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    األمم املتحدة

    نشرة صحفية

    للنشر الفوري
    

بيــان مــن أدامــا ديينــغ، املستشــار اخلــاص املعــين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة، وجنيفــر ويلــش،    
املستشارة اخلاصة املعنية باملسؤولية عن توفري احلماية، بشأن اشتداد اخلطاب التحريضـي  

  ردا على قتل الطيار األردين معاذ الكساسبة

ــورك، (  ــباط/فرباير  ٦نيويـ ــع اإلبـــادة     إن  -) ٢٠١٥شـ ــين مبنـ ــار اخلـــاص املعـ املستشـ
 ر ويلـش، ملسؤولية عن تـوفري احلمايـة، جنيفـ   اجلماعية، أداما ديينغ، واملستشارة اخلاصة املعنية با

يعربـان عـن إدانتــهما لقتـل الطيـار األردين معــاذ الكساسـبة علــى يـد مـا يســمى بتنظـيم الدولــة         
هـي  الرهيبـة  فهـذه اجلرميـة الوحشـية    ”عراق والشام (تنظـيم الدولـة اإلسـالمية).    اإلسالمية يف ال

اخلطـرية واملتعمـدة الـيت     حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدويل اإلنسـاين     انتـهاكات  مثال آخر على 
  “.  تنظيم الدولة اإلسالمية يرتكبها

ويشكل قتل معـاذ الكساسـبة جرميـة حـرب علـى األرجـح وهـو آخـر جرميـة يرتكبـها             
ــا. وقــال املستشــاران اخلاصــان           ــال الالإنســانية الــيت أقــدم عليه ــيم ضــمن سلســلة األعم التنظ

الذين مـا فتـئ خطـر التنظـيم حمـدقا      من املدنيني  اآلالفوحنن نتكلم يف هذه اللحظة،  مثة، إن”
ويهددون بشكل منـهجي، كمـا يتـواىل قتـل قـادة العشـائر        م، وما زال أفراد األقليات يقتلون

ممــن يعارضــون التنظــيم يف املنــاطق الــيت يســيطر عليهــا، ويســتهدف األطفــال والنســاء   وغريهــم
  .“خصيصا وتدمر الرموز الدينية والثقافية

ويؤيد املستشاران اخلاصان كل اجلهود اليت تبـذهلا السـلطات الوطنيـة واتمـع الـدويل        
ذل كـل مـا يف وسـعها    من أجل محاية السـكان يف تلـك املنـاطق، ويناشـدان الـدول األعضـاء بـ       

حملاكمة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسـاين اجلسـيمة. وأضـافا قـائلني     
  “.  أن يعلموا أم سيحاسبون على جرائمهم جيب على أعضاء تنظيم الدولة اإلسالمية”

ــادة السياســيون         ويناشــد املستشــاران اخلاصــان أيضــا أصــحاب النفــوذ، وال ســيما الق
عمـاء الـدينيون، أن يتحلـوا بــاحللم وحيضـوا عليـه وأن ميتنعـوا عــن التحـريض علـى العــداوة         والز
ففـي هـذا الوقـت، جيـب علينـا أن نتحـد يف       ”العنف، حىت يف حلظات االستنكار والغضب.  أو

مكافحــة اإلرهــاب ويف تــدعيم القــانون الــدويل. وإن جلــوء الشخصــيات املــؤثرة إىل اخلطابــات  
ليس من شأنه يف مثل هـذه الظـروف إال أن يتسـبب يف املزيـد مـن أعمـال       اليت تذكي الكراهية 
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ــابيني يف      ــلحة اإلرهـ ــد ختـــدم مصـ ــاعر النـــاس قـ ــيت تـــؤجج مشـ ــا أن اخلطابـــات الـ العنـــف كمـ
  “.املطاف  اية

ويناشد املستشاران اخلاصان مجيع القادة ذوي النفـوذ أن يرفضـوا اخلطابـات املؤججـة       
وأن يواجهوهــا خبطابــات تبــث قــيم التســامح واالحتــرام       ملشــاعر الكراهيــة واحملرضــة عليهــا   

ا على أن يتصـرفوا بـروح املسـؤولية وأن ميتنعـوا     إننا حنث الزعماء الدينيني طر”والسالم. وقاال 
  “.عن استخدام أي عبارات من شأا أن تزيد من حدة التوتر وأال يتغاضوا عنها

التزمـت يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر      وأشار املستشاران اخلاصان إىل أن الـدول األعضـاء    
بـأن حتمـي سـكاا مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري           ٢٠٠٥القمة العـاملي لعـام   

العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وبـأن متنـع أيضـا التحـريض علـى تلـك اجلـرائم. وكـررا         
التحـريض  جهودهـا مـن أجـل منـع      يفتكاتف األطراف الفاعلة، إقليميـا وعامليـا،   ”نداءمها إىل 

  .“بشعة إبان األزمة الراهنةتفادي خطر وقوع جرائم من أجل على العنف و
  

****  
  

  توجه استفسارات وسائل اإلعالم إىل:  

  مكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن توفري احلماية

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser  
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