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 ،سيدي الرئيسشكرا 

 .هذا بيان مشترك بين المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومركز جنيف الدولي للعدالة

الةراهن فةي االنسةاني  الوضةع لمناقشةةعقةد هةذا الةدورة الخاصةة الموافقةة علةى ر هيئة المجلس على كفي البداية نود أن نش
المتواصةل إليجةاد حةل نيةائي  الدوليفي ظل الفشل ت القتال بين أرراف النزا  تعاني منذ اربع سنوات من ويالحلب التي 

 .وسريع لألزمة السورية

ضةية يماننا بةنن إنيةاء هةذا المعانةاة ال يةتم فقةر عبةر عقةد االجتماعةات الدوريةة أو االسةتؤنائية والمةؤتمرات االستعراإورغم 
نسةانية يجاد حل لألزمةة اإلإسيام بهذا الدورة الخاصة بموقف موحد لإلال أننا ننمل أن تخرج إوصياغة البيانات والتقارير، 

والقةابعين تحةت  الف مةن المةدنيين المحاصةرين فةي الجيتةين الشةرقية والمربيةة مةن المدينةةنقاذ أرواح مئات اآلإفي حلب و
 .القصف ووسر دمار هائل كاد يمحو حلب من خريرة المنرقة

تتعةةرأل معلةةى بالمدينةةة التةةي  نسةةانيةتفةةاقم امزمةةة اإلنسةةاني الةةى حلةةب لمةةدة تفةةوق الشةةير زاد مةةن تعةةذر الوصةةول اإل ان

واستيداف البنيةة التححتيةة  المدنية ماكنام القصف على تواصلندد في هذا الصدد بنونحن مستويات العنف منذ بداية القتال، 

بحق النساء، امرفال ألسلحة العشوائية وارتكاب المجازر المفرر لستخدام اإلوالمدنيحة بما فييا المدارس والمرافق التعليمية 
، ناهيك عن القصف الوحشةي للمستشةفيات مةن الجةو وسةحب المسةتلزمات بشكل كاد ينيي الحياة كليا بيذا المدينةوالمسنين 

االحتياجات امساسةية إلةى  ومنع دخول من عراقيل القوافل اإلنسانيةكما نستنكر ما تتعرأل له . المتبقيةالمرافق الربية من 
 . اتحسين الوضع اإلنساني في سوريبامممية  المتعلقة  القراراتوهو ما يعد خرقا لكافة  المنارق المحاصرة

، مةن ضةحايا الحةرب الحاجة الملحة لعمليات اإلجالء الربةي للمرضةى والجرحةينسانية وفي ظل ننا وأمام هذا الكارؤة اإلإ
بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلةب وبقيةة المةدن نرالب الف من المحاصرين، لمئات اآل صال المساعدات المذائيةيإو

وحؤيةا علةى ، للقتال وللقصةف العشةوائيمن أجل وقف عاجل وغير مشرور رراف النزا  أ كافة بالضمر علىو السورية،
من أجل  نسانيةيصال المساعدات اإلإلوفتح الررق منة آتوفير ممرات لزاميا بإلى جانب إنساني، حترام القانون الدولي اإلإ
نيةاء النةزا  فةي حةل سياسةي إليجةاد إمل علةى العكما ننمل ان توفق المجموعة الدولية في . نقاذ أرواح المحاصرين داخلياإ

  .نياء الماساة التي رال امدهاإ، وسوريا وعودة اممن والسلم

 .وشكرا
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