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هجمات خان شيخون ودوما الكيميائية التي نفذها النظام
الســوري مــا زالــت دون محاسبــــــــة منــذ خمـــــس سنــــــوات
روسيا تمارس في أوكرانيا التكتيكات ذاتها التي مارستها في سوريا
في ملف األسلحة الكيميائية
الخميس  7نيسان 2022
الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان ،تأسَّســـــت نهاية حزيـــران ،2011
غيـــر حكوميـــة ،مُ ســـتقلة ،اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة
لحقــــــوق اإلنســــــان مصــــــــدر ًا أساسيــــــــ ًا في جميـــــع تحليالتهــــا التي
أصدرتهـــــــــا عــن حصيلـــة الضحايــا فــي ســوريا.
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ً
أوال :خمس /أربع ســنوات على هجمات خان شــيخون ودوما الكيميائية،
والمزيد من ترســيخ سياســة اإلفالت من العقاب:
تصــادف هــذه األيــام الذكــرى الســنوية الخامســة لهجــوم النظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى مدينــة خــان
شــيخون فــي  /4نيســان ،2017 /والذكــرى الســنوية الرابعــة لهجــوم النظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى مدينة
دومــا فــي  /7نيســان ،2018 /وقــد وثــق فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  91مدني ـ ًا بينهــم  32طفـ ً
ـا
و 23ســيدة (أنثــى بالغــة) خنقـ ًا ،وإصابــة قرابــة  520شــخص ًا عندمــا اســتخدم النظــام الســوري الســاح الكيميائــي ضــد
مدينــة خــان شــيخون .كمــا وثقنــا فــي  /7نيســان 2018 /مقتــل  39مدني ـ ًا بينهــم  10طفـ ً
ـا و 15ســيدة (أنثــى بالغــة)،
وإصابــة قرابــة  550شــخص ًا عندمــا اســتخدم الســاح الكيميائــي ضــدَّ مدينــة دومــا فــي محافظــة ريــف دمشــق.

َّ
وثقــت لجنــة َّ
التحقيــق الدوليــة المســتقلة الخاصــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية مســؤولية النظــام الســوري عــن
كل مــن هجومــي خــان شــيخون ودومــا ،كمــا أثبتــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة اســتخدام أســلحة كيميائيــة
فــي كل مــن خــان شــيخون ودومــا ،دون أن تحــدد مــن قــام بذلــك ،وأثبتــت آليــة التحقيــق المشــتركة ،التــي أنشــأها قــرار
مجلــس األمــن رقــم  2235الصــادر فــي آب ، 1 2015 /مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم خــان شــيخون فقــط،
وأنهــت روســيا عبــر الفيتــو واليتهــا قبــل هجــوم دومــا.2

ثانيــ ًا :روســيا دعمــت النظــام الســوري فــي اســتخدامه أســلحة دمــار
شــامل ،ومخــاوف دوليــة مــن اســتخدامها فــي أوكرانيــا:
إن تكــرار اســتخدام النظــام الســور ي لألســلحة الكيميائيــة فــي مئــات الهجمــات ،وإفالتــه مــن العقــاب علــى مــدى
 11عامــ ًا ،كل ذلــك كان برعايــة وحمايــة روســية مطلقــة ،وإن روســيا ضالعــة بشــكل مباشــر فــي إخفــاء النظــام
الســور ي كميــات كبيــرة مــن األســلحة الكيميائيــة ،وذلــك مــن منطلــق أنهــا طــرف فــي االتفــاق الروســي األمريكــي -
أيلــول ،2013 /وضامــن ألن يقــوم النظــام الســوري بتدميــر أســلحته الكيميائيــة كافــة ،يضــاف إلــى ذلــك ،أن روســيا
وبعــد كل اســتخدام جديــد لألســلحة الكيميائيــة مــن قبــل النظــام الســوري لــم تقــم بأيــة إجــراءات عقابيــة بحقــه ،بــل
تنكــر تلــك الهجمــات مجــدد ًا ،وتعــود التهــام منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،كمــا فعلــت بعــد صــدور التقريــر
الثانــي 3لفريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات ،والــذي حــدَّ د مســؤولية النظــام الســوري عــن هجــوم ســراقب
 /4شــباط ،2018 /وحــدَّ د مســؤولية قــوات النمــر عــن قيــادة هــذا الهجــوم الكيميائــي .وقــوات النمــر مدعومــة بشــكل
مباشــر مــن روســيا ،ممــا يجعلهــا شــريكة فــي المســاهمة فــي هــذا الهجــوم الكيميائــي ،وليــس كمــا كانــت مــن قبــل
مجــرد داعــم لوجســتي وعســكر ي مــع غطــاء سياســي وحمايــة مطلقــة فــي مجلــس األمــن ،وهــذا مــا يفســر مــدى
اســتماتتها فــي تشــويه نتائــج التقريــر ،سياســي ًا ،وإعالميــ ًا عبــر صحافــة صفــراء ،وصحفييــن مأجوريــن ،ومحاولــة
التشــكيك فــي المحققيــن ،والطلــب مــن الــدول المواليــة لهــا أن تصــوِّ ت ضــد قــرارات منظمــة حظــر األســلحة
الكيميائيــة.

 1قرار مجلس األمن رقم  /7( 2235آبS/RES/2235 ،)2015 /
 2األمم المتحدة ،مجلس األمن ،الجلسة  ،8105التصويت على مشروع قرار تمديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة  12شهر ًاhttps://undocs.org/ar/S/PV.8105 ،
األمم المتحدة ،مجلس األمن ،الجلسة  ،8107التصويت على مشروع قرار تمديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة  30يوم ًاhttps://undocs.org/ar/S/PV.8107 ،
 3منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجماتhttps://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/04/s-1943-2021%28e%29.pdf ،
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وبحســب قاعــدة بياناتنــا فـ َّ
ـإن روســيا قــد قدَّ مــت دعمـ ًا عســكري ًا مباشــر ًا للنظام الســوري فــي ثالث هجمــات كيميائية
َّ
علــى األقــل ،عبــر اســتهداف مُ
تعمــد مــن ســاح الجــو الروســي لمراكــز طبيــة مجــاورة لمواقــع الهجمــات ،وقــد حصــل
َّ
ذلــك إمــا قبــل الهجــوم أو بعــده ،كمــا وثقنــا اســتهداف القــوات الروســية ُّ
للطــرق التــي يقصدهــا المســعفون؛ األمــر
الــذي يُعيــق عمليــة إســعاف المصابيــن.

روســيا طــرف فــي النــزاع فــي ســوريا ومتورطــة فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــدَّ اإلنســانية ،والفيتــو فــي
مجلــس األمــن يمهــد لهــا الطــرق لالســتمرار فــي جرائمهــا:
إن اســتخدام روســيا للفيتــو كان مدروسـ ًا فقــد أنهــت عبــر  3فيتــو 4واليــة آليــة التحقيــق الدوليــة المشــتركة التــي كانــت
مــن صالحياتهــا تحديــد مرتكــب الهجمــات الكيميائيــة وذلــك نهايــة عــام  ،2017الــذي شــهد الرابــع مــن نيســان منــه
هجــوم خــان شــيخون ،وبعــد عــام مــن هــذا الهجــوم فــي الســابع مــن نيســان َّ
نفــذ النظــام الســوري هجماتــه الكيميائيــة
علــى مدينــة دومــا بريــف دمشــق ،واســتخدمت روســيا الفيتــو ضــدَّ مشــروع قــرار يدعــو إلــى التحقيــق فــي مَ ـ ْ
ـن اســتخدم
الســاح الكيميائــي فــي دومــا .5ويظهــر المخطــط التالــي  6فيتــو روســي ضــدَّ مشــاريع قــرارات تتعلــق باســتخدام
َّ
موزعــة فــي ضــوء أبــرز الهجمــات الكيمائيــة التــي َّ
نفذهــا النظــام الســوري:
األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا،

 4مجلس األمن ،مشروع قرار لتجديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة عام ،قدم بتاريخ  24تشرين األول https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/343/71/pdf/N1734371.pdf?OpenElement ،2017
مجلس األمن ،مشروع قرار لتجديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة عام ،قدم بتاريخ  16تشرين الثاني https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/387/83/pdf/N1738783.pdf?OpenElement ،2017
مجلس األمن ،مشروع قرار لتجديد والية آلية التحقيق المشتركة لمدة  30يوم ًا ،قدم بتاريخ  17تشرين الثاني https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/390/76/pdf/N1739076.pdf?OpenElement ،2017
 5مجلس األمن ،مشروع قرار إلنشاء آلية تحقيق مستقلة لمدة عام ،قدم بتاريخ  10نيسان https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/102/34/pdf/N1810234.pdf?OpenElement ،2018
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روسيا تستخدم التكتيك ذاته في أوكرانيا وسوريا:
في  24شــباط المنصرم  2022اجتاحت القوات الروســية
دولــة أوكرانيــا ،معتديــة علــى دولــة مســتقلة ذات ســيادة،
وحكومــة منتخبــة ديمقراطي ـ ًا .وقــد الحظنــا أن القــوات
الروســية زادت مــن حــدة هجماتهــا الوحشــية لتصــل
إلــى مســتوى قريــب مــن هجماتهــا التــي مارســتها فــي
ســوريا.
فــي  /16آذار 2022 /خــال مؤتمــر صحفــي قــال اللــواء
إيغــور كوناشــنكوف المتحــدث الرســمي باســم وزارة
الدفــاع الروســية “نحــن علــى يقيــن أن جهــاز األمــن
األوكرانــي وبدعــم مــن الــدول الغربيــة يقــوم بالتحضيــر
الســتفزاز باســتخدام مــواد ســامة ضــد المدنييــن”.
وفــي الـــ  19مــن الشــهر ذاتــه قــال فــي مؤتمــر صحفــي
“القوميــون

األوكرانيــون

يعــدون

الســتفزازات

باســتخدام مــواد كيميائيــة ســامة” .كمــا نقلــت وكالــة
تــاس الروســية الرســمية عــن رئيــس المركــز الوطنــي
إلدارة الدفــاع الروســي ميخائيــل ميزينتســيف فــي اليــوم
ذاتــه أن“ :لهــذا الغــرض ،تــم إحضــار حاويــات تحتوي على
مــواد كيميائيــة ســامة إلــى مبنــى المدرســة االبتدائيــة
المحليــة .وســيتم تفجيرهــا عندمــا تقتــرب القــوات
الروســية”.
الثالثــاء  /22آذار 2022 /قــال دميتــري بوليانســكي نائــب ســفير روســيا لــدى األمــم المتحــدة بعــد جلســة مغلقــة
لمجلــس األمــن “إن القــوات الروســية لــم تخطــط قــط أو توجــه ضربــات ألي منشــآت أوكرانيــة ُت َ
خــز ن أو ُتنتــج
فيهــا مــواد ســامة” .وأضــاف “مــن الواضــح أن الســلطات القوميــة األوكرانيــة ،بتشــجيع مــن الــدول الغربيــة ،لــن
تتوقــف عنــد أي شــيء لترهيــب شــعبها وتشــن هجمــات التهــام روســيا”.
َّ
إن اتهامــات روســيا هــذه تعيــد إلــى أذهاننــا التكتيــكات التــي اتبعتهــا فــي ســوريا ،فــي العديــد مــن الهجمــات الكيميائيــة
َّ
شــنها النظــام الســوري ،كانــت ُتمهــد لهــا عــن طريــق اتهــام المعارضــة ،أو الخــوذ البيضــاء ،أو التنظيمــات
التــي
المتطرفــة بالتحضيــر لهجمــات كيميائيــة ،وذلــك بهــدف خلــط األوراق.
إن أبــرز مثــال يفضــح ممارســات روســيا فــي ســوريا هــو مــا قامــت بــه إثــر هجــوم دومــا الكيميائــي فــي  /7نيســان2018 /
عندمــا َ
نفــت القــوات الروســية وقبــل إجــراء ّ
أي تحقيــق ،وحتــى قبــل دخولهــا إلــى المدينــة وقــوع أ َّيــة هجمــات كيميائيــة،
لكنهــا عــادت وغيــرت تصريحاتهــا حيــث َّ
لـمـــحت مــن خــال تصريحــات ممثلهــا فــي مجلــس األمــن فاســيلي نيبينزيــا
أن قــوات المعارضــة المســلحة هــي مَ ــن َّ
مســاء  /9نيســان َّ
نفــذت الهجــوم.
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ـم عــادت إلــى َّ
ثـ َّ
التخبــط مــرة أخــرى ،وصــرح الكســندر شــولجين ممثــل روســيا فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
فــي  /16نيســانَّ 2018 /
أن الخبــراء الــروس الذيــن زاروا دومــا لــم يجــدوا أيــة آثــار للذخائــر الكيميائيــة ،ولــم يجــدوا َّ
أي
مصــاب أو شــاهد علــى الحادثــة.
لتنشـ َر فــي اليــوم ذاتــه وكالــة ســبوتنيك الروســية تقريــر ًا قالــت فيــه َّ
إن القــوات الروســية اكتشــفت معمـ ً
ـا لتصنيــع
األســلحة الكيميائيــة ،قالــت إنــه تابــع لفصيــل جيــش اإلســام.
ثــم اشــتركت روســيا فــي تضليــل عمــل منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،وعقــدت الســفارة الروســية فــي الهــاي
مؤتمــر ًا صحفي ـ ًا فــي  /12تمــوز 2019 /ســعت مــن خاللــه إلــى تشــويه ونفــي حقائــق اســتخدام غــاز الكلــور فــي هجــوم
مدينــة دومــا نيســان ،2018 /وعــرض مســؤولون روس شــهادات لعــدد مــن الســكان المحلييــن فــي المدينــة ،وتطعــن
هــذه الشــهادات بتقريــر 6منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،الــذي أكــد اســتخدام الغــازات الســامة فــي المدينــة.
ثالث ـ ًا 222 :هجوم ـ ًا كيميائي ـ ًا موثق ـ ًا فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،والمســؤولية
المباشــرة لقائــد الجيــش والقــوات المســلحة بشــار األســد عــن هجمــات األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا:
َّ
َّ
موثــق لدينــا
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  222هجومــ ًا كيميائيــ ًا علــى ســوريا منــذ أول اســتخدام
الســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي  /23كانــون األول 2012 /حتــى  /7نيســان ،2022 /كانــت قرابــة  % 98منهــا علــى
َّ
وتوزعــت الهجمــات ومــا نتــج عنهــا مــن ضحايــا
يــد قــوات النظــام الســوري ،وقرابــة  % 2علــى يــد تنظيــم داعــش،
ومصابيــن -بحســب مرتكــب الهجــوم -علــى النحــو التالــي:
نفــذ النظــام الســوري  217هجومـ ًا كيميائيـ ًا علــى مختلــف المحافظــات الســورية منــذ أول اســتخدام َّ
ألــفَّ :
موثــق لدينــا
لهــذا الســاح فــي  /23كانــون األول 2012 /حتــى  /7نيســان ،2022 /تسـبَّبت فــي مقتــل  1510أشــخاص يتوزعــون إلــى:
ً
طفال و 260سيدة (أنثى بالغة).
• 1409مدني ًا بينهم 205
• 94من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كمــا تسـبَّبت فــي إصابــة  11080شــخص بينهــم  5أســرى مــن قــوات النظــام الســوري كانــوا فــي ســجون المعارضــة
المســلحة.
بــاءَّ :
نفــذ تنظيــم داعــش 5 :هجمــات كيميائيــة منــذ تأسيســه فــي  /9نيســان 2013 /حتــى  /7نيســان 2022 /كانــت
جميعهــا فــي محافظــة حلــب ،وتســبَّبت فــي إصابــة  132شــخص ًا.
وتوزعــت الهجمــات بحســب قــرارات مجلــس األمــن الدولــي الخاصــة باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا،
علــى النحــو التالــي:
توزعت بحسب قرارات مجلس األمن على ّ
ألف :نفذ النظام السوري  217هجوم ًا كيميائي ًاَّ ،
النحو التالي:
ً
أوال :قبل قرار مجلس األمن رقم  2118الصادر في  /27أيلول 33 :2013 /هجوم ًا
ثاني ًا :بعد قرار مجلس األمن رقم  2118الصادر في  /27أيلول 2013 /حتى اآلن 184 :هجوم ًا
ثالث ًا :بعد قرار مجلس األمن رقم  2209الصادر في  /6آذار 115 :2015 /هجوم ًا
رابع ًا :بعد تشكيل آلية األمم المتحدة وقرار مجلس األمن رقم  2235الصادر في  /7آب 59 :2015 /هجوم ًا
بــاءَّ :
نفــذ تنظيــم داعــش  5هجمــات كيميائيــة جميعهــا فــي محافظــة حلــب ،وتشــكل خرقـ ًا لقــرارات مجلــس األمــن
رقــم  ،2118و ،2209و.2235

أحد األطفال المُ صابين باختناق ،جراء هجوم جوّ ي كيميائي ّ
نفذه النظام السوري على مدينة دوما في
الغوطة الشرقية شرق محافظة ريف دمشق في  7نيسان 2018
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المسؤولية المباشرة لقائد الجيش والقوات المسلحة بشار األسد عن هجمات األسلحة الكيميائية:
إن النظــام الســوري نظــام شــديد المركزيــة ،وال يمكــن القيــام بمهمــة ضخمــة مثــل تحريــك واســتخدام األســلحة
الكيميائيــة دون علــم وموافقــة رأس النظــام الســوري بشــار األســد ،وهــو فــي الوقــت ذاتــه القائــد العــام للجيــش
والقــوات المســلحة ،بــل ال يمكــن القيــام بمهــام أقــل مــن ذلــك بكثيــر دون علمــه وموافقتــه ،ويأخــذ القانــون الدولــي
اإلنســاني فــي االعتبــار الطبيعــة الهرميــة للقــوات المســلحة واالنضبــاط الــذي يفرضــه القــادة ،ويحمــل القــادة
المســؤولية الجنائيــة علــى المســتوى الشــخصي ال عــن أفعــال وتجــاوزات ارتكبوهــا بــل أيضــ ًا عــن أفعــال ارتكبهــا
مرؤوســوهم  ،7كمــا أن عالقــة رأس النظــام وقياداتــه وسلســلة القيــادة الشــديدة الصرامــة والمركزيــة ،كل ذلــك
يجعــل رأس النظــام الســوري بشــار األســد والقيــادات العليــا جميعهــا متورطــة بشــكل مباشــر عبــر اســتخدام
أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة فــي ارتــكاب انتهــاكات تصــل إلــى الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب بحــق
الشــعب الســوري.
ويتحمــل بالدرجــة األولــى كل مــن القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة ونائبــه ومديــر القــوى الجويــة وإدارة
المخابــرات الجويــة وقــادة المطــارات العســكرية ومــدراء الســرب واأللويــة التابعــة للحــرس الجمهــوري ،إضافــة
إلــى مــدراء وحــدات البحــوث العلميــة المســؤولية األكبــر عــن اســتخدام هــذا الســاح ،وتشــير قاعــدة بياناتنــا الخاصــة
باألفــراد المتورطيــن فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا
منــذ آذار  ،2011والتــي تضــم بيانــات عــن اآلالف منهــم ،والمناصــب التــي شــغلوها ،وأبــرز االنتهــاكات التي وثقنــا ارتكابهم
لهــا ،ونعمــل علــى تحديثهــا بشــكل مســتمر ،تشــير إلــى تــورط مــا ال يقــل عــن  387شــخص ًا مــن أبــرز ضبــاط الجيــش
وأجهــزة األمــن والعامليــن المدنييــن والعســكريين فــي مراكــز البحــوث والدراســات العلميــة المتخصصــة بتوفيــر
وتجهيــز المــواد الكيميائيــة المســتخدمة عســكري ًا فــي ســوريا ،والمتهمــون بإصــدار أوامــر لشـ ِّ
ـن هجمــات باألســلحة
الكيميائيــة أو تنفيذهــا فــي ســوريا .ونشــير إلــى أن تنفيــذ الهجمــات التــي اســتخدمت فيهــا األســلحة الكيميائيــة تـ َّ
ـم
وفــق عمليــة مركبــة ومعقــدة ،جــرت بيــن بعــض ألويــة الجيــش بشــكل رئيــس ألويــة الحــرس الجمهــوري ،والقــوات
الجويــة ،وعــدد مــن األجهــزة األمنيــة ،بشــكل رئيــس قيــادة شــعبة المخابــرات العســكرية العامــة ،وقيــادة شــعبة
المخابــرات الجويــة ،ومكتــب األمــن القومــي ،وبيــن مركــز الدراســات والبحــوث العلميــة ،بشــكل رئيــس المعهــد 1000
والفــرع  ،450وقــد أوردنــا عينــة عــن أبــرز هــؤالء األفــراد المتورطيــن باســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي النظــام
الســوري تمهيــد ًا لفضحهــم ووضعهــم علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة ،وذلــك فــي تقريرنــا الصــادر فــي  21آب 2021
تحــت عنــوان “الذكــرى الســنوية الثامنــة ألضخــم هجــوم للنظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى المواطنيــن
الســوريين فــي غوطتــي دمشــق ومــا زال دون محاســبة”.
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رابع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
َّ
يتوجــب بعــد َّ
تتمتــع بالدقــة
التحقيقــات التــي قامــت بهــا األمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة والتــي
والمصداقيــة العاليــة أن يتحــرك مجلــس األمــن الدولــي ويتخــذ كافــة أشــكال اإلجــراءات بمــا فيهــا العقوبــات
االقتصاديــة والسياســية والعســكرية ضــدَّ النظــام الســوري الــذي خــرق كافــة القــرارات ذات الصلــة ،القــرار رقــم 2118
الصــادر فــي  /27أيلــول ،8 2013 /والقــرار رقــم  2209الصــادر فــي  /6آذار ،9 2015 /والقــرار رقــم  2235الصــادر فــي /7
آب ،10 2015 /ولكــن ذلــك لــم يتــم حتــى بعــد مــرور خمس/أربــع ســنوات كاملــة ،ومــا زال أهالــي المدنييــن الذيــن قتلــوا
وأصيبــوا وأصدقاؤهــم ينتظــرون العدالــة ومحاســبة الجنــاة.
كمــا يتوجــب علــى المجتمــع الدولــي منــع تكــرار أخطائــه بحــق المدنييــن فــي ســوريا ،منــع تكرارها فــي أوكرانيــا ،وتصحيح
األخطــاء الكارثيــة التــي وقعــت فــي ملــف األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا ،بــدء ًا مــن وعــود الخــط األحمــر ،وحتــى انعــدام
وجــود أيــة محاســبة للنظــام الســوري وحليفه الروســي.

 8قرار مجلس األمن رقم  /27( 2118أيلولS/RES/2118 ،)2013 /
 9قرار مجلس األمن رقم  /6( 2209آذارS/RES/2209 ،)2015 /
 10قرار مجلس األمن رقم  /7( 2235آبS/RES/2235 ،)2015 /
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