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  األمم املتحدة    
  نشرة صحفية

    
  الفوري لإلصدار

  )٢٠١٢مارس /ذارآ ١٥نيويورك، (
    

ــة            ــضة للحكوم ــف لالحتجاجــات املناه ــع العني ــى القم ــل عل ــام كام ــرور ع ــبة م مبناس
سوريا، يصدر املستـشار اخلـاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة املعـين مبنـع اإلبـادة اجلماعيـة،                       يف

  : اص املعين مبسؤولية احلماية، إدوارد الك، البيان التايلفرانسيس دينغ، ومستشاره اخل
إن عدوان احلكومة السورية املتزايد العنف على سكاهنا خالل العام املاضـي قـد عمـق                  

ومن الواضح أن احلكومة قـد أخفقـت        . االنقسام الطائفي وقرَّب البلد إىل حافة احلرب األهلية       
د جلـأت إىل أقـصى درجـات العنـف، بـدال مـن              فقـ . بشكل ظاهر يف محايـة الـسكان الـسوريني        
وقامـت،  .  وإيصال صـوته بـشأن مـصري بلـده          حبرية السماح للشعب السوري بالتعبري عن آرائه     

حيــاء بكاملــها يف بعــض مــن كربيــات أل الــدمارالفوضــى وباســم احلفــاظ علــى النظــام، جبلــب 
  .السورية املدن

راءات حلمايــة الــسكان دوليــة موحــدة وعــدم اختــاذ إجــ  إدانــة  صــدوروقــد كــان عــدم  
وتشري التقارير إىل أن احلكومـة      .  عامال مشجعا للحكومة على مواصلة مسلكها هذا       السوريني

كثفت هجماهتا يف ضوء حالة الشلل الـيت أصـابت جملـس األمـن، ممـا أدى إىل زيـادة حـادة                       قد
  .ةيف عدد الوفيات واإلصابات واالنتهاكات والتعذيب خالل األسابيع واألشهر األخري

ويف وجه عجز اجملتمع الدويل عـن اختـاذ إجـراءات حامسـة يف حينـها، مل جيـد الـسكان                       
 عـدداً متزايـداً   ونتيجـة لـذلك، تـشري التقـارير إىل أن           . السوريون مفرا من الـدفاع عـن أنفـسهم        

كما تشري التقـارير إىل أن عـددا متزايـدا مـن اجلنـود اختـار                . أخذ حيمل األسلحة  السوريني   من
ومع استمرار هجمـات القـوات      .  إطاعة أوامر بارتكاب جرائم ضد املدنيني       من دالاالنشقاق ب 

احلكومية وامليليشيات املتحالفة معها على املدنيني، فإننا خنـشى أن يـزداد أيـضا خطـر ارتكـاب                  
 العنـف، الـيت ميكـن       وللحيلولة دون مزيـد مـن دوامـات       . أعمال انتقامية مدفوعة بدوافع طائفية    

أن تلحق آثارا مدمرة بالبلد وباملنطقة، يتعني علـى احلكومـة أن توقـف هجماهتـا علـى الـشعب                    
  .السوري اآلن

.  أدلة قوية ومتنامية على أن سوريا ُترتكب فيها حاليـا جـرائم ضـد اإلنـسانية                إن هناك   
د سكاهنا ودعـوة     فورا كل أشكال العنف ض     يد دعوتنا حكومة سوريا إىل أن تنه      ونكرر تأكي 
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. كل األطراف، مبا فيها اجلهات اليت ليست دوال، إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل              
ونــدعو اجملتمــع . فــالعنف ضــد الــسكان املــدنيني غــري مقبــول أيــا كــان الطــرف الــذي يرتكبــه   

ــة، مــستخدما كامــل نطــ       ــة فوري ــه جملــس األمــن، إىل اختــاذ إجــراءات مجاعي ــا في ــدويل، مب اق ال
 يواجهـون خطـر التعـرض       ناألدوات املتاحة مبوجب ميثاق األمم املتحدة، حلماية السكان الـذي         

وجيب علـى اجملتمـع الـدويل أن ينفـذ تعهـد مجيـع رؤسـاء                . ملزيد من اجلرائم الوحشية يف سوريا     
 حبمايـة الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة           ٢٠٠٥الدول واحلكومات يف مؤمتر القمـة العـاملي لعـام           

  .م احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك التحريض عليهاوجرائ
  

*****  
  
  : للمستعلمني من وسائل اإلعالم، يرجى االتصال بـ

  
  املكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية ومبسؤولية احلماية

http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/  
  +١ ٩١٧-٣٦٧-٤٩٦١: اهلاتف

  +١ ٦٤٦-٥٣٨-٣٢٨٢: مولاحمل
  org.un@mrozm: الربيد اإللكتروين
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	للإصدار الفوري(نيويورك، 15 آذار/مارس 2012)
	بمناسبة مرور عام كامل على القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا، يصدر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، فرانسيس دينغ، ومستشاره الخاص المعني بمسؤولية الحماية، إدوارد لاك، البيان التالي: 
	إن عدوان الحكومة السورية المتزايد العنف على سكانها خلال العام الماضي قد عمق الانقسام الطائفي وقرَّب البلد إلى حافة الحرب الأهلية. ومن الواضح أن الحكومة قد أخفقت بشكل ظاهر في حماية السكان السوريين. فقد لجأت إلى أقصى درجات العنف، بدلا من السماح للشعب السوري بالتعبير عن آرائه بحرية وإيصال صوته بشأن مصير بلده. وقامت، باسم الحفاظ على النظام، بجلب الفوضى والدمار لأحياء بكاملها في بعض من كبريات المدن السورية.
	وقد كان عدم صدور إدانة دولية موحدة وعدم اتخاذ إجراءات لحماية السكان السوريين عاملا مشجعا للحكومة على مواصلة مسلكها هذا. وتشير التقارير إلى أن الحكومة قد كثفت هجماتها في ضوء حالة الشلل التي أصابت مجلس الأمن، مما أدى إلى زيادة حادة في عدد الوفيات والإصابات والانتهاكات والتعذيب خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
	وفي وجه عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة في حينها، لم يجد السكان السوريون مفرا من الدفاع عن أنفسهم. ونتيجة لذلك، تشير التقارير إلى أن عدداً متزايداً من السوريين أخذ يحمل الأسلحة. كما تشير التقارير إلى أن عددا متزايدا من الجنود اختار الانشقاق بدلا من إطاعة أوامر بارتكاب جرائم ضد المدنيين. ومع استمرار هجمات القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها على المدنيين، فإننا نخشى أن يزداد أيضا خطر ارتكاب أعمال انتقامية مدفوعة بدوافع طائفية. وللحيلولة دون مزيد من دوامات العنف، التي يمكن أن تلحق آثارا مدمرة بالبلد وبالمنطقة، يتعين على الحكومة أن توقف هجماتها على الشعب السوري الآن.
	إن هناك أدلة قوية ومتنامية على أن سوريا تُرتكب فيها حاليا جرائم ضد الإنسانية. ونكرر تأكيد دعوتنا حكومة سوريا إلى أن تنهي فورا كل أشكال العنف ضد سكانها ودعوة كل الأطراف، بما فيها الجهات التي ليست دولا، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. فالعنف ضد السكان المدنيين غير مقبول أيا كان الطرف الذي يرتكبه. وندعو المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات جماعية فورية، مستخدما كامل نطاق الأدوات المتاحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لحماية السكان الذين يواجهون خطر التعرض لمزيد من الجرائم الوحشية في سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن ينفذ تعهد جميع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بحماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها.
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