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الثالاثء 14 نيسان 2020

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تساهم 
كشريك حموري يف املوقع الذي أطلقه 

املعهد العاملي للسياسات العامة عن 
األسلحة الكيميائية يف سوراي

بيــــان صحفي
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أطلق املعهد العاملي للسياسات العامة )GPPI(، وهو مؤسسة غري رحبية مقرها برلني، موقعاً إلكرتونياً حيتوي على معلومات 
وخريطــة تفاعليــة عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، وقــد اســتمر العمــل علــى هــذا املوقــع أشــهراً عــدة؛ هبــدف مجــع 
وحتليــل البيــاانت، ومنــذ األايم األوىل اخنرطــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف هــذا العمــل املهــم، ووقعــت اتفاقيــة شــراكة مــع 
املعهــد العاملــي للسياســات العامــة تنــصُّ علــى مشــاركة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن احلــوادث الــي وثقتهــا عــن 
اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي منــذ أول اســتخدام هلــا حــى هجــوم الكبينــة يف الالذقيــة بتاريــخ 19/ أاير/ 2019، 

وكانــت شــريكاً مركــزايً يف هــذا العمــل البحثــي، الــذي نعتقــد أنــه عمــل حمــوري عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي.

اعتمــد املشــروع علــى عــدد مــن املصــادر األخــرى ســواء منهــا مصــادر مفتوحــة أو شــريكة، وأوضــح عــر خريطــة تفاعليــة لســوراي 
املواقع الي اســتخدمت فيها األســلحة الكيميائية، ومعلومات عن تلك احلوادث -تبلغ حالياً 345 حادثة-، وأثبت مســؤولية 
النظــام الســوري عــن 98 % مــن جممــل اهلجمــات الكيميائيــة يف ســوراي، وتنظيــم داعــش اإلرهــايب عــن 2 %، كمــا أشــار إىل 
أن الكلوريــن قــد اســتخدم بنســبة 89 % مــن جممــل اهلجمــات، والســارين بنســبة 7 %، واســتخدمت يف مــا نســبته 4 % مــن 

اهلجمــات عوامــل كيميائيــة أخــرى.

تطمــح الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن يكــون هــذا العمــل البحثــي جهــداً إضافيــاً علــى طريــق التوثيــق اجلــدي حلقيقــة مــا 
حصــل للشــعب الســوري مــن اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل مــن قبــل الســلطات احلاكمــة لــه، والــي يفــرتض أن حتميــه، وأن 
خيــدم مســار حماســبة النظــام الســوري وحليفــه الروســي وكافــة املتورطــني ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي، وأخــرياً أن 
ُيشــكِّل حافــزاً لصنــاع القــرار يف الــدول احلضاريــة املؤسســة للقانــون الــدويل، وجلميــع الــدول الــي تكــرتث بتخليــص البشــرية مــن 
أســلحة الدمــار الشــامل، وذلــك مــن أجــل التحــرك اجلــدي حنــو محايــة القانــون الــدويل، واملدنيــني يف ســوراي مــن جرميــة اإلابدة 

واجلرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم احلــرب.

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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https://chemicalweapons.gppi.net/
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