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عمليات القصف في مختلف  ا  واحد لم توقف حكومة بشار األسد يوما  

كالمدفعية  ،م مختلف أنواع األسلحة التقليديةالمحافظات السورية عبر استخدا

قصف الصاروخي براجمات الصواريخ وباستخدام الالثقيلة وقذائف الهاون و

، كما أنها لجأت في الطائرات العمودية والحربية وإلقاء قنابل برميلية عمياء

بل كاستخدام القنا كثير من األحيان إلى استخدام أسلحة محرمة دوليا  

العشوائي و لقصف المتعمد أحيانا  ، كل هذا االعنقودية في المناطق السكنية

وهو  1112/ أيلول/11شخص منذ تاريخ  14151تسبب في مقتل  أحيانا  

يوم بدأ انضمام الحكومة السورية لمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية حتى 

 . تاريخ اصدار البيان

في عام  وعلى الرغم من انضمامها للمعاهدة فقد استخدمت القوات الحكومية

مناطق  8ا سامة وذلك في ات يعتقد أنهمرة غاز 11 عن يقل ال ما 1115

 5في  يل المتفجرة المحملة بغاز الكلوركما تم استخدام البرام ،في سورية

 .مناطق هي كفرزيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان

أقل من  سيدات ) 2و اطفال 5بينهم  12تسبب في مقتل كل ذلك القصف في 

شخص  14118أي أن  خدام األسلحة الكيميائية (اثنين باأللف قتلوا عبر است

امرأة أي أن  1111طفل و 1412أسلحة تقليدية بينهم  قد قتلوا عبر استخدام

من مجموع الضحايا، بحسب فريق  % 21األطفال تصل إلى نسبة النساء و

 .توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

ستمرت عمليات القتل تحت التعذيب إضافة إلى القتل عبر عمليات القصف ا

 . شخص تحت التعذيب 1182إلى جنب فمات خالل تلك الفترة  جنبا  

، ولم يتعلم في حماية المدنيين في سورية ذريعا   لقد فشل المجتمع الدولي فشال  

، ولكنه قد تدخل حصل في جمهوية يوغسالفيا السابقةمن أخطائه مما  شيئا  

بعد سقوط عدد  1112وسطى في نهاية عام بسرعة في جمهورية افريقيا ال

جية في إنها ازدواقليل من الضحايا مقارنة بشالل الدماء اليومي في سورية 

دماء  لس األمن الدولي التي يدفع الشعب السوري ثمنهاجالمعايير لدى م

 .أبنائه و دمار بلده العظيم

انــبي  
 ألف مدني 51الحكومة السورية قتلت قرابة 

 منذ توقيعها اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية

 من اثنين باأللف قتلوا باألسلحة الكيميائية أقل

لم توقف حكومة بشار األسد يوماً 

واحداً عمليات القصف في مختلف 

المحافظات السورية عبر استخدم 

 ة ...مختلف أنواع األسلحة التقليدي
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