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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست في نهاية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، محايدة، غير حكومية، غير ربحية، معتمدة من 

قبل األمم المتحدة كمصدر أساسي في جمع اإلحصائيات.

السورية لقرار جملس  السورية حلقوق اإلنسان النتهاكات احلكومة  الشبكة  التوثيق املستمر من قبل  يف إطار 
األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول، والتفاقية نزع األسلحة الكيميائية يف سوريا 14/ أيلول، أصدرنا 
تقارير عدة موثقة قبل هجوم الغوطة 21/ آب/ 2013، كما أصدرنا تقارير عدة بعد صدور قرار جملس 
األمن، أبرزها التقرير الصادر يوم السبت 26/ متوز/ 2014 حتت عنوان »ال يوجد خط أمحر«، وقد وثقنا 
فيه ما اليقل عن 27 هجومًا بالغازات السامة. ومتابعة لسلسلة طويلة الستخدام القوات احلكومية للغازات 
السامة بدأت منذ كانون الثاين/ 2012، ومازالت مستمرة حىت اآلن، تصدر هذه الدراسة كتحديث دوري 
للدراسات السابقة، حىت نضع يف االعتبار قرار جملس األمن 2118 كعالمة فارقة؛ ألنه نصَّ بشكل صريح 
من  السابع  الفصل  حتت  للتدخل  األمن  جملس  يدفع  هذا  فإن  للقرار  السورية  احلكومة  انتهاك  حال  يف  أنه 

املتحدة. األمم  ميثاق 
ويف هذا التقرير نقوم بتحديث اهلجمات اليت حصلت بعد تقريرنا األخري، »50 خرقًا لقرار جملس األمن« 
األربعاء  لغاية   2013 أيلول/   /27 اجلمعة  منذ  السامة  بالغازات  هجمة   50 من  أكثر  فيه  وثقنا  الذي 

األول/2014. تشرين   /22
ليصبح العدد الكلي للهجمات من اجلمعة 27/ أيلول/ 2013 لغاية اخلميس 26/ شباط/ 2015  ما اليقل 
تلك  من  كثري  تعرضت  حيث  سوريا،  منطقة يف   26 وذلك يف  سامة،  أهنا  يُعتقد  بغازات  هجمة   71 عن 

متكررة. مرات  للقصف  املناطق 

التالي: النحو  السورية على  المحافظات  الهجمات بحسب  تلك  تتوزع 
 26 عن  اليقل  ما  السامة  بالغازات  دمشق  ريف  حمافظة  احلكومية  القوات  استهدفت  دمشق:  ريف  حمافظة 
مرة، وذلك يف 8 مناطق، فعلى سبيل املثال استهدفت منطقة الدخانية وحدها قرابة 9 مرات يف يف مدة ال 

تتجاوز 14 يومًا. 
السامة 16 مرة. بالغازات  القوات احلكومية حي جوبر  حمافظة دمشق: استهدفت 

مرة، وذلك يف   15 ما اليقل عن  السامة  بالغازات  احلكومية حمافظة محاة  القوات  استهدفت  حمافظة محاة: 
6 مناطق، على سبيل املثال مدينة كفر زيتا استهدفت قرابة 9 مرات.

حمافظة إدلب: استهدفت القوات احلكومية حمافظة إدلب بالغازات السامة ما اليقل عن 6 مرات، وذلك يف 
التمانعة استهدفت قرابة 4 مرات. 3 نقاط، بلدة 

وكفر  وابطع،  وديل،  عتمان،  بلدات  يف  ذلك  السامة، حصل  بالغازات  مرات   4 استهدفت  درعا:  حمافظة 
ناسج.

4 مرات.  السامة  بالغازات  حمافظة حلب: تعرضت لالستهداف 

ما اليقل عن 7١ خرقاً لقرار مجلس األمن ٢١١8
»المهم تطبيق القرارات ال إصدارها«

السبت 7/ آذار/ 2015 
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السورية حلقوق اإلنسان يف مقتل ما اليقل عن 52 شخصًا،  الشبكة  القصف حبسب ما وثقته  تسبب ذلك 
التايل: النحو  على  يتوزعون 

29 مقاتاًل من عناصر املعارضة املسلحة. أواًل: 

16 مدنيًا، بينهم 8 أطفال و4 سيدات. ثانيًا: 
ثالثًا: 7 أسرى من قوات النظام، قتلوا خالل قصف القوات احلكومية على إحدى مقرات املعارضة املسلحة.

 1225 عن  اليقل  ما  تقرييب  حنو  على  أحصينا  فقد  استهدافها،  مت  اليت  املناطق  املصابني يف مجيع  أعداد  أما 
املناطق. لتلك  احمللية  الطبية  املراكز  السورية حلقوق اإلنسان مع  الشبكة  مصابًا، حبسب تواصل أعضاء 

التوصيات:

الدولي:  مجلس األمن 

يتوجب على جملس األمن أن يضمن التنفيذ اجلدي للقرارات الصادرة عنه، لقد حتولت قراراته إىل جمرد 	 
حرب على ورق، وبالتايل فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

يقوم 	  من  مجيع  ومالحقة  السورية،  احلكومة  تستخدمها  اليت  األسلحة  أنواع  خمتلف  على  حظر  فرض 
جسيمة  وانتهاكات  جرائم  يف  األسلحة  هذه  استخدام  خلطر  نظرًا  والسالح،  باملال  تزويدها  بعمليات 

اإلنسان. حلقوق 
أربع 	  منذ  وهو  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  إىل  املسألة  بإحالة  املخول  هو  السورية  احلالة  يف  األمن  جملس 

اآلن  السلم واألمان، جيب ومنذ  بفرض  التسهيالت ويقوم  يقدم كل  أن  بداًل من  يُعرقل ذلك  سنوات 
البدء مبقاضاة كل من ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

http://www.sn4hr.org

