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ست نهاية حزيران 2011،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان مصدرًا أساسيًا في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن 
حصيلة الضحايا في سوريا.

منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية تجتمع اليوم 

لمناقشة تقريرها الصادر 
في نيسان الماضي، 

الذي أدان النظام السوري 
باستخدام أسلحة كيميائية 

ضد مدينة اللطامنة

النظام السوري استخدم 
األسلحة الكيميائية 184 مرة 

بعد مصادقته على اتفاقية حظر 
األسلحة الكيميائية

بــيــــــان

جتتمــع اليــوم الثــااثء 7/ متــوز/ 2020، الــدول األطــراف يف اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتصنيــع األســلحة الكيميائيــة )والــدول 
األطــراف هــم كافــة دول العــامل مــا عــدا ثــاث دول(، وذلــك هبــدف مناقشــة التقريــر الــذي أعــده فريــق التحقيــق وحتديــد املســؤولية 
التابــع ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. الــذي أدان بشــكل ال يقبــل الشــك اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة 

ثــاث مــرات ضــدَّ مدينــة اللطامنــة بريــف حمافظــة محــاة يف آذار/ 2017، اثنتــان منهــا عــر اســتخدام غــاز الســارين.

إن النظــام الســوري قــد صــادق علــى اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتصنيــع األســلحة الكيميائيــة يف أيلــول/ 2013 بعــد التهديــد 
ابســتخدام القــوة العســكرية ضــدَّه علــى خلفيــة اســتخدامه لألســلحة الكيميائيــة ضــد حمافظــة ريــف دمشــق يف 21/ آب/ 
2013، وابلتــايل أصبــح دولــة طــرف حيظــر عليــه اســتخدام أو تصنيــع أو ختزيــن، بــل عليــه أن يدمــر خمزونــه مــن األســلحة 
الكيميائيــة، لكنــه عوضــاً عــن ذلــك أعــاد اســتخدامها بعــد أن صــادق علــى االتفاقيــة 184 مــرة؛ حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان مــن ضمنهــا اهلجمــات الثاثــة الــي وقعــت ضــد مدينــة اللطامنــة.

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/04/s-1867-2020%28e%29.pdf
https://www.opcw.org/about-us/member-states/syria
https://www.opcw.org/about-us/member-states/syria


وبــكل أتكيــد فــإن النظــام الســوري قــد خــرق مــواد عديــدة يف االتفاقيــة بشــكل صــارخ ومتعمَّــد، وعلــى اجمللــس التنفيــذي مســؤولية 
متابعــة خــرق النظــام الســوري هلــذه االتفاقيــة واحلصــول علــى إدانــة واضحــة مــن غالبيــة الــدول األعضــاء -روســيا، والصــن وفنزويــا 
والــدول املؤيــدة الســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة لــن تديــن اســتخدامه هلــا بــل ســوف تنكــر ذلــك-، واختــاذ مجيــع 
اخلطــوات الازمــة حملاســبة النظــام الســوري، وإحالــة القضيــة إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن الــدويل، وحتميــل 
جملــس األمــن مســؤوليته يف مــا حيــدث مــن اســتخدام أســلحة دمــار شــامل يف هــذا العصــر، األمــر الــذي يعتــر أعظــم هتديــد لألمــن 

والســلم الدوليــن.
بناء على ذلك، على املؤمتر وفقاً للمادة الثانية عشر من االتفاقية:

تعليــق حقــوق ســوراي وامتيازاهتــا، والطلــب مــن كافــة الــدول األطــراف اختــاذ تدابــر مجاعيــة ضــد النظــام الســوري، وتقــدمي توصيــات 
واضحــة وجديــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واألمــن العــام وجملــس األمــن الــدويل.
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