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بٌان خاص بانتخاب نظام بشار الكٌماوي اإلرهابً عضواً فً المكتب التنفٌذي لمنظمة 

 الصحة العالمٌة لتبٌٌض صفحته اإلجرامٌة ومكافؤة لتدمٌره المشافً وقتله لألطباء

  

 

 

 

عن إلزام نظام بشار اإلرهابً لوقف هجماته العشوائٌة  وغض الطرف لقد عجز مجلس األمن الدولً

لمدنٌٌن السورٌٌن, واستهداف المنشآت الحٌوٌة وخاصة المدارس والمشافً كما عجز عن بحق ا

 الذي نص على: 9132/  9312إلزامه بتطبٌق القرارات الدولٌة ومنها القرار 

"الكف عن االستخدام العشوائً  لألسلحة فً المناطق المؤهولة بالسكان, بما فً ذلك عملٌات القصف 

 خدام البرامٌل المتفجرة" "وحظر الهجمات العشوائٌة"المدفعً والجوي, كاست

وفً خطوة غٌر أخالقٌة وغٌر قانونٌة وال إنسانٌة انتخبت منظمة الصحة  8282/  5/  82بتارٌخ 

العالمٌة نظام بشار الكٌماوي لعضوٌة المكتب التنفٌذي للمنظمة بهدف تبٌٌض سجله اإلجرامً الحافل 

لمسعفٌن والمرضى واستهداف سٌارات اإلسعاف والمنشآت الطبٌة كما بتدمٌر المشافً وقتل األطباء وا

لتؤتً هذه الخطة تتوٌجاً ومكافؤة لنظام بشار وثقت هذه الجرائم منظمات حقوقٌة دولٌة وإقلٌمٌة ومحلٌة 

 .المجرم على قتله للمرضى واألطباء والمسعفٌن وتدمٌره للمشافً

 ابً بحق المشافً والكوادر الطبٌة:النتهاكات نظام بشار اإلرهوفٌما ٌلً توثٌق 

 9191" سٌدة حتى عام 989" معتقل من الكوادر الطبٌة بٌنهم "1193" -3

 9191من الكوادر الطبٌة حتى عام  " ضحٌة 312"  -9

  9191" منشؤة طبٌة دمرها نظام بشار  الكٌماوي حتى عام 329" -1

فٌات ودور العبادة واألسواق واآلثار إن استهداف المواقع المدنٌة الحٌوٌة كالمدارس والمستش-

/ هـ  من نظام روما 9واألماكن العلمٌة والبنى التحتٌة تعتبر جرٌمة حرب وفق المادة الثامنة/ 

/ آب /  39األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة وهً انتهاكات جسٌمة التفاقٌات جنٌف المإرخة 
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اإلرهابً ومٌلٌشٌاته المحلٌة والطائفٌة والمٌلٌشٌات إن المجازر التً ارتكبتها قوات نظام بشار  -

بحق األبرٌاء فً سورٌة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة  نّصت  األجنبٌة والقوات اإلٌرانٌة 

وملحقاتها والقانون اإلنسانً الدولً ونظام روما األساسً للمحكمة  ةعلٌها معاهدات جنٌف األربع

 .الجنائٌة الدولٌة

بحق المدنٌٌن  قوات نظام بشار وإٌران ومٌلٌشٌاتهم الطائفٌةإن ما تقدم عرضه هو نموذج عن جرائم 

وهً جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانٌة ال تسقط بالتقادم مهما امتد ورٌٌن خارج نطاق القانون الس

ونظام روما  الزمن علٌها وطال وهً مجرمة وفق القانون السوري الوطنً ووفق القانون الدولً العام

 .ألساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌةا

 :ٌها األحرار فً العالمأ

أٌن أنتم من كل تلك الجرائم لتتوجوا نظام القتل واإلجرام مكافؤة له على إجرامه وإرهابه وتنتخبوه 

لعضوٌة منظمة ٌفترض أنها راعٌة للصحة والمشافً والمسعفٌن والمرضى هل وجدت هذه المنظمة 

بعد كل تلك الجرائم  ,ظام المجرم معاٌٌر اإلنسانٌة والتقنٌة الالزمة للقطاع الصحً العالمًفً ذلك الن

أم أن األمر تبٌٌض لسجله اإلجرامً بهذه التعٌٌنات  ,واالنتهاكات بحق القطاع الطبً والصحً خاصة

 واالنتخابات المشابهة النتخابات بشار المجرم باألمس القرٌب.

ٌن السورٌٌن نستنكر ونشجب هذه الخطة والتمثٌلٌة الهزلٌة, وخاصة أنها إننا فً هٌئة القانونٌ-

صادرة من منظمات دولٌة ٌفترض فٌها الحٌادٌة والموضوعٌة والدفاع عن حقوق اإلنسان, ونرفض 

والتً تمنع انتخاب من دمر  ,هذه الخطوات ونعتبرها غٌر قانونٌة وتزوٌر للحقائق المثبتة والموثقة

 طباء واعتقلهم وعذبهم فً معتقالته.المشافً وقتل األ

لن تغٌر من حقٌقة نظام بشار الكٌماوي اإلجرامً ولن تنفً عنه ما ارتكبه من  هذه الخطواتإن -

 جرائم بحق القطاع الصحً خاصة وغٌره من القطاعات والمدنٌٌن السورٌٌن.

حاكمة نظام بشار الكٌماوي إن هكذا خطوات لن تزٌدنا إال إصراراً على تحقٌق العدالة المتمثلة فً م-

 وشركائه وفضح انتهاكاتهم وفظائعهم بحق السورٌٌن خاصة والبشرٌة عامة.

 والنصر للثورة السورٌة ثورة الحرٌة والكرامة
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 هٌئة القانونٌٌن السورٌٌن  التجمع الوطنً الحر للعاملٌن فً الدولة

 

 


