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اجلمعة 7 نيسان 2017

على جملس األمن أن يصوت فوراً للتحقيق 
يف هجوم خان شيخون و لتقدمي مجيع 

املسؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية املرتكبة يف سورية إىل العدالة

بيان مشرتك
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نديــن حنــن املوقعــن ادانه مــن منظمــات حقــوق اإلنســان بشــدة التطــورات الــي آل اليهــا النــزاع املســلح يف ســورية و الــي كان 
اخرهــا اهلجمــات اجلويــة علــى مدينــة خــان شــيخون بريــف ادلــب اجلنــويب يــوم الثــااثء الواقــع يف الرابــع مــن شــهر نيســان لعــام 
2017، ابســتخدام ســاح غــر مميــز يرقــى لســاح إابدة، ابســتخدام أســلحة وقذائــف ومعــدات وأســاليب حربيــة تســبب 
بطبيعتهــا أضــراراً مفرطــة أو آالمــاً ال داعــي هلــا، ويقصــد هبــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق ابلبيئــة الطبيعيــة أضــراراً واســعة النطــاق 

وطويلــة األجــل وشــديدة األثــر.

االمــر الــذي ادى اىل مقتــل مــا ال يقــل عــن 94 مــدين بينهــم 27 أطفــال و 27 نســاء، ابالضافــة اىل اصابــة مــا ال يقــل عــن 
200 مــدين حبالــة اختنــاق، حبســب توثيــق املنظمــات الســورية]1[ و مديريــة الصحــة ، علمــا ابن العــدد غــر هنائــي ، حيــث ان 
العديــد مــن املصابــن ال يزالــون يف تركيــا قيــد العــاج. و اننــا ندعــو جملــس االمــن الــدويل اىل اختــاذ اجــراءات فوريــة ملواجهــة اجلرائــم 

املتوحشــة املســتمرة الــي ترتكــب يوميــا يف ســورية الكثــر مــن ســت ســنوات.

و قــد مت االعتــداء جــوا علــى مدينــة خــان شــيخون و الــي مــا زالــت تشــهد نزوحــا مجاعيــا بعــد احلادثــة، حيــث مل تتمكــن الكــوادر 
الطبيــة املتواجــدة هنالــك، مثــل منظمــة أطبــاء ال حــدود و اجلمعيــة الســورية االمريكيــة الطبيــة، مــن اســعاف مجيــع املصابــن ابملــادة، 
بســبب القصــف املتعمــد للمراكــز الطبيــة يف ريــف أدلــب، و اكتظــاظ املستشــفيات ابلضحــااي و نقــص املــواد و الكــوادر الطبيــة. 

و تزامــن هــذا اهلجــوم مــع محلــة غــر مــررة علــى عــدة مناطــق بريــف دمشــق و درعــا، خملفــة العديــد مــن اخلســائر املدنيــة.

نؤكــد ان هــذه االنتهــاكات خمالفــة للقوانــن الدوليــة و لــن تكــون االخــرة يف ظــل صمــت اجملتمــع الــدويل و فشــل اجلهــود الدوليــة 
لدفــع جملــس االمــن الــدويل اىل اختــاذ اجــراءات أكثــر وضوحــا ملواجهــة اجلرائــم الوحشــية الــي يرتكبهــا النظــام الســوري و اجلماعــات 

وامليليشــات املســلحة يوميــا يف ســورية و الكثــر مــن ســت ســنوات.

علمــا ان ســورية انضمــت رمسيــا اىل معاهــدة حظــر انتشــار االســلجة الكيماويــة و الســامة يف أيلــول 2013 حيــث أودعــت اىل 
يــد االمــن العــام لألمــم املتحــدة ابن كــي مــون بتاريــخ 14 مــن ايلــول 2013 صــك انضمامهــا اىل االتفاقيــة الــي متنــع و حتظــر 
اســتحداث و انتــاج و ختزيــن و اســتعمال االســلحة الكيماويــة. و أعلنــت احلكومــة الســورية اهنــا ســتمتثل الحــكام االتفاقيــة و 

ســتحرتمها]2[.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

]1[ من بينهم منظمة الرقيب و املركز السوري لاجصاء و الدراسات و املعهد السوري للعدالة واملساءلة

http://sn4hr.org/blog/2017/04/05/37809 ]2[
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و يف 27 أيلــول أصــدر جملــس األمــن القــرار رقــم 2118 املؤيــد لقــرار اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيمــاوي 
املتضمــن اجــراءات خاصــة للتعجيــل بتفكيــك برانمــج األســلحة الكيماويــة و اخضاعــه لتحقيــق صــارم، و قــرر يف بنــده الثــاين و 
العشــرين انــه ســوف يفــرض تدابــر مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة يف حــال عــدم امتثــال ســوراي هلــذا القــرار.

أييت هــذا اهلجــوم و الــذي اعتــر أكــر هجــوم منــذ اهلجمــات الكيميائيــة يف أب 2013 علــى الغوطــة الشــرقية بعــد فــرتة مــن 
اصــدار جملــس االمــن للقــرار 2209 و الــذي أدان أبشــد العبــارات أي اســتخدام الي مــواد كيماويــة ســامة مثــل غــاز الكلــور 
كســاح يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، و قــرر يف بنــده الســابع فــرض تدابــر مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة 

يف حــال عــدم االمتثــال للقــرار 2118.

نطالــب حنــن املوقعــن ادانه بتفعيــل بنــود اتفاقيــة حظــر اســتخدام األســلحة الكيماويــة يف ســوراي والعمــل مبوجــب القــرار ٢١١٨ 
للتدخــل حتــت البنــد الســابع بغــرض محايــة املدنيــن ومنــع تكــرار اســتخدام األســلحة احملرمــة ، كمــا نؤكــد علــى أنــه جيــب ضمــان 
حريــة الوصــول اىل مواقــع اهلجــوم، حملققــي جلنــة التحقيــق يف اســتخدام األســلحة الكيماويــة، ال جــراء حتقيــق شــامل وموضوعــي 
حــول احلادثــةـ وتقــدمي تقريــر اىل جملــس األمــن الــدوىل ىف أســرع وقــت ممكــن. نطالــب ايضــا بتقــدمي مجيــع املســؤولن عــن جرائــم 
احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية املرتكبــة يف ســوراي إىل العدالــة ضمــن األليــات املتوفــرة ، كمــا نطالــب ابلوقــف الفــوري الطــاق 

النــار يف ريــف ادلــب والســماح فــورا للجهــات االغاثيــه بدخــول املناطــق املنكوبــة وعــاج املصابــن.

اذا فشــل جملس االمن الدوىل ىف أتييد القانون الدوىل والقرارات الســابقة بســبب الفيتو الذي مت اســتخدامه اكثر من مرة لوقف 
القتــل و القتــال و حلمايــة املدنيــن يف ســوراي فلــن تنتهــي دائــرة االفــات مــن العقــاب و ال معــاانة الســورين و لــن يتــم محايتهــم 
مــن انتهــاكات اخــرى. علــى اعضــاء جملــس االمــن و مجيــع الــدول االعضــاء ىف االمــم املتحــدة اختــاذ اجــراء حملاســبة اجلنــاة ووضــع 
حــد للهجمــات علــى املدنيــن. نذكــر ايضــا االحتــاد األورويب ابلتزاماتــه املتكــررة ملكافحــة اإلفــات مــن العقــاب يف ســوراي خاصــة 
و بعــد جهودهــا احلديثــة يف بروكســيل للنظــر يف اعمارهــا. يســتحق الســوريون احلقيقــة وحيتــاج اجملتمــع الــدويل إىل حماســبة اجلنــاة 

لعــدم الســماح لاطــراف لافــات مــن املســائلة و العقــاب.

 

http://www.un.org/press/en/2013/sc11135.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2013/sc11135.doc.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2209%20(2015)&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2209%20(2015)&referer=/english/&Lang=A
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املوقعون
االورومتوسطية للحقوق
الرابطة السورية للمواطنة

الشبكة االشورية حلقوق االنسان
منظمة الكواكيب حلقوق اإلنسان

مركز الرقيب
مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية

مركز التاخي حلقوق اإلنسان
منظمة العدالة من اجل احلياة

املركز السوري لإلعام وحرية التعبر
املركز السوري للدراسات و االحباث القانونية

سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
املعهد السوري للعدالة واملساءلة
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

املركز السوري لإلحصاء والبحوث
منظمة اليوم التايل

منظمة أورانمو
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