قرابة  191هجوما كيميائيا يف سوراي جيب
أن يكونوا على جدول أعمال منظمة حظر
األسلحة الكيميائية بعد واليتها اجلديدة

األربعاء  6شباط 2019
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R190205
تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

احملتوى:

أوالً :والية جديدة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وحماولة روسية لعرقلة واليتها دعماً للنظام السوري

اثنياً :مقارنة بني حوادث استخدام األسلحة الكيميائية ضمن قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان واحلوادث اليت
حقَّقت فيها منظمة حظر األسلحة الكيميائية

اثلثاً :حتدايت أساسيَّة تواجه عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف سوراي

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات

أوالً :والية جديدة ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية وحماولة روسية لعرقلة واليتها دعماً للنظام السوري:

مــن املنتظــر أن تُباشــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف شــباط  2019ممارســة صالحيــات واليتهــا اجلديــدة يف حتديــد هويــة

مرتكــي اهلجمــات الكيميائيــة ،بعــد أن بقيــت واليتهــا لســنوات طويلــة منــذ أتسيســها يف  /29نيســان 1997 /تقتصــر علــى

أتكيــد اســتخدام األســلحة الكيميائيــة أو عدمــه ،ودو َن حتديــد هويــة اجملــرم الــذي اســتخدمها.
نعتقد َّ
أن هناك سببني رئيسني وراء إعادة إحياء النقاش وتوسيع والية منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
أوالً :اســتخدام األســلحة الكيميائيــة الواســع واملتكــرر يف ســوراي مــن قبــل النظــام احلاكــم ضـ َّـد أبنــاء الشــعب الســوري ،ومــن قبــل
تنظيــم داعــش؛ ذلــك علــى اعتبــار َّ
أن هــذا االســتخدام اجلديــد واملتكــرر الوحيــد علــى ســطح الكــرة األرضيــة بعــد بــدء نفــاذ معاهــدة
حظــر األســلحة الكيميائيــة عــام .1997
اثنيـاً :إيقــاف روســيا متديـ َـد عمــل آليــة التحقيــق الدوليــة املشــركة يف ســوراي املنشــأة بقـرار جملــس األمــن رقــم  ،2235الــي كان

مــن مهامهــا حتديــد هويــة مســتخدم األســلحة الكيميائيــة.

هــذا دفــع الــدول األعضــاء يف معاهــدة األســلحة الكيميائيــة للتصويــت يف  /28حزي ـران 2018 /علــى توســيع واليــة عمــل
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة حبيــث تقــوم بتحديــد مرتكــب جرميــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،وقــد قــادت روســيا حتالفـاً
يهدف إىل إفشــال هذه الوالية اجلديدة ،وكأهنا ترســل رســالة إىل مجيع دول العامل أبهنا ســوف تســتخدم أو حتمي من يســتخدم
األســلحة الكيميائيــة ،وال ترغــب أن يكشــف أحــد ذلــك ،وهــذا مــا فعلتــه مــع حليفهــا النظــام الســوري طيلــة الســنوات الثمـ ِ
ـان
َ
املاضيــة ،وقــد فشــلت روســيا مــع  23دولــة أخــرى يف عرقلــة توســيع الواليــة اجلديــدة ،مقابــل  82دولــة وافقــت علــى ذلــك.
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مل تكتفــي روســيا وحلفاؤهــا بذلــك ،بــل حاولــت جمــدداً يف االجتمــاع الالحــق للــدول األعضــاء يف معاهــدة حظــر األســلحة
الكيميائيــة يف  /20تش ـرين الثــاين ،2018 /الــذي عُ ِقـ َـد يف مقــر املنظمــة يف مدينــة الهــاي اهلولنديــة مــن أجــل مناقشــة زايدة
ميزانيــة املنظمــة ،حاولــت روســيا وحلفاؤهــا جمــدداً الطعــن وإفشــال الواليــة اجلديــدة للمنظمــة ،وقــد فشــلت مــرة أخــرى فشـاً ذريعـاً،
فصوتــت معهــا  26دولــة مقابــل  99دولــة أقـَّـرت امليزانيــة والواليــة اجلديــدة .وكان ممــا لفــت انتبــاه اجملتمــع الســوري الداعــم للحـراك
َّ

ـت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصــاحل روســيا يف حجــب اختصــاص منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة عــن
الدميقراطــي تصويـ َ
حتديــد اجملرمــن ،وهــو َّأول تصويــت ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ابعتبارهــا عضــو جديــد يف معاهــدة حظــر األســلحة الكيميائيــة،

انضمــت إليهــا قبــل بضعــة أشــهر يف أاير.2018 /
حيــث َّ

لقــد بــدأت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة عملهــا يف ســوراي عقــب انضمــام النظــام الســوري إىل معاهــدة حظــر األســلحة
الكيميائيــة يف أيلــول ،2013 /وعليــه فـ َّ
ـإن مجيــع اهلجمــات ،الــي ســبقت هــذا التاريــخ مل تكــن تدخــل إطــار عمــل املنظمــة مبــا فيهــا

هجــوم الغوطتــن يف آب ،2013 /فضـاً عــن ذلــك فـ َّ
ـإن كل اهلجمــات الــي تلــت هــذا التاريــخ ،والــي عملــت عليهــا املنظمــة

بقيــت دون حتديــد هويــة املســؤول عنهــا.

ويف آب 2015 /أنشــأ ق ـرار جملــس األمــن الــدويل رقــم  2235آليــة التحقيــق املشــركة ،الــي كان مــن اختصاصهــا حتديــد
ِ
مســؤولية مرتكــب اهلجــوم ابألســلحة الكيميائيــة ،وقــد َّ
ـت هجمــات
حققــت اآلليــة يف تســع هجمــات وحــدَّدت املســؤول عــن سـ ّ
(أربــع هجمــات ش ـنَّها النظــام الســوري وهجومــان اثنــان نفَّذمهــا تنظيــم داعــش).
تتحمــل اهتــام حليفهــا النظــام الســوري بتورطــه يف اســتخدام أســلحة كيميائيــة؛ األمــر الــذي دفعهــا إلهنــاء عمــل
روســيا بدورهــا مل َّ
اآلليــة عــر حـ ِّـق النقــض الفيتــو يف  /17تش ـرين الثــاين ،2017 /ونُشــرُ هنــا إىل َّ
أن روســيا اســتخدمت حـ َّـق النقــض  12مــرة
ـت منهــا فيمــا يتعلــق ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
للدفــاع عــن النظــام الســوري ،سـ ٌّ

اثنيـاً :مقارنــة بــن حــوادث اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ضمــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق
اإلنســان واحلــوادث الــي َّ
حققــت فيهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائية:
ألف :حوادث استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي ،اليت مت توثيقها ضمن قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

تتضمــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان الناجتــة عــن مراقبــة وعمليــات توثيــق يوميــة مســتمرة ومرتاكمــة منــذ قرابــة
َّ
مثـ ِ
ـان ســنوات حـوادث اســتخدام أســلحة كيميائيــة ،قُمنــا بتوثيقهــا حادثــة تلـ َـو األخــرى علــى شــكل حتقيــق ُمســتقل لــكل حادثــة،
وقــد اعتمــدان علــى شــبكة عالقــات واســعة مت بناؤهــا عــر أايم طويلــة ،ومتكنَّــا مــن احلصــول بشــكل خــاص علــى رواايت انجــن
وشــهود عيــان وكذلــك أطبــاء عاجل ـوا مصابــن حب ـوادث اســتخدام أســلحة كيمائيــة وعناصــر مــن الدفــاع املــدين اســتجابوا مبك ـراً
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إلنقــاذ مناطــق القصــف واالســتهداف ،إضافــة إىل حتليــل املقاطــع املصـ َّـورة والصــور ،الــي نُشــرت عــر اإلنرتنــت ،أو الــي أرســلها

إلينــا نشــطاء حمليــون عــر الربيــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،وقــد توافقــت يف معظــم
احلــاالت رواايت الشــهود مــع حتليــل الصــور والفيديوهــات وأســهمت يف الوصــول إىل درجــة عاليــة مــن الصدقيــة.
مل يتمكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كثــر مــن األحيــان مــن زايرة مواقــع احلـوادث ومل تُتِــح الظــروف احلاليــة حــى

اآلن إمكانيــة أخــذ عينــات مــن الــدَّم أو الرتبــة وإجـراء فحوصــات هلــا.

لقــد بلــغ عــدد اهلجمــات الكيميائيــة املوثَّقــة يف قاعــدة البيــاانت لدينــا قرابــة  221هجوم ـاً كيميائي ـاً منــذ  /23كانــون األول/
يتوزعــون حبســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:
 2012حــى  /31كانــون األولَّ 2018 /

• النظام السوري 216 :هجوماً كيميائياً ،معظمها يف حمافظيت ريف دمشق وإدلب.
• تنظيم داعش 5 :هجمات مجيعها يف حمافظة حلب.

تسـبَّبت تلــك اهلجمــات يف مقتــل مــا ال يقــل عــن  1461شــخصاً ،مســجلون يف قوائمنــا ابالســم والتفاصيــل ،مجيــع الضحــااي
قضـوا يف هجمــات نفَّذهــا النظــام الســوري يتوزعــون إىل:

•  1397مدنياً ،بينهم  185طفالً ،و 252سيدة (أنثى ابلغة).
•  57من مقاتلي املعارضة املسلحة.

•  7أسرى من قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة.
وإصابة ما ال يقل عن  9885شخصاً يتوزعون إىل:

إثر هجمات شنَّها النظام السوري.
•  9753أُصيبوا َ
إثر هجمات شنَّها تنظيم داعش.
•  132أُصيبوا َ

ابء :حوادث استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي ،اليت نعتقد أن منظمة حظر األسلحة الكيميائية قد َّ
حققت هبا:
أصدرت منظمة حظر األسلحة الكيميائية تقريرها األول يف حزيران  ،2014وحبسب متابعتنا فقد بلغ عدد تقاريرها حىت اآلن
 14تقريـراً تناولــت فيهــا وفقـاً ملــا متكنَّــا مــن تتبعــه واســتخراجه قرابــة  58هجومـاً كيميائيـاً حمتمـاً يف ســوراي ،وقــد وجــدان أهنــا قــد

أثبتت استخدام السالح الكيميائي يف  43منها ،وكان آخرها هجوم مدينة دوما يف حمافظة ريف دمشق يف نيسان.2018 /
قــام فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بعمليــة مقاطعــة بــن احلـوادث ال ـ  43الــي أثبتتهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
ضمــن حتقيقــات تقاريرهــا ،وبــن قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،وتبـ َّـن لنــا نقطتــان رئيســتان:
أن هنــاك تطابقـاً يف  30هجــوم ،وحبســب مــا وثَّقنــاه وجــدان َّ
النقطــة األوىلَّ :
أن  28هجومـاً مــن هــذه اهلجمــات قــد متَّ مــن قبــل
قـوات النظــام الســوري ،وهجومــان اثنــان قــد نفَّذمهــا تنظيــم داعــش.
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اجلــدول التــايل يســتعرض اهلجمــات الــي أثبتتهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ومــا تقاطــع معهــا مــن هجمــات يف قاعــدة
بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:
حوادث استخدمت فيها األسلحة
الكيميائية في سوريا ،وأثبتتها منظمة
حظر األسلحة الكيميائية
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حوادث متضمنة في

قاعدة بيانات الشبكة

السورية لحقوق اإلنسان

النقطــة الثانيــة :يتبقــى يف قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان  191هجوم ـاً ابألســلحة الكيميائيــة مل ُت ِّقــق هبــا
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،وهــذه اهلجمــات موثَّقــة لدينــا مبختلــف التفاصيــل كالزمــان واملــكان ونــوع الذخائــر وعــدد
املصابــن والضحــااي وغــر ذلــك ،وحنــن نعتقــد أن هــذه اهلجمــات املوثقــة لدينــا رمبــا تكــون أولويــة يف التَّحقيــق هبــا ،ونؤّكِــد علــى َّ
أن

الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ســتقوم مبشــاركة بيــاانت هــذه احلـوادث كافــة مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف حــال
توقيــع اتفاقيــة مشــركة هلــذا الغــرض.
وفيمــا يلــي بعــض املعلومــات عــن منــاذج مــن هجمــات كيميائيــة موثَّقــة لدينــا ضمــن قاعــدة البيــاانت ،وهــي مــن ضمــن احلـوادث
األكثــر ارتفاعـاً مــن حيــث حصيلــة الضحــااي واملصابــن:

ـجلنا هجومـاً علــى ريــف محــاة الشـرقي يــوم اإلثنــن  /12كانــون األول ،2016 /حيــث قصــف طـران اثبــت اجلنــاح اتبــع للنظــام
سـ َّ

الســوري مــا ال يقــل عــن  8صواريــخ ُمملــة بغــازات ســامة ،اســتهدفت  5قــرى هــي :عقـرابت ،محــادي عمــر ،القســطل ،الصالليــة،

جــروح؛ تسـبَّب القصــف يف مقتــل  35مدنيـاً ،بينهــم  16طفـاً ،وســت ســيدات ،وإصابــة مــا ال يقــل عــن  100آخريــن ظهــرت

عليهــم أع ـراض ضيــق يف التَّنفــس وامح ـرار يف العينــن ،وتضيُّــق يف احلدقــة ،وإقيــاء ،وخــروج زبــد مــن الفــم ،معظــم ســكان القــرى

املســتهدفة احتمـوا يف املالجــئ واألقبيــة؛ مــا تسـبَّب يف ارتفــاع حصيلــة الضحــااي واملصابــن؛ ألن الغــاز يكــون أكثــف وذو أتثــر أكــر
يف الطوابــق الســفلية ،ختضــع القــرى الــي اســتهدفتها اهلجمــات الكيميائيــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم.

الثــااثء  /22كانــون األول 2015 /اســتهدفت ق ـوات النظــام الســوري املتمركــزة يف مطــار املــزة العســكري بصاروخــن ُم َّملــن
بغــازات ســامة املنطقــة اجلنوبيــة مــن مدينــة معضميــة الشــام مبحافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة أشــخاص ،وإصابــة مــا
ال يقــل عــن  15آخريــن أبعـراض ضيــق تنفــس ونفــث دمــوي .ختضــع املنطقــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.
األحــد  /19آذار 2013 /قرابــة الســاعة  03:45قصــف ط ـران اثبــت اجلنــاح اتبــع لق ـوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة
ُم َّملــة بغــازات ســامة اســتهدفت املنطقــة اجلنوبيــة مــن قريــة خــان العســل؛ تسـبَّب اهلجــوم يف مقتــل  22شــخصاً اختناقـاً ،إضافــة

إىل إصابــة قرابــة  250آخريــن حبــاالت اختنــاق وزلــة تنفسـيَّة.
ختضــع القريــة يــوم اهلجــوم يف معظمهــا لســيطرة قـوات النظــام الســوري ابســتثناء القســم الغــريب ،الــذي خضــع لســيطرة فصائــل يف
املعارضــة املســلحة قبــل اهلجــوم بقرابــة شــهر وهــو القســم الــذي يضـ ُّـم مدرســة الشــرطة وبعــض املـزارع.
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األحــد  /23كانــون األول 2012 /قرابــة الســاعة  19:00اســتخدمت ق ـوات النظــام الســوري قذائــف ُمملــة بغــازات ســامة

اســتهدفت حــي البياضــة مبدينــة محــص؛ تسـبَّب القصــف يف مقتــل  6مــن مقاتلــي املعارضــة املســلحة ،وإصابــة مــا ال يقــل عــن 60

آخرين أبعراض خمتلفة ،بعضهم عاىن من أعراض هضمية كالغثيان واإلقياء ،وآخرون ظهرت عليهم أعراض تنفسـيَّة ،حيث عانوا

مــن زلــة تنفسـيَّة ومفــرزات قصبيــة غزيــرة ،إضافــة إىل ذلــك ظهــرت لــدى عــدد مــن املصابــن حدقــات دبوســية ،وعــاىن بعضهــم مــن
معممــة يف العضــات .خيضــع احلــي لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.
هيــاج ونــوابت اختــاج وآالم َّ

اثلثاً :حتدايت أساسيَّة تواجه عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف سوراي:

عمــد النظــام الســوري إىل عرقلــة عمــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وتضليــل التَّحقيقــات الــي جتريهــا مـراراً وتكـراراً ،إضافــة

وتعمــد أتخــر الــرد علــى رســائلها ،إضافــة إىل عراقيــل متثَّلــت يف إعاقــة
إىل عراقيــل تتعلــق مبنــح أتشـرات لبعــض أعضــاء املنظمــةُّ ،

وصــول املفتشــن إىل بعــض املناطــق ،وقــد أشــارت إىل ذلــك وكالــة رويــرز يف حتقيــق نش ـرته يف آب“ 2017 /إن احلكومــة
الســورية أعاقــت املفتشــن وقدمــت هلــم معلومــات انقصــة أو مضللــة” كمــا ذكــر التَّحقيــق “إن التكتيــكات الســورية تضمنــت
رفــض إصــدار أتشـرات ســفر ألعضــاء يف املنظمــة ،وتقــدمي كميــات كبــرة مــن الواثئــق مـرات عــدة لتعطيــل ســر العمليــة ،وفــرض
قيــود علــى تفتيــش املواقــع يف الدقائــق األخــرة وإجبــار شــهود بعينهــم علــى تغيــر رواايهتــم يف املقابــات”.
وقــد الحظنــا َّ
أن النظــام الســوري والروســي قــد قامــا خبطـوات متعــددة يف ســبيل عرقلــة التَّحقيقــات بشــكل جلــي يف هجــوم مدينــة
ـورط النظــام الســوري يف اهلجــوم
دومــا نيســان ،2018 /وقــد أشـران إىل ذلــك يف تقريـران “أدلــة وحتقيقــات إضافيــة تُثبــت غالبـاً تـ ُّ
أبســلحة كيميائيــة علــى مدينــة دومــا” ،وإضافــة إىل كل مــا أوردانه فـ َّ
ـإن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تواجــه حتــدايت
أساســية إضافيــة تتجــاوز حــدود العراقيــل اللوجســتية ،مــن أبرزهــا:
َّ .1
إن معظــم اهلجمــات الــي ميكــن أن تتناوهلــا املنظمــة بتفويضهــا اجلديــد قــد وقعــت قبــل قرابــة عــام علــى األقــل وهــذا يعــي
صعوبــة كبــرة مــن حيــث إمكانيــة مجــع األدلــة ،املاديــة منهــا علــى وجــه اخلصــوص ،كآاثر الغــازات يف الرتبــة ،وخملفــات الصواريــخ
واألســلحة املســتخدمة ،ال ســيما َّ
أن  % 80مــن اهلجمــات قــد وقعــت ضمــن مناطــق قــد ســيطرت عليهــا مؤخـراً قـوات النظــام

الســوري وامليليشــيات اإليرانيــة.
َّ .2
ـيصعِب بشــكل كبــر مهمــة
إن التَّهجــر املمنهــج الــذي َّ
تعرضــت لــه معظــم املناطــق الــي َشـ ِه َدت هجمــات كيميائيــة ســابقاً؛ سـ ّ
املنظمة يف الوصول إىل شهود عيان أو انجني من اهلجمات ،أو كوادر طبية سامهت يف عالج املصابني ،أو مراجعة سجالت
املشــايف واملراكــز الطبيــة ،الــي ســبق وســامهت يف تقــدمي العــاج لضحــااي اهلجمــات الكيميائيــة ،كمــا َّ
أن مــن بقــي مــن األهــايل

يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة قـوات النظــام الســوري لــن يتجـرأ علــى اإلدالء بشــهادة ختالــف روايــة النظامــن الســوري والروســي.
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 .3تالعــب النظــام الســوري برفــات العديــد مــن ضحــااي اهلجمــات الكيميائيــة ،كمــا حصــل يف مقــرة مدينــة دومــا حيــث مت نقــل
رفــات جثــث الضحــااي ،الذيــن قضــى بعضهــم يف هجــوم مدينــة دومــا األخــر ،والذيــن كانـوا قــد دفنـوا ضمــن حدائــق املدينــة إىل مقابــر
خــارج املدينــة ،وهــذا التَّالعــب مبســرح اجلرميــة وبرفــات اجلثــث يُديــن بشــكل كبــر النظــام الســوري لكنَّــه يُصعــب مهمــة فريــق املنظمــة.

رابعاً :االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:
َّ
صوتت لتعرقل توســيع صالحيات عمل جلنة حظر األســلحة الكيميائية ويف مقدمتها روســيا ،تُرســل رســالة
إن مجيع الدول اليت َّ
إىل مجيــع شــعوب العــامل وليــس فقــط الشــعب الســوري ،أبهنهــا قــد تعــود الســتخدام األســلحة الكيميائيــة وال ترغــب أن يكتشــف
أحــد جرميتهــا ،كمــا أهنــا ترســل رســالة دعــم وتشــجيع للنظــام الســوري أعظــم مســتخدم لألســلحة الكيميائيــة يف العصــر احلديــث.
التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل:
• علــى دول العــامل احلضاريــة أن تقــف يف مواجهــة الــدول الداعمــة إلخفــاء حقائــق اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،ويف مقدمــة
تلــك الــدول األنظمــة الســوري واإليـراين والروســي.
• تقــدمي كل دعــم ممكــن لتســهيل عمــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي ،وفضــح تالعــب النظــام الروســي والســوري
ابألدلــة ،واختــاذ إجـراءات جديــة يف ســبيل حماســبة كل مــن يثبــت تورطــه ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
• دعم املنظمات احلقوقية الفاعلة يف جمال توثيق استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي.
إىل جملس األمن الدويل:
• يتوجــب علــى الــدول الدائمــة العضويــة التَّوقــف عــن اســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) فيمــا يتعلــق حبمايــة مرتكــي جرائــم احلــرب
واجلرائــم ضـ َّـد اإلنســانية ويف مقدمتهــا اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.
• يتوجــب علــى روســيا التَّوقــف عــن اســتخدام دورهــا كدولــة دائمــة العضويــة يف جملــس األمــن ،يف ســياق دعــم الدكتاتــورايت
البشــعة مقابــل مصــاحل ماديــة وسياســية علــى حســاب قتــل وتش ـريد ماليــن البشــر.
إىل منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
التوسع يف التَّنسيق والتَّعاون مع املنظمات احلقوقية املختصة يف توثيق استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي.
• ُّ
إىل جملس حقوق اإلنسان:
•يتوجب على جملس حقوق اإلنسان تسليط الضوء بشكل أكرب على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية.
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