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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.

أوالً :قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي
حتــت تصــرف العدالــة ويف ســبيل احملاســبة:

وقَّعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف كانــون الثــاين 2020 /وثيقــة مبــادئ التعــاون مــع فريــق التحقيــق وحتديــد مســؤولية

اهلجمــات  Investigation and Identification Team (IIT( -يف منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
( ،)OPCWمــن أجــل املســامهة يف التحقيقــات يف احل ـوادث الــي يقــوم هبــا الفريــق حالي ـاً ويف املســتقبل ،وذلــك كــون الشــبكة

السورية حلقوق اإلنسان متتلك قاعدة بياانت واسعة عن استخدام األسلحة الكيميائية يف سوراي ،فقد اتبعت استخدامها بشكل
كثيــف منــذ أول اســتخدام موثــق لدينــا هلــذا الســاح يف كانــون األول 2012 /حــى آخــر هجــوم يف الكبينــة بريــف الالذقيــة بتاريــخ
 /19أاير.2019 /
وقــد توســعت واليــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة يف حزيـران 2018 /وأصبــح مبقدورهــا حتديــد هويــة مرتكــي اهلجمــات
الكيميائيــة ،بعــد أن بقيــت واليتهــا لســنوات طويلــة منــذ أتسيســها يف  /29نيســان 1997 /تقتصــر علــى أتكيــد اســتخدام
األســلحة الكيميائيــة أو عدمــه ،ودو َن حتديــد هويــة اجملــرم الــذي اســتخدمها.

تدعــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان واليــة وعمــل فريــق التحقيــق وحتديــد مســؤولية اهلجمــات بشــكل كامــل ،وتؤكــد أن هــذه

التحقيقــات هــي جــزء أساســي مــن مســار حماســبة املتورطــن يف اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل يف ســوراي ومالحقتهــم واحلــرص
ـص
علــى عــدم إفالهتــم مــن العقــاب وفضــح أكاذبيهــم وجرائمهــم ،وابلتــايل حتميــل بقيــة دول العــامل مســؤولية معاقبتهــم ،وفقـاً ملــا تنـ ُّ
عليــه املــادة  8مــن اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة.
وقــد تعرضــت جلنــة حظــر األســلحة الكيميائيــة وفرقهــا العاملــة حلملــة تشــويه واهتامــات قادهتــا روســيا بشــكل عنيــف وعلــى عــدة
ـخرت هلــا إمكانيــات ماديــة كبــرة ،وذلــك هبــدف محايــة حليفهــا النظــام الســوري
أصعــدة سياســية وديبلوماســية وإعالميــة ،وسـ َّ

املتــورط ابســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوراي ،بــل ومحايــة روســيا ألهنــا دعمــت النظــام الســوري وبـ َّـررت االنتهــاكات الــي
ارتكبهــا ،والــي شـ َّـكلت جرائــم ضـ َّـد اإلنســانية وجرائــم حــرب ط ـوال الســنوات التســع املاضيــة ،وهــذه احلمايــة الديبلوماســية
والسياســية وكذلــك العســكرية لنظــام متــورط ابســتخدام أســلحة دمــار شــامل وارتــكاب جرائــم حــرب جتعــل كل مــن يدعمــه أو
يدافــع عنــه ش ـريكاً يف هــذه اجلرائــم وعرضــة للمالحقــة وفق ـاً للقانــون الــدويل.
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اثنيـاً :صــدور التقريــر األول عــن فريــق التحقيــق وحتديــد مســؤولية اهلجمــات عــن مدينــة اللطامنــة واهتــام
النظــام الســوري بثــاث هجمــات يتوافــق مــع مــا وثقنــاه ســابقاً:

بدأ فريق التحقيق ابلعمل على ثالث حوادث عن استخدام األسلحة الكيميائية يف مدينة اللطامنة يف األايم التالية:

 30-25-24آذار  ،2017وكانت منظمة حظر األســلحة الكيميائية قبل توســيع واليتها قد أثبتت يف تقاريرها َّ
أن أســلحة

كيميائيــة قــد مت اســتخدامها يف هــذه األايم يف مدينــة اللطامنــة دون أن حتــدد مــن قــام ابســتخدامها.
صــدر البارحــة التقريــر األول عــن فريــق التَّحقيــق وحتديــد مســؤولية اهلجمــات يف منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،الــذي مــن
مهمتــه حتديــد مرتكــب جرميــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ،وقــد أثبــت ابلتفصيــل واألدلــة القويــة مســؤولية النظــام الســوري عــن
اهلجمــات الثالثــة ،وميتلــك فريــق التحقيــق إمكانيــات وخمتـرات عاليــة اجلــودة وتعتــر مــن األفضــل يف العــامل.

اثلثاً :مذكرات تفاهم متعددة:

لــدى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدد مــن مذك ـرات التفاهــم مــع هيئــات يف األمــم املتحــدة ،ومــن أبرزهــا اآلليــة الدوليــة
احملايــدة واملســتقلة للمســاعدة يف التحقيــق واملالحقــة القضائيــة لألشــخاص املســؤولني عــن اجلرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف
القانــون الــدويل املرتكبــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ آذار/مــارس  ،)IIIM( 2011واملنشــأة بقـرار اجلمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة رقــم  71/248اتريــخ  /21كانــون األول ،2016 /وقــد مت تســليم اآلليــة عــدد واســع مــن البيــاانت املســتخرجة مــن

قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان.
كمــا وقَّعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف تشـرين األول مــن عــام  2019مذكــرة تفاهــم مــع حكومــة الــوالايت املتحــدة
ـص علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مــن أجــل مشــاركة املعلومــات والبيــاانت الــي وثَّقتهــا الشــبكة الســورية حلقــوق
األمريكيــة تنـ ُّ
اإلنســان عن انتهاكات حقوق اإلنســان يف ســوراي ،وعن املتورطني يف تلك االنتهاكات؛ هبدف االشـراك يف عمليات التَّحقيق

الــي تقــوم هبــا حكومــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف بعــض مــن تلــك االنتهــاكات ،ووضــع أكــر قــدر مــن املتورطــن فيهــا علــى
قوائــم العقــوابت االقتصاديــة والسياســية؛ مــا يُشـ ِّكل إعاقــة كبــرة ألي أتهيــل للنظــام الســوري مبختلــف أركانــه ،وشــكالً مهمـاً مــن
أشــكال احملاســبة املتاحــة حاليـاً.
ويف شــباط املنصــرم  2020وقَّعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة النتائــج اإلنســانيةHumanitarian-
 Outcomesضمــن مشــروع قاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة  ،The Aid Worker Security Database (AWSD(-املعتمــدة مــن
قبــل األمــم املتحــدة والصليــب واهلــال األمحــر ومنظمــات إنســانية غــر حكوميــة عديــدة حــول العــامل .والــي تعتــر أمشــل قاعــدة
ـص مذكــرة التفاهــم علــى
بيــاانت عامليــة ألبــرز ح ـوادث العنــف املســجلة ضـ َّـد عمــال اإلغاثــة منــذ عــام  1997حــى اآلن .وتنـ ُّ

بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مشــرك هتــدف إىل توثيــق وأرشــفة مــا يتعـ َّـرض لــه العاملــون يف احلقــل اإلغاثــي مــن انتهــاكات وعنــف،
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وســوف يســاعد ذلــك بشــكل فعــال يف دراســة وحتليــل مث توصيــف العمــل اإلغاثــي يف ســوراي ومقارنتــه مــع بقيــة دول العــامل وفقـاً
لقاعــدة بيــاانت أمــن عمــال اإلغاثــة.
إضافــة إىل ذلــك وقعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عــدداً واســعاً مــن االتفاقيــات الثنائيــة مــع عــدد مــن مراكــز األحبــاث

هبــدف مشــاركة البيــاانت ،مــن أبرزهــا :مركــز مواقــع وأحــداث الصراعــات املســلحة  ،ACLEDواملركــز العاملــي للسياســة العامــة
ـص سياســتنا علــى عــدم مشــاركة البيــاانت دون مذك ـرات تفاهــم ُت ـ ِّدد معايــر اســتخدام هــذه البيــاانت،
 ،GPPIحيــث تنـ ُّ

وابإلمــكان االطــاع علــى الشــروط العامــة ملشــاركة البيــاانت عــر موقعنــا اإللكــروين.

رابعاً :توصيات:

تدعــم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان النتيجــة الــي توصـ َـل إليهــا فريــق التحقيــق ،وتؤكــد َّ
أن مــن حــق الشــعب الســوري أن

ـج
يعلــم متامـاً مــن هــم اجملرمــون الذيــن قتلـوا أبنــاءه ولوثـوا البيئــة يف بلــده ،كمــا نُديــن حالــة اإلنــكار الروســية املســتمرة وعداءهــا الفـ َّ
للحقيقــة مهمــا كانــت واضحــة ووقوفهــا املشــن إىل جانــب نظــام يســتخدم أســلحة دمــار شــامل ،بــل إهنــا تطالــب برفــع العقــوابت
عنــه ،بــدالً مــن أن تقــوم إبدانــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة وفــرض عقــوابت علــى مــن يســتخدمها.

على اجملتمع الدويل تشــكيل حتالف حضاري من دول متعددة حملاربة اســتخدام األســلحة الكيميائية بشــكل فعال وجدي ،وأن

يقــوم ابلبنــاء علــى هــذا التقريــر واختــاذ خطـوات جديــة حنــو األمــام يف ســبيل حماســبة النظــام الســوري وحلفائــه علــى هــذه اجلرميــة
البشــعة الــي تُشــكل جرميــة حــرب ،كمــا أهنــا منــط متكــرر لــدى النظــام الســوري؛ مــا جيعلهــا جرميــة ضــد اإلنســانية ،ويف حــال
فشــل اجملتمــع الــدويل جمــدداً يف حماســبة النظــام الســوري وحلفائــه بعــد صــدور هــذا التقريــر فــإن ذلــك ســوف يُشـ ِّكل ضربــة قاصمــة
لضحــااي اســتخدام النظــام الســوري لألســلحة الكيميائيــة ،ونصـراً كبـراً للنظــام الســوري وروســيا.
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