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 نشرة صحافية - األمم املتحدة    

    
 للنشر فوراً    

  
بيان من السيد أداما ديينغ، املستشار اخلـاص لألمـم املتحـدة املعـين مبنـع اإلبـادة، بـشأن                        

 الوضع يف سوريا
  
 يساور املستشاَر اخلاص أداما ديينغ قلـٌق عميـق إزاء تزايـد     -) ٢٠١٣يوليه  / متوز ٨نيويورك،  (

 مــن قبــل قــادة سياســيني ودينــيني يف عــدد مــن البلــدان يف الــشرق   اســتخدام اخلطــاب املغــرض
فقـد دأب بعـض   . األوسط ومشال أفريقيا، يف سياق الرتاع الدائر يف اجلمهورية العربية السورية          

القادة الدينيني يف تصرحياهتم األخرية على تصوير الرتاع يف سوريا بأنه نزاع ديـين وأسـاؤوا إىل                
 .ع وإىل حلفائهممعتقدات األطراف يف الرتا

التــاريخ أثبــت أن اســتغالل حــاالت التــوتر  ”ورأى املستــشار اخلــاص أدامــا ديينــغ إن    
الديين يف سياق أي نضال سياسي أو كفاح مـسلح قـد حيـرض علـى العنـف وميكـن أن يـؤدي                       

ــدما يــشكل   ”وأضــاف أن . “إىل ارتكــاب فظــائع واســعة النطــاق  هــذا اخلطــاب املغــرض، عن
ائم على أساس ديين، ميكن أن يزيد مـن تفـاقم العنـف الـذي بلـغ أصـال                   حتريضا على العنف الق   

ــرائم احلــرب واجلــرائم          ــن ج ــد م ــؤدي إىل ارتكــاب مزي ــوريا، وأن ي ــة يف س ــستويات كارثي م
ــواء يف ســوريا          ضــد ــة س ــني اجملموعــات املختلف ــسائدة ب ــوتر ال ــذي حــاالت الت ــسانية ويغ اإلن
 .“أماكن أخرى من املنطقة يف أو

 مـسؤولية ودورا حيويـا   - دينيني كـانوا أو سياسـيني أو عـسكريني    -دة إن جلميع القا   
يف أن يناهــضوا علنــاً أي خطــاب يــدعو إىل الكراهيــة ويــشجع علــى التعــصب أو علــى القولبــة  

ومبوجب القانون الدويل، ال ميكن تربيـر االعتـداءات         . النمطية التمييزية، أو حيرض على العنف     
ــدعوة إىل    كمــ. علــى املــدنيني يف أي ظــرف كــان   ــسان ال ــدويل حلقــوق اإلن ا حيظــر القــانون ال

 .الكراهية اليت حترض على التمييز أو الِعدائية أو العنف

أحث مجيـع القـادة يف املنطقـة برّمتـها علـى التـصرف مبـسؤولية        ”وأضاف السيد ديينغ     
واالمتنــاع عــن اســتخدام أو التغاضــي عــن أي لغــة ميكــن أن تزيــد مــن تــصعيد حــاالت التــوتر   

ائفي فإن السكان يف مجيع أحناء املنطقة سيتأثرون بعواقب اخلطاب املغرض امللهب حلـاالت              الط
 .“التوتر هذه
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لذا جيب على مجيـع القـادة، علـى كـل مـن املـستويات احمللـي أو الـوطين أو اإلقليمـي،                         
يــصروا علــى احتــرام القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل يف ســياق  أن
نـــزاع مـــسلح، وأن يؤكـــدوا علـــى وجـــوب محايـــة املـــدنيني وَمـــن كفـــوا عـــن املـــشاركة    أي
وجيــب حماســبة . األعمــال القتاليــة، بــصرف النظــر عــن هويتــهم الدينيــة أو أي هويــة أخــرى  يف

 .املسؤولني عن االعتداءات اليت تطال املدنيني وغريهم من األشخاص املشمولني باحلماية

ــؤمتر     ــة مل ــة اخلتامي ــام   ويف الوثيق ــاملي لع ــة الع ــدول   ٢٠٠٥ القم ــع رؤســاء ال ــزم مجي ، الت
واحلكومات حبماية الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم                    

كما التزم اجملتمع الدويل باختاذ إجـراءات مجاعيـة،   . ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك التحريض عليها    
لمية غــري كافيــة ويف حــال أحجمــت الــسلطات  وفقــا للميثــاق، يف حــال كانــت الوســائل الــس 

الوطنية بشكل واضح عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي         
 .واجلرائم ضد اإلنسانية

جيــب علــى مجيــع الــدول أن متتنــع عــن املــسامهة يف هــذه اجلــرائم، ”وقــال الــسيد ديينــغ   
ــة وا    مبــا ــنني   يف ذلــك التغاضــي عــن خطــاب الكراهي ــى العنــف ضــد ســكان معي . لتحــريض عل
 .“نتحرك اآلن، فثمة خطر جدي من إمكان تفشي العنف الطائفي يف كل أحناء املنطقة مل وما
  

* *** * 
  

 :الستفسارات وسائل اإلعالم يرجى االتصال باجلهة التالية
  

 املكتب املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملسؤولية عن توفري احلماية

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

 4961-367-917-1+: اهلاتف

 osapg@un.org: الربيد اإللكتروين

  UN Plaza, Suite 600 866: العنوان
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