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شــارك مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، الســيد فضــل عبــد الغنــي، فــي لقــاء حــواري مــع مركــز مســارات للحــوار 

ــر، ودور الشــبكة الســورية لحقــوق  ــة األخي ــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــة السياســية تحــت عنــوان “تقري والتنمي

االنســان فــي توثيــق الهجمــات الكيميائيــة” وذلــك عبــر منصــة زووم، يــوم األحــد 18/ نيســان/ 2021. 

تحــدث الســيد فضــل عبــد الغنــي عــن منهجيــة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي توثيــق الهجمــات باســتخدام 

الســاح الكيميائــي؛ مشــيرًا إلــى 222 هجومــًا كيميائيــًا موثقــًا فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 

ــون األول 2012.  ــق لهــذا الســاح فــي كان ــذ أول اســتخدام موث ــم العمــل عليهــا بشــكل تراكمــي من جميعهــا ت

ــذ النظــام الســوري بعــد  وقــال إنَّ ســوريا قــد صادقــت علــى اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة فــي أيلــول/ 2013ـ، ونفَّ

ق فــي  انضمامــه إلــى االتفاقيــة نحــو 184 هجومــًا بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وتطــرَّ

عجالــة للتعريــف بواليــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، التــي انبثقــت عنهــا لجنــة تقصــي الحقائــق، والتــي اقتصــرت 

واليتهــا حتــى حزيــران 2018 علــى إثبــات فيمــا إذا وقــع هجــوم كيميائــي أم لــم يقــع دون إســناد مســؤولية الهجــوم. وفريــق 

التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات، الــذي أســند المســؤولية عــن 4 هجمــات كيميائيــة إلــى النظــام الســوري، وذلــك 

الجمعة 23 نيسان 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 صحفي



الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في لقاءات 2
حوارية عن تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

األخير، وعن عقد من االنتهاكات بحق الشعب السوري

عبــر تقريريــن اثنيــن، صــدر أولهمــا فــي نيســان 2020، وتنــاول 3 هجمــات، فيمــا صــدر الثاني في 12 نيســان الجــاري 2021، 

وهــو الــذي أســنَد فيــه مســؤولية قــوات النظــام الســوري وبالتحديــد قــوات النمــر المدعومــة مــن روســيا عــن تنفيــذ 

هجــوم ســراقب – 4/ شــباط/ 2018. وقــال عبــد الغنــي إنَّ عمــل الفريــق التابــع لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة 

يتميــز بأعلــى مســتويات المصداقيــة والموثوقيــة واالحترافيــة. 

تحــدث الســيد فضــل بشــيء مــن التفصيــل عــن منهجيــة التقريــر الثانــي لفريــق تحديــد مســؤولية الهجمــات، الفتــًا إلــى 

عــدد مــن النقــاط البــارزة التــي تعكــس مســتوى مرتفعــًا مــن الموثوقيــة واالحترافيــة فــي العمــل، منهــا، مراجعــة أزيــد 

مــن 400 غيغــا بايــت مــن الملفــات، واســتخدام مختبــرات علــى أعلــى مســتوى فــي تحليــل العينــات، والحصــول علــى 

شــهادات وتعليقــات مــن جميــع األطــراف بمــا فــي ذلــك النظــام الســوري، والتواصــل وجمــع معلومــات مــن العديــد 

مــن المنظمــات العاملــة علــى توثيــق الهجمــات الكيميائيــة، مــن بينهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، مشــيرًا 

إلــى وثيقــة مبــادئ تعــاون مبرمــة بيــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وفريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية 

الهجمــات منــذ كانــون الثانــي 2020.

واختتــم بالتأكيــد علــى أهميــة االســتمرار فــي العمــل الحقوقــي وتوثيــق االنتهــاكات والتعــاون مــع المنظمــات األمميــة 

والدوليــة ذات الصلــة إلصــدار المزيــد مــن اإلدانــات للنظــام الســوري وروســيا، لمــا يحملــه ذلــك مــن أهميــة فــي 

ــة االنتقاليــة. الضغــط علــى روســيا لالتــزام والتعامــل بجديــة مــع العمليــة السياســية ومســار العدال

وكان الســيد فضــل عبــد الغنــي قــد ألقــى محاضــرة فــي الـــ 3 من نيســان الجــاري 2021، بدعوة من منتــدى الكواكبي للحوار 

وتحــت عنــوان “الثــورة الســورية: العقــد الدامــي” وذلــك عبــر منصــة زووم، وناقشــت النــدوة حصيلــة عشــر ســنوات مــن 

االنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا فــي ضــوء القوانيــن والمواثيــق الدوليــة، حيــث تــم اســتعراض تقريــر 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي هــذا الخصــوص، وكانــت هناك عدة أســئلة ومناقشــات في نهايــة المحاضرة.
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في لقاءات 3
حوارية عن تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

األخير، وعن عقد من االنتهاكات بحق الشعب السوري

تأتــي هــذه الفعاليــات واألنشــطة فــي إطــار جهــود الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان لنشــر وتعزيــز ثقافــة حقــوق 

اإلنســان ودعــم جهــود توثيــق االنتهــاكات والتقاريــر المرتكــزة إليهــا، وزيــادة الوعــي بأهميــة ومركزيــة دور الضحايــا 

وضــرورة تعــاون المجتمــع الســوري مــن أجــل فضــح المتورطيــن، ومحاســبة مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 

ــة ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب. اإلنســانية ومحارب

باإلمكان االطاع على اللقاء الحواري كامًا عبر الرابط التالي.
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