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اإلثنني 12 آذار 2018

تزامناً مع عقد جلسته اليوم 
األورومتوسطي و”الشبكة السورية” 
يُطالبان جملس األمن مبوقف حاسم 

إلنقاذ الغوطة الشرقية

بيــــان مشرتك
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جنيــف- أدان املرصــد األورومتوســطي حلقــوق اإلنســان والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان اجملــازر املرتكبــة حبــق املدنيــن الُعــزَّل يف 
مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق علــى الرغــم مــن قــرار جملــس األمــن رقــم 2401 الصــادر يــوم 24 شــباط/فرباير مــن 
هــذا العــام، الــذي دعــا إىل وقــف فــوري إلطــاق النــار ملــدة 30 يوًمــا يســمح فيهــا بتســهيل العمــل اإلنســاين وفتــح مجيــع املمــرات 

إليصــال املســاعدات الازمــة للمحاصريــن واملنكوبــن يف املنطقــة.

وقــال املرصــد األورومتوســطي )جنيــف( والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان )لنــدن( أنَّ قــوات النظــام الســوري ابالشــراك مــع 
القــوات الروســية ارتكبــت منــذ 24/ شــباط/ 2018 )قــرار جملــس األمــن( حــى مســاء أمــس 11 آذار/مــارس عشــرات اجملــازر 

والقتــل غــر املشــروع.

وبيَّنــت املنظمتــان أنَّ قــوات النظــام الســوري كثَّفــت خــال األايم العشــرة املاضيــة القصــف علــى مدينــة الغوطــة ابســتخدام أســلحة 
حارقــة وأســلحة كيميائيــة وذخائــر عنقوديــة، فضــًا عــن إلقــاء الطــران املروحــي التابــع للنظــام مــا ال يقــل عــن 172 برميــًا 
متفجــراً، ُمســجلة بذلــك ارتفاعــاً ملحوظــاً يف اهلجمــات عمــا كانــت عليــه قبــل قــرار جملــس األمــن، يف إشــارة واضحــة وصرحيــة إىل 

االســتخفاف وعــدم االكــراث ابلقــرارات الصــادرة عنــه.

ووثَّقــت املنظمتــان مقتــل مــا ال يقــل عــن 524 مدنيــاً، بينهــم 83 طفــًا، و55 ســيدة، و3 مــن الكــوادر الطبيــة، و5 مــن كــوادر 
الدفــاع املــدين، يف حــن ســجَّلت وقــوع مــا ال يقــل عــن 20 جمــزرة حبــق املدنيــن.

وأشــارت املنظمتــان إىل أنَّ االعتــداءات طالــت أيضــاً املراكــز احليويَّــة يف مدينــة الغوطــة الشــرقية، فقــد متَّ تســجيل مــا ال يقــل عــن 
9 حــوادث اعتــداء عليهــا.

وحيتــاج حنــو 1000 شــخص لإلجــاء الطــي، منهــم قرابــة 700 شــخص حيتاجــون بشــكل عاجــل للعــاج، وفــَق املتحــدِّث 
ابســم منظمــة الصحــة العامليــة الســيد “طــارق ايســاريفيتش” إال أنَّ احلصــار املفــروض علــى املدينــة حيــول دون ذلــك. وأضــاف 
“أنــه منــذ كانــون األول/ديســمرب املاضــي مل يتــم إجــاء ســوى 29 مريضــاً وجرحيــاً مــن قبــل اهلــال األمحــر الســوري مــن 

الغوطــة الشــرقية لتلقــي العــاج الــازم”.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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وكان رئيــس جملــس األمــن الــدويل املنــدوب اهلولنــدي لــدى األمــم املتحــدة “كارل فــان أوســروم”، قــد قــال معقبــاً علــى األوضــاع 
ــة جملــس األمــن”. وأضــاف  الكارثيــة الــي تعيشــها مدينــة الغوطــة الشــرقية “إنَّ األوضــاع ال حتتمــل وجيــب االلتــزام فــوراً هبدن
“أنَّ جملــس األمــن ســيعقد يــوم 12 آذار/مــارس جلســة خاصــة يســتمع خاهلــا لتقريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة “أنطونيــو 

غوترييــش” فيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرار جملــس األمــن الســابق خبصــوص اهلدنــة املفروضــة يف مدينــة الغوطــة”.

ُيشــار أيضــاً إىل أنَّ جملــس حقــوق اإلنســان التَّابــع لألمــم املتحــدة طالــب اللجنــة الدوليــة املســتقلة للتحقيــق يف االنتهــاكات يف 
ســوراي، يف جلســة لــه عقــدت قبــل أســبوع، إبجــراء حتقيــق خــاص ابجلرائــم الــي ارتكبــت يف الغوطــة الشــرقية خــال األايم املاضيــة 

مبــا يضمــن حماســبة املســؤولن عــن االنتهــاكات.

مــن جهتــه، قــال مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان “زيــد رعــد احلســن” يف اســتعراضه لتقريــره الســنوي، يف جلســة 
عقــدت يف جملــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف، إنــه ال ميكــن حبــال تربيــر اهلجمــات العشــوائية والوحشــية ضــد املدنيــن يف الغوطــة 
الشــرقية، مشــراً إىل أنَّ ادعــاءات النظــام الســوري أبنــه أيخــذ ابالحتياطــات حلمايــة املدنيــن “ســخيفة”، مشــدداً علــى ضــرورة 

إحالــة ملــف ســوراي إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.

ودعــا املرصــد األورومتوســطي والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جملــس األمــن تزامنــاً مــع اجللســة الــي ســيعقدها اليــوم خبصــوص 
تنفيــذ قــرار اهلدنــة الــذي مت اعتمادهــا يــوم 24 مــن الشــهر املاضــي إىل اختــاذ إجــراءات حامســة لتثبيــت اهلدنــة ووقــف أعمــال 
القتــال الدائــرة يف املدينــة مــن أجــل إجــاء اجلرحــى واملرضــى، وإدخــال املســاعدات الازمــة للمنكوبــن جــراء احلصــار املفــروض 

علــى املدينــة منــذ مــا يزيــد عــن 5 أعــوام، ومعاقبــة مرتكــي هــذه اجملــازر وتقدميهــم للعدالــة.
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