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  2102االدعاءات بشأن استخدام األسلحة الكيميائية التي تم توثيقها في سورية منذ عام 

 

 مفتاح الجدول:

 األسلحةاستخدام دليل على 

  ائيةيالكيم

من  غاز السارينأثبتت فرنسا استخدام 

خالل جمع العينات الطبية الحيوية 

 و/أو البيئية.

 وينسب هذا الهجوم للنظام السوري

 

دليل ظاهر على استخدام 

 السارين غازالنظام السوري 

 

دليل ظاهر على استخدام 

 النظام السوري مادة الكلور 

هجوم باستخدام غاز الخردل، 

ينسب إلى تنظيم الدولة 

 اإلسالمية

 

 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 
تشرين األول/أكتوبر  41 

2012 
 كلم غرب حلب 06على بعد 

 تخاريمكفر 

 سلقين

 
تشرين الثاني/نوفمبر  41 

2012 
 حرستا الغوطة الشرقية

 
 كانون األول/ديسمبر 32

2012 
 

 حمص

 

 خان العسل حلب 2013 آذار/مارس 41 االختناق
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

االختالج، تشنج  تضيّق الحدقة،

 العضالت
 العتيبة كلم شرق دمشق 26على بعد  2013 آذار/مارس 41

 بابا عمرو حمص 2013 آذار/مارس 36 

 داريا جنوب غرب دمشق 2013 آذار/مارس 32 

 العتيبة كلم شرق دمشق 26على بعد   3642 نيسان/أبريل 9 

 جوبر الغوطة الشرقية 2013 نيسان/أبريل 9 البشرة الحروق والتهابات

التهاب  الهلوسة والتقيؤ و

 الغشاء المخاطي 
 حلب  3642 نيسان/أبريل 42 

التحكم عدم القدرة على 

بالحركة، وفرط في إفراز 

 اللعاب، و تضيّق الحدقة

 شيخ مقصود حلب 3642 نيسان/أبريل 42 

، وفقدان الصعوبة في التنفس

تضيّق الوعي، والدوخة و

 الحدقة

 جوبر الغوطة الشرقية  2013 منتصف نيسان/أبريل 

 داريا جنوب غرب دمشق  3642 نيسان/أبريل 32 
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

االرتعاش والصعوبة في 

التنفس وفقدان الوعي وتضيّق 

 الحدقة

 سراقب إدلب  2102 نيسان/أبريل 29

 عدرا شمال شرق دمشق 2013 أيار/مايو 23 

 حرستا الغوطة الشرقية 2013 أيار/مايو 26 

 الواحات البحرية الغوطة الشرقية 2013 حزيران/يونيو 10 االختناق والشلل الجزئي

وانقباض العضالت  االرتعاش

 الحدقةوتضيّق 
 زملكا الغوطة الشرقية 2013 حزيران/يونيو 24

 السيدة زينب جنوب دمشق 2013 تموز/يوليو 7 

 واالختالج الصعوبة في التنفس

التهاب الغشاء المخاطي 

 الفموي

 دوما شمال شرق دمشق 2013 آب/أغسطس 4

تضيّق الحدقة واالختالج 

وفرط في  والضيق في التنفس

  األنفإفراز اللعاب وسيالن 

 دمشق  2013 آب/أغسطس 21

في  وفرط التنفسالصعوبة في 

 إفراز اللعاب
 الغوطة الشرقية 2013 أيلول/سبتمبر 12

 جوبر

 زملكا
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 كفرزيتا حماة 2014 نيسان/أبريل 11 االختناق والسعال واالرتباك

 جوبر الغوطة الشرقية 2014 نيسان/أبريل 3 

 كفرزيتا حماة 2014 نيسان/أبريل 20 واالختناق السعال

 تل منيس  2014 نيسان/أبريل 21 

 التمانعة إدلب 2014 نيسان/أبريل 23 واالختناق السعال

الغثيان  ، والصعوبة في التنفس

والصداع وفقدان الوعي، 

واحمرار العينين، والتهاب في 

  الوجه وتسكين تام لأللم

 عربين الغوطة الشرقية 2014 حزيران/يونيو 5

وفشل في  انخفاض الوعي،

الجهاز التنفسي واحمرار 

 العينين

 جوبر الغوطة الشرقية 2014 آب/أغسطس 12

 درعا  2014 آب/أغسطس 19 

 حتيتة الجرش الغوطة الشرقية 2014 أيلول/سبتمبر 14 

فشل في الجهاز التنفسي 

 واالختالج
 عدرا شمال شرق دمشق 2014 أيلول/سبتمبر 24
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 الزوردير   2014 أيلول/سبتمبر 27 

 تلبيسة  2014 تشرين الثاني/نوفمبر 3 

 2015 شباط/فبراير 24 السعال
كلم شمال شرق  32على بعد 

 حمص
 ناوا

 إدلب 2015 آذار/مارس 40 
 قميناس

 سرمين

 سرمين إدلب 2015 آذار/مارس 32 

 بنش إدلب 2015 آذار/مارس 31 ال يوجد أي عارض واضح

 سرمين إدلب 2015 آذار/مارس 30 

 منطقة إدلب  2015 آذار/مارس 24 

 سهل الغاب إدلب 2015 نيسان/أبريل 3 

 إدلب 2015 نيسان/أبريل 16 
 دوار المحراب

 كراج البولمان

 إدلب 2015 نيسان/أبريل 16 
 فيليون

 كورين
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 إدلب 2015 نيسان/أبريل 17 االختناق
 التمانعة

 كفر نجد

 سإدل إدلب 2015 نيسان/أبريل 24 

 الصحن إدلب 2015 نيسان/أبريل 24 

 حلب  2015 نيسان/أبريل 24 

 سهل الغاب  2015 نيسان/أبريل 25 

 النيرب جنوب شرق حلب 2015 نيسان/أبريل 25 

 حماة  2015 نيسان/أبريل 26 

 كفر عويد إدلب 2015 نيسان/أبريل 26 االختناق

 الحوش إدلب 2015 نيسان/أبريل 26 

 المنصورة  2015 نيسان/أبريل 26 

 جبل الزاوية إدلب 2015 نيسان/أبريل 26 

 المرجة حلب 2015 نيسان/أبريل 27 

 المسطومة إدلب 2015 نيسان/أبريل 27 



 

 
 
 
 
 

7 

 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 إدلب 2015 نيسان/أبريل 28 
 كرسعة

 كنصفره

 سراقب إدلب 2015 نيسان/أبريل 29 االختناق

 الحوش حماة 2015 نيسان/أبريل 29 

 حماة 2015 نيسان/أبريل 29 االختناق
 سهل الغاب

 قسطون

 سراقب إدلب 2015 أيار/مايو 2 

 كنصفره إدلب 2015 أيار/مايو 2 

 كفر بطيخ إدلب 2014 أيار/مايو 6 

 الجانودية إدلب 2015 أيار/مايو 7 

 البشيرية إدلب 2015 أيار/مايو 10 

 السرمانيه إدلب 2015 أيار/مايو 10 

 عقرب حماة 2015 أيار/مايو 14 

 مشمشان إدلب 2015 أيار/مايو 15 

 سرمين إدلب 2015 أيار/مايو 16 
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 القسطان إدلب 2015 أيار/مايو 17 

 مشمشان إدلب 2015 أيار/مايو 17 

 جسر الشغور إدلب 2015 أيار/مايو 18 

 مشمشان إدلب 2015 أيار/مايو 19 

 حلب حلب 2015 حزيران/يونيو 13 

 جوبر الغوطة الشرقية 2015 حزيران/يونيو 13 

 الجنوديه  2015 حزيران/يونيو 8 

 جسر الشغور إدلب 2015 حزيران/يونيو 7 

 حلب حلب 2015 حزيران/يونيو 7 

 الحسكة  2015 حزيران/يونيو 32-26 

 الزبداني  2015 تموز/يوليو 5 

 حي الراشدين حلب 2015 تموز/يوليو 7 االختناق

 مارع  2015 آب/أغسطس 21 

 صقبا الغوطة الشرقية 2015 آب/أغسطس 23 االختالج
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 مارع  2015 أيلول/سبتمبر 4 

الصعوبة في و تدفق الدم بقوة

 واحمرار العينين التنفس

 كانون األول/ديسمبر 33

2015 
 المعضمية الغوطة الشرقية

 النشابية الغوطة الشرقية 2016 كانون الثاني/يناير 23 

 المعضمية الغوطة الشرقية 2016 الثاني/ينايركانون  31 

 القابون الغوطة الشرقية 2016 نيسان/أبريل 3 

 حندرات شمال حلب 2016 نيسان/أبريل 8 

 حندرات شمال حلب 2016 نيسان/أبريل 14 

 العمقية حماة 2016 نيسان/أبريل 18 االختناق

 ترماعين  الغوطة الشرقية تموز/يوليو أوائل  االختناق

 االختناقو الصعوبة في التنفس

التقيؤ و واحمرار العينين

 والصداع

 سراقب إدلب 2016آب/أغسطس  4

 حلب حلب 2016 آب/أغسطس 2 الصعوبة في التنفس

 حلب حلب 2016 آب/أغسطس 10 الصعوبة في التنفس
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 االختناق
وأوائل  آب/أغسطس أواخر

 2016أيلول/سبتمبر 
 جوبر و/أو عين ترما الغوطة الشرقية

واحمرار  الصعوبة في التنفس

 العينين والدوخة والتقيؤ
 حلب حلب  3640 أيلول/سبتمبر 6

 كفرنايا شمال حلب  3640 أيلول/سبتمبر 16 الصعوبة في التنفس

 جوبر الغوطة الشرقية  3640 أيلول/سبتمبر 19 

 حلب حلب  3640 أيلول/سبتمبر 25 

واحمرار  الصعوبة في التنفس

 العينين والدوخة والتقيؤ
 كفرزيتا حماة 2016األول/أكتوبر  تشرين 4

 حلب حلب 2016 تشرين األول/أكتوبر 3 

 
 األول/أكتوبر تشرين 41

2016 
 اللطامنة حماة

واحمرار  الصعوبة في التنفس

 العينين والدوخة والتقيؤ

األول/أكتوبر تشرين  32

2016 
 اللطامنة حماة

 
األول/أكتوبر  تشرين 26

2016 
 حلب الغربية حلب
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 حلب الغربية حلب 2016الثاني/نوفمبر تشرين  3 الصعوبة في التنفس

 الصعوبة في التنفس
 تشرين الثاني/نوفمبر 11

2016 
 خان العسل جنوب غرب حلب

 االختناق
 تشرين الثاني/نوفمبر 18

2016 
 حلب الشرقية حلب الشرقية

 االختناق
 الثاني/نوفمبرتشرين  36

3640 
 حلب الشرقية حلب الشرقية

 
الثاني/نوفمبر  تشرين 34

2016 
 حلب الشرقية حلب الشرقية

 الصعوبة في التنفس
الثاني/نوفمبر  تشرين 33

2016 
 حلب الشرقية حلب الشرقية

واحمرار  الصعوبة في التنفس

 العينين

الثاني/نوفمبر  تشرين 32

2016 
 حلب الشرقية حلب الشرقية

 االختناق
 تشرين الثاني/نوفمبر 32

3640  
 حلب الشرقية حلب الشرقية

 جنوب حلب جنوب حلب 2016 كانون األول/ديسمبر 8 االختناق
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 االختناق
 كانون األول/ديسمبر 1 

2016 
 جنوب حلب جنوب حلب

 
 كانون األول/ديسمبر 10

2016 
 جنوب حلب جنوب حلب

 االختالجو تضيّق الحدقة

وفرط  التنفسالضيق في و

 إفراز اللعاب

 كانون األول/ديسمبر 12

2016 
 عقيربات حماة

 وادي بردى شمال غرب دمشق 2017كانون الثاني/يناير 3 

 بسيمة شمال غرب دمشق 2017كانون الثاني/يناير 0و 2 االهتياج

 
كانون  أواخر

 2017الثاني/يناير
 الميدان الغوطة الشرقية

واحمرار  الصعوبة في التنفس

 العينين
 المرج الغوطة الشرقية 2017 كانون الثاني/يناير 26

 عربين الغوطة الشرقية 2017 شباط/فبراير 7 

فقدان  الصعوبة في التنفس و

الوعي وإفراز رغوة من الفم 

  واالنتفاض

 عربين الغوطة الشرقية 2017 شباط/فبراير 9
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 المدينة المنطقة التاريخ عوارض الضحايا

 عربين الغوطة الشرقية 2017شباط/فبراير 10 

 حوش الظواهرة الغوطة الشرقية 2017 شباط/فبراير 20 

 حرستا الغوطة الشرقية  2017 شباط/فبراير 26  الصعوبة في التنفس

 اللطامنة حماة 2017 آذار/مارس 32  الصعوبة في التنفس

الصعوبة في التنفس وفقدان 

الوعي وإفراز رغوة من الفم 

 واالنتفاض

 اللطامنة حماة 2017 آذار/مارس 26

فقدان والصعوبة في التنفس 

الوعي وإفراز رغوة من الفم 

 واالنتفاض

 خان شيخون إدلب 2017 نيسان/أبريل 4

 اللطامنة حماة 2017 نيسان/أبريل 6 

 


