سقة مقترنتة بوجتود قتوات بريتة ا
أستتاليب وحشتتية إلجبتتار الجماعتتات المستتلحة علتتى االستستتالم .وفتتي الوقت نفست  ،حتترم
الحصتتار المبتتروب المتتدنيين متتن حريتتة التنقتتا ومنتتع الستتلع األساستتية  -بمتتا فتتي ل ت
إمتتدادات األيذيتتة واإلمتتدادات الطبيتتة  -متتن دختتول المدينتتة .واستتت دام القتتوات المواليتتة
للحكومة ألستلوب ااالستستالم أو التجويتعا هتذا ،التذ استتا ل
عما علتى نطتاق واستع طتوال
الص ترا  ،قتتد ثب ت أن ت تتارثي فتتي حالتتة المتتدنيين ولكن ت نتتاج متتن حي ت االستتتيالء علتتى
األرالي الواقعة تح سيطرة المعارلة.
 -96وفتتي حتتين أن الحرمتتان متتن اإلمتتدادات قتتد ياجبتتر فتتي نهايتتة المطتتاف الجماعتتات
المسلحة على االستستالم ،فمتا ع عجتا بتحقيتق هتذه النتيجتة هتو البتربات الجويتة الستورية
والروستتية اليوميتتة التتتي أودت بحيتتاة المألتتات متتن األشت ا ودمتترت البنيتتة التحتيتتة المدنيتتة
الحيوية .و ان األداة الرئيسية هنا هي عمليات القصف التي دمرت جميتع المستشتفيات
في الجزء الشرقي من مدينة حلب أو أخرجتهتا متن ال دمتة بحلتول تانون األول/ديستمبر.
ولم ياكتشف وجود أهداف عسكرية فتي منطقتة مستشتفى أو حولهتا فتي أ متن الحتواد
التي حقق فيها لجنتة التحقيتق ،متا لتم تو عجت أ تحتذيرات قبتا أ هجتوم بعينت حستب
اشتراطات القانون التدولي اإلنستاني .وفبتالا عتن لت  ،فتإن تون المستشتفيات اتهتا قتد
قاصف على نحو متكرر ختالل فتترتين نمنيتتين محتددتين  -همتا الفتترة متن أواختر أيلتول/
ستتبتمبر إلتتى أواستتط تش ترين األول/أ تتتوبر وفتتترة أواستتط تش ترين الثتتاني/نوفمبر - 2016
إنما يشير بقوة إلى أن القتوات المواليتة للحكومتة قتد ارتكبت جترائم الحترب المتمثلتة فتي
االستهداف العمد ألعيان محمية ولعاملين طبيين محميين ووسائا نقا طبية محمية.
 -97وف تتي واح تتدة م تتن الهجم تتات األ ث تتر فظاع تتة الت تتي اش تتن أثن تتاء الفت تترة المش تتمولة
باالستعراض ،وقتع هجتوم جتو علتى قافلتة إنستانية ،متا تستبب فتي مقتتا  15ش صتا متن
العتتاملين فتتي مجتتال اإلياثتتة وتتتدمير إمتتدادات اإلياثتتة التتتي تشتتتد الحاجتتة إليهتتا .وتشتتير
الوستتائا واألستتاليب المستتت دمة والظتتروف التتتي ال تطالع فيهتتا بتتالهجوم إلتتى أن القتتوات
السورية قد سع إلى تعمد إعاقة تسليم المساعدات اإلنسانية .وبموجب القتانون التدولي
اإلنستتاني ،يتمتتتع العتتاملون فتتي مجتتال تقتتديم المستتاعدات بالحمايتتة وال يجتتون استتتهدافهم
بهجوم .وباست دام القوات السورية لذخيرة مقذوفة من الجو وهي تعلم بوجود عاملين في
مجال اإلياثة اإلنستانية يعملتون فتي لت الموقتع ،تكتون هتذه القتوات قتد ارتكبت جترائم
الحتترب المتمثلتتة فتتي تع جمتتد مهاجمتتة العتتاملين فتتي مجتتال اإلياثتتة اإلنستتانية والحرمتتان متتن
المساعدات اإلنسانية ومهاجمة المدنيين.
 -98وتتتداول التقتتارير عتتددا هتتائالا متتن االدعتتاءات عتتن استتتعمال الكلتتور أثنتتاء حصتتار
الجزء الشرقي من مدينة حلب .وفتي حتادثين اثنتين علتى األقتا ،أستقط القتوات الستورية

28

GE.17-01592

A/HRC/34/64

من الجو قنابتا لتور ،متا أستفر عتن وقتو إألتابات ألشت ا متدنيين ،ثيتر متنهم أطفتال.
ما أن استعمال الكلور ،بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود هتدف عستكر ألتحي ،
هو أمر يحظره القانون الدولي اإلنساني العرفي ما تحظره اتفاقية حظتر استتحدا وإنتتا
وت ت تزين واس تتتعمال األس تتلحة الكيميائي تتة وت تتدمير تلت ت األس تتلحة الت تتي تش تتكا الجمهوري تتة
العربيتتة الستتورية طرف ت ا فيهتتا .واستتتمرار القتتوات الستتورية فتتي استتتعمال الكلتتور إنمتتا يتتنم عتتن
اس تتتهتار أل تتارت بااللتزام تتات القانوني تتة الدولي تتة ،م تتا أنت ت يرق تتى أيبت تا إل تتى جريم تتة الح تترب
المتمثلة في شن هجمات عشوائية على سكان مدنيين.
 -99واستتت دم القتتوات الجويتتة الستتورية و/أو الروستتية التتذخائر العنقوديتتة علتتى نحتتو
واستتع االنتشتتار ،متتا تستتبب فتتي قتتتا المتتدنيين وإألتتابتهم .وبتتالنظر إلتتى العتتدد الكبيتتر متتن
الذخائر الفرعية التتي تاطللقهتا تا قنبلتة عنقوديتة ،فتإن استتعمالها فتي منطقتة ثيفتة الستكان
مثا الجزء الشرقي من مدينة حلب يرقى إلى استعمال سالح هتو فتي جتوهره عشتوائي ،متا
تعم تتد ش تتن هجم تتات عش تتوائية مو عجه تتة ل تتد س تتكان
يش تتكا جريم تتة الح تترب المتمثل تتة ف تتي ا
مدنيين.
 -100وبعتد أن خربت القتوات الحكوميتة الحصتار علتى الجتزء الشترقي متن مدينتة حلتتب
بفترة قصيرة ،قامت الجماعتات المستلحة فتي ريتف حلتب الغربتي وفتي الجتزء الشترقي متن
مدينتتة حلتتب بقصتتف حتتي الشتتيخ مقصتتود بقصتتد معلتتن هتتو االنتقتتام متتن الستتكان األ تراد
التتذين يشتتكلون األيلبيتتة فيت  .وأستتفرت سلستتلة متتن الهجمتتات عتتن وفتتاة وإألتتابة أشت ا
تعمتتد شتتن هجمتتات لتتد ستتكان
متتدنيين وهتتو متتا يرقتتى إلتتى جريمتتة الحتترب المتمثلتتة فتتي ا
مدنيين.
 -101وطتتوال فتتترة الحصتتار المفتتروض علتتى الجتتزء الشتترقي متتن مدينتتة حلتتب ،قصتتف
الجماعات المسلحة الجزء الغربي متن مدينتة حلتب قصتفا مستتمرا مستت دمة أستلحة ييتر
مو عجهتتة وييتتر دقيقتتة ،مثتتا الصتتواريخ وقتتذائف الهتتاون المرتجلتتة .و تتان أحتتد أ ثتتر األستتلحة
است دام ا هو ما ياس عمى امتدافع جهتنما .وشتكل طبيعتة األستلحة المستت دمة هتي وعتدم
وجود هدف عسكر في أيلبية الحاالت ترهيبا للجزء الغربي من مدينة حلب بمتا يشتكا
انتها ت تا لمب تتدأ التميي تتز ال تتوارد ف تتي الق تتانون ال تتدولي لحق تتوق اإلنس تتان .ول تتذل ترق تتى ه تتذه
الهجمات إلى جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية لد سكان مدنيين.
 -102وارتكب ت بعتتج الجماعتتات المستتلحة أيب تا ج ترائم الحتترب المتمثلتتة فتتي االمتنتتا
عتتن تونيتتع المستتاعدات اإلنستتانية علتتى الستتكان المحاأل ترين التتداخلين لتتمن ستتيطرتها،
والحرمتتان الفعلتتي متتن حريتتة التنقتتا ،واستتت دام المتتدنيين تتدرو بش ترية ،وإج تراء عمليتتات
اعتقال عشوائي ،واست دام المباني المدنية أليراض عسكرية.
 -103وقد اتسم إعادة االستيالء على الجزء الشرقي من مدينة حلب بممارسة أعمال
انتقاميتتة ،تتان أخطرهتتا هتتو عمليتتات إعتتدام نفتتذها أف تراد القتتوات المواليتتة للحكومتتة ختتار
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س تتاحة القت تتال لمق تتاتلين ت تتابعين للجماع تتات المس تتلحة وعملي تتات قت تتا ألفت تراد أاس تترهم م تتن
المت تتدنيين .وجت تتر القيت تتام بعمليت تتات اعتقت تتال عشت تتوائية ل ش ت ت ا المشت تتتب فت تتي دعمهت تتم
للجماعتتات المستتلحة ،بمتتن فتتي لت أطبتتاء وعتتاملون فتتي مجتتال العمتتا اإلنستاني ،وجتتر
إخبا الرحال والفتيان للتجنيد القسر .
 -104وبعتتد إعتتادة االستتتيالء علتتى الجتتزء الشتترقي متتن مدينتتة حلتتب ،توألتتل الحكومتتة
والجماعات المسلحة إلى اتفاق أد إلى إجتالء الستكان المتبقتين .وبموجتب شترو هتذا
االتفتتاق ،التتذ جتتاء فتتي إثتتر اتفاقتتات مماثلتتة ستتابقة متتن بينهتتا تل ت المنطبقتتة علتتى داريتتا
وستتم للكثي ترين
والمعبتتمية فتتي غب/أيستتطس  ،2016لتتم ياتتت للمتتدنيين خيتتار البقتتاء .ا
باالنتقال إلى الجزء الغربي من مدينة حلب ،بينمتا ناقتا ارخترون إلتى إدلتب حيت يعيشتون
دون تتتوافر أولتتا معيشتتية مالئمتتة وفتتي حالتتة ختتوف متتن وقتتو هجمتتات فتتي المستتتقبا.
وترقى هذه االتفاقات إلى جريمة الحرب المتمثلة في التشريد القسر للسكان المدنيين.
حاد عشر-

التوأليات
 -105تقتدمم لجنتتة التحقيتق التوألتتيات التواردة أدنتتاه ،مستتند اة فتتي لت إلتتى النتتائ التتتي
خلص إليها.
 -106توألي اللجنة بأن تقوم جميع األطراف المتحاربة بما يلي:
االمتثتتال اللتزاماتهتتا بموجتتب القتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان والقتتانون
(أ)
الدولي اإلنساني ،بما في ل االمتنا عن أ هجمات عشوائية ويير متناسبة؛
( ) إنهتتاء جميتتع حتتاالت الحصتتار ومتتا يتصتتا بهتتا متتن استتتراتيجيات ،بمتتا فتتي
ل التجويع والحرمتان متن الحصتول علتى المستاعدات اإلنستانية ،بمتا فتي لت األيذيتة
والمياه واألدوية ،والتي تؤثر بصورة رئيسية على المدنيين؛
(و) االمتنا عن إبرام أ اتفاقات فتي المستتقبا ينتت عنهتا التشتريد القستر
للسكان المدنيين لغرض تحقيق مكاسب عسكرية؛
(ن)

إجراء تحقيقات في سلوك قواتها وإعالن نتائ التحقيقات على الم .

 -107توألي اللجنة بأن تقوم حكومة الجمهورية العربية السورية بما يلي:
تت تتوفير األولت تتا المعيشت تتية المالئمت تتة وارمنت تتة ل ش ت ت ا الت تتذين جت تتر
(أ)
إجالؤهم من الجزء الشرقي من مدينة حلب والذين يعيشون ارن في المناطق التي تسيطر
عليها الحكومة؛
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( ) الستتماح لمتتن ي تتتارون العتتودة إلتتى ديتتارهم فتتي الجتتزء الشتترقي متتن مدينتتة
حلب بأن يفعلوا ل في أمان ،مع احتفاظهم بجميتع حقتوق الملكيتة ال األتة بهتم ودون
خوف من االنتقام أو التمييز؛
(و) ل ت تتمان حص ت تتول مجتمع ت تتات الس ت تتكان المحاألت ت ترين عل ت تتى المس ت تتاعدات
اإلنس ت ت تتانية ،امتث ت ت تتاالا لقت ت ت ترارات مجل ت ت تتس األم ت ت تتن  ،)2014(2165و،)2014(2191
و ،)2015(2258و)2016(2328؛
(ن) إنهاء جميع الهجمات على العاملين في مجال تقديم المستاعدات وعلتى
المنشآت اإلنسانية ،بمن في ل العاملون الطبيون والمستشفيات ووسائا النقا.
 -108توألي اللجنة بأن تقوم الجماعات المسلحة بما يلي:
التبتترؤ متتن العناألتتر المتطرفتتة وممارستتة نفو هتتا علتتى نحتتو فعتتال متتن أجتتا
(أ)
االمتثال للقانون الدولي؛
( ) السماح بحرية التنقا أمام أفتراد المجتمعتات المحليتة التذين يعيشتون فتي
األرالي ال التعة لستيطرتها ،عتن طريتق وستائا متن بينهتا االمتنتا عتن استت دام المتدنيين
درو بشرية؛
(و)

وقف القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

 -109توألي اللجنة بأن يقوم المجتمع الدولي بما يلي:
تعزيز الجهود الرامية إلى لتمان المستاءلة ،بوستائا متن بينهتا دعتم إنشتاء
(أ)
غليتتة دوليتتة محايتتدة ومستتتقلة للمستتاعدة فتتي التحقيتتق بشتتأن األش ت ا المستتؤولين عتتن
الجرائم األشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منتذ
غ ار/مارس  ،2011وفق ا لقرار الجمعية العامة 248/71؛

( ) دعتتوة ارليتتة المستتتقلة ،متتتى بتتدأت عملهتتا ،إلتتى أن تجمتتع ،علتتى ستتبيا
األولويتة ،مزيتدا متن األدلتة والمعلومتات بشتأن الجترائم التتي وثعقتهتا لجنتة التحقيتق فتي هتتذا
التقرير؛
ب توريد األسلحة إلى األطراف المتحاربة و ب انتشتار هتذه األستلحة،
(و)
وخاألة الذخائر العنقودية واألسلحة الحارقة ،التي تتسم بطابع عشوائي عند استعمالها في
المنتتاطق المستتكونة بالمتتدنيين ،وتش تتكا خط ترا علتتى المتتدنيين ط تتوال ستتنوات بعتتد انه تتاء
األعمال العدائية؛
(ن) حت جميتتع التتدول األعبتتاء علتتى تعزيتتز اإلطتتار القتتانوني التتدولي المتعلتتق
بحماي تتة الم تتدنيين ،بوس تتائا منه تتا التص تتديق عل تتى المعاه تتدات ات الص تتلة ،مث تتا اتفاقي تتة
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التتذخائر العنقوديتتة واتفاقيتتة حظتتر أو تقييتتد استتتعمال أستتلحة تقليديتتة معينتتة يمكتتن اعتبارهتتا
مفرطة البرر أو عشوائية األثر؛
(ه) دع تم مواألتتلة العمليتتات والمفاولتتات السياستتية الهادفتتة إلتتى إنهتتاء الص ترا
السور  ،وخاألة جهود المبعو ال ا ل مين العام إلى سوريا ،من أجا مواألتلة المباحثتات
السياسية وفقا ل ارطة الطريق المنصو عليها في قرار مجلس األمن .)2015(2254
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Annex I
Applicable law
A.

Background
1.
During the period under review, the Commission notes that the intensity and
duration of the conflict continued to meet the legal threshold for a non-international armed
conflict.1 With this determination, the Commission applied international humanitarian law,
includingarticle3commontothefourGenevaConventionsof12August1949“(Common
Article 3”), in its assessment of the actions of the warring parties during hostilities in
Aleppo between 21 July 2016 and 22 December 2016.

B.

Legal regimes in effect
2.
The applicability of international humanitarian law (IHL) does not replace existing
obligations under international human rights law (IHRL). Rather both regimes remain in
force and are generally considered as complementary and mutually reinforcing. Where both
IHL and IHRL apply, and can be applied consistently, parties to a conflict were obligated to
do so. In situations where IHL and IHRL were both applicable, the commission deferred to
the application of IHL under the principle of lex specialis.2 The specific applicability of
each regime is briefly reviewed below.

C.

International human rights law
3.
At all times relevant to this report the Syrian Arab Republic was party to the major
United Nations human rights treaties and a number of optional protocols. 3 The Syrian

__________
1

2

3
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See, e.g., ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997, at paras. 561568; see also ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005,
para. 84.
See Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996
[hereinafter“ ICJ Nuclear Weapons”]. The International Court of Justice ruled that IHL is lex
specialis vis-à-vis IHRL during armed conflicts. The parties must therefore abide by the legal regime
which has a more specific provision on point. The analysis is fact specific and therefore each regime
may apply, exclusive of the other, in specific circumstances. The Human Rights Committee generally
concurs with this view as set out in the General Comment No. 31 to the ICCPR.“ The Covenant
applies also in situations of armed conflict to which the rules of international humanitarian law are
applicable. While, in respect of certain Covenant rights, more specific rules of international
humanitarian law may be specially relevant for the purposes of the interpretation of Covenant rights,
bothspheresoflawarecomplementary,notmutuallyexclusive.”
The International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural
Rights were ratified by the Syrian Arab Republic in 1969, the same year it ratified the Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The Syrian Arab Republic is also party to the
Convention on the Elimination of Discrimination against Women which it ratified in 2003, the
Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment in
2004 and the Convention on the Rights of Child in 1993. The Syrian Arab Republic ratified the
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the involvement of children in armed
conflict in 2003. The Syrian Arab Republic has not ratified the Convention on the Non-applicability
of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity.
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Government did not declare a state of emergency nor otherwise seek to derogate from any
of the aforementioned obligations which consequently remained in effect throughout the
battle for control over Aleppo city, irrespective of the applicability of other legal regimes. 4
4.
All branches of the Syrian Government were therefore bound to respect, protect,
promote and fulfil the human rights of all persons within its jurisdiction. The obligation
included the right to afford an effective remedy to those whose rights were violated
including the provision of reparations and to investigate and bring to justice perpetrators of
particular violations.5 The Syrian Arab Republic was also bound by relevant rules of IHRL
which form a part of customary international law, such as the absolute prohibition against
torture.
5.
Non-state actors and IHRL: Non-state actors“( armed groups”) cannot formally
become parties to international human rights treaties. Armed groups were nevertheless
obligated to respect the fundamental human rights of persons forming customary
international law, in eastern Aleppo city, where such actors exercised de facto control. 6 The
Commission therefore examined allegations of human rights violations committed by the
Syrian Government as well as abuses of customary international human rights norms
perpetrated by armed groups operating in eastern Aleppo city.

D.

International humanitarian law
6.
Throughout the reporting period, IHL remained binding on all warring parties. 7 Its
applicability had been triggered when hostilities met the threshold criteria of“ armed
conflict.”8 IHL comprises the four Geneva Conventions of 12 August 1949 as well as its
Protocols I and II and an array of other instruments and customary principles that protect

__________
4

5

6

7

8
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Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 178, paras. 105-106,[“ t]he protection offered by human rights
conventions does not cease in case of armed conflict.” See also ICJ Nuclear Weapons, statements
concerning IHL as lex specialis, supra note 2, at para. 25.
See Human Rights Committee, General Comment No. 31 on The Nature of the General Legal
Obligation Imposed on State Parties to the Covenant (2004), at paras. 15-19. In this General
Comment, the Human Rights Committee considered that the duty to bring perpetrators to justice
attaches in particular to violations that are criminal under domestic or international law, torture and
similar cruel, inhuman and degrading treatment, summary and arbitrary killing and enforced
disappearance; see also the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of
International Humanitarian Law, adopted by the General Assembly in December 2005, and the
Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to
Combat Impunity (which were recognised in a consensus resolution of the Commission on Human
Rights in 2005).
For a more expansive view of the application of IHRL, see Andrew Clapham, Human Rights
Obligations of Non-State Actors (Oxford, Oxford University Press, 2006). To similar effect, see
Report of the Secretary-General’sPanelofExpertsonAccountability in Sri Lanka, 31 March 2011,
para. 188, available at http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf.
“[I]tiswellsettledthatallpartiestoanarmedconflict, whether States or non-State actors, are bound
by international humanitarian law, even though only States may become parties to international
treaties.”See Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Special Court for Sierra Leone, case SCSL-2004-14AR72(E) (31 May 2004), at para. 22. Common Article 3 of the Geneva Conventions itself states that
“eachparty...shallbebound”.
The Commission first determined the existence of a non-international armed conflict in the Syrian
Arab Republic beginning in February 2012. See, e.g., A/HRC/21/50.
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civilians and other categories of persons from deliberate targeting and seek to limit the
effects of armed conflict on the most vulnerable.9
7.
The Syrian Arab Republic is a party to the Geneva Conventions and its Protocol I, as
well as to several other IHL instruments concerning weaponry and mercenaries. 10 The
Syrian Arab Republic has not, however, ratified Protocol II to the Geneva Conventions
which is specifically applicable during non-international armed conflicts. A number of
provisions of customary IHL nevertheless apply to non-international armed conflict and
must be respected when the threshold of non-international armed conflict is met. The
Commission took note that a non-international armed conflict developed in the Syrian Arab
Republic during February 2012 which triggered the applicability of Common Article 3 as
well as customary law relevant to non-international armed conflict.11
8.
As the Security Council underlined in Resolution 1325 (2011), it is essential for all
States to apply fully the relevant norms of IHL and IHRL to women and girls, and to take
special measures to protect women and girls from gender-based violence during armed
conflict.12

E.

Violations
The right to life
9.
Various treaties, resolutions, conventions, and declarations adopted by United
Nations bodies contain provisions relating to specific types of violations of the right to life.
Under IHRL, the right to life is most prominently recognised in article 3 of the Universal
Declaration of Human Rights, noting that[“ e]veryone has the right to life, liberty and
security of person.” Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights
(“ICCPR”)alsorecognisesthe inherentrightofeverypersontolife, notingthattheright
“shallbeprotectedbylaw”andthat“nooneshallbearbitrarilydeprivedoflife.”Theright
to life of persons under the age of 18 and the obligation of States to guarantee the
enjoyment of this right to the maximum extent possible are both specifically recognized in
article 6 of the Convention on the Rights of the Child.

__________
9

10

11
12
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One repository of the principles of customary IHL can be accessed in Customary International
Humanitarian Law (3 vols.), by Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck for the
International Committee of the Red Cross, (Cambridge, Cambridge University Press, 2005) (ICRC
Study).
The Syrian Arab Republic is a party to the following treaties: The Protocol for the Prohibition of the
Use of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (1925);
the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field
(1929); the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954)
and its Protocol(1954); the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries (1989).
See supra note 8.
See Security Council resolution 1820 (2008).

GE.17-01592

A/HRC/34/64

10.
Moreover, the ICCPR provides that exceptional circumstances such as internal
political instability or any other public emergency may not be invoked to justify derogation
from the right to life and security of person. 13
The right to food
11.
With respect to right to food, the legal obligations of states are set out in the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“( ICESCR”). 14 The
Committee on Economic, Social and Cultural Rights in General Comment No. 12 also
defined the obligations that States parties have to fulfil in order to implement the right to
adequate food at the national level. The obligation to respect existing access to adequate
food requires states not to take any measures that result in preventing such access; the
obligation to protect requires measures by the state to ensure that enterprises or individuals
do not deprive individuals of their access to adequate food; the obligation to fulfil
(facilitate) means the State must pro-actively engage in activities intended to strengthen
people’s access to and utilisation of resources and means to ensure their livelihood,
including food security; and whenever an individual or group is unable, for reasons beyond
their control, to enjoy the right to adequate food by the means at their disposal, States have
the obligation to fulfil (provide) that right directly. This obligation also applies for persons
who are victims of natural or other disasters.
The right to water
12.
The human right to water is explicitly and widely recognised through several
international human rights treaties, declarations, and numerous other standards. 15 As noted
in General Comment No. 15 of the International Covenant on Economic, Social and
CulturalRights(ICESCR),[“t]hehumanrighttowaterentitleseveryonetosufficient,safe,
acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An
adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the
risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and
domestic hygienic requirements.” One-hundred and twenty-two UN member states
acknowledged the right to water in GA resolution A/64/292.16 Intentionally attacking,
destroying, removing or otherwise rendering useless objects which are indispensable to the
survival of a besieged civilian population, including water stations, is prohibited under
IHL.17
Education
13.
As defined by General Comment No. 13 of the United Nations Committee on
Economic, Social and Cultural Rights,“ education is both a human right in itself and an
indispensable means of realizing other human rights. As an empowerment right, education
is the primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and children
can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their
communities.”

__________
13

14

15

16
17
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International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171
[hereinafter“ICCPR”],atart.4,para.2.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, Treaty Series, vol.
993,p.3[hereinafter“ICESCR”],atart.2.
See, e.g., Human Rights Council resolution 18/1 on the human right to safe drinking water and
sanitation.
General Assembly resolution 64/292 on the human right to water and sanitation.
International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary International Humanitarian Law,
2005, Volume I: Rules [hereinafter“ICRCRule”],atRule54.
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14.
The legal obligations of Governments concerning the right to education consist of:
(i) the duties found in article 2.1 of the ICESCR; and (ii) the more specific obligations to
recognise, respect, protect and fulfil this and other rights. The obligation to fulfil
incorporates both an obligation to facilitate and an obligation to provide.
15.
Moreover, under IHL, schools may only be the object of attack by warring parties
when used for military purposes, and such attacks require prior warning when the school is
located in a densely populated civilian area.18
Unlawful killing
(a)

Arbitrary deprivation of life
16.
IHRL strictly prohibits the arbitrary taking of life, a restriction that bars state actors
from killing a person outside a legitimate and legal basis for doing so. Outside of situations
of armed conflict, those legitimate bases are twofold. First, when a fully-fledged judicial
process in line with international standards has been followed, or second, in the most
narrow of circumstances,whereaperson’slifeisunderimminentthreat.
17.
Moreover, a state-sponsored deprivation of life will be arbitrary in the legal sense
unless it is both necessary and proportionate. Therefore, when a state actor employs lethal
force it must be in order to protect life (i.e., it must be proportionate) and there must also be
no other means available, such as capture or incapacitation, to curtail that threat to life (i.e.,
it must be necessary). Only under these limited circumstances could the resort to lethal
force by the State be deemed legal.
18.
In situations of armed conflict, whether the taking of life is considered arbitrary is
determined by the application of the lex specialis, namely IHL. 19 Any deprivation of life
therefore deemed unlawful under IHL and does not meet the criteria set out above also
constitutes a violation of the right to life.

(b)

Murder as a war crime
19.
In specific circumstances, killing another person during an armed conflict constitutes
the war crime of murder. The war crime of murder is a recognised offense under customary
international law and during a non-international armed conflict has been codified in the
Rome Statute.20 Murder is committed upon the intentional killing of a protected person in
the context of an armed conflict when the perpetrator is aware of the circumstances of the
victim and the conflict itself.
Attacks on protected persons and objects; indiscriminate attacks
20.
IHL prohibits the intentional targeting of civilians in both international and noninternational armed conflicts. Parties to the conflict in Aleppo city had an obligation to
distinguish at all times between those taking part in hostilities and the civilian population,
and to only direct attacks against military objectives. Referred to as the“ principle of
distinction”, this principle has been recognised as“ intransgressible” under customary
international law.21

__________
18
19
20

21
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Ibid. at Rule 20.
See ICJ Nuclear Weapons, supra note 2, at para. 79.
General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July
1998, at art. 8 (2) (c) (i)-1.
ICJ Nuclear Weapons, supra note 2, at para. 25.
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21.
Attacks on places where both civilians and fighters may be found are prohibited if
they are not directed at a specific military objective, or if they use methods or means of
combat which cannot be directed at a specific military objective. 22 It is prohibited to launch
an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians,
and/or damage to civilian objects which would be excessive in relation to the anticipated
concrete and direct military advantage. 23
22.
Customary IHL establishes that all“ parties to the conflict must take all feasible
precautions to protect the civilian population and civilian objects under their control against
the effects of attacks.”24 Each party to the conflict must, to the extent feasible, avoid
locating military objectives within or near densely populated areas. 25 Each party to the
conflict must, to the extent feasible, remove civilian persons and objects under its control
from the vicinity of military objectives.26
23.
Customary IHL also incorporates specific protections for places of worship,
including mosques. It is prohibited to commit an act of hostility directed against places of
worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples.27
Arbitrary arrest and unlawful detention
24.
Article 9 of the ICCPR prohibits arbitrary arrest or detention of individuals,
providing that that“ no one shall be deprived of liberty except on such grounds in
accordance with such procedures as are established by law.” Persons arrested are to be
informed at the time of arrest of the reasons for the arrest and promptly informed of any
charges.28 Anyone arrested or detained on a criminal charge is to be brought promptly
before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and is entitled to
trial within a reasonable period or release.29 Persons have a right to take proceedings before
a court for the purposes of reviewing the lawfulness of detention and to be released if the
detention is unlawful.30 The term“ arbitrary” must be considered in terms of
appropriateness, proportionality, and reasonableness. 31 Lawfulness of detention is to be
considered as both lawfulness under domestic law and lawfulness under international law. 32
25.
The Commission notes the conditions of detention provided for in the Syrian Arab
Republic’sdomesticlaw. Article 4oftheStateofEmergency ActauthorisestheMilitary
Governor toimpose,throughoralorwrittenorders,“restrictionsontherightsofpeopleto
the freedom of assembly, residence, transport, and movement, and to arrest suspected
people or those threatening public security on a temporary basis, and to authorize

__________
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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ICRC Rule 12.
Ibid. at Rule 14.
Ibid. at Rule 22.
Ibid. at Rule 23.
Ibid. at Rule 24.
Ibid. at Rule 38.
ICCPR, art. 9(2).
Ibid., art. 9(3).
The ICCPR also provides for a right of compensation for unlawful arrest or detention.
A v Australia, Human Rights Committee, Communication No. 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993,
para. 9.2. In considering unlawful remand, the Committee has also highlighted that factors of
inappropriateness, injustice and lack of predictability that may render arbitrary an otherwise lawful
detention; see Van Alphen v The Netherlands, Human Rights Committee, Communication
No.305/1988, CCPR/C/39/D/305/1988.
See, e.g., A v Australia, Human Rights Committee, Communication No. 560/1993,
CCPR/C/59/D/560/1993, at para.9.5.
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investigations of persons and places at any time, and to allow any person to perform any
task.”33
26.
TheStateofEmergencyActalsoprovidesforthedetentionofsuspectsfor“crimes
committed against State security and public order” and“ crimes committed against public
authorities”.34 The Commission observes that these crimes do not appear to be further
defined in the Syrian Arab Republic’s domestic laws. The State of Emergency Act also
permits the security forces to hold suspects in preventive detention without judicial
oversight for indefinite periods.
27.
The Commissionobservesthatin April2011,theSyrian ArabRepublic’sCodeof
Criminal Procedure – which previously required suspects to be brought before a judicial
authority within 24 hours of arrest or else be released35 – was amended to allow suspects to
be held for up to seven days, pending investigation and the interrogation of suspects for
certain crimes. This period is renewable up to a maximum of 60 days. 36
Enforced disappearance
28.
While the Syrian Arab Republic is not party to the specialised convention
concerning enforced disappearances, 37 it is a party to the ICCPR which also prohibits the
practice of enforced disappearance.38 Suchactionviolatesaperson’srighttorecognitionas
a person before the law,39 to liberty and security and freedom from arbitrary detention,
including the right to be brought promptly before a judge or other official for review of the
lawfulness of detention. Disappearance may also be associated with torture and other forms
of cruel, inhuman or degrading treatment and extrajudicial execution, in violation of the
right to life, prohibition on torture and other forms of cruel, inhuman or degrading
treatment.40 enforced disappearances may also lead to violations of the right to life. 41
29.
Customary IHL also prohibits arbitrary deprivation of liberty 42 and require parties to
the conflict to keep a register of persons deprived of their liberty, 43 respect detainees’
family life, to permit detainees to receive visitors, especially near relatives to the degree
practicable and allow correspondence between detainees and their families.
30.
Parties to a conflict must take all feasible measure to account for persons reported
missing as a result of the conflict and efforts must be made to provide family members with
any information the Party has on their fate. The practice of enforced disappearance also
may be a gateway to other violations such as torture, murder or extra judicial executions.

__________
33

34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

39

While the state of emergency was lifted on 21 April 2011, the Government did not abolish it, and it
remains in force under Syrian domestic law.
State of Emergency Act, art. 6
Code of Criminal Procedure, Law No. 112 of 1950 as amended, arts. 104 (1) and (2).
Legislative Decree No. 55/2011, amending article 17 of the Code of Criminal Procedure.
International Convention on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, 2006.
See General Comment No. 31, supra note 5, at para. 18.
ICCPR, at art. 16.
The Human Rights Committee has recognised that safeguards against torture include having
provisions against incommunicado detention, granting detainees suitable access to persons such as
doctors, lawyers and family members, ensuring detainees are held in places that are officially
recognized as places of detention and for their names and places of detention, as well as for the names
of persons responsible for their detention, to be kept in registers readily available and accessible to
those concerned, including relatives and friends. See Human Rights Committee, General Comment
No. 20 (1992) on art. 7 of the ICCPR, at para. 11.
ICCPR, at art. 6.
ICRC Rule 99.
ICRC Rule 123.
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The combined effect of particular IHL obligations leads to the conclusion that the practice
of disappearance is prohibited by customary IHL. Integral to the finding of a crime of
“enforceddisappearance”isarefusaltoacknowledgethearrest, detention or abduction, or
to give information on the fate or whereabouts of such person or persons. 44
Pillaging
31.
By definition pillage (or plunder) is theft within the context of, and in connection
with, an armed conflict. The prohibition of pillage is a long-standing rule of customary and
treaty-based international law. The pillaging of personal belongings of persons deprived of
their liberty amounts to a war crime. 45
Destruction of personal property
32.
International human rights law protects an individual’s home from interference by
the State. Article 17 of the ICCPR prohibits arbitrary or unlawful interference with a
person’s home or correspondence. The Human Rights Committee has interpreted this
provision to mean that no interference can take place except in cases envisaged by the law,
and that law must comport with the objectives of the ICCPR. 46 Article 11 of the ICESCR
commits States Parties to providing everyone“ an adequate standard of living for himself
and his family, including housing, and to the continuous improvement of living
conditions.”
Sieges
33.
While the laying of sieges with the aim of compelling surrender does not, in and of
itself, constitute a violation under IHL, the use of the military tactic must comport with
other IHL rules, including allowing for vital foodstuffs and other essential supplies to be
delivered to the besieged civilian population.
34.
The delivery of vital foodstuffs and other essential supplies to the besieged civilian
population must be granted. Parties to a conflict must allow and facilitate rapid and
unimpeded passage of humanitarian relief for civilians in need, which is impartial in
character and conducted without any adverse distinction, subject to their right of control. 47
The use of starvation of the civilian population as a method of warfare is prohibited. 48
35.
Moreover, as the freedom of movement of humanitarian relief personnel is essential
to the exercise of their functions, warring parties must ensure the freedom of movement of
authorised humanitarian relief personnel unless imperative military necessity requires their
movements be temporarily restricted.49 Civilian humanitarian relief personnel must be
respected and protected and are specifically protected against attack by the principle of
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International Criminal Court (ICC), Elements of Crimes, 2011, at art. 7(1)(i).
ICRC Rule 122. See also the Jelisić case before the International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia, where the accused was charged under art. 3(e) of the Tribunal’sStatutewiththeplunder
of private property. The defendant pled guilty to the offence of having stolen money, watches,
jewellery, and other valuables from detainees upon their arrival at Luka camp in Bosnia and
Herzegovina. ICTY, Jelisić case, Initial Indictment and Judgment at § 280.
Human Rights Committee, General Comment No. 16 to the ICCPR. at art. 3.
ICRC Rule 55. Moreover, through its resolutions 2165 (2014), 2191 (2014), and 2258 (2015), the
Security Council has authorised the unconditional delivery of humanitarian assistance including
medical assistance throughout the Syrian Arab Republic to besieged and hard-to-reach communities
countrywide.
ICRC Rule 53.
Ibid. at Rule 56.
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distinction.50 Objects used for humanitarian relief operations such as humanitarian aid
convoys must be respected and protected.51 Attacking, destroying, removing or otherwise
rendering useless objects which are indispensable to the survival of a besieged civilian
population is further prohibited.52
Hospitals, medical units, and medical personnel
36.
Hospitals, medical units, and medical personnel are afforded“ special protection”
under IHL as a result of their specific humanitarian function, and parties to a conflict must
take additional, specific measures prior to targeting, directly or indirectly, such objectives.
37.
Medical personnel exclusively assigned to medical duties must be respected and
protected in all circumstances.53 Medical personnel lose their protection if act outside their
humanitarian function, for example by taking a direct participation in hostilities. 54
Punishing an individual for performing his/her medical duties compatible with medical
ethics, such as committing acts of reprisal on doctors, is further prohibited.55 Common
Article 3 requires that the wounded and sick, including fighters rendered hors de combat,
are collected and cared for, and specifically protects such persons from violence to life, 56
while customary IHL requires that parties to a non-international armed conflict may only
treat injured persons differently based on medical grounds. 57
38.
Medical units exclusively assigned to medical purposes must be respected and
protected in all circumstances, however lose their protected status if they used outside their
humanitarian function to commit acts harmful to the enemy. 58 Medical transports assigned
exclusively to medical transportation such as ambulances must be respected and protected
in all circumstances. Medical transports also lose their protection when being used outside
their humanitarian function to commit acts harmful to the enemy. 59
39.
Attacks directed against medical personnel and objects displaying the distinctive
emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law are prohibited. 60
The display of a distinctive emblem to signify the protected status of a location is not
required however in conflicts where hospitals are deliberately targeted. 61 Stated another
way, the emblem is not a compulsory condition for the right to protection. While medical
personnel as well as hospitals, medical units, and transport may be made the object of
attack when used outside their humanitarian function for military purposes. Protection only

__________
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Ibid. at Rules 1 and 31.
Ibid. at Rule 32.
Ibid. at Rule 54.
Ibid. at Rule 25.
Ibid.
Ibid. at Rule 26.
See Article 3 Common to the Geneva Conventions, available in, e.g., International Committee of the
Red Cross (ICRC), Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,
12 August 1949, 6 U.S.T. 3516, 75 U.N.T.S. 287 at Art. 3.
ICRC Rule 110.
Ibid.at Rule 28.
Ibid.at Rule 29.
Ibid.at Rule 30.
Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August
1949,
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1987,
at
¶
4742,
available
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www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Commentary_GC_Protocols.pdf. The Commission has
determined that“ Government forces targeted hospitals and medical clinics in areas not under their
control”inAleppocity.SeeA/HRC/31/68,atpara.60.
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ceases after a warning has been given, with a reasonable time-limit where appropriate, and
after such warning has remained unheeded.62
Prohibited weapons
(a)

Chemical weapons
40.
The Syrian Arab Republic ratified the Chemical Weapons Convention (CWC) in
2013, following findings by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons that
Government forces had used chlorine bombs at an earlier phase in the conflict.
41.
The use of chemical weapons are prohibited in both international and noninternational conflicts as they cause superfluous injury and unnecessary suffering and are
by their very nature indiscriminate because the effects cannot be limited in time and
space.63
42.
The use of weapons in densely-populated areas which are by nature indiscriminate
and whose effects cannot be limited as required by international humanitarian law is
prohibited.64 As the dispersal pattern of gas found in chlorine bombs cannot be controlled,
their use throughout residential areas in eastern Aleppo city amounts to the war crime of
indiscriminate attacks in a civilian populated area. Certain state practice further prohibits
the use of chemical weapons as being of a nature to cause superfluous injury or unnecessary
suffering.65

(b)

Cluster munitions
43.
Cluster munitions are defined as“ a conventional munition that is designed to
disperse or release explosive sub-munitions each weighing less than 20 kilograms, and
includes those explosive sub-munitions.”66 Such weapons typically have a wide dispersal
pattern and high dud rate which continues to endanger civilians years after a cessation of
hostilities.
44.
Neither the Syrian Arab Republic nor the Russian Federation are states party to the
Convention on Cluster Munitions. Nevertheless, the use of cluster munitions in civilianpopulated, urban areas violates customary IHL principles of distinction67 and
proportionality,68 due to the wide dispersal pattern and high dud rate noted above. When
used in densely-populated areas such weapons are inherently indiscriminate. 69

(c)

Incendiary munitions (including incendiary cluster munitions)
45.
The anti-personnel use of incendiary weapons is prohibited, unless it is not feasible
to use a less harmful weapon to render a person hors de combat. 70 Particular care must be
taken to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to
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ICRC Rule 28.
Ibid. at Rule 74.
Ibid. at Rules 12 and 71.
Ibid. at Rule 70.
Convention on Cluster Munitions, CCM/7, Dublin, 30 May 2008, at art. 2, available at
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/CE9E6C29A6941AF1C12574F7004D3A5C/
$file/ccm77_english.pdf.
ICRC Rules 1 and 7.
Ibid. at Rule 14
Ibid. at Rules 11, 12, and 71. See also the United Nations Sub-Commission on Human Rights, Res.
1996/16 and UN Secretariat, Existing rules of international law concerning the prohibition or
restriction of use of specific weapons, Survey, at § 380.
ICRC Rule 85.
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civilians, and damage to civilian objects when incendiary weapons are used in armed
conflict.71
Human shields
46.
Theuseofhumanshieldshasbeendefinedas“theplacementordetentionofpersons
in areas where they may be exposed to combat operations, for the purpose of rendering
certainareasoractivitiesimmunefrommilitaryoperationsorarmedattack...” 72 Notably
“[t]heprohibitionoftheuseofhumanshieldsisnotdependentonactualharmorattack,” 73
but only that the perpetrator must intend to shield a military objective from attack or shield,
favour,orimpedemilitaryoperations.” 74
47.
The deliberate violation of the obligation to take all feasible precautions against the
effects of attacks is often related to the use of human shields. With respect to noninternational armed conflicts, such practice is prohibited by the requirement that parties to
the conflict must take all feasible precautions to protect the civilian population and civilian
objects under their control against the effects of attacks. 75 In addition, international case law
has confirmed the obligation under international human rights law to take positive steps to
protect life.76 While IHRL does not explicitly prohibit the use of human shields, this
practice would constitute, among other violations, a violation of the right to not be
arbitrarily deprived of the right to life.
Use of civilian buildings for military purposes
48.
Warring parties are required, to the extent feasible, to avoid locating military
objectives within or near densely populated civilian areas. 77
Treatment and Care of the Wounded and Sick
49.
A“ double-tap” airstrike is one in which a second attack on a target/area follows
shortly after the first, having the effect of killing and injuring those who came to provide
aid to, mourn, or remove bodies of the victims of the first attack. Double-tap airstrikes may
therefore violate the IHL obligation to collect and care for the wounded and sick. 78 The
presence of humanitarian aid workers carrying out their humanitarian function during a
“double-tap” airstrike may also constitute a violation of the obligations to respect and
protect civilian humanitarian relief personnel,79 as well as to respect and protect objects
used for humanitarian relief operations such as humanitarian aid convoys. 80
Forced displacement
50.
Parties to a non-international armed conflict may not order the displacement of a
civilian population, in whole or in part, for reasons related to the conflict, unless the
security of the civilians involved or imperative military reasons so demand. 81
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51.
TheUnitedNationsEconomicandSocialCouncil’sGuidingPrinciplesonInternal
Displacement provide secondary obligations including by noting that national authorities
have the primary duty and responsibility to provide protection and humanitarian assistance
to internally displaced persons within their jurisdiction. 82 The authorities undertaking
displacement must further ensure, to the greatest practicable extent, that proper
accommodation is provided to the displaced persons, that such displacements are effected
in satisfactory conditions of safety, nutrition, health and hygiene, and that members of the
same family are not separated.83
Forced conscription
(a)

Adults
52. TheConstitutionoftheSyrianArabRepublicinitsarticle46statesthat[“c]ompulsory
militaryserviceshallbeasacreddutyandisregulatedbyalaw”forallmenovertheageof
18 years. Syrian women are not required to perform compulsory service, though they may
volunteer to serve. Conscientious objection to military service is based on the right to
freedom of thought, conscience and religion, set out in the Universal Declaration of Human
Rights and the ICCPR.84 The right to conscientious objection to military service is a right
implicitly derived from an interpretation of the right to freedom of thought, conscience and
religion, and the Human Rights Committee has interpreted the right to freedom of thought,
conscience, and religion and its application to in relation to conscientious objection to
military service.85 Forced conscription may therefore violate this right.

(b)

Minors
53.TheConventionontheRightsoftheChild“(CRC”),towhichtheSyrianArabRepublic
is a state party, generally defines a child as any person under the age of 18. 86 With respect
to armed conflict, however, the Convention draws its language from the Protocols to the
Geneva Conventions, and consequently sets the lower age of 15 as the minimum for
recruitment or participation in armed forces, though, when between 15 and 18 years, states
parties shall endeavour to give priority to those children who are oldest. 87 The Optional
Protocol to the CRC, which the Syrian Arab Republic adopted in 2003, sets – without
reservation – 18 years the minimum age for direct participation in hostilities, for
recruitment into armed groups, and for compulsory recruitment by governments.
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See Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant
to Commission resolution 1997/39. Addendum: Guiding Principles on Internal Displacement, Annex,
Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2, at Principle 3.
Ibid. at Principle 7(2).
Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), at art. 18; see also ICCPR
at. art. 18.
InGeneralCommentNo.22(1993),atpara.11,theHumanRightsCommitteestated[“t]heCovenant
does not explicitly refer to a right to conscientious objection, but the Committee believes that such a
right can be derived from article 18, inasmuch as the obligation to use lethal force may seriously
conflict with the freedom of conscience and therighttomanifestone’sreligionorbelief.”
Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession
by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in
accordance with article 49, at art. 1.
Ibid. at. art. 38(3).
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Annex II
Map of the Syrian Arab Republic
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Map of Aleppo city and environs
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