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  األمـــــم          املتحـدة
   

  صحفيبيان 
         للنشر    فورا

     
          

ّ        إجراءات فورية من أجل وضع حّد للعنف       سوري                          

 ُُي  )         
                                                                وباملسؤولية عن توفري احلماية عن جزعهما إزاء التقارير الـيت تفيـد          

         
ــة بالــسكان يف محــص وغريهــا مــن املــدن، ممــا خل                                               ّ                                 اآلهل

     ّ     ، فـإنّ       ٢٠١١            ّ         وكما حذّ        .     
                                                     

 ّ          لّ   ّ           أم  .    
ّد       ـ ــى اهلجمــات  ّ                      ــضفي ع نّ      .                   ّ           ّ            ومهــا يــشّددان علــى        

د ُت             ى أّنهـا ق      ّ       ُ                   عل
        م                                           على اجلرائم والفظائع وعلى ارتكاهبا هلذا اجلرائ

ّد   ّ                         ويــشعر املستــشاران اخلاصــان أيـضا بقلــق بــالغ إزاء التقــارير الــيت تفيــد بارتفــاع ح                                                                       
      ّ                   ومها حيثّ                          

                                                      ّمبا يف ذلك من جانب فئات اجملتمـع املـدين، بغيـة اسـتعادة الثّ
لّ األطـراف أن تّت                    ك ـا ُيهيبـان      ُ          ّ            ّ                             و
                                      

                  انتماءاهتم السياسية
                        ٢٠٠٥      

ّد                    رائم  رائم احلـرب والـتطهري العرقـي وا ّ                           بتوفري احلماية للسكان من املذابح وج                                                                   
  ّ                  واّت            

                                                                   األدوات اإلقليمية 

  
        واملستـشار                                                        ملعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة، فرانـسيس دينـغ،                                                املستشار اخلـاص لألمـني العـام ا       

               حيثـان علـى اختــاذ                    احلمايــة، إدوارد الك،       تـوفري                   باملـسؤولية عـن                                اخلـاص لألمـني العـام املعــين    
    ا يف

  
                 لألمـــني العـــام              ان اخلاصـــان           املستـــشار       عـــرب     ٢٠١٢     فربايـــر  /         شـــباط  ١٠        نيويـــورك،  (  
                         مبنع اإلبادة اجلماعية      املعنيان

                   عــشوائيا علــى املنــاطق                       هلــا نــريان أســلحتها                                                      بــإطالق قــوات األمــن الــسورية وامليليــشيات التابعــة
                           ّــف ســقوط أعــداد كــبرية مــن القتلــى

       توسـيع     يوليـه /       متـوز   ٢١                           ر املستشاران اخلاصـان مـن قبـل يف  واجلرحى
                                                                       رقعة هذه اهلجمات وشنها بانتظـام ضـد املـدنيني قـد يـشكالن جـرائم ضـد اإلنـسانية مبوجـب

                         حة يف صــفوف الــسكان فهــذا أمــر              ّــا وجــود عناصــر مــس    لــدويل                            أحكــام القــانون اجلنــائي ا
ـ املــدنيني أي طــابع قــانوين  ال ض ل        أ الدولــة                    ي

ـسأل عـن حتريـضها و                                                             واألطراف من غري الدولة عليهـا واجـب محايـة الـسكان،              ـ              ـ
   .  والفظائع

ة   ــ  ـ
                               ـان علـى بـذل جهـود اسـتباقية وقويـة،  .                                      التوتر يف أوساط الطوائف املوجودة يف سوريا

    أن                                                         قـة طائفيـا وعرقيـا وذلـك قبـل                       
خـذ خطـوات فوريـة مـن أجـل  .                               تتفاقم حدة هـذه التـوترات      ـ ب                      مه

ــة أو ــاهتم الديني ــراد بقطــع النظــر عــن هوي ــة األف ــسان لكاف ــة حقــوق اإلن ــرام ومحاي                                                                           ضــمان احت
 .    

                                                             لقــد التــزم رمسيــا رؤســاء الــدول واحلكومــات يف مــؤمتر القمــة العــاملي يف عــام  
ضـ اإلنـسانية، جلـ           ـ

                                       فقوا كذلك علـى اسـتخدام اجملموعـة الكاملـة مـن  .                                     وأيضا من التحريض على هذه األعمال     
                                                              والعاملية املنـصوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة مـن أجـل املـساعدة علـى
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                                    ُ َّ                   واألمر ال يتطلب إذنا من جملس األمن لكـي ُيتَّ               
                                         
                    

  .                                                        اإلنسان ومنع اندالع املزيد من شرارات العنف ضد السكان 
ً ويرى املستشاران اخلاصان أنّ االنقسامات داخل جملـس األمـن ليـست مـّربر    ّ                                ّ                             

                 
                                                                واإلقليمية واحلكومات واجملتمع املدين على السواء     

                                                       والعمل العاجل على منع وقوع املزيد من الفظائع ضد شعب سوري

ّ                                               للرّد على استفسارات وسائل اإلعالم يرجى االتصال بالسيدة    

           خـذ الكـثري مـن  .                              محاية السكان من هذه اجلرائم    
                                                                                 هذه التدابري اليت من بينها مثال بذل جهود لبناء الثقة يف أوساط الطوائـف يف سـوريا، ولتيـسري

                                                           ت اإلنــسانية إىل احملتــاجني، وتــشجيع التعــاون اإلقليمــي علــى إعمــال حقــوق                 إيــصال املــساعدا
   املدنيني

      ملواصـلة                    ًا               
                    أي الترتيبـات الـدويل-                األوسع نطاقـا                                                  بل لقد أصبح اآلن يتوجب على اجملتمع الدويل           .   العنف

            دة مـن اإلصـرار ّ ّد                  أن يتصرف بروح متجـ-  
   . ا
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