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األحد 28 تشرين األول 2018

على اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن 
تُقصي النِّظام السوري من األمم املتحدة 

بيــــان
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ال تــزال اجلمعيَّــة العامــة لألمــم املتحــدة تفتــح أبواهبــا الســتقبال ممثلــن عــن النِّظــام الســوري ممثــاً بوزيــر اخلارجيــة احلــايل وليــد املعلــم، 
ــنة الثامنــة علــى التــوايل ويف شــهر أيلــول مــن كل عــام تُتــاح هلــذا الفريــق الفرصــة للحديــث عــر منصَّــة األمــم  والبعثــة املرافقــة لــه، وللسَّ
ــا يقــوم بــه النِّظــام الســوري مــن انتهــاكات ممنهجــة  املتحــدة، وعقــد اجتماعــات داخــل أروقتهــا، ويهــدف كل ذلــك للتَّريــر والدِّفــاع عمَّ
حبــقِّ الشَّــعب الســوري شــكَّلت عشــرات آالف اجلرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم احلــرب، وقــد متَّ توثيــق هــذه االنتهــاكات الفظيعــة مــن 
قبــل أجهــزة األمــم املتحــدة نفســها، علــى رأســها جرائــم القتــل خــارج نطــاق القانــون، والتَّعذيــب، واإلخفــاء القســري، واســتخدام 

األســلحة الكيميائيــة، واحلصــار، والقصــف العشــوائي، وقصــف املشــايف واملــدارس، وهنــا ال بـُـدَّ مــن توضيــح نقطتــن أساســيتن:

ــأن الســوري، مل يلتــزم النِّظــام الســوري هبــا  ألــف: لقــد اختــذ جملــس األمــن الــدويل إجــراءات وأصــدر 18 قــراراً فيمــا يتعلــق ابلشَّ
بشــكل واضــح، وحبســب ميثــاق األمــم املتحــدة فإنَـّـه حيــقُّ للجمعيــة العامــة أن تُعلِّــق عضويــة الدولــة العضــو يف األمــم املتحــدة 
وتســحب كافــة امتيازاهتــا، ويف حــال تكــرار جتــاوز مثيــاق األمــم املتحــدة، وهــو مــا فعلــه النِّظــام الســوري متامــاً عــر مثانيــة أعــوام 
متواليــة، فإنَّــه حيــقُّ للجمعيــة العامــة أن تفصــل تلــك الدولــة مــن األمــم املتحــدة بنــاء علــى توصيــة مــن جملــس األمــن، لكــن هــذه 
التوصيــة مل تتحقــق علــى الرَّغــم مــن كوهنــا واجبــة احلــدوث علــى اعتبــار أنَّ اجلرائــم الــي مارســها النظــام الســوري هُتــدِّد بشــكل 

ــلم واألمــَن الدوليــن. واضــح السِّ
ابء: إنَّ مبــدأ احلفــاظ علــى األمــن اجلماعــي كمــا قــرَّره ميثــاق األمــم املتحــدة يف الفصــل الســابع يوجــب علــى دول العــامل التَّعــاون 
يف ظــلِّ األمــم املتحــدة مــن أجــل اختــاذ تدابــر مجاعيــة ضــدَّ الدولــة، الــي تنتهــك قواعــد القانــون الــدويل العــام، وتدعــو الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان إىل محايــة عاجلــة وُمســتدامة للشَّــعب الســوري مــن النظــام احلاكــم احلــايل، الــذي يســتخدم مــوارد الدَّولــة 
الســورية ومقدَّراهتــا لقتــل وإرهــاب اجملتمــع الســوري، ونؤكِّــد أنَّ هــذه مســؤولية مجاعيــة لــدول العــامل، وليســت مســؤولية جملــس األمــن 

وحــده، إنَّ األزمــة الســورية قــد أثَّــرت بشــكل كبــر علــى اجملتمــع الــدويل ككل.

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

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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استعراض لقرارات جملس األمن الدويل، اليت انتهكها النِّظام السوري:
منــذ انطــاق احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي يف آذار/ 2011 أصــدر جملــس األمــن الــدويل 18 قــراراً بشــأن ســوراي، 
معظــم هــذه القــرارات بقيــت جمــرد حــر علــى ورق مبــا فيهــا القــرارات، الــي تضمَّنــت صيغــاً حتذيريــة وهــدَّدت إبجــراءات عقابيــة يف 
حــال عــدم االمتثــال، وقــد خرقهــا النظــام الســوري مئــات املــرات وبقــي جملــس األمــن صامتــاً ومل يقــم ابختــاذ أيــة توصيــة بتعليــق أو 

إلغــاء عضويتــه يف األمــم املتحــدة، أو العمــل علــى محايــة جديَّــة للمواطنــن الســورين:

قراري جملس األمن الدويل رقم 2042 و2043 الصَّادرين يف نيسان/ 2012:
نــصَّ القــرار 2042 علــى إرســال فريــق مــن املراقبــن العســكرين غــر املســلحن إىل ســوراي وجــاَء القــرار رقــم 2043 مكمــًا 
ــت، الــي وضعهــا  لــه، وقــد نــصَّ علــى زايدة عــدد املراقبــن إىل 300 مراقــب ملــدة 3 أشــهر ودعــا إىل تطبيــق خطَّــة النِّقــاط السِّ
الســيد كــويف عنــان، قمنــا يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بتوثيــق اخلروقــات الــي ارتكبتهــا أطــراف النِّــزاع ويف مقدمتهــا النِّظــام 
الســوري يف نيســان، وأاير، وحزيــران مــن عــام 2012، وقمنــا إبرســال نســٍخ يوميــة منهــا إىل مكتــب الســيد كــويف عنــان جبنيــف.
استمرَّ النظام السوري ابرتكاب ما هو أبعد من اخلروقات، حيث نفَّذ العديد من االنتهاكات، الي ترقى إىل جرائم ضدَّ اإلنسانية.

قرارات جملس األمن الدويل رقم 2118 و2209 و2235 اخلاصَّة مبلف استخدام األسلحة الكيميائية:
أشارت القرارات الثاثة الي أصدرها جملس األمن الدويل يف خصوص ملف األسلحة الكيميائية إىل فرض تدابر مبوجب الفصل 
الســابع يف حــال عــدم االمتثــال هلــا، ذلــك يف البنــد رقــم 21 مــن القــرار رقــم 2118 الصــادر يف 27/ أيلــول/ 2013، والبنــد رقــم 
7 مــن القــرار رقــم 2209 الصــادر يف 6/ آذار/ 2015، والبنــد رقــم 15 مــن القــرار رقــم 2235 الصــادر يف 7/ آب/ 2015، 
إضافة إىل هذه القرارات فقد صادق النظام السوري على معاهدة نزع األسلحة الكيميائية يف أيلول/ 2013، ذلك بعد اهلجوم 

الكبر على غوطي دمشــق الشــرقية والغربية.

وعلــى الرغــم مــن أتكيــدان علــى خــرق النِّظــام الســوري املتكــرر هلــذه القــرارات وتنفيــذه عشــرات اهلجمــات الكيميائيــة، وابلرَّغــم مــن 
أتكيــد آليــة التحقيــق املشــركة الــي أنشــأها قــرار جملــس األمــن 2235 مســؤولية النظــام الســوري عــن عــدة هجمــات ابســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة، إال أنَّ جملــس األمــن مل يُنفِّــذ مــا وعــد بــه الشــعب الســوري يف هــذه القــرارات، يف حــن جنــَح النِّظــام الســوري 

يف إهانــة معاهــدة حظــر األســلحة الكيميائيــةـ، وقــرارات جملــس األمــن كافــة.

http://sn4hr.org/arabic/2012/08/01/1878/
http://sn4hr.org/arabic/2018/08/20/10328/
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ونــورد هنــا تــوزُّع اهلجمــات الكيميائيــة الـــ 216، الــي نفَّذهــا النظــام الســوري وفقــاً لقــرارات جملــس األمــن املتعلِّقــة ابألســلحة 
الكيميائيــة حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

أواًل: قبل قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً 
اثنياً: بعد قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 حىت تشرين األول/ 2018: 183 هجوماً 

اثلثاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2209 الصادر يف 6/ آذار/ 2015: 114 هجوماً 
رابعاً: بعد قرار جملس األمن رقم 2235 الصادر يف 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق املشركة: 58 هجوماً 

قرار جملس األمن الدويل رقم 2139 الصادر يف 22/ شباط/ 2014:
علــى الرغــم مــن اإلشــارة الواضحــة يف القــرار رقــم 2139 إىل وقــف اســتخدام الراميــل املتفجــرة وضــرورة التَّوقــف الفــوري عــن 
تنفيــد اهلجمــات العشــوائية يف املناطــق املأهولــة ابلـــسكان مبـــا يف ذلـــك عمليــات القصــف املـــدفعي والقـــصف اجلـــوي إال أنَّ شــيئاً 
مل يتغــر يف وتــرة اســتخدام النظــام الســوري هلــذه األســلحة املرجتلــة، وظلَّــت الطائــرات املروحيــة واثبتــة اجلنــاح تُلقــي آالف الراميــل 
املتفجــرة علــى املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري، وقــد ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 

52064 برميــًا متفجــراً ألقتهــا طائــرات النظــام الســوري منــذ 22/ شــباط/ 2014 حــىت تشــرين األول/ 2018.
كمــا نــصَّ القــرار علــى التَّوقــف عــن اتبــاع سياســة اإلخفــاء القســري، وتوعَّــد ابختــاذ إجــراءات عقابيــة بعــد شــهر مــن صــدرور القــرار 

يف حــال تكــرار أيــة جهــة تلــك اجلرائــم، وجمــدداً فشــَل جملــس األمــن يف وعــوده أمــام اجملتمــع الســوري.

قرار جملس األمن الدويل رقم 2165 الصادر يف 14/ متوز/ 2014:
طالــَب القــرار أن يــؤَذن للــوكاالت اإلنســانية التَّابعــة لألمــم املتحــدة وشــركائها املنفذيــن ابســتخدام الطــرق عــر خطــوط النــزاع 
واملعابــر احلدوديــة ابب الســام وابب اهلــوى، واليعربيــة، والرمثــــا، إضافــة إىل املعابــر، الــي تســتخدمها ابلفعــل، مــن أجــل ضمــان 

وصــول املســاعدات اإلنســانية.

ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــدد كبــر مــن احلــوادث والتقاريــر انتهــاك النظــام الســوري هلــذا القــرار وغــره مــن 
القــرارات الــي أشــارت إىل قضيــة إدخــال املســاعدات كالقــرار رقــم 2268 الصــادر يف 24/ شــباط/ 2016 والقــرار رقــم 2191 

الصــادر يف 17/ كانــون األول/ 2014، وأعــاق النِّظــام الســوري وصــوَل املســاعدات الغذائيــة والطبيَّــة إىل املناطــق احملاصــرة.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 4

قرار جملس األمن الدويل رقم 2401 الصادر يف 24/ شباط/ 2018:
دعــا القــرار رقــم 2401 الــذي صــدر ابلتَّزامــن مــع احلملــة العســكرية الوحشــية الــي شــنَّها احللــف الســوري الروســي علــى الغوطــة 
الشرقية إىل وقف مجيع األعمال القتالية، وفرض هدنة إنسانية ملدة 30 يوماً متتابعة على األقل يف كلِّ أحناء سوراي، من أجل 
ــماح بتوصيــل املســاعدات واخلدمــات اإلنســانية واإلجــاء الطــيب بشــكل دائــم. ومل يشــمل القــرار املناطــق اخلاضعــة لســيطرة  السَّ
التنظيمــات اإلســامية املتشــددة. مل تلتــزم قــوات النِّظــام الســوري ببنــود القــرار، الــذي جــاءت عباراتــه هزيلــة، وغــر إلزاميــة، وال 
حتمــل أيَّــة صيغــة جزائيــة، أو عواقــب يف حــال عــدم االلتــزام، فــكان ذلــك مبثابــة ضــوء أخضــر للنِّظــام الســوري وحلفائــه مبمارســة 
عمليــات القتــل والقصــف، وكأنَّ شــيئاً مل يكــن، حيــث عــاد القصــف العنيــف والعشــوائي بعــد بضــع ســاعات فقــط مــن صــدور 
القــرار، ووثَّقنــا عشــرات اجملــازر وحــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيَّــة، إضافــة إىل 3 هجمــات كيميائيىــة شــنَّها النِّظــام 

الســوري بعــد قــرار جملــس األمــن رقــم 2401. 

ــب علــى جملــس األمــن الــدويل أن يوصــي اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إبقصــاء النِّظــام الســوري  بنــاًء علــى كل ذلــك فإنَّــه يتوجَّ
مــن األمــم املتحــدة، وإنَّ فشــل جملــس األمــن الــدويل يف ذلــك وابلتــايل يف محايــة املدنيــن وأتمــن األمــن والســام مــن االنتهــاكات 
الفظيعــة الــي مورســت حبــقِّ الشــعب الســوري، بــل وإاتحــة منــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لتمكــن املتورطــن يف مئــات آالف 
اجلرائــم مــن تبييــض صفحتهــم، كل ذلــك أاتح للنظــام الســوري فرصــة غــر مســبوقة لاســتمرار يف ارتــكاب جرائــم فظيعــة حبــقِّ 

اإلنســانية يف خــرق واضــح للقانــون الــدويل العــام، ومليثــاق األمــم املتحــدة ولقــرارات جملــس األمــن.
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