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المشاركة في تدريب مكثف عن نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار 

الشامل من تنظيم معهد آسر للقانون الدولي واألوروبي ومنظمة حظر 

األسلحة الكيميائية

ــًا نوعيــًا عــن نــزع الســاح  عقــد معهــد آســر للقانــون الدولــي واألوروبــي ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تدريب

وعــدم انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. امتــدَّ التدريــب علــى مــدى خمســة أيــام منــذ 27/ أيلــول حتــى 1/ تشــرين األول/ 

2021 وشــمل ســاعات عمــل يوميــة كثيفــة منــذ الصبــاح حتــى المســاء، وقــد حضــر التدريــب فضــل عبــد الغنــي، ممثــًا 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

وألقى السيد فرناندو آرياس المدير العام لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية الكلمة االفتتاحية للتدريب. 

وتنــاول التدريــب الحديــث عــن أبــرز القضايــا التي تواجه نزع الســاح وعدم انتشــار أســلحة الدمار الشــامل وناقَش أســلحة 

الدمــار الشــامل مــن وجهــة النظــر الجيوسياســية كما تحــدث عن تطبيق القانــون الدولي وفرضه. 

ز التدريب على األسلحة الكيميائية حيث تناول التطورات والتقدم العلمي في مجال نزع الساح الكيميائي والبيولوجي  وركَّ

كما ناقش مؤتمر نزع الســاح الكيميائي ومؤتمر نزع الســاح البيولوجي، وتحدث عن آليات عمل منظمة حظر األســلحة 

الكيميائية وعمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وأخطار اإلرهاب باستخدام األسلحة الكيميائية وطرق الرد.

الجمعة 12 تشرين الثاني 2021 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.

بــيــــــان

https://www.opcw.org/ar
https://www.asser.academy/
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وقــد تحــدث الدكتــور غــارث ويليامــز مســؤول األمــان والتحليــل الكيميائــي فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة عــن 

ــات اســتمرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة، وخاصــة فــي  تصنيــف األســلحة الكيميائيــة وأنواعهــا، وتحــدث عــن تحدي

ســوريا حيــث ُيهــدد مبــادئ اتفاقيــة نــزع الســاح الكيميائــي بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق باســتخدام دولــة عضــو )حكومــة 

النظــام الســوري( لألســلحة الكيميائيــة.

كمــا تحــدث الســيد ســانتياغو أوناتــي منســق فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية عــن تطبيــق اتفاقيــة نــزع الســاح 

الكيميائــي وعــن األدوات المتوفــرة ضمــن االتفاقيــة التــي تحمــي مصداقيــة الفريــق، ودور الفريــق فــي تطبيــق االتفاقيــة.

 

وتحــدث الســيد أوناتــي عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة والــدول األعضــاء لمواجهــة 

اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، مشــيرًا إلــى إنشــاء فريــق تقصــي الحقائــق، والــذي أثبــت اســتخدام األســلحة 

الكيميائية في ســوريا، كما تحدث عن الشــكوك المحقة بشــأن إعان النظام الســوري عن ترســانة أســلحته الكيميائية، 

ــد مــا تــمَّ التوصــل إليــه مــن أن الهجمــات الكيميائيــة  وناقــش منهجيــة تقريــري فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية وأكَّ

ــت باســتخدام طائــرات مروحيــة تابعــة للقــوات الجويــة فــي جيــش  فــي اللطامنــة التــي تناولهــا التقريــر األول كانــت قــد تمَّ

النظــام الســوري، وفــي التقريــر الثانــي تــم إثبــات اســتخدام غــاز الكلوريــن عــن طريــق إلقــاء أســطوانتين تحويــان الغــاز من 

قبــل مروحيــات تابعــة للقــوات الجويــة فــي جيــش النظــام الســوري. 

كما أشــار الســيد أوناتي إلى التحديات التي تواجه فريق التحقيق وتحديد المســؤولية وقال إن النظام الســوري “يرفض 

أي تواصــل مــع فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية” وأضــاف أن حكومــة النظــام الســوري “لــم تمنــح المحققيــن 

إذن الســفر لقيــام الفريــق بتحقيقاتــه، مــا فــرض علــى الفريــق العمــل عــن بعــد” ومضــى قائــًا: “إن العمــل عــن بعــد 

يفــرض علــى الفريــق االعتمــاد علــى العينــات التــي جمعهــا فريــق تقصــي الحقائــق والتواصــل مــع ضحايــا وأطبــاء 

الذيــن أشــرفوا علــى عــالج المصابيــن”. 

وقــال الســيد أوناتــي: “نحــن نؤمــن أننــا نعمــل ليــس فقــط لتطبيــق اتفاقيــة نــزع األســلحة الكيميائيــة بــل وأيضــًا 

لتحقيــق العدالــة فــي نــزاع خلــف آالف الضحايــا والمصابيــن”.

وقــد أكــد الســيد أوناتــي علــى مصداقيــة وجــودة منهجيــة تقاريــر فريــق التحقيــق وتحديــد المســؤولية موضحــًا: “إنَّ 

المعلومــات واألدلــة المجموعــة هــي جاهــزة ومحفوظــة لالســتخدام فــي أيــة إجــراءات قضائيــة مســتقبلية” كمــا 

ــد علــى أن تحقيقــات الفريــق شــملت جميــع الروايــات بمــا فــي ذلــك روايــات النظــام وروســيا  أكــد علــى حياديــة الفريــق وأكَّ

عــن الهجمــات.

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1867-2020%28a%29.pdf
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2021/06/s-1943-2021%28a%29.pdf
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ــي أعدهــا عــن  ــه، الت ــى أطروحــة الماجســتير خاصت ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إل ــد الغنــي مدي أشــار فضــل عب

اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، وقــال إن ســوريا هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي اســتخدمت األســلحة 

الكيميائيــة بكثافــة بعــد اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وكذلــك بعــد تصديقهــا عليهــا فــي أيلــول/ 2013، وكذلــك بعــد 

قــرارات مجلــس األمــن الدولــي: 2118، 2209، 2235، وعلــى الرغــم مــن إثبــات اســتخدام النظــام الســوري لها من قبل كل من 

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، واآلليــة المشــتركة التي أنشــأها مجلس األمــن، وفريق التحقيق وتحديد المســؤولية 

فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، إال أن النظــام الســوري لــم يحاســب علــى أي مــن تلــك االســتخدامات.

اختتــم التدريــب بالحديــث عــن التحديــات الحاليــة التــي تواجــه تطبيــق معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة ومســتقبل 

عمليــات نــزع الســاح وعــدم انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.

وتســعى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــال التدريبــات التــي تشــارك فيهــا إلــى نقــل الخبــرات والمعرفــة التــي 

اكتســبتها إلــى المجتمــع عبــر التقاريــر والبيانــات التــي تصدرهــا، وكذلــك عبــر التدريبــات التــي تقدمهــا.
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