
 1/2 15-05735

 

  األمم املتحدة
    بيان صحفي

 

 
  
  
  
  
  

  ينشر فورا    

بيان من أداما ديينغ، املستشار اخلاص لألمني العام املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة،         
املستشــارة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باملســؤولية عــن احلمايــة،  وجنيفـر ولــش، 

  بشأن احلالة يف خميم الريموك، بسورية

) يعرب املستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبنـع       ٢٠١٥ن/أبريل نيسا ٩(نيويورك،   
اإلبادة اجلماعية، أداما ديينغ، واملستشارة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باملسـؤولية عـن احلمايـة،      
جينِفــر وِلـــش، عـــن قلقهمـــا البـــالغ مـــن تـــدهور حالـــة الســـكان املـــدنيني احملاصـــرين يف خمـــيم  

مـن الفلسـطينيني والسـوريني املـدنيني، مـن بينـهم        ١٨ ٠٠٠حيـث يوجـد أكثـر مـن      الريموك،
طفـــل، حمبوســـني بســـبب جتـــدد القتـــال هنـــاك للســـيطرة علـــى األرض بـــني خمتلـــف     ٣ ٥٠٠

اجلماعات املسلحة، مبا يف ذلك تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية يف العراق والشـام (داعـش).   
سورية تنفذها علـى املنـاطق السـكنية    وتأيت أعمال القصف اجلوي اليت يدعى أن قوات األمن ال

  يف خميم الريموك لتشكل خطرا إضافيا يهدد سالمة املدنيني احملبوسني يف املخيم.

ــاال يف هــذا            ــاك. وق ــة هن ــال اجلاري ــال القت ــوة أعم ــاران اخلاصــان بق ــد أدان املستش وق
ىل ذلــك، لقــد تلقينــا تقــارير موثوقــة تفيــد بســقوط قتلــى بــني املــدنيني. وباإلضــافة إ ”الصــدد: 

القتــال مــن ســوء احلالــة اإلنســانية املترديــة أصــال يف خمــيم الريمــوك، حيــث ال تــرك النــاس      زاد
ماء وال غذاء وال أدوية. وبعد سـنتني مـن احلصـار املفـروض مـن القـوات احلكوميـة، صـار          بال

آالف املــدنيني اليــوم رهينــة يف ســاحة املعــارك، وجهــا لوجــه مــع املــوت مــن قســاوة الظــروف   
ــة،    ‘‘ ر القتــال.وأخطــا ــالوقف الفــوري لألعمــال العدائ وكــرر املستشــاران اخلاصــان نــداءمها ب

وفسح اال أمام اجلهات الفاعلة اإلنسانية لتدخل دون عوائـق إىل خمـيم الريمـوك، وتـأمني ممـر      
للخروج اآلمن ملن يرغب من املدنيني يف املغادرة. وناشد املستشاران اخلاصان مجيـع األطـراف   

ــي با ــوق        أن تف ــدويل حلق ــانون ال ــدويل اإلنســاين والق ــانون ال ــا الق ــا عليه ــيت يلقيه ــات ال اللتزام
  اإلنسان، وشددا على واجب محاية املدنيني يف مجيع األوقات.

ــك        ــع األطــراف املتنازعــة يف ســورية، مبــا يف ذل والحــظ املستشــاران اخلاصــان أن مجي
ــدول واجلما      ــري ال ــن غ ــات املســلحة م ــة الســورية واجلماع ــات   احلكوم ــة واجلماع ــات املتطرف ع
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اإلرهابية املدرجة يف قوائم اجلزاءات، مثـل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام وجبهـة        
النصــرة، قــد تناقلــت التقــارير مــا يفيــد أــا ارتكبــت مــن التجــاوزات واالنتــهاكات اجلســيمة     

وانتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل مــا قــد ينــدرج ضــمن جــرائم احلــرب    حلقــوق اإلنســان 
واجلرائم ضد اإلنسانية. ودعـا املستشـاران اخلاصـان مجيـع اجلهـات ذات النفـوذ يف سـورية إىل        

  العمل على محاية السكان املدنيني وتفادي احتماالت وقوع املزيد من اجلرائم الوحشية.

ــدول واحلكومــات يف عــام   وأشــار املستشــاران اخلاصــان إىل ا    ــزام رؤســاء ال  ٢٠٠٥لت
حبماية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقـي واجلـرائم ضـد اإلنسـانية،     
ــان أن     ــاران اخلاصـ ــة. وأكـــد املستشـ ــن احلمايـ ــة عـ ــؤوليتهم اجلماعيـ ــاء مبسـ ــاون يف الوفـ وبالتعـ

عن محاية سكاا مـن اجلـرائم الوحشـية،    اجلمهورية العربية السورية تتحمل املسؤولية الرئيسية 
  وأعربا عن قلقهما من تقصريها املستمر يف هذا الصدد.

وإىل جانب ذلك، شدد املستشاران اخلاصان على مسؤولية اتمـع الـدويل عـن القيـام       
يف الوقت املناسب باختاذ اإلجراءات احلامسة حلماية السكان يف سورية. وقـاال يف هـذا الصـدد:    

كاهل جملس األمن مسؤولية خاصة عن حقن الدماء ومحاية املدنيني. وعلـى الـدول    تقع على”
األعضاء أن تتجاوز خالفاا وتبحث عن سـبل جديـدة حلمايـة املـدنيني يف سـورية. وال ميكـن       

  “.للمجتمع الدويل أن يستمر يف خذالنه للشعب السوري

***  

  يرجى توجيه استفسارات وسائط اإلعالم إىل:

  عين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن احلمايةاملكتب امل

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