
 

 مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة

 25جلسة خاصة حول سوريا: الجلسة الـ

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 مداخلة شفهية 

 2016أكتوبر  21

 ،الرئيس يشكرا سيد

لمبعوث الخاص ا" حسب وصفه، ووفقا لتنظيفه"يتمحلب يجب أن  أنبالرئيس األسد قبل أيام قليلة  صرح

شهر ديسمبر املقبل، إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فلن يكون لحلب و ي سوريا فإنه "بين اآلن ألمم املتحدة فبا

 وجود بعد ذلك."

بالغة أوضاع  في ظلتحت الحصار وسط حلب،  –ألف طفل  100بينهم  -مدنياألف  250من  ما يربويقبع 

لسورية وروسيا وصول الحكومة ابعد أن منعت حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية العاجلة. و  الخطورة،

االستهداف املتعمد و ، للمدنيين القصف العشوائيت حمل قواتهما تنفيذ  لحلب، وواصلت اإلنسانيةاإلمدادات 

للمدينة. وخلل األيام القليلة املاضية فقط،  التحتية يةالبنتدمير و  ،للمستشفيات والطواقم الطبية واملدارس

   بين قتيل وجريح. -طفالأضمنهم  –من املدنيين  الضحايا مئاتسقط 

لجنة من قبل  حلب األوضاع في حول  وشامل ومستقلخاص تحقيق  فتح باملتعلق طلب الونحن إذ نؤيد  

عن  ئولةاملس املجموعات واألفراد دتحد قوية  أدلةالوقوف على فوض اللجنة في و الذى ي،  األممية  التحقيق

في ضوء ، أيضا ندعو هذا املجلسو  لين.ئو ، بما في ذلك كبار املسفي حلب االنتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي

ودون -جلس األمن مل املوجهة دعم توصية املفوض السامي لحقوق اإلنسانإلى القرار املعروض عليه اليوم، 

، املقوض لوصول النقض استخدام الدول األعضاء لحق تقييدل محددة اعتماد معايير بشأن -التأخيرمزيد من 

جرائم  قوعو  مخاوف جدية من احتمال، خاصة في حالة وجود ات اإلنسانية للمدنيين وضمان املساءلةاملساعد

 " .جماعية إبادةجرائم ضد اإلنسانية أو  وأحرب 

أن الشعب السوري ال يحتاج إال لمساءلة. لالعديد من الحكومات اليوم عن الحاجة تحدثت السيد الرئيس، 

األمم املتحدة بجميع الدول األعضاء إذ يجدر ب. عمليةالخطوات للأمس الحاجة هو في  إنما ،خطابيةلدعوات الل

، وما يكفله من إمكانيات تطبيق مبدأ الوالية القضائية العامليةو  ،الوطنية نظمة قضائهاأ استخدامبتعهد ال

للبدء  اللزمةالبشرية تكريس املوارد و الجرائم املرتكبة في سوريا،  نعملساءلة اضمان ل ،الداخلية هالقوانينوفًقا 

 لجنة التحقيق.ب الخاصة األدلة املتاحة، بما في ذلك املعلوماتفي ضوء  حولها، التحقيق في

 شكرا السيد الرئيس

 


