
GE.16-17322(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الثةالدورة الث

 من جدول األعمال 4البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية -33/23

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
 مجيع قراراته السابقة املتعلقة باجلمهورية العربية السورية، وإذ يؤكد من جديد
 ،2016شباط/فرباير  26 املؤرخ( 2016)2268قراره باعتماد جملس األمن  وإذ يرّحب
التزامدده القددوال بددااحرتام السامدد  لسدديادة اجلمهوريددة العربيددة السددورية  وإذ يؤكددد مددن جديددد

 واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
 السلطات السورية بتحم  مسؤوليتها عن محاية السسان السوريني، وإذ يطالب
حالددة حقددوق اإلنسددان وااسددتهدائ الع ددوامد  و املتعمددد يف التدددرور اريطدد   وإذ يدددين 

للمدددنيني باعتبدداررم مدددنيني، مددا ي ددس  انتهاكدداد للقددانون الدددوأ اإلنسددان، ويدددين  عمددال العندد  
 التوترات الطامفية،اليت تؤّجج 
بيانددات األمددني العددام ومفددومل األمددم املتحدددة السددامد يتقددوق اإلنسددان الدديت ب يُددركروإذ 

جاء فيها  ن من املرجح  ن تسون جرامُم ضد اإلنسدانية وجدرامم حدرد قدد ارُتسبدجل يف اجلمهوريدة 
 العربية السورية،
، يف 2011دلعجل يف درعددا يف اذار/مددار  بدد ن احتجاجددات مدنيددة اندد  يضدداد  وإذ يددرّكر

خضم اإلعراد عن السخط ال عيب على القيود املفروضة على التمتع بايتقوق املدنيدة والسياسدية 
وااقتصدددادية وااجتماعيدددة والثقافيدددة، وإذ ي ددد  إمل  ن القمدددع املفدددرط والعنيددد  الدددرال قابلدددجل بددده 

احقدداد ليتحددول إمل قصدد  مباشددر السددلطات السددورية ااحتجاجددات املدنيددة، ورددو قمددع تصدداعد 
 للمدنيني، قد  ّجج تصاعد العن  املسلح واجلماعات املتطرفة،
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إزاء ااسددتنتاجات الدديت خلصددجل إليهددا جلنددة التحقيدد  الدوليددة  وإذ يعددرد عددن بددال  قلقدده 
 املستقلة ب  ن اجلمهورية العربية السورية،

 لسلطات السورية مع جلنة التحقي ،من عدم تعاون ا وإذ يعرد عن استيامه
للجهدددود الددديت يبدددرهلا املبعدددوا اريدددا  ل مدددني العدددام إمل  وإذ يعدددرد عدددن دعمددده السامددد  

ذا مصددداقية ي ددم  اجلميددع  سددوريا، فدددئ التنفيددر السامدد  لعمليددة سياسددية سددورية ترسددد حسمدداد 
( 2015)2254مدددع قدددرارال جملدددس األمدددن  يقدددوم علدددى الطامفيدددة، وفقددداد لبيدددان جنيددد  و اشدددياد  وا

 كدددددددددانون األول/  22( املدددددددددؤرخ 2015)2258، و2015كدددددددددانون األول/ديسدددددددددمرب   18املدددددددددؤرخ 
حيدددمل املبعدددوا اريدددا  علدددى مواادددلة دفدددع األأدددرائ إمل التفددداومل ب ددد ن  ، وإذ2015 ديسدددمرب

بيدددة يف اجلمهوريدددة العر  العداميدددةوقددد  األعمدددال يف اانتقدددال السياسدددد، ويطالدددب مجيدددع األأدددرائ 
السورية ب ن تفد بالتزاماهتا، وحيمل مجيع الددول األعضداء، وا سديما  عضداء الفريد  الددوأ لددعم 

لددددأل األأدددرائ يف وقددد  األعمدددال العداميدددة ضدددماناد للوفددداء بتلددد   اسدددوريا، علدددى نارسدددة نفوذرددد
ئدة الردروئ لجهود الراميدة إمل هتيل اد ، ودعملقرارال جملس األمن املركوريناالتزامات والتنفير التام 
، ورو  مر ا غىن عنه يف التوا  إمل ح  سياسد اد ومستمر  اد دامموقفاد نار الاملواتية لوق  إأالق 

للنددددزاا يف اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية ويف وضددددع حددددد تددددامد لالنتهاكددددات والتجدددداوزات اجلسدددديمة 
 ن،اإلنساالدوأ واملنهجية والواسعة النطاق يتقوق اإلنسان وانتهاكات القانون 

بدددداجلهود الدددديت ا ينفدددد  يبددددرهلا املدددددافعون عددددن حقددددوق اإلنسددددان الناشددددطون يف  وإذ ينددددوه
القدددانون الددددوأ تطدددال الددديت  والتجددداوزاتاجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية مدددن  جددد  تو يددد  اانتهاكدددات 

 ،شديدة يتقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدوأ اإلنسان، رغم ما حيِدق فم من خماأر
وقد  األعمدال العداميدة إزاء استمرار اانتهاكدات اريطد ة لعرد عن بال  قلقه ي -1 

يف اجلمهوريددة  العداميددةيف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، ويطالددب مجيددع األأددرائ يف وقدد  األعمددال 
ء، بالتزاماهتددا، وحيدمل مجيددع الددول األعضددا تضدداع  جهودردا يف سددبي  الوفداء العربيدة السددورية بد ن

لددددأل األأدددرائ يف وقددد   اوا سددديما  عضددداء الفريددد  الددددوأ لددددعم سدددوريا، علدددى نارسدددة نفوذرددد
األعمال العدامية ضماناد للوفاء بتل  االتزامات، ودعماد للجهود الرامية إمل هتيئة الرروئ املواتيدة 

سدد للندزاا ، ورو  مر ا غىن عنه يف التواد  إمل حد  سيااد ومستمر  اد دامموقفاد نار الإأالق  لوق 
اجلمهوريددة العربيددة السددورية ويف وضددع حددد تددامد لالنتهاكددات والتجدداوزات اجلسدديمة واملنهجيددة  يف

 والواسعة النطاق يتقوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنسان؛
اهلجددوم العسددسرال الددرال ت ددنه علددى حلددب ال ددرقية قددوات مواليددة  ب دددة يدددين -2 

 للسلطات السورية، ويهيب فا  ن تس  فوراد عن القص  الع وامد للسسان املدنيني؛
  يلددددول/ 19 عمددددال القصدددد  اجلددددوال الدددديت اسددددتهدفجل يف   يضدددداد  يدددددين ب دددددة -3 
يب السدورال يف ريد  حلدب، ل مدم املتحددة واهلدالل األمحدر العدر  ةقافلة معونة تابع 2016سبتمرب 

للقددانون الدددوأ اإلنسددان، ويؤيددد األمددم املتحدددة يف دعوهتددا إمل فددتح اد خطدد  اد مددا قددد ي ددس  انتهاكدد
حتقيدد  فددورال و ايددد ومسددتق  يف رددرا ايتددادا، ويهيددب اميددع األأددرائ يف النددزاا  ن حتددرتم كدد  

  غا ة؛ واملراف  وسامر موارد اإلمبا ي م  املوظفنياملنرمات اإلنسانية، 
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بعمدد  جلنددة التحقيدد  الدوليددة املسددتقلة ب دد ن اجلمهوريددة العربيددة السددورية  يرحددب -4 
 للتحقيدد  يف مجيددع اانتهاكددات والتجدداوزات املزعومددة للقددانون الدددوأ يتقددوق اإلنسددان منددر اذار/

وإل بدات الوقدامع والردروئ، ولددعم اجلهدود املبرولددة يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية،  2011 مدار 
اانتهاكدات، مبدن فديهم مدن قدد يسدون مسدؤواد عدن التجداوزات و من  ج  ضمان مسداءلة مدرتسيب 

 ، وي   إمل  مهية عم  جلنة التحقي  واملعلومات اليت مجعتهدا دعمداد جرامم ضد اإلنسانيةارتساد 
علومددات املتعلقدددة باألشددخا  الدددرين يدددعى انتهددداكهم ا سددديما املو جلهددود املسددداءلة يف املسددتقب ، 

 للقانون الدوأ؛
 2016 يار/مدايو  17ببيان الفري  الددوأ لددعم سدوريا الصدادر يف  يرحب  يضاد  -5 

تيسدد  ااتفاقددات بدددني  اعددوا اريدددا  ل مددني العددام إمل سددورييف فيينددا، مبددا يف ذلدد  ألبدده مددن املب
محايددة إمل  حيتجددز  شخاادداد أددرئ  كدد حملتجددزين ودعوتدده  األأددرائ السددورية مددن  جدد  اإلفددرا  عددن ا

 احة وسالمة احملتجزين لديه؛
السلطات السورية بالتعداون التدام مدع جملدس حقدوق اإلنسدان ومدع جلندة  يطالب -6 

السامد  وبدال عوامد  إمل مجيدع  اداء اجلمهوريدة و  بالوادول الفدورالالتحقي  عدن أريد  السدماا هلدا 
 العربية السورية؛

اسدددتمرار اانتهاكدددات والتجددداوزات املنهجيدددة واجلسددديمة والواسدددعة  يددددين ب ددددة -7 
النطاق يتقوق اإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الدوأ اإلنسان اليت ترتسبها السدلطات السدورية 

يت يف ذلددد  املقددداتلون اإلرردددابيون األجاندددب واملنرمدددات األجنبيدددة الدددن وامليلي ددديات التابعدددة هلدددا، مبددد
د عددن بددال  القلدد  ألن م دداركتهم ر تقاتدد  يتسدداد السددلطات السددورية، وا سدديما حددزد ا ، ويعدد

تزيدددد الوضدددع املتددددرور يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية سدددوءاد، مبدددا يف ذلددد  وضدددع حقدددوق اإلنسدددان 
 املنطقة؛ يفوالوضع اإلنسان، مع ما لرل  من ت    سليب خط  

اإلررابيدددة و عمدددال العنددد  الددديت يرتسبهدددا يف حددد   األعمدددالاد  يضددد يددددين ب ددددة -8 
يسددمى الدولددة اإلسددالمية يف العددراق وال ددام )داعددص( وجبهددة النصددرة،  و غ مهددا مددن  املدددنيني مددا

اجلسددديمة واملنهجيدددة  جتاوزاهتددداجملدددس األمدددن، كمدددا يددددين اسدددتمرار مسّاردددا املنرمدددات اإلررابيدددة الددديت 
نسدددان وانتهاكاهتدددا للقدددانون الددددوأ اإلنسدددان، ويؤكدددد والواسدددعة النطددداق للقدددانون الددددوأ يتقدددوق اإل

جديددد  ندده ا وددوز وا ينب ددد ربددط اإلرردداد، ومددن ضددمنه األفعددال الدديت يرتسبهددا مددا يسددمى  مددن
الدولة اإلسالمية يف العراق وال ام )داعص(، ب ال دين  و جنسية  و حضارة، وي دد على  مهيدة 

 ؛2014اد/ غسطس  15املؤرخ ( 2014)2170التنفير التام لقرار جملس األمن 
مجيدع اهلجمدات الديت تسدتهدئ املعارضدة السدورية املعتدلددة، كدرل    يددين ب ددة -9 

اهلجمددات مدددم مصدداس مددا يسددمى الدولددة اإلسددالمية يف رددره ويدددعو إمل وقفهددا علددى الفددور، ألن 
رم يف تفددداقم ايتالدددة جبهدددة النصدددرة، وتسددداكعدددات إررابيدددة  خدددرأل  و مجمالعدددراق وال دددام )داعدددص( و 

 اإلنسانية املتدرورة؛
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اانتهاكددات اجلسدديمة واملنهجيددة يتقددوق النسدداء واألأفددال  يدددين ب شددد العبددارات -10 
على يد ما يسمى الدولة اإلسالمية يف العراق وال ام )داعص(، وا سيما اسرتقاق النساء والفتيات 

 واختطائ األأفال وجتنيدرم قسراد؛ ، وحاات ااختفاء القسرال،وااعتداء عليهن جنسياد 
للقدانون الددوأ يتقدوق اإلنسدان  وجتداوزاتك  ما يرتَسدب مدن انتهاكدات   يدين -11 

ومجيع انتهاكات القدانون الددوأ اإلنسدان، مبدا فيهدا تلد  الديت تُرتسدب يف حد  النسداء واألأفدال، 
يف الندددزاا علدددى عددددم شدددن رجمدددات  ويف حددد  األشدددخا  ذوال اإلعاقدددة، وحيدددمل مجيدددع األأدددرائ

واملركبدددات الطبيدددة والعددداملون ع دددوامية علدددى السدددسان املددددنيني واألعيدددان املدنيدددة، مبدددا فيهدددا املرافددد  
، كما حيثها على الوفاء بالتزاماهتا مبوجدب القدانون الددوأ اإلنسدان يف حد ذاهتا واملدار  الطبيون

 وعلى احرتام القانون الدوأ يتقوق اإلنسان؛
 ب د ن مدن اسدتنتاجات جلندة التحقيد  ما ورد يف تقريدرإزاء  يعرد عن بال  قلقه -12 

املسددتوأل امل سدداوال واملسددتحسم للهجمددات الع ددوامية واملفرأددة علددى املدددنيني يف اجلمهوريددة العربيددة 
قوافددد  وتعطيددد   الطبيدددني، والعددداملنيالسدددورية، مبدددا فيهدددا اهلجمدددات علدددى املرافددد  واملركبدددات الطبيدددة 

اإلنسانية، وحاات ااختفاء القسرال، وحاات اإلعدام بإجراءات مدوجزة، وغد  ذلد  املساعدة 
 ؛ والتجاوزاتمن اانتهاكات 

مدا خلصدجل إليده جلندة التحقيد  مدن اسدتنتاجات إزاء اد  يضد يعرد عن بال  قلقه -13 
را  ن العن  قد بل  مسدتويات غد  مسدبوقة يف حلدب ومنداأ   خدرأل مدن اجلمهوريدة العربيدة مفاد

قدوات  ساسداد نفدررا عمليات القص  اجلوال واملدفعد اليت تالسورية و ن املدنيني عانوا ب دة من 
 ورا؛مناار النرام و 
انت دار نارسددة ااختفداء القسددرال وااحتجداز التعسددفد واسددتخدام  ب دددةيددين  -14 

ا سديما يف مراكدز ااحتجداز الديت تدديررا السدلطات و وإسداءة املعاملدة،  العن  اجلنسدد والتعدريب
املبيندة يف األدلدة الديت واألفعدال السورية، مبا يف ذل  األفعال امل ار إليها يف تقارير جلندة التحقيد ، 

، وي   إمل  ن رره األعمال قدد ت دس  انتهاكدات 2014كانون الثان/يناير   قدمها "قيصر" يف
 اإلنسان؛ الدوأ لقانون لجتاوزات للقانون الدوأ يتقوق اإلنسان  و انتهاكات   و

 ايترمان من اريدمات الطبية يف مجيع السجون ومراف  ااحتجاز؛ يدين -15 
 للضحايا و سررم؛وإساءة املعاملة  بالضرر الدامم الرال يسببه التعريب يسلم -16 
إمل السددددماا هليئددددات الراددددد الدوليددددة املناسددددبة بالواددددول فددددوراد إمل مجيددددع  يدددددعو -17 
قيددد ا موجددب لدده، كمددا يدددعو السددلطات السددورية إمل ن ددر قاممددة اميددع  ال دون مددن احملتجددزين 

 مراف  ااحتجاز؛
بدداإلفرا  الفدورال عددن مجيدع األشددخا  احملتجدزين تعسددفاد، مبدن فدديهم النسدداء  يطالدب -18 

 املعونة اإلنسانية والعاملون الطبيون والصحفيون؛  وواألأفال واملدافعون عن حقوق اإلنسان ومقدم
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بقددرار جملددس األمددن الددرال يددنق علددى  ا تقددوم اجلمهوريددة العربيددة السددورية  يددرّكر -19 
يامية  و استحددا ها  و إنتاجها  و حيازهتا ب ال أريقة  خرأل  و مزينها باستخدام األسلحة السيم

 و ااحتفدداهب فددا  و نقلهددا، بصددورة مباشدددرة  و غدد  مباشددرة، إمل دول  خددرأل  و إمل جهددات مدددن 
عددن اقتناعدده القددوال بوجددود  اسددبة األفددراد املسددؤولني لقددرار اسلددس، يعددرد اد وأبقدد، (1)الدددول غدد 
 ؛يف اجلمهورية العربية السورية األسلحة السيميامية استخدامعن 

 ،السلدددددور مدددددادة  ال اسدددددتخدام ألال مدددددادة كيمياميدددددة مسيدددددة، مثددددد  ب ددددددةيددددددين  -20 
اسدتمرار قتد  املددنيني وإادابتهم مبدواد  إمل باستنسار اد م    يف اجلمهورية العربية السورية،كسالا 

 ؛ية السوريةة مستخدمة ك سلحة يف اجلمهورية العربيكيميامية مس
يرحدب بتقريدر اليدة التحقيد  امل درتكة بدني منرمدة حردر األسدلحة السيمياميدة واألمدم  -21 
، ويالحظ بقل  بال  ما ورد فيه مدن اسدتنتاجات مفادردا  ن السدلطات السدورية مسدؤولة عدن (2)املتحدة

السدددورية، يف اسدددتخدام  سدددلحة كيمياميدددة )السلدددور( يف مدددا ا يقددد  عدددن رجدددومني يف اجلمهوريدددة العربيدددة 
و ن مددا يسددمى الدولددة اإلسددالمية يف العددراق وال ددام  2015وسددرمني يف عددام  2014تلمددنس يف عددام 

 ؛2015)داعص( مسؤولة عن رجوم ب از اريردل يف اجلمهورية العربية السورية يف مارا يف عام 
اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية بدددد ن تتوقدددد  علددددى الفددددور عددددن اسددددتعمال  يطالددددب -22 
لسيميامية و ن تتقيد تقيداد تاماد بالتزاماهتا الدولية، مبا فيها اإلفصاا السام  عدن برندامج األسلحة ا

 سدددلحتها السيمياميدددة، وي ددددد بصدددفة خاادددة علدددى ضدددرورة  ن تعّجددد  اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية 
حرددر اسددتحداا بتدددارا الث ددرات والتضدداربات والتناقضددات املتصددلة بإفصدداحها يف إأددار اتفاقيددة 

وإزالدددة برندددامج  سدددلحتها    ومدددزين واسدددتعمال األسدددلحة السيمياميدددة وتددددم  تلددد  األسدددلحةوإنتدددا 
 السيميامية ب كمله؛

السدددددلطات السدددددورية ومجيدددددع األأدددددرائ األخدددددرأل يف الندددددزاا إمل ضددددددمان  يددددددعو -23 
 2014شدددددددددباط/فرباير  22( املدددددددددؤرخ 2014)2139الفعدددددددددال لقدددددددددرار جملدددددددددس األمدددددددددن  التنفيدددددددددر
عمد  علدى وجده اريصدو  علدى وقد  ااحتجداز التعسدفد للمددنيني الو (، 2015)2254 وقراره

 ووقددددد ا سددددديما يف السدددددجون ومرافددددد  ااحتجددددداز، و وتعدددددريبهم يف اجلمهوريدددددة العربيدددددة السدددددورية، 
اسلددددددس يف  عمليددددددات اريطدددددد  وااختطددددددائ وااختفدددددداء القسددددددرال، علددددددى اددددددو مددددددا أالددددددب بدددددده

 (؛ 2014)2139 هرار ق
 ال اسددددتخدام لتجويددددع املددددنيني ك سددددلود مددددن  سدددداليب القتددددال،  ب دددددةيددددين  -24 

 وفرمل  ال حصار على السسان املدنيني؛
 سلحة الثقيلة والقص  اجلوال، ل الع وامد استخدام السلطات السورية يدين -25 

يدددعو والرباميدد  املتفجددرة، و واألسددلحة ايتارقددة والقددرام  التسدديارية مبددا يف ذلدد  الددرخامر العنقوديددة 
 اهلياك  األساسية املدنية، مبا فيها املراف  الطبية؛املدنيني و اهلجمات على وق  فورال جلميع  إمل

__________ 

 .(2015)2235األمن  جملسانرر قرار  (1)
 .S/2016/738انرر الو يقة  (2)
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تزايدددد عددددد حدددوادا اإلادددابات اجلماعيدددة يف اجلمهوريدددة  يددددين ب شدددد العبدددارات -26 
العربية السورية، مبا فيها  ال حوادا ميسن  ن ت ّس  جرمية حرد، ويطلب إمل جلنة التحقيد   ن 

 تواا  التحقي  يف مجيع تل  ايتوادا؛
املسددؤولني عددن عمليددات القتدد  غدد   اسددبةعلددى ضددرورة الت ددجيع علددى   ي دددد -27 

مجيدع انتهاكدات القدانون  ارتسداد امل روا للمدنيني، كما ي دد على  مهية  اسبة املسدؤولني عدن
 القانون الدوأ يتقوق اإلنسان؛ وجتاوزاتانتهاكات الدوأ اإلنسان و 

يف حدد   ال شددخق علددى  سددا  انتمامدده املرتسبددة العندد    عمددال يدددين ب دددة -28 
 ؛اإل ين الديين  و
بدد ن تَتخددر مجيددع األأددرائ مجيددع اإلجددراءات املالممددة يتمايددة املدددنيني،  يطالددب -29 

والدينية واملرربية، وي دد يف ررا الصدد على  ن املسؤولية عدن  اإل نيةمبن فيهم  فراد اجلماعات 
 على عات  السلطات السورية؛يف املقام األول محاية السسان السوريني تقع 

ضدرر ودمدار مدن  الدرتاا الثقدايف للجمهوريدة العربيدة السدوريةما يت   ين ب دةيد -30 
كرل  عمليدات النهدب والتهريدب املنرمدة ملمتلساهتدا الثقافيدة، علدى النحدو الدرال  وضدحه جملدس و 

 ؛2015شباط/فرباير  12( املؤرخ 2015)2199األمن يف قراره 
يف اجلمهوريدددة العربيدددة  عمليدددات الت دددريد القسدددرال للسدددسانيددددين ب ددددة  يضددداد  -31 

  املقلد ذلد  وتد    ،2016واخرردا مدن درعدا يف اد/ غسدطس  عنهدا، ءالسورية الديت وردت  نبدا
على الرتكيبة السسانية للبلد، ويهيب اميع األأرائ املعنية  ن توق  فوراد مجيع األن طة املرتبطة 

 اإلنسانية؛ ضدجرامم   س فره األعمال، مبا فيها  ال  ن طة قد ت
بدددداستمع الددددوأ  ن يدددددعم الددددور القيددددادال للمدددر ة وم دددداركتها الساملددددة  يهيدددب -32 
 للندزاا إوداد حد  سياسددبرولة، مبا فيها جهود ادنع القدرار، يف سدبي  مجيع اجلهود امل يفوالفعلية 

( 2000)1325العربيددددة السددددورية، علددددى النحددددو الددددرال ارتدددد ه جملددددس األمددددن يف قراراتدددده  يف اجلمهوريددددة
 2013ت درين األول/ كتدوبر  18( املدؤرخ 2013)2122و 2000ت رين األول/ كتدوبر  31 املؤرخ
 (، ويرحب مب اركة اسلس ااست دارال للمدر ة واستمدع املددن يف احملاد دات الديت2015)2254و

نددوا ، لضدمان  ن تسددون مجيدع جهددود بنداء السدلم الناجتددة عدن ذلدد  مراعيدة لتقودردا األمدم املتحدددة
 ؛ويف احتياجاهتن ومصايتهن اريااة والفتياتاجلنس ولت    النزاا املختل  يف النساء 

بدد ن ال ددرمل مددن إن دداء احملسمددة اجلناميددة الدوليددة رددو املسدداعدة يف وضددع  يددرّكر -33 
حدددد لتفدددالت مدددن العقددداد عنددددما تعدددزئ الددددول  و تعجدددز عدددن التحقيددد  بصددددق يف مثددد  تلددد  

  و عن مالحقة مرتسبيها؛ اجلرامم
انتهاكددات القددانون  ارتسدداد ضددرورة ضددمان  اسددبة مجيددع املسددؤولني عددن يؤكددد -34 

القدددانون الددددوأ يتقدددوق اإلنسدددان بواسدددطة اليدددات  وجتددداوزاتالددددوأ اإلنسدددان  و عدددن انتهاكدددات 
العدالددة اجلناميددة املناسددبة والعادلددة واملسددتقلة احملليددة  و الدوليددة، وي دددد علددى ضددرورة امدداذ خطددوات 
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عمليددة يف سددبي  بلددوا رددره ال ايددة، م دد اد إمل الدددور اهلددام الددرال ميسددن  ن تؤديدده احملسمددة اجلناميددة 
 الدولية يف ررا الصدد؛

 ندده ينب ددد لل ددعب السددورال  ن حيدددد، يف إأددار حددوار جددامع  ؤكددد مددن جديدددي -35 
ايتقيقدة واحملاسدبة  ولس   وذال مصداقية، العمليات واآلليات املناسبة لتحقي  العدالة واملصايتة

اجلسددديمة للقدددانون الددددوأ وتدددوف  وسدددام  اجلدددرب وسدددب  اانتصدددائ  والتجددداوزاتعلدددى اانتهاكدددات 
 الفعالة للضحايا؛

على وجود  ن تراعدد مجيدع اجلهدود الراميدة إمل إوداد حد  سدلمد للندزاا  ي دد -36 
ضمان املساءلة عن اجلرامم املرتسبدة يف البلدد مراعداةد تامدة  ةالدامر يف اجلمهورية العربية السورية  مهي

 باعتبار ذل  شرأاد مسبقاد لتحقي  املصايتة والسالم املستدام؛
إزاء تزايددد عدددد الالجئددني وامل ددردين داخليدداد الفددارّين مددن  قلقددهعددرد عددن بددال  ي -37 

العنددد  يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، ويرّحدددب بددداجلهود الددديت تبدددرهلا البلددددان اسددداورة استضدددافة 
 قدر بالعواقدب ااجتماعيدة وااقتصددادية النامجدة عدن وجدود  عدداد غفد ة مددنويالالجئدني السدوريني، 

 الالجئني يف تل  البلدان؛
لتددرور الوضدع اإلنسدان يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، وحيدمل  عرد عن استيامهي -38 

استمدددع الددددوأ علدددى تقدددد  الددددعم املددداأ العاجددد  لتمسدددني البلددددان املضددديفة مدددن تلبيدددة ااحتياجدددات 
 الوقجل ذاته على مبد  تقاسم األعباء؛ اإلنسانية املتنامية لالجئني السوريني، وي دد يف

يطالددب السددلطات السددورية بتيسدد  واددول األمددم املتحدددة واجلهددات العاملددة يف  -39 
اسدددددال اإلنسدددددان، مبدددددا يف ذلددددد  الوادددددول إمل املنددددداأ  الدددددوعرة واحملاادددددرة، وادددددواد كدددددامالد وفوريددددداد 

 الوادول، وذلد  وفقداد لقدرارات ردرااألأرائ األخدرأل يف الندزاا بعددم عرقلدة  ويطالب مجيع وامناد،
( 2014)2191و 2014 وز/يوليدده  14( املددؤرخ 2014)2165( و2014)2139 جملددس األمددن

 (،2016)2268( و2015)2258( و2015)2254و 2014كانون األول/ديسمرب   17املؤرخ 
 تحدة  ويالد كامالد؛ويهيب بالدول األعضاء  ن  ّول نداءات األمم امل

مببددددادرة اململسددددة املتحدددددة لربيطانيددددا العرمددددى وايرلندددددا ال ددددمالية و ملانيددددا  يرحّددددب -40 
والنددرويج والسويددجل واألمددم املتحدددة إمل امل دداركة يف استضددافة مددؤ ر لندددن لدددعم اجلمهوريددة العربيددة 

 مدددددوااد جديددددددة لتلبيدددددة مجدددددع الدددددرال و  2016شدددددباط/فرباير  4يف واملنطقدددددة الدددددرال ُعقدددددد السدددددورية 
اميدع  عضداء اد جمدد ااحتياجات الفورية والطويلة األج  للمتضررين من األزمة السورية، ويهيب

للندددداءات اإلنسدددانية السدددورية و ن يفدددوا اميدددع مدددا سدددب  مدددن  سدددريعاد استمدددع الددددوأ  ن يسدددتجيبوا 
 تعهدات بتقد  تربعات، مبا يف ذل  تعهدات مؤ ر لندن؛

بلدددددان مددددن خددددار  املنطقددددة اعتمدددددهتا بالتددددداب  والسياسددددات الدددديت حيدددديط علمدددداد  -41 
ملسدداعدة الالجئددني السددوريني واستضددافتهم، وي ددجعها علددى بددرل املزيددد، كمددا ي ددجع دواد  خددرأل 
من خار  املنطقة على النرر يف تنفير تداب  وسياسات نا لة، وذل   يضداد فددئ تدوف  ايتمايدة 

 عدة اإلنسانية لالجئني السوريني؛واملسا
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 ْن ا حددد  للندددزاا يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية سدددوأل ايتددد   يؤكدددد مدددن جديدددد -42 
 عمددال مدددن شدد تا  ن تسددهم يف اسدددتمرار  ال السددلمد، وحيددمل  أدددرائ النددزاا علددى اامتنددداا عددن 

إمل عمليدددة تددددرور حالدددة حقدددوق اإلنسدددان والوضدددعني األمدددين واإلنسدددان، وذلددد  فددددئ التواددد  
( 2015)2254  مدع قدرارال جملدس األمددن فدانتقدال سياسدد حقيقدد تسدتند إمل بيدان جنيدد  وتت

(، وتليب تطلعات ال عب السورال امل روعة إمل دولة مدنية ودميقراأية وتعددية 2016)2268و
الددددين  و املسدداواة ب ددن النردددر عددن ندددوا اجلددنس ايتمايدددة علددى قددددم يتمتددع فيهددا املواأندددون كافددة ب

 ؛انتماء اإل ينا و 
تنفيدراد ب ن يعم  مجيع األأرائ ب قصى سرعة على تنفير بيدان جنيد   يطالب -43 
، وذل  بوسام  منها ت سي  ريئة حسم انتقاأ، على  سا  توافقد،  ّث  اجلميع وتتمتع شامالد 

 ؛املؤسسات ايتسومية يةبصالحيات تنفيرية كاملة وتضمن يف الوقجل نفسه استمرار 
 ن يعقددد يف دورتدده الرابعددة والثال ددني، وبالت دداور مددع جلنددة التحقيدد  الدوليددة  يقددرر -44 

املستقلة، حلقة نقدا  رفيعدة املسدتوأل ب د ن حالدة حقدوق اإلنسدان يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، 
ااختفدداء القسددرال وااحتجدداز التعسددفد وضددرورة احملاسددبة علددى اانتهاكددات  مسددام مبددا يف ذلدد  

وااسدتماا إمل  مإفداداهتب إداء شدهود حلقدة النقدا تتضدمن ، علدى  ن والتجاوزات املرتبطة برل 
ااتصددال بالدددول  األمددم املتحدددة السددامية يتقددوق اإلنسددان إمل مفوضدديةسددورية، ويطلددب  اددوات 
 مددم والصددنادي  والددربامج املختصددة التابعددة ل كددااتمجيددع الو يف ذلدد   ا، مبدداجلهددات املعنيددةومجيددع 

 ،واملؤسسدددات الوأنيدددة يتقدددوق اإلنسدددان ،املتحددددة، واإلجدددراءات ارياادددة سلدددس حقدددوق اإلنسدددان
 ؛ب ية ضمان م اركتها يف حلقة النقا  ،واستمع املدن

عن حلقة النقا   يف شس  موجز، اد،إمل املفوضية السامية  ن تعد تقرير  يطلب -45 
 الرفيعة املستوأل، وتقدمه إمل جملس حقوق اإلنسان يف دورته اريامسة والثال ني؛

 إبقاء املس لة قيد نرره.يقرر  -46 
 41اجللسة 

 2016 يلول/سبتمرب  30
عضدددواد عدددن  14ادددوتاد مقابددد  سدددبعة  ادددوات، وامتنددداا  26]اعُتمدددد بتصدددويجل مسدددج  ب غلبيدددة 

 التصويجل كما يلد:التصويجل. وكانجل نتيجة 
 :املؤيدون

اال، الربت ددال، بلجيسددا، بنمددا،  لبانيددا،  ملانيددا، اإلمددارات العربيددة املتحدددة، بدداراغو 
سدددوانا، مجهوريددددة كوريددددا، مجهوريددددة مقدددددونيا اليوغوسددددالفية سددددابقاد، جورجيددددا، بوت

السدددلفادور، سدددلوفينيا، سويسدددرا، غاندددا، فرنسدددا، قطدددر، كدددوت ديفدددوار، اتفيدددا، 
 ، ملددددددي ، اململسدددددة العربيدددددة السدددددعودية، اململسدددددة املتحددددددة امل دددددرد، املسسدددددي

 لربيطانيا العرمى وايرلندا ال مالية، من وليا، رولندا
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9 GE.16-17322 

 املعارضون:
املتعددددة القوميددات(، بوروندددال، اجلزامددر،  -ااحتدداد الروسددد، بوليفيددا )مجهوريددة 

 البوليفارية(، كوبا -الصني، فنزويال )مجهورية 
 املمتنعون عن التصويجل:

 يوبيددددا، إكددددوادور، إندونيسدددديا، بددددن الديص، توغددددو، جنددددود  فريقيددددا، الفلبددددني، إ
 .[نام، ق غيزستان، السون و، كينيا، ناميبيا، نيج يا، اهلند فييجل

    


