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 ،الرئيس سيدي اشكر  

 من" أنهاب سوريا بشأن المستقلة الدوليةالتحقيق  لجنة وصفتها والتي ،السورية زمةلل الخامسة  الذكرى إحياء  بصدد ونحن

 للخراب الذي حل انظر   للدمار عرضة السوريينالرجال والنساء واألطفال  حياة تزال ال"، العالم في اإلنسانية األزمات أفظع

 .بالدهمب

تمنح حيث  الماضية، الخمس السنواتمدى  على المستقلة التحقيق لجنة به تقوم الذي بالدور  يشيد القاهرة مركزإن 

 الدورة هذه اللذان تناقشهما التقريرين إن. لضحايال –ما ايوم  – العدالة تحقق في األملمن  ابصيص   المستمرة تحقيقاتها

 .لما يحدث في سوريا مروعة صورة رسماني

 طرا األ  كافة –وتشنها– شنتها التي العشوائية الهجمات جراء األبرياء الضحايا مئات أرواحبصورة شبه يومية، يتم إزهاق 

 و  األجنبية؛ العسكرية القوات فيها بما ،النزاعفي  المنخرطة
 
 االختفاءو  التعسفي واالعتقال الجنس ي والعنف املجاعات ستخدمت

 ضحايا صور وتعد  ،والتعذيب "بادةلل  امصانع  " تدير السورية الحكومةفإن  اذك .حربللكأسلحة  –منهجي نحو على–القسري 

 التابعة للحكومة.  مراكز االعتقال في يجري  ما على وصادمةمروعة  أدلةبمثابة  ،السوريين التعذيب

تستهد   التي والهجمات ،املحلية املجتمعات لسكان قسري ال التهجير إزاء قلقها التحقيق لجنة شاطركذا فإن مركز القاهرة ي

 وسالمة سوريا ستقاللال  اتهديد   سيشكل الطائفي العنف ترسيخ أن فيه شك ال ومما .والجنسية العرقيةو  الدينية األقليات

 .القادمة جيالاأل مدى  على الطائفيغير  طابعهاو أراضيها 

األممي، لممارسة  األمن مجلس أعضاء السيما النفوذ، ذاتالفاعلة  للجهات ةالموجه التحقيق لجنة توصيات كذلك ؤيدكما ي

 
 
أن يتضمن هذا الحل وقف  والبد للزمة. سياس ي حل ودعم ،عنفال ألعمال حد وضعأجل  من ؛األطرا  كافة على اضغوط

  النزاع، أطرا  جميع إلىاألسلحة  توريدو  انتشار
 

 يشترط حسبما ؛معاملة إنسانية والالجئين اللجوء طالبي معاملةعن  فضال

 .الدولي القانون 

. الفظيعة االنتهاكات هذه مرتكبي مساءلة يتضمن أن البد الوحيد للزمات الدائم الحل أن ،اوتكرار   امرار   التاريخ علمنا لقد

 بعد تفتح لم التي الحكومات جميع ندعو كما. الدولية الجنائية املحكمة إلى سوريا في الوضع من إحالةاأل  جلسمل البد

 االختصاص تفعيلمن خالل  ،الصدد هذا في الفور  على تحقيقاتال لمباشرة ،سوريا في المرتكبة الجرائم في تحقيقات

 فيما–حيثما أمكن–القانون المدني  نصوص إعمالو  ،ارتكبت التي الجرائم عن المساءلة متابعة بغية القضائي العالمي

 .للضحايا االنتصا  وتوفير سبلات التعويض يخص



 

نحن ندعو املجلس لذلك فو  .سوريا فيالضحايا  ناةامع نع متزايد بشكل منفصلة املجلس في هنا الدائرة المناقشاتباتت  لقد

 شهودل أو ضحايالل الفرصة تتيح والثالثين الثالثة وأ والثالثين لثانيةدورته ا خالل المستوى  رفيعةنقاشية  حلقةعقد  إلى

 .مصداقية ذات شهادات لتقديم سوريا في المرتكبة الجرائم على العيان

ا اتكثيف   نشهد"أننا  فبراير 22في تأعلن ، كنت قدبينيورو سيد اأخير    مع سوريا، في الخارجي ل العسكري للتدخ اومتزايد   واضح 

التحقيق الدولية  لجنة S-17/1 اإلنسان حقوق منح قرار مجلس  وقد، "المدنيين على وخيمة عواقبذلك من  يحمله ما كل

 في2122آذارمنذ شهر مارس/ ارتكابها المزعمالدولي لحقوق اإلنسان  القانون انتهاكات  كافةفي  لتحقيقا" واليةالمستقلة 

 األجنبية؟ عسكريةال قواتال اقترفتها التي نتهاكاتاال  في المستقبل عن تقارير تقديم التحقيق لجنة تنوي  هلف ،"سوريا

ا سيدي  .الرئيس شكر 


