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 الشرقية الغوطة الحالية على الشاملة العسكرية النظام حملة في السوري الجمهوري الحزب بيان

 

 غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين السيد

 األمن مجلس في األعضاء الدول ممثلي السادة

 تاجاني أنتونيو األوربي االتحاد رئيس السيد

 امستور دي ستيفان لسوريا الخاص األممي المبعوث السيد

 

ا  فصههههه ا  اليهههههوم السهههههورية األراضهههههي تشههههههد  التهههههي الهوجهههههاء الحهههههرب هههههه   سهههههيا  فهههههي السهههههوري لشهههههعبنا والتهجيهههههر واإلبهههههادة التهههههدمير فصهههههول مهههههن مرعبههههها

 والمعاههههههههدا  القهههههههوانين جميههههههه  فيهههههههها وتنتهههههههه  ،األبريهههههههاء المهههههههدنيون ثمنهههههههها يهههههههدف  ،أرضهههههههنا علهههههههى المصهههههههال  متضهههههههاربة دوليهههههههة وقهههههههو  دول تشهههههههن ها

 النظهههههام هيشهههههن   العنههههه  بهههههال  عسهههههكري تصهههههعيد أسهههههابي  ومنههههه  نشههههههد والزلنههههها كمههههها. والسهههههلم الحهههههرب فهههههي اإلنسهههههان بحقهههههو  الخاصهههههة الدوليهههههة والمواثيههههه 

ا  المحاصههههههرة الشههههههرقية الغوطههههههة علههههههى وحلفهههههها    مئهههههها  سههههههقط حيههههههث الماضههههههية القليلههههههة األيههههههام فههههههي  روتههههههه بلهههههه  وقههههههد ،ونيهههههه  سههههههنوا  أربهههههه  منهههههه  فعليهههههها

 مههههههن مدنيههههههة ومرافهههههه  سههههههكانية أحيههههههاء تههههههدمير تههههههم  و ،الثقيلههههههة األسههههههلحة صههههههنو  بشههههههتى الوحشههههههي القصهههههه  تحهههههه  األطفههههههال عشههههههرا  بيههههههنهم المههههههدنيين

ههههههد انتههههههها  فههههههي ،ومشههههههافي ومستوصههههههفا  مههههههدني دفهههههها  ومراكههههههز مههههههدارس ا  عههههههةالموق   والمواثيهههههه  الههههههدولي القههههههانون ألحكههههههام وواضهههههه  متعم   مهههههه  محليهههههها

 وترحيهههههههل ،اإلغاثيهههههههة المتحهههههههدة األمهههههههم قوافهههههههل دخهههههههول وتسههههههههيل، المهههههههدنيين اسهههههههتهدا  لعهههههههدم الهههههههدولي األحمهههههههر والصهههههههليب المهههههههدني المجتمههههههه  منظمههههههها 

 الهههههه ي العسههههههكري التصههههههعيد خفهههههه  لمنههههههاط  الههههههدوليين الضههههههامنين لقههههههرار فاضهههههه  انتههههههها  فههههههي  لهههههه و ،المحاصههههههرة المنههههههاط  مههههههن والجرحههههههى المرضههههههى

 .مدني أل  400 من أكثر عددهم البال  بسكانها المحاصرة الشرقية الغوطة يشمل

 المههههههواد وصههههههول ومنهههههه  والمشههههههافي المههههههدنيين وقصهههههه  المدنيههههههة المنههههههاط  وتههههههدمير حصههههههار أن الههههههدولي، والمجتمهههههه  نهههههه كركم، أن نرغههههههب السههههههادة، أيههههههها

 والصهههههورة بالصهههههو   موث ههههه ههههههو وكمههههها الشهههههرقية الغوطهههههة فهههههي اليهههههوم حاصهههههل ههههههو كمههههها والجرحهههههى المرضهههههى خهههههرو  ومنههههه  ودواء غههههه اء مهههههن اإلغاثيهههههة

 فيهههههها يشهههههتر  ،دامغهههههة اإلنسهههههانية ضهههههد وجهههههرائم حهههههرب جهههههرائمإنمههههها ههههههي  ،دخولهههههها مهههههن األمميهههههة اإلغاثهههههة قوافهههههل ومنههههه  المحاصهههههرة المنهههههاط  داخهههههل مهههههن

 أطفههههههال مههههههن ،المحاصههههههرين الغوطههههههة أهههههههالي إنالغههههههد.  قبههههههل واليههههههوم الجههههههاد، والعمههههههل بههههههالقول الشههههههفهية دانهههههها اإل تبهههههها إ عههههههن بتقاعسههههههه الههههههدولي المجتمهههههه 

 مهههههن األول الربههههه  نهايهههههة مهههههن نقتهههههرب اليهههههوم نحهههههن. اإلنسهههههانية بحههههه  ةيهههههالكارث الدمويهههههة المجهههههزرة هههههه   إليقههههها  إلهههههيكم بحاجهههههة ،ومسهههههنين وكبهههههار وأمهههههها 

 .المظلمة العصور مجازر من تعاني ب دنا زال  وال والعشرين الواحد القرن

 اعتبهههههارا  كهههههل فهههههو  األبريهههههاء هههههه الء حيهههههاة تضهههههعوا أن الغوطهههههة فهههههي المحاصهههههرين المهههههدنيين سهههههموبا حزبنههههها أعضهههههاء باسهههههم نناشهههههدكم إننههههها السهههههادة، أيهههههها

 .محنتهم من الغوطة أهل إلنقا  فاعل فوري عمل   إلى تبادروا وأن ،الدولية السياسة

ا  ننحني ا  شعبنا م  يتضامن العالم ه ا في حر   كل يونحي ،السوري الشعب شهداء ألرواح إكراما  .وعم ا  وكلمة روحا

 للجرحى. واألمل الشفاءو ،األبرار شعبنا شهداءرواح أل ةوالجن   الس م
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