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أوالً: ملخص تنفيذي:

ي 28 حادثــة، منــذ أول حادثــة بتاريــخ 23/كانــون 
اســتخدمت القــوات الحكوميــة غــازات يُعتقــد أنهــا كيميائيــة �ف

ف 21/ تمــوز/ 2013، اســتهدفت  ثنــ�ي ي يــوم الإ
ي اســتهدفت حــي البياضــة بحمــص، وآخرهــا كان �ف

الأول/ 2012 الــىت
مــوك جنــوب دمشــق، خلفــت تلك الهجمــات مقتــل 83 شــخصاً، وإصابــة 1271 آخريــن. الرجاء  حــي مخيــم ال�ي
نســان تُعــرض فيهــا جميــع تلــك الحــوداث  ي تقاريــر ودراســات ســابقة للشــبكة الســورية لحقــوق الإ

النظــر �ف
لتفصيل. با

ي 
ف �ف ي بهــدف حمايــة المدنيــ�ي ي والعــر�ب ، ونتيجــة للزخــم العســكري الأمريــ�ي والأور�ب ف بعــد هجــوم الغوطتــ�ي

عــت الحكومــة الســورية  ــا، خــارج نطــاق مجلــس الأمــن المعطــل، وقَّ ي ليبي
ســوريا عــى غــرار مــا حصــل �ف

بتاريــخ 14/ أيلــول/ 2013 اتفاقيــة النضمــام لتفاقيــة نــزع وتدمــ�ي الأســلحة الكيميائيــة، وبتاريــخ 27/ أيلــول/ 
ي 

2013 صــدر القــرار 2118 وقــد تضمنــت الفقــرة 21 بنــداً ينــص بتدخــل مجلــس الأمــن تحــت الفصــل الســابع �ف
حــال الإخــال بالتفــاق مــن قبــل الحكومــة الســورية.

اً بقــرار مجلــس الأمــن 2118 بــأن أبناءهــم لــن يموتــوا خنقــاً، ولــن يقفــوا مذعوريــن  اســتب�ش الســوريون خــ�ي
أمامهــم، وخاصــة وأنــه قــد صــدر تحــت الفصــل الســابع.

ف عــ�ب اســتخدام الغازات الســامة، واســتمرت  وفعــاً فقــد توقفــت القــوات الحكوميــة مــدة عــن قتــل الســوري�ي
عمليــات القتــل عــ�ب التعذيــب، صواريــخ ســكود، قنابــل برميليــة، ذخائــر عنقوديــة، مدفعيــة، هــاون، وهــذه 
، بينمــا جميــع الهجمــات بالأســلحة الكيميائيــة قتلــت  ف ي قتلــت 99% مــن الســوري�ي

الأســلحة التقليديــة هــي الــىت
.%1

بعــد بــرود الموقــف الــدولي تجــاه القــوات الحكوميــة، والحمايــة الروســية - الصينية، عــادت القــوات الحكومية 
ي أبحاث 

نســان �ف مــع بدايــة عــام 2014 لســتخدام الغــازات الســامة، فقــد ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
متعــددة حملــت عناويــن »ليوجــد خــط أحمــر« والتقريــر التــالي بعنــوان »مــاذا وراء الخــط الأحمــر« والعديــد 

ي ملحقــات هــذا التقرير(.
هــا )متوفــرة �ف غ�ي

بلــغ عــدد الخروقــات الموثقــة مــن قبــل القــوات الحكوميــة لقــرار مجلــس الأمــن 2118 الصــادر بتاريــخ 27/ 
أيلــول/ 2013 حــىت تاريــخ طباعــة هــذا التقريــر مــا ليقــل عــن 78 خرقــاً، مــن بينهــا 6 خروقــات حصلــت بعــد 
ي ســوريا، تســببت تلك الهجمات 

ي 32 منطقــة �ف
قــرار مجلــس الأمــن 2209 الصــادر بتاريــخ 6/ آذار/ 2015، وذلــك �ف

: ف لدينــا بالســم والتاريــخ والصــورة والمــكان، يتوزعــون عــى النحــو التالي ي مقتــل 59 شــخصاً خنقــاً، مســجل�ي
�ف

29 مسلحاً.
30 مدنياً، بينهم 12 طفاً و6 سيدات. 

ف قرابة 1370 شخصاً. كما بلغت أعداد المصاب�ي

نسان: ي رئيس الشبكة السورية لحقوق الإ
يقول فضل عبد الغىف

»أهــان النظــام الســوري المجتمــع الــدولي كلــه وخصوصــاً الــدول الغربيــة، وبشــكل خــاص الوليــات 
المتحــدة كونهــا راعيــة القــرار 2209؛ عــ�ب اســتخدام غــاز الكلــور بعــد أربعــة أيــام فقــط مــن صــدور 
ف مــن الشــعب الســوري وأرواحهــم معلقــة وفقــاً لصفقــة  القــرار، ل يجــب أن يكــون مصــ�ي المايــ�ي

.» ي
يــرا�ف التفــاق النــووي الإ

http://sn4hr.org/arabic/?p=2473
http://sn4hr.org/arabic/2014/07/26/<0644><0627><064A><0648><062C><062F>-<062E><0637>-<0623><062D><0645><0631>-<0627><0644><0646><0638><0627><0645>-<0627><0644><0633><0648><0631><064A>-<064A><062E><0631><0642>-<0642><0631><0627><0631>/
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ثانيًا: ستة خروقات لقرار مجلس األمن 2209:

نســان 6 هجمــات حدثــت بعــد  ف 78 هجمــة بالغــازات الســامة وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ مــن بــ�ي
ي محافظــات إدلــب وحلــب، 

ي 6/ آذار/ 2015، وقــد تركــزت الهجمــات �ف
قــرار مجلــس الأمــن 2209 الصــادر �ف

ف 140  ــ�ي ــوع المصاب ــا تجــاوز مجم ــال وســيدتان، كم ، بينهــم 3 أطف ف ــ�ي ــا 7 مدني ــزور، وراح ضحيته ــر ال ودي
شــخصاً.

أ: محافظة حلب:
الحادثة الأوىل: قصف منطقة الشقيف الثالثاء 10/ آذار/ 2015 :

ان المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة محملــة بغــاز الكلــور عــى  قرابــة الســاعة الواحــدة ظهــراً ألقــى الطــ�ي
ي منطقــة الشــقيف شــمال مدينــة حلــب.

شــارع معمــل »ايلغانــس« �ف
ــت  ــم 7 أشــخاص، كان ي التنفــس، بينه

ــة �ف ــاق وصعوب ــراض اختن ــة 13 شــخصاً بأع تســبب القصــف بإصاب
ــة  ي مدين

ــع �ف ــان الواق ــفى البي ــخاص إل مش ــل 5 أش ــوا بنق ــم قام ــالي أنه ــا الأه ن ــة، وأخ�ب ــم خفيف إصابته
ــان. حريت

ي الأحد 15/ آذار/ 2015: ز الحادثة الثانية: قصف منطقة ق�ب النكل�ي
ان المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة محملــة  ألقــى الطــ�ي
ي الواقعــة قــرب  ف ــ�ي ــور عــى منطقــة قــ�ب النكل بغــاز الكل
ي 

؛ تســبب ذلــك �ف ي ريــف حلــب الشــمالي
مدينــة حريتــان �ف

، ظهــرت  ف إصابــة 6 أشــخاص هــم أربــع ســيدات وطفلــ�ي
ف أعــراض اختنــاق وســيان أنفــي وصعوبــة  عــى المصابــ�ي

ي التنفــس.
�ف

ــفى  ي مش
ف �ف ــ�ي ف العامل ــعف�ي ــد المس ــد، أح ــيد ماج ــع الس ــان م نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــت الش تواصل

ــه: ف إلي ــ�ي ــم إســعاف المصاب ــذي ت ي، وهــو المشــفى ال ــدان الخــ�ي عن

ان المروحــي الحكومــي برميــاً محمــاً بغــاز الكلــور،  »قرابــة الســاعة الثانيــة عــ�ش ظهــراً قصــف الطــ�ي

ي،  ف ف مدينــة حريتــان، ومنطقــة كفــر حمــرة، تُدعــى منطقــة القــ�ب النكلــ�ي ي المنطقــة الواقعــة بــ�ي
�ف

ي عنــدان إل المنطقــة وقامــت 
ي �ف

، توجهــت فــرق الدفــاع المــد�ف ف ف منــازل المدنيــ�ي ميــل بــ�ي ســقط ال�ب
قياء،  صابــات تمثلــت بفقــدان الوعــي، الإ ي. أعــراض الإ ف إل مشــفى عنــدان الخــ�ي بإســعاف المصابــ�ي

حــالت اختنــاق، صعوبــة تنفــس، ســيان أنفــي.
ي بأخــذ عينــات مــن منطقــة النفجــار. العينــات عبــارة عــن ســائل 

وقــد قــام فريــق الدفــاع المــد�ف
وأحجــار وقطــع زجاجيــة ملوثــة بمــادة الكلــور«.

ز 16/ آذار/2015  ثن�ي الحادثة الثالثة: قصف بلدة حندرات الإ
ان المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة محملــة بغــاز الكلــور عــى جبهــة بلــدة حنــدرات الواقعــة  ألقــى الطــ�ي
تحــت ســيطرة المعارضــة المســلحة، اســتخدم عنــارص المعارضــة المســلحة الأقنعــة الواقيــة والكمامــات 

نــا بــه أحــد العنــارص. ي صفوفهــم، بحســب مــا أخ�ب
ة؛ الأمــر الــذي حــال دون وقــوع إصابــات �ف مبــا�ش

نكلزي: سقوط برميل متفجر يحتوي عىل مادة الكلور الق�ب الإ

https://www.youtube.com/watch?v=KSSoJkOuY3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3DqzR-47Ou0&feature=youtu.be
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ب: محافظة دير الزور:
قصف حي الجبيلة يوم الخميس 12/ آذار/ 2015

ي 
ــة الرديســات �ف ي منطقــة نزل

ــة بتفجــ�ي نفــق يســتخدمه عنــارص تنظيــم داعــش �ف قامــت القــوات الحكومي
حــي الجبيلــة بواســطة عبــوات ناســفة، تــا ذلــك إلقــاء قنابــل يدويــة عــدة محملــة بالغــازات؛ مــا تســبب 

بإصابــة 4 عنــارص مــن تنظيــم داعــش.
نســان مــع محمــد، 24 عامــاً، وهــو مــن أهــالي المنطقــة وقــد انضــم  تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

إل تنظيــم داعــش بعــد أن بســط التنظيــم ســيطرته عليهــا، وقــد أصيــب بالختنــاق أثنــاء تفجــ�ي النفــق:
»قرابــة الســاعة الثانيــة ظهــراً كنــت برفقــة 3 مــن العنــارص، نقــوم بحفــر النفــق باتجــاه أحــد مقــرات جيــش 
ي نهايــة النفــق مــن جهــة 

ي نزلــة الرديســات، بعــد بضــع دقائــق، ســمعنا صــوت انفجــار قــوي �ف
النظــام �ف

ي 
مقــر جيــش الأســد، أدى النفجــار إل انهيــار النفــق تدريجيــاً، وبــدأ الدخــان يمــاأ النفــق، وشــعرنا بضيــق �ف

التنفــس، خرجنــا مــن النفــق ب�عــة.
ــا نشــم  ــا نحتمــي فيــه، أصبحن ــة باتجــاه المــكان الــذي كن قــام عنــارص جيــش الأســد بإلقــاء قنابــل يدوي
ي هــذه اللحظــات 

رائحــة غريبــة بعــد انفجــار القنابــل اليدويــة، وبــدأت أشــعر بالــدوار وجســمي يتعــرق، �ف
ي العــاج الــازم«. ســعاف وتــم نقلنــا إل المشــفى، وقــدم لنــا الــكادر الطــىب وصلــت إحــدى ســيارات الإ

ــبكة  ــس« للش ــفى »فارمك ي مش
ي �ف ــىب ــم الط ــوادر الطاق ــد ك ــاً، أح ــارث، 35 عام ــو الح ــب أب ــدث الطبي تح

ــاً: ــفى قائ ــت إل المش ي وصل
ــىت ــات ال صاب ــاهدته لاإ ــن مش ــان ع نس ــوق الإ ــورية لحق الس

ف مــن تنظيــم الدولــة ناتجــة عــن  »قرابــة الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً وصلتنــا 4 إصابــات لمقاتلــ�ي
ي 

استنشــاق غــازات ســامة حيــث قــام النظــام الســوري بإلقــاء قنابــل يدويــة تحمــل هــذه المــواد �ف
حــي الجبيلــة بمدينــة ديــر الــزور.

ســعافات  ف وتقديــم الإ ي المشــفى بفحــص المصابــ�ي
ي �ف صابــات متوســطة وقــام الــكادر الطــىب كانــت الإ

ي 
ي أعتقــد مــن خــال الأعــراض الــىت

الأوليــة لهــم، ولــم نتأكــد مــن ماهيــة الغــاز المســتخدم إل إنــىف
ي الجســم أنــه غــاز الكلــور الســام، 

ي التنفــس وتعــرق شــديد �ف
ظهــرت عــى المــر�ف مــن ضيــق �ف

إنهــا غــازات ســامة لكــن لــم نعــرف مــا هــي بالضبــط حــىت اللحظــة«.

ج: محافظة إدلب:
ز 16/ آذار/2015 ثن�ي الحادثة الأوىل: قصف بلدة قميناس الإ

ف عــى أطــراف بلــدة قمينــاس الواقعــة غــرب مدينــة  ف برميليتــ�ي ان المروحــي الحكومــي قنبلتــ�ي ألقــى الطــ�ي
ة أعراضــاً تنفســية تمثلــت  ، ســقطت إحداهمــا عــى ســطح أحــد المنــازل؛ ســببت الغــازات المنتــ�ش ف �مــ�ي
ي صعوبــة التنفــس وترافقــت مــع غثيــان وإقيــاء، ســجلنا إصابــة قرابــة 35 شــخصاً، عــن طريــق التواصــل 

�ف
ي المنطقــة.

ي المحــىي الموجــود �ف مــع الــكادر الطــىب
نســان مــع الســيد ميــ�ة أحــد عنــارص المعارضــة المســلحة الموجود  تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

ــدة قميناس: ي بل
�ف

ف داخــل قريــة قمينــاس، كانــت الســاعة قرابــة الثامنة  ب - �مــ�ي »كنــت بالقــرب مــن مفــرق طريــق النــ�ي
ميــل الأول  ان المروحــي يُحلــق فــوق ســماء القريــة، ســقط ال�ب والنصــف عندمــا ســمعنا صــوت الطــ�ي
ف وآخــر أمامنــا، أحدثــا صــوت انفجــار صغــ�ي يختلــف عــن  خلفنــا عــى ســطح أحــد منــازل المدنيــ�ي

ميــىي المعتــاد. ي تنتــج عــن القصــف ال�ب
الأصــوات الــىت

ت رائحــة واخــزة، حاولــت غســل وجهــي بالمــاء وتبليــل قطعــة قماشــية لتفــادي  بعــد القصــف انتــ�ش
. ف ي العــ�ي

ي بــدأت أشــعر بالغثيــان وضيــق تنفــس بســيط، وحرقــة �ف
الإصابــة، لكنــىف

وبــدأت الإصابــات تتوافــد عــى المشــفى بشــكل كبــ�ي حيــث أســعفنا مــا يقــارب 50 شــخصاً، ظهــرت 
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عــى بعضهــم أعــراض ارتخــاء الأعصــاب وضيــق التنفــس والغثيــان.
ي تعرضت للقصف أيضاً«.

، الىت ف ي انتشار الغازات إل مدينة �م�ي
الرياح القوية تسببت �ف

ز 16/ آذار/ 2015  ثن�ي ز الإ الحادثة الثانية: قصف مدينة رسم�ي
ف  قنبلتــ�ي الحكومــي  المروحــي  ان  الطــ�ي ألقــى 
الحــي  عــى  الكلــور  بغــاز  ف  ف محملتــ�ي برميليتــ�ي
ف بعــد قرابــة  ي  مدينــة �مــ�ي

ي �ف
�ت ي الــ�ش الجنــو�ب

المجــاورة لهــا. بلــدة قمينــاس  الســاعة مــن قصــف 
تســبب القصــف بمقتــل 7 أشــخاص، بينهــم 4 
أطفــال وســيدتان، وإصابــة أكــ�ش مــن 70 شــخصاً، 
ــاع  ــعاف والدف س ــرق الإ ــن ف ــخصاً م ــم 19 ش بينه
عليهــم  ظهــرت  ف  المصابــ�ي معظــم   ، ي

المــد�ف
المخاطيــة  الأغشــية  بتخريــش  تمثلــت  أعــراض 

وضيــق التنفــس.
ف تواصلــت معــه الشــبكة الســورية لحقــوق  ــة �مــ�ي عامــر البكــري وهــو إعامــي محــىي مــن ســكان مدين

ــه عــن القصــف بالغــازات الســامة: ــاد بروايت ــث أف نســان حي الإ
ــامة  ــازات الس ــت الغ ــاس وصل ــدة قمين ــف بل ــد قص »بع
، لكــن النظــام اســتهدف  ف بســبب الريــاح إل مدينــة �مــ�ي
ف بغــاز الكلــور قرابــة  ف محملــ�ي ميلــ�ي المدينــة ذاتهــا ب�ب

ــعة. ــاعة التاس الس
؛ مــا تســبب  ي

ل ســكىف ف ف ســقط عــى مــ�ف ميلــ�ي أحــد ال�ب
ي استشــهاد عائلــة كاملــة اختناقــاً بالغــاز، لحظنــا أن 

�ف
اً  ــ�ي ــاً كب ي ــراً تدم�ي ــدث أث ــم تُح ــقطت ل ي س

ــىت ــل ال امي ال�ب
ــاد. ــىي المعت مي ــف ال�ب ــع القص ــال م ــو الح ــا ه كم

ــة، ظهــر لنــا أن  ــة زراعي ي منطق
ــقط �ف ي س

ميــل الثــا�ف ال�ب
ة  ــ�ي ــداد الكب ــبب الأع ــك بس ــاً، ذل ــور كان عالي ف الكل ــ�ي ترك
ســعاف  ي فــرق الإ

ــة أعضــاء �ف ، إضافــة إل إصاب ف للمصابــ�ي
. ي

ــد�ف ــاع الم والدف
ي 

�ف ضيــق  أعــراض  ف  المصابــ�ي بعــض  عــى  شــاهدت 
ــد  ــروج الزب ــاب، وخ ي الأعص

ــاء �ف ــداع وارتخ ــس وص التنف
مــن الفــم«.

ز ي مدينة رسم�ي
ميلية المحملة بغاز الكلور �ز صورة تظهر بقايا القنابل ال�ب

https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8ZVZJNXE4UUJXRHc/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8TnI5NlVtemJsUFU/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8UVROMV94TGpNTUU/edit
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أبرز الدراسات والتقارير السابقة التي توثق استخدام القوات الحكومية للغازات السامة:

آخر دراسة حول 28 هجوماً بالغازات السامة قبل هجوم الغوطة 21/ آب/ 2013

ي يــوم الأربعــاء 30/ نيســان/ 2014 أصــدرت الشــبكة تقريــراً عــن اســتخدام القــوات الحكوميــة للغــازات 
�ف

ف 21/ نيســان/ 2014 حيــث بلــغ عــدد مــرات  ثنــ�ي ف بدايــة عــام 2014 حــىت يــوم الإ ي المــدة الواقعــة مــا بــ�ي
�ف

القصــف أكــ�ش مــن 17 مــرة.

ــه 26  ــت في ــراً وثق ــان تقري نس ــوق الإ ــورية لحق ــبكة الس ــدرت الش ــران/ 2014 أص ــبت 14/ حزي ــوم الس ي
ــر. ــدار التقري ــىت إص ــام 2014 وح ــة ع ــذ بداي ــة من ــوات الحكومي ــا الق ــامة، نفذته ــازات الس ــاً بالغ هجوم

نســان تقريــراً وثقــت فيــه 27 هجومــاً  يــوم الســبت 26/ تمــوز/ 2014 أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
بالغــازات الســامة نفذتهــا القــوات الحكوميــة، منــذ بدايــة عــام 2014 وحــىت إصــدار التقريــر.

نســان تقريــراً وثقــت فيــه 50  / 2014 أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ ي
يــن الثــا�ف ف 10/ ت�ش ثنــ�ي يــوم الإ

يــن  ي 27/ أيلــول/ 2013 ولغايــة 21/ ت�ش
هجومــاً بالغــازات الســامة بعــد قــرار مجلــس الأمــن 2118 الصــادر �ف

الأول/ 2014.

نســان تقريــراً وثقــت فيــه 71 خرقــاً لقــرار  يــوم الســبت 7/ آذار/ 2015 أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإ
مجلــس الأمــن 2118.

http://sn4hr.org/blog/2013/08/05/using-chemical-weapons-by-syrian-government/
http://sn4hr.org/blog/2013/08/05/using-chemical-weapons-by-syrian-government/
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
http://sn4hr.org/blog/2014/04/30/the-syrian-government-and-poison-gas-attacks-from-2012-until-2014/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/poisonos-gases-arabic.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/poisonos-gases-arabic.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/poisonos-gases-arabic.pdf
http://sn4hr.org/blog/2014/08/07/there-is-no-red-line/
http://sn4hr.org/blog/2014/08/07/there-is-no-red-line/
http://sn4hr.org/blog/2014/08/07/there-is-no-red-line/
http://sn4hr.org/blog/2014/11/10/1858/
http://sn4hr.org/blog/2014/11/10/1858/
http://sn4hr.org/blog/2014/11/10/1858/
http://sn4hr.org/blog/2014/11/10/1858/
http://sn4hr.org/blog/2015/03/07/4523/
http://sn4hr.org/blog/2015/03/07/4523/
http://sn4hr.org/blog/2015/03/07/4523/
http://sn4hr.org/blog/2015/03/07/4523/
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رابعًا: االستنتاجات والتوصيات:

ــاً، وهــذا  ــ�ب اســتخدام ســاح محــرم دولي ي ع
نســا�ف ــدولي الإ ــون ال ــة القان ــوات الحكومي ــت الق ــد انتهك لق

يُعتــ�ب جريمــة حــرب، كمــا انتهكــت قــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة بهــذا الشــأن، كمــا أن جريمــة القتــل 
ــذ آذار/  ، فهــي ومن ــا الأســاسي ــاق روم نســانية بحســب المــادة الســابعة مــن ميث ــم ضــد الإ ــر�ت إل جرائ ت

ــة وواســعة النطــاق أيضــاً. 2011 منهجي

إىل لجنة التحقيق الدولية
ي تســتطيع معالجتهــا، واتخــاذ خطــوات 

ي الحــوادث الــىت
ة التحقيــق �ف عــى لجنــة التحقيــق الدوليــة مبــا�ش

ي تســتخدم هــذه الأنــواع مــن الأســلحة، وخاصــة 
ي تحديــد الجهــة الــىت

جــادة تهــدف إل ت�يــع التحقيــق �ف
بعــد توقيــع الحكومــة الســورية اتفاقيــه حظــر الأســلحة الكيميائيــة.

ع الأسلحة الكيميائية ف إل لجنة التحقيق الخاصة ب�ف
ي الســورية، وتســتطيع التحــرك بســهولة، يتوجــب عليهــا التوجــه إل موقــع 

بحكــم وجودهــا عــى الأرا�ف
ــج. ، وتحليلهــا وكشــف النتائ ف ــ�ي ــة وأخــذ عينــات دم مــن المصاب الحادث

إىل مجلس الأمن:
ي ســورية، لأن النتهــاكات 

ي حفــظ الأمــن والســلم الأهــىي �ف
يتوجــب عــى مجلــس الأمــن تحمــل مســؤولياته �ف

، والتوقــف عن ممارســة  ف ي قامــت بهــا الحكومــة الســورية تشــكل تهديــداً صارخــاً لاأمــن والســلم الدوليــ�ي
الــىت

لعبــة المصالــح السياســية عــى حســاب دمــاء الشــعب الســوري، وإن اســتخفاف النظــام الســوري الواضــح 
بقــرار مجلــس الأمــن 2118 ولحقــاً القــرار 2209، يُشــكل فضيحــة سياســية وإهانــة فظيعــة لمجلــس الأمــن.

نسان: إىل مجلس حقوق الإ
نســان تســليط الضــوء بشــكل أكــ�ب عــى خــرق النظــام الســوري لقــرار  يتوجــب عــى مجلــس حقــوق الإ
ي ســبيل تحقيــق ضغــط أكــ�ب عــى مجلــس الأمــن لتخــاذ إجــراءات 

مجلــس الأمــن 2118 والقــرار 2209 �ف
ــة. رادعــة حقيقي

دول أصدقاء الشعب السوري:
ي ظــل عجــز مجلــس الأمــن عــن إيقــاف الهجمــات( 

تزويــد المناطــق المعرضــة للقصــف بالغــازات الســامة )�ف
نســان احتياجــات تلــك المناطــق بمــا ليقــل عــن 14500  بأقنعــة واقيــة، وتقــدر الشــبكة الســورية لحقــوق الإ

. ي
زالــة آثــار التلــوث الكيميــا�أ قناعــاً واقيــاً، إضافــة إل معــدات لإ

شكر وعزاء
، كل الشــكر والتقديــر لــذوي الضحايــا  ف خالــص العــزاء لــذوي الضحايــا، والشــفاء العاجــل للمصابــ�ي
ي إثــراء التقريــر.

ف الذيــن ســاهمت إفاداتهــم بشــكل فعــال �ف ف وشــهود العيــان والنشــطاء المحليــ�ي والمصابــ�ي


