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الكيميائية  لألسلحة  السوري  النظام  استخدام  لتقرير  تحديث  آخر  في 
أصدرته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بتاريخ 05/08/2013 والذي 
وثقنا فيه 28 هجوما باألسلحة الكيميائية خلفت  83 قتيالً و إصابة قرابة 
ال 1271   آخرين ، وقد قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بارسال 
التقرير الى عدد كبير من الجهات الحقوقية واالعالمية و السياسية حول 
بقيادة  الكيميائية  األسلحة  استخدام  في  التحقيق  لجنة  بينها  ومن  العالم 

Dr. Ake Sellstrom ، لطفا انظر في الرابط التالي:

حول  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  أجرته  الذي  التقرير  و  التحقيق 
الكيميائية في ريف  السوري األسلحة  النظام  فيها  التي استخدم  المجزرة 

دمشق
اليوم األربعاء 28/ آب/ 2013 صباحاً استهدف النظام السوري منطقة 
جديدة و أضيفت بالتالي حادثة جديدة ليصبح مجموع الحاالت 30 مرة 

استخدم فيها النظام السوري غازات سامة في 5 محافظات سورية .
القوات الحكومية  الليل قصفت  الواحدة بعد منتصف  في حوالي الساعة 
الواقعة  العباسيين  يبعد عن ساحة  البرلمان في حي جوبر و هو  ساحة 

 األربعاء 28 آب 2013

بعد قصف ريف دمشق باألسلحة الكيميائية النظام السوري يعود و يقصف 
العاصمة دمشق باألسلحة الكيميائية

بعد قصف ريف دمشق باألسلحة الكيميائية النظام 
السوري يعود و يقصف العاصمة دمشق باألسلحة 

الكيميائية 

توثيق قصف حي جوبر مبدينة دمشق بالغازات 
السامة

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMWZTR09scGJVQlE/edit 
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMWZTR09scGJVQlE/edit 
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وسط العاصمة دمشق قرابة ال 300 متر بنوع من القنابل الغازية السامة  ذات األثر المحدود سببت حدوث تسعة حاالت 
إختناق و لم نسجل أي حادثة وفاة و قد تم اسعاف المصابين و كلهم من المدنيين إلى النقاط الطبية .

خريطة تظهر مكان و احداثيات المنطقة التي تعرضت للقصف :

الملحقات و المرفقات : 
فيديو  و صورة ثابتة تصور إحدى اإلصابات

االستنتاجات القانوينة :
-1 إن القوات الحكومية قامت بارتكاب جريمة جديدة عبر قصف مناطق سكنية بصواريخ تحمل مواد  كيميائية و هذه هي 
المرة ال 30 التي تستخدم فيها الحكومة السورية األسلحة الكيميائية في 5 محافظات سورية مما يدل على منهجية و على 

اتساع نقاط لتلك الهجمات و هي ترقى إلى جرئمة ضد اإلنسانية .
-2 لقد انتهكت القوات الحكومية عبر تلك الجريمة القاعدة 74 و 76 من القانون العرفي اإلنساني و تعتبر بذلك قد ارتكبت 

جريمة حرب .

المسؤولية والتعويض :
القاعدة 149: الدولة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني المنسوبة إليها، والتي تشمل:

أ- االنتهاكات المرتكبة من قبل أجهزتها، بما في ذلك قواتها المسلحة؛
ب- االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو كيانات فّوضتها القيام بقدر من السلطة الحكومية ؛

ج- االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها؛
د- االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة تعترف بها وتتبناها كإدارة تابعة لها

القاعدة 150: تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو األذى الذي 
تسببت به االنتهاكات.

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBRWxQWjBGRlcxMmM/edit?usp=sharing 
http://www.youtube.com/watch?v=ftBZo1RaDgQ  
https://www.google.com.eg/maps/place/33%C2%B031'22.7%22N+36%C2%B019'52.3%22E/@33.521668,36.3335098,2343m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.522971!4d36.331186?hl=ar
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التوصيات :
إلى مجلس حقوق اإلنسان :

1. ايالء اهتماما و جدية أكبر في التعامل مع قضية الغازات السامة .
2. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة بالغة الخطورة.

3. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف استخدام مثل هذه األنواع من األسلحة المحرمة دوليا .
4. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن تجاوزات النظام 

في هذا المضمار.
5. مطالبة الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل بمتابعة التطورات في سوريا عن كثب والتنبيه من 

أية خروقات محتملة من قبل النظام.

 إلى مجلس األمن : 
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .

2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات استخدام الغازات الكيميائية على مستقبل الحياة في سوريا وتأثير ذلك على استقرار 
السلم األهلي و التعايش المشترك بين أبناء المجتمع  الواحد .

3. التعامل مع القضية باهتمام وجدية ووضعها في دائرة البحث والمراقبة بشكل متواصل.
4. اتخاذ قرار بتمكين فرق التحقيق من التحرك بحرية في سوريا للتأكد من أدعاءات استخدام األسلحة.

5. الطلب من الدول القادرة تقنيا وضع األسلحة الكيمائية ومستودعاتها تحت مراقبة األقمار الصناعية والتحذير حال بدأت 
قوات الحكومة السورية في اجراءات استخدامها.

إلى الجامعة العربية :
1. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء هذه القضية الخطيرة حقها من االهتمام والمتابعة.

2. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار 
في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية 

والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .
3. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية أهالي 

ضحايا الغازات السامة .
4. التعامل مع القضية باهتمام وجدية ووضعها في دائرة البحث والمراقبة بشكل متواصل.

5. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعها من استخدام 
األسلحة الكيمائية وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن تجاوزات النظام.

6. دعم المجالس المحلية و األهالي  بمعدات ووقائية ووسائل أحترازية ومواد طبية للتعامل مع الكارثة حال وقوعها.
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