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بــيــان صحفي

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

الهــاي – كانــون األول 2022: شــارك األســتاذ فضــل عبــد الغنــي المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــي فعاليتيــن اثنتيــن علــى هامــش أعمــال الــدورة الـــ 27 لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي 

اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة المنعقــد فــي الهــاي.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في فعاليتين على 

هامش المؤتمر السابع والعشرين للدول األعضاء

في منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

 األربعــاء 7 كانــون األول 2022
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الخميس 1/ كانون األول/ 2022:  

بدعــوة مــن ســعادة الســفير بــارد إيفــار سفيندســون، ســفير النرويــج إلــى هولنــدا ولوكســمبورغ وممثلهــا 
الدائــم لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، شــارك األســتاذ فضــل عبــد 
الغنــي فــي فعاليــة عقــدت تحــت عنــوان “المجتمــع المدنــي واتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة”، والتــي 
نظمــت برعايــة البعثــات الدائمــة لكنــدا واالتحــاد األوروبــي وألمانيــا والنرويــج والواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. وعقــدت فــي مقــر الســفارة النرويجيــة فــي الهــاي. وبمشــاركة 
الســيد كريســتو غروزيــف، كبيــر محققــي روســيا فــي موقــع بيلنجــكات، والســيد راضــي ســعد، منســق فريــق 
حزمــات مــن الدفــاع المدنــي الســوري “الخــوذ البيضــاء”. وأدار الجلســة الســيد بــول ووكــر، رئيــس تحالــف 

اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. 
خــالل الفعاليــة شــاركت المنظمــات الثالثــة ذات الخبــرة الواســعة فــي التحقيــق فــي هجمــات األســلحة 
الكيميائيــة بعــرض أفضــل ممارســاتها ووجهــات نظرهــا حــول كيفيــة مســاهمة تحقيقاتهــا وتقاريرهــا فــي 

تنفيــذ اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. 

وهدفــت الفعاليــة إلــى تعريــف الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة بمنظمــات المجتمع 
المدنــي الفاعلــة والمشــاركة فــي توثيــق الهجمــات باألســلحة الكيميائيــة والتحقيــق فيهــا واإلبــالغ عنهــا، وال 
ســيما المنظمــات غيــر الحكوميــة الرئيســة التــي تــمَّ منــع اعتمادهــا فــي مؤتمــر الــدول األطــراف مــن قبــل 

مجموعــة صغيــرة مــن الــدول األطــراف. 

 قــدم الســيد فضــل عبــد الغنــي عرضــًا تقديميــًا حــول 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، وتحــدث 
المتكــرر  الســوري  النظــام  اســتخدام  عــن  خاللــه 
عــن  عرضــًا  وقــدم  الكيميائيــة،  لألســلحة  والواســع 
األســلحة  حظــر  منظمــة  وتقاريــر  األمميــة،  التقاريــر 
الســورية  الشــبكة  توثيــق  إلــى  وأشــار  الكيميائيــة، 
لحقــوق اإلنســان تنفيــذ النظــام الســوري 217 هجومــًا 
نفذهــا  هجومــًا   184 بينهــا  الكيميائيــة،  باألســلحة 
األســلحة  حظــر  التفاقيــة  انضمامــه  إعــالن  بعــد 
الكيميائيــة، وقــد تســببت جميــع الهجمــات فــي مقتــل 
1510 أشــخاص خنقــًا بينهــم 1409 مدنيــًا، منهــم 205 
بت فــي  طفــاًل و260 ســيدة )أنثــى بالغــة(، كمــا تســبَّ
أنَّ  علــى  الغنــي  عبــد  وأكــد  شــخصًا.   11080 إصابــة 
تنفيــذ الهجمــات باســتخدام األســلحة الكيميائيــة هــي 
عمليــة معقــدة والنظــام الســوري شــديد المركزيــة 
وبالتالــي فــال يمكــن أن تتــم دون موافقــة وعلــم بشــار 
األســد، وأوضــح أنَّ القــرار فــي هــذه الهجمــات مركــزي 
وهــو سياســة مدروســة وتورطــت فيــه مؤسســات 
عــدة، الفتــًا إلــى أنَّ قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
عــن  يقــل  تشــير إلى تورط ما ال  اإلنســان  لحقــوق 
387 شــخصًا مــن أبــرز ضبــاط الجيــش وأجهــزة األمــن 
والعامليــن المدنييــن والعســكريين، يجــب وضعهــم 
جميعــًا علــى قوائــم العقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة. 
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واختتــم الســيد فضــل عبــد الغنــي كلمتــه بالتأكيــد علــى أنــه بنــاًء علــى كافــة المعلومــات والبيانــات الموثقــة 
وبشــكل خــاص تقاريــر فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، 
وبموجــب الفقــرة 3 مــن المــادة الثانيــة عشــرة مــن االتفاقيــة فــإن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
تطالــب أن يوصــي مؤتمــر الــدول األطــراف باتخــاذ تدابيــر جماعيــة طبقــًا للقانــون الدولــي، كمــا أنــه يجــب 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  الصلــة، علــى  المعلومــات واالســتنتاجات ذات  ذلــك  فــي  بمــا  القضيــة  عــرض 
المتحــدة وعلــى مجلــس األمــن وذلــك بموجــب الفقــرة 4 مــن المــادة الثانيــة عشــرة.  وأضــاف أنــه يجــب نقــل 
المســؤولية بشــكل ســريع إلــى مجلــس األمــن والطلــب منــه التدخــل وفقــًا للفصــل الســابع مــن ميثــاق 
ل تهديــدًا جديــًا  األمــم المتحــدة علــى اعتبــار اســتخدام دولــة عضــو ألســلحة الدمــار الشــامل يفتــرض أن ُيشــكِّ

ــة.  ــه ذات الصل ــذًا لقرارات لألمــن والســلم الدولييــن، وتنفي

ــة أن تســتخدم  ــة للفعالي ــدول الراعي ــة مثــل ال ــدول الحضاري ــدول األطــراف ال ســيما ال ــى ال كمــا ذكــر أنَّ عل
حقهــا المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 8 مــن المــادة التاســعة وتطلــب إجــراء تفتيــش موقعــي بالتحــدي 
داخــل األراضــي الســورية لغــرض توضيــح وحــل أيــة مســائل تتعلــق بعدم امتثــال محتمل من قبــل الحكومة 
الســورية ألحــكام االتفاقيــة، كمــا أوصــى باســتخدامها الحــق المنصــوص عليــه فــي الفقــرة a( 12( فــي أن 

توفــد ممثــاًل لهــا، لمراقبــة ســير التفتيــش؛ وفــي أن يتــم إجــراء هــذا التفتيــش دونمــا إبطــاء.
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الجمعة 2 / كانون األول/ 2022:  

شــارك األســتاذ فضــل عبــد الغنــي المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق االنســان فــي فعاليــة تحــت 

عنــوان “حــوار مــع المجتمــع المدنــي”، تــم تنظيمهــا برعايــة البعثــات الدائمــة لكنــدا وألمانيــا والنرويــج 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، إلــى جانــب الرئاســة 

الفرنســية للشــراكة ضــد اإلفــالت مــن العقــاب علــى اســتخدام األســلحة الكيميائيــة.  

تحــدث خاللهــا الســيد فضــل عبــد الغنــي عــن أن اســتخدام النظــام الســوري األســلحة الكيميائيــة الواســع 

والمتكــرر ضــد الشــعب الســوري يعنــي فقدانــه للشــرعية وفــق القانــون الدولــي والمحلــي، وأنــه علــى الــدول 

الحليفــة لــه أن تعــي ذلــك تمامــًا وأن تســمع للمنظمــات الحقوقيــة الســورية. 

 

عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل واســع علــى ملــف األســلحة الكيميائيــة، وأصــدرت 44 

تقريــرًا، ولديهــا اتفاقيــة مــع فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، 

وتعتبــر مرجعــًا فــي جميــع التقاريــر التــي صــدرت عنــه، كمــا أنهــا عضــو فــي تحالــف اتفاقيــة حظــر األســلحة 

الــدول األطــراف  إلــى مؤتمــر  بيانــًا  الكيميائيــة، وكانــت قــد قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

ــي المنصــرم المصــادف يــوم إحيــاء  ــا قبــل أيــام فــي 30/ تشــرين الثان الســابع والعشــرين.وقد أصدرن

ــة فــي ســوريا  ــة الهجمــات الكيميائي ــًا يســتعرض حصيل ــة بيان ــا الحــرب الكيميائي ذكــرى جميــع ضحاي

باالســتناد إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.  
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان


