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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

(الهــاي 19 ،يونيو/حزي ـران  – )2018قــال ائتــاف مــن  21منظمــة حقوقيــة وإنســانية اليــوم إن علــى احلكومــات تعزيــز
األدوات الالزمة لوقف اخلطر غري املســبوق الذي يتهدد احلظر العاملي على األســلحة الكيميائية .اســتمرار االســتخدام من قبل
فاعلــن غــر حمدديــن لألســلحة الكيميائيــة يف ســوراي ،وغــاز األعصــاب يف اململكــة املتحــدة وماليـزاي يوضــح احلاجــة إىل حتميــل
املســؤولية للذيــن ينتهكــون حظــر األســلحة الكيميائيــة ،القائــم منــذ زمــن طويــل والــذي حيظــى إبمجــاع شــبه كامــل.
يف  26يونيو/حزي ـران  ،2018ستســنح الفرصــة ل ـ  192دولــة عضــوة يف “اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة” لعــام 1992
لتعزيــز االمتثــال حلظــر األســلحة الــذي حيظــى أبوســع إمجــاع يف التاريــخ ،عندمــا ســتلتقي يف اجتمــاع خــاص يف الهــاي .يهــدف
االجتمــاع ،بطلــب مــن  11دولــة طــرف ،إىل اختــاذ خط ـوات عاجلــة تُعــزز تنفيــذ االتفاقيــة .ينبغــي أن يشــمل هــذا ضمــان أن

تتمكــن “منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” مــن حتديــد املســؤولية عــن اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي وأي مــكان آخــر.

قالــت شـرين اتدرس ،رئيســة مكتــب “منظمــة العفــو الدوليــة” يف نيويــورك“ :اجتمــاع  26يونيو/حزيـران هــو فرصــة هامــة للــدول
األعضــاء إلعــادة أتكيــد التزامهــا ابتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وتعزيزهــا .علــى مجيــع هــذه الــدول أن أتيت إىل الهــاي
وتصــوت إلنشــاء فريــق حيــدد بوضــوح مــن الــذي ينتهــك احلظــر األساســي الــذي تفرضــه املعاهــدة علــى اســتخدام األســلحة
الكيميائيــة”.
العديــد مــن الــدول األعضــاء ليــس لديهــا ممثلــون دائمــون يف مقــر منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف الهــاي .ومــع ذلــك ،علــى
مجيــع احلكومــات أن حتضــر االجتمــاع وتعــزز احلظــر كأولويــة ،حبســب املنظمــات.
قالت املنظمات إن اســتخدام األســلحة الكيميائية املســتمر يف ســوراي هو أكرب هتديد لبقاء املعاهدة .وقعت أكثر من  85هجمة
كيميائية مؤكدة يف البالد منذ  21أغسطس/آب  ،2013يوم أعنف هجوم كيميائي يف سوراي حىت اآلن 50 ،منها على األقل
مــن قبــل قـوات احلكومــة الســورية ،بنــاء علــى أحبــاث األمــم املتحــدة“ ،هيومــن رايتــس ووتــش” ،ومنظمــة العفــو الدوليــة وغريهــا مــن
املنظمــات .األســلحة الكيميائيــة بطبيعتهــا عشـوائية ،ويشـ ّكل اســتخدامها جرميــة حــرب .حــى نوفمرب/تشـرين الثــاين  ،2017كان
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ال تـزال “آليــة التحقيــق املشــركة بــن األمــم املتحــدة ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” (اآلليــة املشــركة) حتظــى إبذن لتحديــد
املســؤول عــن اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي .لكــن بعــد أن وجــدت اآلليــة املشــركة أن احلكومــة الســورية مســؤولة عــن هجــوم بغــاز
الســارين يف أبريل/نيســان  2017علــى خــان شــيخون ،اســتخدمت روســيا حــق الفيتــو يف جملــس األمــن الــدويل ملنــع جتديــد واليــة
اآلليــة املشــركة.
قــال ســاميون آدامــز ،املديــر التنفيــذي ل ـ “املركــز العاملــي ملســؤولية احلمايــة”“ :التهديــد ابلفيتــو الروســي يلــوح يف األفــق عنــد أي
حتــرك جمللــس األمــن إلجيــاد آليــة معقولــة لتحديــد املســؤولية .علــى الــدول األطـراف أن تُقـ ّـوي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة

لتســد هــذه الثغــرة علــى وجــه الســرعة ،وتوقــف إضعــاف اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة”.

كخطــوة أوىل ،علــى الــدول األط ـراف الطلــب مــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة أن تتــوىل مهمــة حتديــد املســؤولني عــن
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي .وإذا مل حيقــق اجتمــاع يونيو/حزيـران هــذا اهلــدف ،علــى األمــن العــام لألمــم املتحــدة
أنطونيــو غوترييــس أن يعــن فــورا فريقــا مــن اخلـراء ميكنهــم القيــام بذلــك .عــدم حتديــد املســؤولية يغــذي دورة اإلفــات مــن العقــاب
علــى هــذه اهلجمــات ،ويشــجع أطـراف النـزاع علــى مواصلــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي.
الوضــع يف ســوراي ميثّــل مشــكلة أوســع تتعلــق بقــدرة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة علــى ضمــان االمتثــال التفاقيــة األســلحة

الكيميائيــة .ميكنهــا إرســال بعثــات لتقصــي احلقائــق لتحديــد مــا إذا اســتُخدمت األســلحة الكيميائيــة ،لكنهــا غــر قــادرة علــى

حتديــد املســؤولني عــن اســتخدامها .لضمــان حتســن حماســبة األط ـراف املتحاربــة املســؤولة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة،
حتتــاج الــدول األط ـراف يف االتفاقيــة إىل وســيلة معقولــة لتحديــد املتورطــن.
أييت اجتمــاع يونيو/حزي ـران قبــل انعقــاد مؤمتــر اســتعراض رئيســي يف نوفمرب/تش ـرين الثــاين ،مــن شــأنه أن يُقيّــم اتفاقيــة األســلحة

الكيميائيــة .ســيوفر املؤمتــر فرصــة للــدول األط ـراف ل ـزايدة تعزيــز االتفاقيــة وإنشــاء وحــدة دائمــة اتبعــة ملنظمــة حظــر األســلحة
الكيميائيــة ُمكلفــة بتحديــد املســؤولية عــن اهلجمــات الكيميائيــة يف أي مــكان وزمــان.
قــال لويــس شــاربونو ،مديــر قســم األمــم املتحــدة يف هيومــن رايتــس ووتــش“ :الــدرس املســتفاد مــن االســتخدام واســع النطــاق
لألســلحة الكيميائيــة يف ســوراي هــو أنــه جيــب أال يتكــرر .لــدى الــدول فرصــة للتحــرك ملنــع تفــكك حظــر األســلحة الكيميائيــة
وجعــل عاملنــا أكثــر أمــاان”.
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املنظمات املوقعة:
األرشيف السوري
ابكس من أجل السالم Pax
بيتنا سوراي
تبن ثورة
ّ

مجعية مراقبة األسلحة
احلركة االحتادية العاملية  -معهد السياسة العاملية
حركة السالم الدائم
ديفيد وايلدمان نيابة عن اجمللس العام هليئات اخلدمة الدينية العاملية | الكنيسة امليثودية املتحدة
رابطة النساء الدولية للسالم واحلرية
رؤية جمموعة اإلجراءات ضد التهميش الدولية GRAM
سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
مبادرة عدالة اجملتمع املفتوح
جملس تعزيز التفاهم العريب الربيطاين
املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
املركز العاملي للعدالة
املركز العاملي ملسؤولية احلماية
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
يدا بيد من أجل لسوراي
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