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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  - ٧١/٢٠٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  مبيثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد  

 )١(بادئـــه واإلعـالن العاملـــي حلقـــوق اإلنسـان     مقاصد امليثـاق وم من جديد تؤكد وإذ 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسـان، مبـا فيهـا العهـدان الـدوليان اخلاصـان       

  ،)٢(اإلنسان  حبقوق

بسـيادة اجلمهوريـة العربيـة السـورية واسـتقالهلا       جديد التزامها القـوي  من تؤكد وإذ  
  ئ امليثاق،ووحدا وسالمة أراضيها، ومبباد

ــا  تشـــــري وإذ   ــؤرخ  ٦٦/١٧٦إىل قراراـــ ــمرب  ١٩املـــ ــانون األول/ديســـ  ٢٠١١كـــ
أغسـطس  /آب ٣بـاء املـؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢شباط/فرباير  ١٦ألف املؤرخ  ٦٦/٢٥٣ و

املــــــؤرخ  ٦٧/٢٦٢ و ٢٠١٢كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٠املـــــؤرخ   ٦٧/١٨٣ و ٢٠١٢
ــايو  ١٥  ٦٩/١٨٩ و ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرخ  ٦٨/١٨٢ و ٢٠١٣أيار/م

ــؤرخ  ٧٠/٢٣٤و  ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرخ  ديســمرب /كــانون األول ٢٣امل
 )٣(٢٠١١نيســـان/أبريل  ٢٩املـــؤرخ  ١٦/١-ات جملـــس حقـــوق اإلنســـان دإ، وقـــرار٢٠١٥

ــؤرخ  ١٧/١-ودإ ــطس  ٢٣املــــــ ــؤرخ  ١٨/١-ودإ )٣(٢٠١١آب/أغســــــ ــانون  ٢املــــــ كــــــ
_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠ القرار  )٢(

ــر:  )٣( ــم     انظـ ــق رقـ ــتون، امللحـ ــة والسـ ــدورة السادسـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/66/53( ٥٣الوثـ
 األول.  الفصل
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ــمرب  ــؤرخ  ١٩/١ و )٤(٢٠١١األول/ديســ ــارس  ١املــ ـــؤرخ  ١٩/٢٢ و )٥(٢٠١٢آذار/مــ املـــ
 )٦(٢٠١٢ يونيــــــــــــه/حزيـــــــــــران ١املـــــــــــؤرخ  ١٩/١-دإ و )٥(٢٠١٢آذار/مــــــــارس  ٢٣

ــه  ٦املــؤرخ  ٢٠/٢٢ و  )٨(٢٠١٢ ســبتمرب/أيلــول ٢٨املــؤرخ  ٢١/٢٦ و )٧(٢٠١٢متوز/يولي
 )١٠(٢٠١٣ مـــايو/أيـــار ٢٩املـــؤرخ  ٢٣/١ و )٩(٢٠١٣آذار/مـــارس  ٢٢املـــؤرخ  ٢٢/٢٤ و
أيلول/ســــبتمرب  ٢٧املــــؤرخ  ٢٤/٢٢ و )١٠(٢٠١٣ حزيران/يونيــــه ١٤املــــؤرخ  ٢٣/٢٦ و

ــؤرخ  ٢٦/٢٣ و )١٢(٢٠١٤آذار/مــــــــــــارس  ٢٨املــــــــــــؤرخ  ٢٥/٢٣ و )١١(٢٠١٣ املــــــــــ
 ٢٨/٢٠ و )١٤(٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ٢٥املـــؤرخ  ٢٧/١٦ و )١٣(٢٠١٤حزيران/يونيـــه  ٢٧

ــؤرخ  ــارس  ٢٧امل ــؤرخ  ٢٩/١٦ و )١٥(٢٠١٥آذار/م ــه  ٢امل  ٣٠/١٠ و )١٦(٢٠١٥متوز/يولي
ــؤرخ  ــوبر   ١امل ــؤرخ  ٣١/١٧ و )١٧(٢٠١٥تشــرين األول/أكت ــارس/آذار ٢٣امل  )١٨(٢٠١٦ م

 )٢٠(٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٣٠املـؤرخ   ٣٣/٢٣ و )١٩(٢٠١٦متوز/يوليه  ١املؤرخ  ٣٢/٢٥ و
ــ ٢٥/١-ودإ ــوبر   ٢١ؤرخ امل ــن   )٢١(٢٠١٦تشــرين األول/أكت ــس األم ــرارات جمل  ٢٠٤٢، وق

ــؤرخ  )٢٠١٢( ــان/أبريل  ١٤املـ ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٣ و ٢٠١٢نيسـ ــان/أبريل  ٢١املـ نيسـ
_______________ 

 الفصل الثاين. )،Corr.1و  A/66/53/Add.2والتصويب ( باء ٥٣ رقم امللحقاملرجع نفسه،   )٤(

 الفصل الثالث، الفرع ألف. )،A/67/53( ٥٣، امللحق رقم الدورة السابعة والستوناملرجع نفسه،   )٥(

 املرجع نفسه، الفصل اخلامس.  )٦(

 فرع ألف.املرجع نفسه، الفصل الرابع، ال  )٧(

 )، الفصل الثالث.A/67/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨(

 لفرع ألف.)، الفصل الرابع، اA/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(

 املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف.  )١٠(

 )، الفصل الثالث.A/68/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )١١(

 )، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/69/53( ٥٣ رقم امللحق والستون،التاسعة  الدورةاملرجع نفسه،   )١٢(

 املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف.  )١٣(

الفصــل الرابــع،    )،2و  Corr.1و  A/69/53/Add.1والتصــويبان (  ألــف  ٥٣ رقــم  امللحــق املرجــع نفســه،    )١٤(
 ألف.  الفرع

 ، الفصل الثاين.(A/70/53) ٥٣ رقم امللحق السبعون، الدورةاملرجع نفسه،   )١٥(

  املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف.  )١٦(
  )، الفصل الثاين.A/70/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٧(
 .الثاين، الفصل (A/71/53) ٥٣ رقم امللحق والسبعون، احلادية الدورةاملرجع نفسه،   )١٨(

 املرجع نفسه، الفصل الرابع، الفرع ألف.  )١٩(

  ) الفصل الثاين.Corr. 1و  A/71/53/Add.1( والتصويب ألف ٥٣امللحق رقم  ،نفسه املرجع  )٢٠(
  ) الفصل الثاين.Corr. 1و  A/71/53/Add.2(والتصويب  باء ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢١(
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املـــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٣٩ و ٢٠١٣أيلول/ســـبتمرب  ٢٧املـــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٨ و ٢٠١٢
ــباط/فرباير ٢٢ ــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٦٥ و ٢٠١٤ شـــ ــه متوز/ي ١٤املـــ  ٢١٧٠ و ٢٠١٤وليـــ

أيلول/ســبتمرب  ٢٤املــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٧٨ و ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٥املــؤرخ  )٢٠١٤(
 )٢٠١٥( ٢٢٠٩ و ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٧املــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٩١ و ٢٠١٤

ــؤرخ  ــارس  ٦املــــ ــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٣٥ و ٢٠١٥آذار/مــــ ــطس  ٧املــــ  ٢٠١٥آب/أغســــ
ــؤرخ )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و ــانون األول/ ٢٢ امل ــؤرخ )٢٠١٦( ٢٢٦٨ و ٢٠١٥ديســمرب ك  امل

ــايو أيار/ ٣ املــؤرخ )٢٠١٦( ٢٢٨٦ و ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٦ ــيس  ٢٠١٦م ــات رئ ، وبيان
 ١٧ و )٢٣(٢٠١٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢ و )٢٢(٢٠١١آب/أغســـطس  ٣الــس املؤرخـــة  

  ،  )٢٤(٢٠١٥  أغسطس/آب

ــدين وإذ  ــل العشــوائي واالســتهداف       ت ــوق اإلنســان والقت ــة حق ــدهور اخلطــري حلال الت
لـيت تـؤجج   املتعمد للمدنيني ذه الصفة، يف انتهاك للقانون الدويل اإلنسـاين، وأعمـال العنـف ا   

  التوترات الطائفية،

ثقافة اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون    عميق بقلق تالحظ وإذ  
 الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات قانون حقوق اإلنسان املرتكبة خالل هذا الرتاع، وهـو 

  وفر أرضا خصبة للمزيد من االنتهاكات والتجاوزات،  ما

خضم حاالت اإلعراب عن السـخط الشـعيب إزاء القيـود املفروضـة     بأنه يف  تذكّر وإذ  
على التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، انطلقـت احتجاجـات مدنيـة     

، وإذ تشـري إىل أن جلـوء السـلطات السـورية إىل القمـع املفـرط       ٢٠١١يف درعا يف آذار/مارس 
تصاعد الحقـا ليتحـول إىل قصـف مباشـر للمـدنيني،      والعنيف لالحتجاجات املدنية، وهو قمع 

يســمى تنظــيم الدولــة  مــا قــد أجــج تصــاعد العنــف املســلح واجلماعــات املتطرفــة، مبــا يف ذلــك 
  اإلسالمية يف العراق والشام (داعش)،

إزاء استمرار تصاعد العنـف يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،     عن السخط  تعرب وإذ  
يزيـــد علـــى  مـــا شـــخص، مبـــا يف ذلـــك مقتـــل  ٤٠٠ ٠٠٠ممـــا تســـبب يف مقتـــل أكثـــر مـــن  

إزاء االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة املتواصـلة بشـكل منـهجي        ال سيماطفل، و ١٥ ٠٠٠
_______________ 

)٢٢( S/PRST/2011/16 ــرارات انظــر؛ ــررات ق ــس ومق ــن، جمل ــه /متــوز ٣١-٢٠١١/أغســطس آب ١ األم يولي
٢٠١٢ (S/INF/67). 

)٢٣( S/PRST/2013/15 ــر؛ ــرارات انظــــ ــررات قــــ ــس ومقــــ ــن، جملــــ ــطس آب ١ األمــــ  ٣١-٢٠١٣/أغســــ
 .(S/INF/69)  ٢٠١٤  ز/يوليهمتو

)٢٤(  S/PRST/2015/15. 
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وعلى نطاق واسـع يف جمـال حقـوق اإلنسـان، وانتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين، مبـا فيهـا           
ثقيلــة والقصــف اجلــوي، تلــك الــيت تنطــوي علــى االســتخدام املتواصــل والعشــوائي لألســلحة ال

والـذخائر العنقوديـة    خارقـة للتحصـينات   االستخدام العشوائي للقـذائف التسـيارية وقنابـل    مثل
أسـاليب احلـرب واسـتخدام     والرباميل املتفجرة والقنابل اهلوائية، وجتويع املدنيني كأسلوب مـن 

حمظـورة   غاز الكلور، من جانب السلطات السـورية ضـد السـكان السـوريني، وهـي ممارسـات      
  مبوجب القانون الدويل اإلنساين،

تصـعيد أعمـال العنـف يف شـرق حلـب       إزاء قلق الشـديد الو السخطعن  وإذ تعرب  
مئـات  سـقوط  الذي تسبب يف و ؤهاالسلطات السورية وحلفاالذي شنته نتيجة اهلجوم األخري 

يبني والنســاء أول املســتجويف صــفوف املــدنيني، مبــن فــيهم العــاملون يف جمــال اإلنقــاذ  الضـحايا 
ومشلـت هجمـات متكـررة ضـد املرافـق الطبيـة        ،جـريح  ٢٠٠٠ ةوقرابـ  ،طفل ١٠٠من أكثر و

  املدنية احليوية،التحتية على البنية هجمات والعاملني يف اال الطيب واملرضى، و

اليت تقضـي بالعمـل،    اإلنساين إىل االلتزامات احملددة مبوجب القانون الدويل وإذ تشري  
رتاع املسلح، على احترام ومحاية العاملني يف اال الطيب والعاملني يف جمال تقـدمي  يف حاالت ال

ــهم ومعــدام،       ــة وســائل نقل ــة، وحبماي ــون حصــريا مهــام طبي ــذين يزاول املســاعدة اإلنســانية ال
وكذلك املستشفيات وسائر املرافـق الطبيـة، وضـمان أن يتلقـى اجلرحـى واملرضـى، إىل أقصـى        

ع أقل قدر ممكن من التـأخري، الرعايـة الطبيـة والعنايـة املطلوبـة، وإذ تشـري       حد ممكن عمليا، وم
اهلجمــات املوجهــة عمــدا ضــد املستشــفيات واألمــاكن الــيت جيمــع فيهــا املرضــى    أن إىل  أيضــاً

واجلرحى، شريطة أال تكون أهـدافا عسـكرية، وكـذلك اهلجمـات املوجهـة عمـدا ضـد املبـاين         
للشعارات املميزة املبينـة يف اتفاقيـات   احلاملني  النقل واألفراد واملواد والوحدات الطبية ووسائل

 مبقتضـى ، طبقا للقـانون الـدويل، تشـكل جـرائم     )٢٥(١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢املؤرخة  جنيف
  ،القانون الدويل

إزاء االستخدام غري املتناسب للقـوة مـن جانـب السـلطات      عن بالغ القلق تعرب وإذ  
 معاناة إنسانية شديدة وشجع انتشار التطرف واجلماعـات  السورية ضد املدنيني، مما تسبب يف

أصـدرته   مـا  املتطرفة، األمر الذي يدل على إخفاق السلطات السورية يف محاية سكاا وتنفيـذ 
  هيئات األمم املتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،

ــرب وإذ   ــاً    تعـ ــق أيضـ ــالغ القلـ ــن بـ ــة،   عـ ــات املتطرفـ ــرف واجلماعـ ــار التطـ إزاء انتشـ
رهــاب واجلماعــات اإلرهابيــة، وإذ تــدين بشــدة مجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات يف جمــال   واإل

_______________ 

)٢٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970-973.  
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حقوق اإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين الـيت يرتكبـها يف اجلمهوريـة العربيـة       
 )داعـش ( الدولـة اإلسـالمية   يسـمى تنظـيم   مـا  السورية أي طرف من أطـراف الـرتاع، وخباصـة   

ــة لتنظــيم      وجبهــة النصــرة واملل  ــة التابع ــل باســم النظــام، واجلماعــات اإلرهابي ــيت تقات يشــيات ال
  القاعدة، وغريها من اجلماعات املتطرفة،

بـني  التحقيق املشتركة  اليت توصلت إليها آليةإزاء النتائج  قلقها عميقوإذ تعرب عن   
 الســوريةالعربيــة املســلحة أن القــوات واألمــم املتحــدة مــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة  

تنظـيم  يسـمى   مـا  أنوعلـى األقـل   سـلحة كيميائيـة يف ثـالث هجمـات     أمسؤولة عن استخدام 
مبـادئ اتفاقيـة   ؤكـد مـن جديـد    سـؤول عـن هجـوم واحـد، وإذ ت    م )داعـش الدولة اإلسـالمية ( 

، )٢٦(حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة 
من أجـل البشـرية مجعـاء، علـى أن تسـتبعد كليـا       ” ،تفاقيةتلك االيف  وتصميم الدول األطراف

وإذ تالحـظ أن   ،“إمكانية استعمال األسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه االتفاقية
ــة الســورية يف       ــاذ يف اجلمهوريــة العربي ــز النف ــت حي ــة دخل أكتــوبر تشــرين األول/ ١٤االتفاقي

٢٠١٣،  

مل الذي اضطلعت به جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنيـة  للع تعرب عن تأييدها وإذ  
باجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية، وإذ تــــدين بشــــدة عــــدم تعــــاون الســــلطات الســــورية مــــع  

  التحقيق،  جلنة

خلُصـت إليـه جلنـة التحقيــق يف مالحظتـها بـأن الســلطات       مــا وإذ تالحـظ بقلـق بـالغ     
عة النطــاق ضــد الســكان املــدنيني هجمــات واســ ٢٠١١الســورية قــد شــنت منــذ آذار/مــارس  

  إطار السياسة العامة اليت تنتهجها،  يف

التعســفي واســتخدام  حتجــازانتشــار ممارســة االختفــاء القســري واال دين بشــدةتــ إذو  
والتعـذيب يف مراكـز االحتجـاز املشـار إليهـا يف تقـارير جلنـة        عنـف اجلنسـاين   العنف اجلنسي وال

 ٢٣٥والفـرع   ٢٢٧ والفـرع  ٢١٥ الفـرع  ،احلصـر  ال العلى سبيل املثـ  ،التحقيق، مبا يف ذلك
سـجن  ولمخـابرات اجلويـة يف مطـار املـزة العسـكري،      التـابع ل  اتفرع التحقيقو ٢٥١فرع وال

  ،حرستاومستشفى  مستشفى تشرينمبا يف ذلك  ،كذلك املستشفيات العسكريةو، صيدنايا

املتحــدة الســامي  إىل البيانــات الصــادرة عــن األمــني العــام ومفــوض األمــم   تشــري وإذ  
ــيت تفيــد أن مــن املــرجح           ــوق اإلنســان واإلجــراءات اخلاصــة لــس حقــوق اإلنســان، ال حلق

ــة الســورية، وإذ       أن ــة العربي ــد ارتكبــت يف اجلمهوري جــرائم ضــد اإلنســانية وجــرائم حــرب ق

_______________ 

 .٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤رجع نفسه، الد امل  )٢٦(
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تالحــظ أن املفــوض الســامي قــد شــجع جملــس األمــن بصــورة متكــررة علــى إحالــة احلالــة إىل    
لقيـه   مـا  يف هذا الشأن رغـم  )٢٧(ائية الدولية، وإذ تأسف لعدم اعتماد مشروع قراراحملكمة اجلن

  دعم كبري من الدول األعضاء،  من

إزاء النتـائج الـيت خلصـت إليهـا جلنـة التحقيـق وأيضـا إزاء         تعرب عن عميق قلقهـا  وإذ  
فيمـا يتعلـق    ٢٠١٤يف كـانون الثاين/ينـاير   “ قيصـر ”االدعاءات اليت تضمنتها األدلة الـيت قـدمها   

بتعذيب وإعدام أشخاص حمتجزين لدى السلطات السورية، وإذ تشدد علـى ضـرورة مجـع تلـك     
  االدعاءات وما شاها من أدلة والنظر فيها وإتاحتها جلهود املساءلة اليت قد تبذل مستقبال،

ــق    وإذ   ــن القلــــ ــرب عــــ ــس األمــــــن   تعــــ ــرارات جملــــ  )٢٠١٤( ٢١٣٩ألن قــــ
ــانون  ١٨املــــــــــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٤  و )٢٠١٤( ٢١٩١  و )٢٠١٤(  ٢١٦٥  و كــــــــ

ــمرب/األول  ،)٢٠١٦( ٢٢٨٦  و )٢٠١٦( ٢٢٦٨  و )٢٠١٥( ٢٢٥٨  و ٢٠١٥ ديســـــــ
املاسة إىل تعزيز اجلهود املبذولـة ملعاجلـة   منفذة إىل حد كبري، وإذ تالحظ احلاجة   تظل غري

احلالة اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية، بسبل منـها محايـة املـدنيني وكفالـة وصـول      
  املساعدات اإلنسانية بطريقة سريعة ومستمرة ودون عراقيل،

ــا  وإذ   ــذكّر بالتزامه ــن    ت ــس األم ــرارات جمل  )٢٠١٤( ٢١٧٨ و )٢٠١٤( ٢١٧٠بق
  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٣  و

ماليـني   ٣,٦ر مـن  ماليـني الجـئ، منـهم أكثـ     ٤,٨يزيـد علـى    ما أن يثري جزعها وإذ  
ــة الســورية، وأن       ــة العربي ــد أُجــربوا علــى الفــرار مــن اجلمهوري ــون  ١٣,٥امــرأة وطفــل، ق ملي

ماليــني مــن املشــردين داخليــا، حيتــاجون   ٦,١شــخص يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، منــهم  
اورة البلــدان اــ أســفر عــن تــدفق الالجـئني الســوريني إىل  املسـاعدة اإلنســانية العاجلــة، ممـا   إىل

وبلدان أخـرى يف املنطقـة وخارجهـا، وإذ يـثري جزعهـا اخلطـر الـذي تشـكله هـذه احلالـة علـى            
 االستقرار اإلقليمي والدويل،

طفـل وإصـابة    ١٥ ٠٠٠يزيد بكثري علـى   ما من مقتل تعرب عن استيائها البالغ وإذ  
ــال اآلخـــرين منـــذ بـــدء االحتجاجـــات الســـلمية يف آذار/مـــارس      ،٢٠١١العديـــد مـــن األطفـ

مجيع االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال انتـهاكا للقـانون الـدويل           ومن
املنطبــق، مــن قبيــل جتنيــدهم واســتخدامهم وقتلــهم وتشــويههم واغتصــام واختطــافهم، وشــن 
اهلجمــات علــى املــدارس واملستشــفيات، واعتقــاهلم تعســفا واحتجــازهم وتعذيبــهم وإســاءة         

  كدروع بشرية،معاملتهم، واستخدامهم 

_______________ 

)٢٧(  S/2014/348. 



A/RES/71/203 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  
 

7/17 

للجهـود الكـبرية الـيت بذلتـها البلـدان اـاورة وبلـدان         تعرب عـن تقـديرها العميـق    وإذ  
أخرى يف املنطقة الستيعاب السوريني، مع االعتراف يف الوقت نفسه باألثر املتزايد، على الصعد 

جـئني  املايل، واالجتمـاعي واالقتصـادي، والسياسـي، املترتـب علـى وجـود أعـداد غفـرية مـن الال         
  يف لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا، ال سيماوالنازحني يف هذه البلدان، و

ــة األول والثــاين والثالــث    ترحــب وإذ   باستضــافة حكومــة الكويــت للمــؤمترات الدولي
كــانون  ١٥ و ٢٠١٣كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠للمــاحنني لــدعم الوضــع اإلنســاين يف ســورية يف 

، وإذ تعــرب عــن تقــديرها العميــق ملــا أُعلــن       ٢٠١٥آذار/مــارس   ٣١ و ٢٠١٤الثاين/ينــاير  
مببـادرة اململكـة املتحـدة    أيضـاً  ترحـب  من تربعات كـبرية لصـاحل املسـاعدة اإلنسـانية، وإذ      عنه

شـتركت  ا يتالـ  ،يرلندا الشمالية وأملانيا والنرويج والكويت واألمم املتحـدة آلربيطانيا العظمى و
ــافة  ــأ  يف استضــ ــة ال ن دعــــم مــــؤمتر لنــــدن بشــ  ٤يف  ،واملنطقــــة ةســــورياجلمهوريــــة العربيــ

السـتجابة علـى وجـه    لمجيع أعضـاء اتمـع الـدويل    إىل  ادد دعوإذ جت، و٢٠١٦ فرباير/شباط
  تربعات املعلنة سابقا،سورية وصرف مجيع الاملتعلقة بالسرعة للنداءات اإلنسانية 

امعـة الـدول العربيـة، وجبميـع     باجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة وج    ترحب أيضا وإذ  
ــان         ــتنادا إىل البي ــة الســورية اس ــة للتوصــل إىل حــل سياســي لألزم ــود الدبلوماســية املبذول اجله

ومتشـيا   ،)٢٨(٢٠١٢حزيران/يونيـه   ٣٠يف  جمموعة العمل من أجل سوريةاخلتامي الصادر عن 
  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤مع قرار جملس األمن 

 إىلللجهـود الـيت يبـذهلا املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام         الكامل اعرب عن دعمهتوإذ   
 الـيت تقـيم  محاية السكان املدنيني والتنفيذ الكامـل للعمليـة السياسـية السـورية      من أجل، ةسوري

ا يتفـق مـع   ومبـ اخلتـامي  لبيـان  لذا مصداقية يشمل اجلميع وال يقوم علـى الطائفيـة، وفقـا     كماًح
 علـى  املبعـوث اخلـاص   حتـث  وإذ ،)٢٠١٥( ٢٢٥٨ و )٢٠١٥( ٢٢٥٤جملـس األمـن    يقرار

ــا      ــة انتقــال سياســي حقيقــي، وتطالــب ب ــق للتفــاوض بشــأن عملي ــد الطري وقــف  إىللعودة متهي
وقــف األعمــال العدائيــة يف اجلمهوريــة العربيــة  يفمجيــع األطــراف  واحتــراماألعمــال العدائيــة، 

فريـق الـدويل لـدعم    الأعضـاء   ال سـيما وث مجيـع الـدول األعضـاء،    إذ حتـ تزاماا، واللالسورية 
تنفيـذا   استخدام نفوذها لضمان احتـرام تلـك االلتزامـات وتنفيـذ تلـك القـرارات      على ، ةسوري

دعــم اجلهــود الراميــة إىل يئـــة الظــروف الالزمــة لــدوام وقــف إطــالق النـــار         بغيــة  ، كــامال 
للتوصــل إىل حــل سياســي للــرتاع يف اجلمهوريــة العربيــة       ضــروريهــو أمــر  وواســتمراريته، 

قـوق اإلنسـان   حلالواسـعة النطـاق    هجيـة املن اجلسـيمة  والتجـاوزات النتهاكات إاء االسورية، و
  ،اإلنساين لدويلوانتهاكات القانون ا

_______________ 

 )، املرفق الثاين.٢٠١٣( ٢١١٨قرار جملس األمن   )٢٨(
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ــدين   - ١   ــب       شــدةبت ــدنيني يف حل ــة ضــد امل ــهجمات املوجه التصــعيد األخــري لل
 حكـام ألل التنفيـذ الفـوري  يصـعب الوصـول إليهـا، وتطالـب ب    الـيت  وغريها من املناطق احملاصـرة  

ــة باملســائل  ــراريف  اإلنســانية املتعلق ــس األمــن   اتق  )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و )٢٠١٥( ٢٢٥٤جمل
  تاجني إليها؛احملاألشخاص املعونة اإلنسانية بأمان إىل مجيع وبإيصال  )٢٠١٦( ٢٢٨٦  و

ات وجتاوزات القانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان    أيضاً مجيع انتهاك بشدة تدين  - ٢  
مجيـع اهلجمـات العشـوائية وغـري      ال سـيما ومجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املرتكبة، و

املتناسبة، مبا يف ذلك استخدام الرباميل املتفجـرة يف منـاطق مدنيـة وضـد البنيـة التحتيـة املدنيـة،        
ــى     ــورا عل ــع األطــراف بالعمــل ف ــب مجي ــن   جت وتطال ــدارس م ــة وامل ــق الطبي ــد املراف األســلحة  ري

  واالمتثال اللتزاماا مبوجب القانون الدويل؛

استمرار العنف املسلح من جانـب السـلطات    وتدين بأشد العبارات تشجب  - ٣  
، وتطالــب الســلطات ٢٠١١الســورية ضــد شــعبها منــذ بدايــة االحتجاجــات الســلمية يف عــام  

ميع اهلجمات العشوائية، مبا فيها تلـك الـيت تنطـوي علـى     السورية بأن تضع على الفور حدا جل
استخدام األساليب اإلرهابية والضربات اجلوية والرباميل املتفجـرة والقنابـل اهلوائيـة واألسـلحة     

  احلارقة واألسلحة الكيميائية واملدفعية الثقيلة؛

طـــرف للمـــواد الكيميائيـــة الســـامة،     أي اســـتخدام مـــن أي  تـــدين بشـــدة   - ٤  
  لكلور، كسالح يف اجلمهورية العربية السورية؛ا مثل

إىل قرار جملس األمن بـأال تقـوم اجلمهوريـة العربيـة السـورية باسـتخدام        تشري  - ٥  
األســـلحة الكيميائيـــة أو اســـتحداثها أو إنتاجهـــا أو حيازـــا بـــأي طريقـــة أخـــرى أو ختزينـــها  

ــة، بصــورة مباشــرة       أو ــل األســلحة الكيميائي ــا، أو بنق  ــاظ أو غــري مباشــرة، إىل دول  االحتف
تعـرب عـن اقتناعهـا الراسـخ     لـس،  اومتشـيا مـع قـرار    من غري الدول،  فاعلة أخرى أو جهات

ــة      ــة يف اجلمهوري ــه ينبغــي مســاءلة األشــخاص املســؤولني عــن اســتخدام األســلحة الكيميائي بأن
ظمـة حظـر   العربية السورية، وتـدعو إىل إجـراء حتسـن كـبري يف تـدابري التحقـق الـيت تتخـذها من        

  األسلحة الكيميائية؛

بتقريري آلية التحقيق املشتركة بني منظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة     ترحب  - ٦  
تشـــــــرين   ٢١ املـــــــؤرخ و )٢٩(٢٠١٦آب/أغســـــــطس  ٢٤واألمـــــــم املتحـــــــدة املـــــــؤرخ   

املسـلحة  وتالحظ بقلـق عميـق اسـتنتاجاته الـيت مفادهـا أن القـوات        ،)٣٠(٢٠١٦ أكتوبر/األول

_______________ 

)٢٩(  S/2016/738/Rev.1.  
)٣٠(  S/2016/888. 



A/RES/71/203 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  
 

9/17 

مسؤولة عن اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة يف ثـالث هجمـات علـى األقـل يف        العربية السورية 
ــام      ــنس يف ع ــة الســورية (تلم ــة العربي ــام  ٢٠١٤اجلمهوري ، وقمينــاس ٢٠١٥، وســرمني يف ع

 وممسـؤول عـن شـن هجـ     )داعـش ( الدولـة اإلسـالمية   يسـمى تنظـيم   مـا  )، وأن٢٠١٥عام  يف
  )؛٢٠١٥(مارع يف عام  اجلمهورية العربية السورية  واحد بغاز اخلردل يف

ــا يســمى تنظــيم      تطالــب  - ٧   ــام الســوري وم ــأن يكــف النظ ــة اإلســالمية  ب  الدول
بأن يتقيد النظام السـوري تقيـدا    أيضاًطالب تفورا عن استخدام األسلحة الكيميائية و )داعش(

ــق باألســلحة       ــة، مبــا يف ذلــك اشــتراط اإلعــالن عــن كامــل برناجمــه املتعل ــه الدولي تامــا بالتزامات
لكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضـرورة قيـام اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـى وجـه        ا

 فيمـا يتصـل  بإعالـا   تتعلقمت التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختالفات  ما السرعة مبعاجلة
ــة وتـــدمري تلـــك    ب اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وختـــزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـ

علـى النحـو املشـار إليــه يف    بكاملـه  برناجمهـا املتعلـق باألسـلحة الكيميائيــة     ، وإزالـة )٢٦(األسـلحة 
الـذي   )٣١(٢٠١٦شـباط/فرباير   ٢٢تقرير املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، املؤرخ 

م مـن دقـة واكتمـال    قـادرة يف الوقـت احلـايل علـى التحقـق التـا       غـري التقنيـة  أشار إىل أن األمانة 
تقتضـيه   مـا  ة العربيـة السـورية، حسـب   ــة من اجلمهوريـــاملقدم ةــــالصل اإلعالن والتقارير ذات

ملنظمــة حظـــر األســـلحة  الصــادر عـــن الــس التنفيـــذي    EC-M-33/DEC.1قـــرار االتفاقيــة وال 
  ؛)٣٢(الكيميائية

مــن املــادة  ٨وضــع إجــراءات إضــافية للتحقــق الصــارم عمــال بــالفقرة  تطلــب  - ٨  
مــن املــادة اخلامســة مــن االتفاقيــة، بغيــة ضــمان التــدمري الكامــل لربنــامج   ١٠الرابعــة، والفقــرة 

  األسلحة الكيميائية السورية ومنع أي استخدام لألسلحة الكيميائية مرة أخرى؛

ــارات     - ٩   ــدين بأشــد العب ــة     تشــجب وت ــهاكات اجلســيمة املنهجي اســتمرار االنت
نسان واحلريات األساسية ومجيع انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين   الواسعة النطاق حلقوق اإل

التابعــة للحكومــة ومــن يقــاتلون    “ الشــبيحة ”مــن جانــب الســلطات الســورية وميليشــيات     
ــدا، ومنــها           ــداف املدنيــة عم ــهاكات الــيت تســتهدف املــدنيني أو األه ــا فيهــا االنت ــا، مب بامسهم

ن العبـــادة باســـتخدام األســـلحة الثقيلـــة اهلجمـــات علـــى املـــدارس واملستشـــفيات وأمـــاك شـــن
والقصــف اجلــوي والــذخائر العنقوديــة والقــذائف التســيارية والرباميــل املتفجــرة واألســـلحة         

ــة  ــع        وأالكيميائي ــدنيني، وكــذلك جتوي ــوة األخــرى ضــد امل ــن األســلحة وأشــكال الق غريهــا م
ستشـفيات  السكان املدنيني كأسلوب من أسـاليب احلـرب، وشـن هجمـات علـى املـدارس وامل      

_______________ 

)٣١(  EC-81/HP/DG.1.  
  )، املرفق األول.٢٠١٣( ٢١١قرار جملس األمن   )٣٢(
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وأمــاكن العبــادة، واملــذابح وعمليــات اإلعــدام التعســفي والقتــل خــارج نطــاق القضــاء، وقتــل   
واضــطهاد احملــتجني الســلميني واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان والصــحفيني واألفــراد وأعضــاء  
الطوائف بسبب ديانتهم أو معتقدام، واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسـري، وانتـهاكات   

ــوق املــ  ــانوين      حق ــدخل بشــكل غــري ق ــات، والت ــراد األقلي ــل، والتشــريد القســري ألف رأة والطف
احلصــول علــى العــالج الطــيب، وعــدم احتــرام ومحايــة العــاملني يف اــال الطــيب،  للحيلولــة دون

ــاء االحتجــاز،      والتعــذيب، والعنــف املنــهجي اجلنســي واجلنســاين، مبــا يف ذلــك االغتصــاب أثن
  وسوء املعاملة؛

إىل العودة إىل وقـف األعمـال العدائيـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،        تدعو  - ١٠  
النظام السوري، بوقف هجماا ضد املدنيني، مبـا يف ذلـك    ال سيماوتطالب مجيع األطراف، و

يف املنــاطق املأهولــة بالســكان، وبــأن تضــاعف مجيــع األطــراف يف وقــف األعمــال العدائيــة          
جلهود من أجل الوفاء بالتزاماـا، مبـا يتفـق وقـرار جملـس األمـن       اجلمهورية العربية السورية ا يف

منـها أعضـاء الفريـق الـدويل لـدعم       ال سـيما ، وحتث مجيع الدول األعضاء، و)٢٠١٦( ٢٢٦٨
ــى   ــة لكفا    اســتخدامســورية، عل ــال العدائي ــف األعم ــى األطــراف يف وق ــا عل ــة نفوذه ــذل  التنفي

الفوري لوقف قابـل للرصـد واإلنفـاذ لألعمـال العدائيـة، وعلـى دعـم اجلهـود الراميـة إىل يئـة           
الظـــروف الالزمـــة لـــدوام وقـــف إطـــالق النـــار واســـتمراريته، وهـــو أمـــر ضـــروري للتوصـــل   

سياسي للرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، وعلـى إـاء االنتـهاكات والتجـاوزات         حل إىل
  املنهجية الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين؛ اجلسيمة

ــه املتطرفــون املســلحون مــن جتــاوزات يف جمــال    مــا مجيــع تــدين بشــدة  - ١١   يرتكب
ــراد وأعضــاء       ــدويل اإلنســاين، مبــا يف ذلــك قتــل األف حقــوق اإلنســان أو انتــهاكات للقــانون ال

عتقــدام، وكــذلك أي جتــاوزات يف جمــال حقــوق  الطوائــف واضــطهادهم بســبب دينــهم أو م 
  اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ترتكبها مجاعات مسلحة مناهضة للحكومة؛

األعمــــال اإلرهابيــــة وأعمــــال العنــــف املرتكبــــة   تشــــجب وتــــدين بشــــدة  - ١٢  
اسـتمرار  وجبهـة النصـرة، و   )داعش( الدولة اإلسالمية يسمى تنظيم ما املدنيني من جانب ضد

جتاوزامـا اجلســيمة املنهجيــة الواســعة النطــاق يف جمــال حقــوق اإلنســان وانتــهاكاما للقــانون  
ميكن وال ينبغي ربط اإلرهاب، مبا يف ذلـك األفعـال    ال الدويل اإلنساين، وتؤكد من جديد أنه

  ، بأي دين أو جنسية أو حضارة؛)داعشالدولة اإلسالمية (يسمى تنظيم   ما اليت يقترفها

ــارات    - ١٣   ــدين بأشــد العب ــل      ت ــرأة والطف ــوق امل ــهجي حلق ــهاك اجلســيم واملن االنت
ــب مــن ــا جان ــة اإلســالمية  يســمى تنظــيم  م ، وبوجــه خــاص اســترقاق النســاء   )داعــش( الدول

  والفتيات واالعتداء اجلنسي عليهن والتجنيد القسري لألطفال واستخدامهم واختطافهم؛
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ال التشـريد القسـري للسـكان يف اجلمهوريـة     التقـارير مـن أعمـ    تفيده ما تدين  - ١٤  
العربيــة الســورية، ومــا ينشــأ عنــها مــن آثــار علــى دميغرافيــة البلــد تــثري اجلــزع، ويــب جبميــع    
األطراف املعنية أن تكف علـى الفـور عـن مجيـع األنشـطة املتصـلة ـذه األعمـال، مبـا يف ذلـك           

  أنشطة ميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية؛  أي

حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية بالتزاماـا مبوجـب اتفاقيـة مناهضـة         تذكّر  - ١٥  
 ، مبـا يف ذلـك  )٣٣(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة   

اختاذ إجراءات فعالة ملنع أعمال التعذيب يف أي من األقاليم التابعـة لواليتـها القضـائية، ويـب     
ول األطراف يف االتفاقية أن متتثـل ألي التزامـات ذات صـلة مبوجـب هـذه االتفاقيـة،       جبميع الد

  من االتفاقية؛ ٧فيها تلك املتعلقة مببدأ التسليم أو احملاكمة املنصوص عليه يف املادة   مبا

تفيـده التقـارير مـن اسـتمرار وانتشـار اسـتخدام أعمـال العنـف          مـا  تدين بشدة  - ١٦  
اجلنسية، مبا يشمل مراكز االحتجاز احلكومية، مبا فيهـا تلـك الـيت تـديرها     واالنتهاك واالستغالل 

ــدويل       ــانون ال ــهاكات للق ــد تشــكل انت الوكــاالت االســتخباراتية، وتالحــظ أن هــذه األعمــال ق
بالغ  اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وتعرب يف هذا الصدد عن

  املتمثل يف اإلفالت من العقاب على جرائم العنف اجلنسي؛القلق إزاء املناخ السائد 

ــدين بشــدة أيضــا   - ١٧   ــة ضــد األطفــال     ت ــهاكات والتجــاوزات املرتكب ــع االنت مجي
ــى ــهم         عل ــدهم واســتخدامهم، وقتل ــل جتني ــق، مث ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــالف الق حنــو خي

طـافهم ومنـع وصـول    وتشويههم، واغتصام وتعريضهم لسـائر أشـكال العنـف اجلنسـي، واخت    
املساعدات اإلنسانية إليهم، وشن اهلجمات على أهداف مدنية، منـها املـدارس واملستشـفيات،    
فضال عـن اعتقـال األطفـال تعسـفا، واحتجـازهم غـري القـانوين، وتعذيبـهم وإسـاءة معاملتـهم،           

  واستخدامهم كدروع بشرية؛

لدوليــة املســتقلة املعنيــة إىل البيــان الــذي أدىل بــه رئــيس جلنــة التحقيــق ا  تشــري  - ١٨  
ــة الســورية يف    ــة العربي ــاده أن الســلطات الســورية   ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢١باجلمهوري ، ومف

تبقــى مســؤولة عــن غالبيــة اإلصــابات يف صــفوف املــدنيني، بقتلــها وتشــويهها ألعــداد كــبرية    
مـن، وتعـرب   املدنيني يوميا، وتكرر تأكيد قرارها إحالة تقارير جلنـة التحقيـق إىل جملـس األ    من

عن تقديرها للجنة التحقيق ملا تقدمه من إحاطات إىل أعضـاء جملـس األمـن، وتطلـب إىل جلنـة      
  التحقيق أن تواصل تقدمي اإلحاطات إىل اجلمعية العامة وأعضاء جملس األمن؛

_______________ 

)٣٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.  
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مســؤولية الســلطات الســورية عــن حــاالت االختفــاء القســري،    تعيــد تأكيــد  - ١٩  
قيق بـأن اسـتخدام السـلطات السـورية لالختفـاء القسـري يشـكل        وحتيط علما بتقييم جلنة التح

ــات        ــاب اتفاقـ ــتهدفني، يف أعقـ ــبان مسـ ــاء شـ ــاالت اختفـ ــدين حـ ــانية، وتـ ــد اإلنسـ ــة ضـ جرميـ
  إطالق النار اليت تربمها احلكومة؛  وقف

تقريـر جلنـة التحقيـق بشـأن      الـواردة يف  نتـائج الإزاء  تعرب عن قلقها الشديد  - ٢٠  
ملأساوية املوجهة دون هوادة ضد املدنيني يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،    اهلجمات العشوائية ا

واهلجمات احملددة اهلدف املوجهة ضد اجلهات من األشـخاص واألهـداف املشـمولة باحلمايـة،     
مبا فيها املرافق الطبية واملوظفـون الطبيـون ووسـائل النقـل الطـيب، والقوافـل اإلنسـانية املمنوعـة         

 االختفـــاء القســـري واإلعـــدام بـــإجراءات مـــوجزة، وغـــري ذلـــك مـــن مـــن التحـــرك، وأعمـــال
  االنتهاكات والتجاوزات؛

 ١٩مــــــن اهلجــــــوم املــــــروع الــــــذي نفــــــذ يف   تعــــــرب عــــــن االســــــتياء  - ٢١  
ضــد قافلــة معونــة مشــتركة بــني األمــم املتحــدة واهلــالل األمحــر العــريب   ٢٠١٦ ســبتمرب/أيلــول

ويل اإلنســاين، وترحــب بقــرار األمــم حلــب يف انتــهاك واضــح للقــانون الــد ريــف الســوري يف
املتحدة إجراء حتقيق بشأن هذا اهلجوم، وتـدعو إىل مسـاءلة منفذيـه، وترحـب يف هـذا الصـدد       
بتشــكيل جملــس حتقيــق داخلــي ومســتقل تــابع ملقــر األمــم املتحــدة يتــوىل التحقيــق يف احلــادث،  

قل واملعـدات واملرافـق   وتؤكد من جديد أنه جيب محاية موظفي املساعدة اإلنسانية ووسائل الن
  اخلاصة م وفقا للقانون الدويل اإلنساين؛

بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كـامال مـع جلنـة التحقيـق، بسـبل       تطالب  - ٢٢  
منــها أن تتــيح هلــا إمكانيــة الــدخول والوصــول علــى الفــور إىل مجيــع أحنــاء اجلمهوريــة العربيــة   

  السورية بصورة كاملة ودون قيود؛

ــا تط  - ٢٣   ــب أيضـ ــة     الـ ــن محايـ ــؤولياا عـ ــورية مبسـ ــلطات السـ ــطلع السـ ــأن تضـ بـ
  السوريني؛  السكان

تدخل مجيع املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب والتنظيمـات األجنبيـة       تدين بشدة  - ٢٤  
سـرايا القـدس، وفيلـق احلـرس      ال سـيما والقوات األجنبية الـيت تقاتـل باسـم النظـام السـوري، و     

وميليشيات مثل حزب اهللا وعصائب أهـل احلـق ولـواء أبـو الفضـل      اإليراين،  اإلسالمي الثوري
اجلمهورية العربيـة السـورية، وتعـرب عـن القلـق البـالغ مـن أن ضـلوعهم يف الـرتاع           العباس، يف

تدهور احلالة يف اجلهورية العربية السورية، مبا يف ذلك حالـة حقـوق اإلنسـان واحلالـة      يزيد من
  آثار سلبية خطرية يف املنطقة؛اإلنسانية، األمر الذي يؤدي إىل 
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مجيـع اهلجمـات الـيت تسـتهدف املعارضـة املعتدلـة السـورية،         تدين بشدة أيضـا   - ٢٥  
الدولـة   يسـمى تنظـيم   ما وتدعو إىل وقفها على الفور، ألن هجمات من هذا القبيل ختدم مصاحل

اقم احلالـة  ومجاعات إرهابية أخـرى مـن قبيـل جبهـة النصـرة، وتسـاهم يف تفـ        )داعش( اإلسالمية
  اإلنسانية املتدهورة؛

مجيع املقاتلني اإلرهـابيني األجانـب، مبـن فـيهم أولئـك الـذين يقـاتلون         تطالب  - ٢٦  
  لصاحل السلطات السورية، باالنسحاب الفوري من اجلمهورية العربية السورية؛

مجيــع األطــراف بــأن تضــع علــى الفــور حــدا جلميــع انتــهاكات  تطالــب أيضــا  - ٢٧  
قانون الدويل حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنسـاين، وتـذكّر بوجـه    وجتاوزات ال

خاص بااللتزام الذي يفرضه القانون الدويل اإلنساين بضرورة التمييـز بـني املـدنيني واحملـاربني،     
وحظر اهلجمات العشـوائية وغـري املتناسـبة ومجيـع اهلجمـات علـى املـدنيني واألهـداف املدنيـة،          

ك مجيــع أطــراف الــرتاع باختــاذ مجيــع اخلطــوات املناســبة حلمايــة املــدنيني وفقــا    وتطالــب كــذل
للقانون الدويل، مبا يف ذلك العدول عـن اهلجمـات املوجهـة ضـد أهـداف مدنيـة، مثـل املراكـز         
الطبية واملدارس وحمطات املياه، والعمل فورا على جتريـد تلـك املرافـق مـن األسـلحة، والسـعي       

عســكرية يف املنــاطق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، وإتاحــة إخــالء    إىل تفــادي إنشــاء مواقــع 
ــدد      ــذا الصـ ــذكر يف هـ ــرة، وتـ ــاطق احملاصـ ــادرة املنـ ــراغبني يف مغـ ــدنيني الـ ــع املـ اجلرحـــى ومجيـ

  السلطات السورية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاا؛  بأن

وادث اإلصــابات تزايــد عــدد املــذابح وغريهــا مــن حــ  تــدين بأشــد العبــارات  - ٢٨  
اجلماعيــة، ومنــها تلــك الــيت ميكــن أن تشــكل جرميــة حــرب، يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية،   

  وتطلب إىل جلنة التحقيق مواصلة حتقيقها يف مجيع هذه األعمال؛

إىل البيانــات الــيت أدىل ــا املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام إىل ســورية،     تشــري  - ٢٩  
يت تفيـد أن سـقوط الغالبيـة العظمـى مـن الضـحايا يف صـفوف        والـ  ،ستافان دي ميستوراالسيد 

ــات القصــف        ــزى إىل االســتخدام العشــوائي لعملي ــة الســورية يع ــة العربي ــدنيني يف اجلمهوري امل
اجلوي، وتطالب يف هذا الصدد السلطات السورية بـأن توقـف علـى الفـور أي هجمـات علـى       

ــة  املــدنيني، وأي هجمــات غــري متناســبة وأي اســتخدام عشــوائ    ــاطق املأهول ي لألســلحة يف املن
يف ذلك أي استخدام عشوائي لألسلحة ينطوي على إطالق القـذائف والقصـف    بالسكان، مبا

اجلوي، وخاصة اسـتخدام الرباميـل املتفجـرة وأسـاليب احلـرب الـيت تسـبب بطبيعتـها إصـابات          
نون الـدويل اإلنسـاين   داعي هلا، وتذكر يف هذا الصدد بااللتزام باحترام القا ال معاناة مفرطة أو

  مجيع الظروف؛  يف
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على ضرورة املساءلة عما ارتكب يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية منـذ      تشدد  - ٣٠  
القـانون الـدويل    ال سـيما من جرائم تنطوي على خـرق للقـانون الـدويل، و    ٢٠١١آذار/مارس 

رائم ضـد  اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسـان، وقـد يشـكل بعضـها جـرائم حـرب أو جـ       
ــوطين        ــى املســتوى ال ــات وحماكمــات نزيهــة ومســتقلة عل ــك مــن خــالل حتقيق اإلنســانية، وذل

  الدويل؛  أو

بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول مــن أجــل التحقيــق يف األعمــال املرتكبــة    ترحــب  - ٣١  
اجلمهورية العربية السورية والقيام ضمن واليتها القضائية مبحاكمة املسؤولني عن ارتكـاب   يف

ئم يف اجلمهورية العربية السورية، وتشجعها على مواصلة بذل تلك اجلهـود وعلـى تبـادل    اجلرا
املعلومات ذات الصلة بـني الـدول وفقـا لتشـريعاا الوطنيـة وللقـانون الـدويل، وتشـجع الـدول          

  األخرى على النظر يف اختاذ نفس اإلجراءات؛

هوريـة العربيـة السـورية،    لتدهور احلالـة اإلنسـانية يف اجلم   تعرب عن استيائها  - ٣٢  
ــدان        ــتمكني البل ــدويل علــى حتمــل مســؤوليته عــن تقــدمي دعــم مــايل عاجــل ل وحتــث اتمــع ال
ــدة لالجــئني الســوريني، مشــدداً        ــة االحتياجــات اإلنســانية املتزاي ــن تلبي واتمعــات املضــيفة م

  الوقت نفسه على مبدأ تقاسم األعباء؛  يف

يل، مبـن فـيهم اجلهــات املاحنـة كافـة، الوفــاء     جبميـع أعضـاء اتمــع الـدو    يـب   - ٣٣  
تشتد احلاجـة إليـه مـن دعـم إىل األمـم املتحـدة ووكاالـا         ما بتعهدام السابقة ومواصلة تقدمي

املتخصصة واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى من أجل تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل املاليـني     
  بلدان واتمعات املضيفة؛سواء داخليا أو يف ال النازحنيمن السوريني 

الـــرفض املتعمـــد لوصــول املســـاعدات اإلنســـانية إىل املـــدنيني،   تــدين بشـــدة   - ٣٤  
رفض وصـول املسـاعدة الطبيـة وخـدمات اسـتخراج امليـاه والصـرف         ال سيماأي مكان، و من

ــدةً أن اللجــوء          ــا يف اآلونــة األخــرية، مؤك ــت أحواهل ــة، الــيت تفاقم ــاطق املدني الصــحي إىل املن
جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حمظور مبوجـب القـانون الـدويل، مـع اإلشـارة       ىلإ

بوجه خاص إىل املسؤولية امللقاة أساسا على عاتق حكومة اجلمهورية العربية السـورية يف هـذا   
  الصدد، وتعرب عن استيائها لتدهور احلالة اإلنسانية؛

لرتاع األخرى بعدم عرقلة وصـول  السلطات السورية وسائر أطراف ا تطالب  - ٣٥  
األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلـة يف اـال اإلنسـاين وصـوالً كـامالً وفوريـاً ومسـتمرا        
ــا، متشــيا         ــيت يصــعب الوصــول إليه ــك ال ــاطق احملاصــرة وتل ــك إىل املن ــا يف ذل ــق، مب ودون عوائ

 )٢٠١٤( ٢١٩١ و )٢٠١٤( ٢١٦٥ و )٢٠١٤( ٢١٣٩قـــــرارات جملـــــس األمـــــن    مـــــع
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٨ و )٢٠١٥( ٢٢٥٤  و
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تقـوم بـه اجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للـدول واجلماعـات          مـا  تدين بشدة  - ٣٦  
وجبهـة النصـرة، مـن ممارسـات      )داعـش ( الدولة اإلسـالمية  يسمى تنظيم ما اإلرهابية، وخباصة

قتـل الوحشـي للمـدنيني    منها االختطـاف واحتجـاز الرهـائن واحلـبس االنفـرادي والتعـذيب وال      
األبريـاء واإلعــدام بــإجراءات مــوجزة، وتشــدد علــى أن تلــك األفعــال قــد تشــكل جــرائم ضــد  

  اإلنسانية؛

ــرب عــن اســتيائها    - ٣٧   ــذيب يف مراكــز االحتجــاز       تع ــاة وتع ــن معان ــا جيــري م مل
ــواردة مــن جل       يف ــبني يف التقــارير ال ــى النحــو امل ــة الســورية عل ــة العربي ــع أحنــاء اجلمهوري ــة مجي ن

“ قيصـر ”التحقيق ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، وكـذلك يف األدلـة املقدمـة مـن          
، وتطالــب بــأن تقــوم الســلطات الســورية فــورا بــإطالق ســراح   ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  يف

مجيع األشخاص احملتجزين تعسفا، وكفالة امتثال ظروف االحتجـاز ألحكـام القـانون الـدويل،     
  لسورية أن تنشر قائمة جبميع مرافق االحتجاز؛ويب بالسلطات ا

السلطات السورية بوقف االحتجاز التعسفي لألفـراد وإطـالق سـراح     تطالب  - ٣٨  
 )داعــش( الدولــة اإلســالمية يســمى تنظــيم مــا مجيــع احملتجــزين بصــورة غــري قانونيــة، وتطالــب 

  وجبهة النصرة واجلماعات األخرى كافة بإطالق سراح مجيع احملتجزين؛

إىل متكــني هيئــات الرصــد الدوليــة املناســبة مــن الوصــول إىل احملتجــزين  تــدعو  - ٣٩  
السجون ومراكز االحتجـاز احلكوميـة، مبـا يف ذلـك مجيـع املنشـآت العسـكرية املشـار إليهـا           يف

  يف تقارير جلنة التحقيق؛

بــأن تتخــذ مجيــع األطــراف كــل اخلطــوات املالئمــة حلمايــة املــدنيني     تطالــب  - ٤٠  
، مبن فيهم أفراد اجلماعات العرقية والدينية واملذهبية، وتؤكـد يف هـذا   غري املقاتلنيص واألشخا

  الصدد أن السلطات السورية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاا؛

الضرر والـدمار اللـذين حلقـا بـالتراث الثقـايف للجمهوريـة العربيـة         تدين بشدة  - ٤١  
ار الواسع النطاق الناتج عـن القصـف اجلـوي حللـب املصـنفة      السورية، واضعة يف اعتبارها الدم

ــة والعلــم والثقافــة، وكــذلك       ــراث العــاملي ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربي كموقــع مــن مواقــع الت
عمليات النهب والتهريب املنظمة ملمتلكاا الثقافيـة، علـى النحـو الـذي أوضـحه جملـس األمـن        

  ؛٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢املؤرخ  )٢٠١٥( ٢١٩٩يف قراره 

على ضرورة كفالة إخضاع مجيـع املسـؤولني عـن ارتكـاب انتـهاكات       تشدد  - ٤٢  
للقــانون الــدويل اإلنســاين أو انتــهاكات وجتــاوزات يف جمــال قــانون حقــوق اإلنســان للمســاءلة  

نزيهـة ومسـتقلة، حمليـة أو دوليـة، وفقـا ملبـدأ       طريق آليات للعدالة اجلنائيـة تكـون مناسـبة و    عن
التكامل، وتؤكد ضرورة مواصلة اختـاذ خطـوات عمليـة صـوب حتقيـق هـذا اهلـدف، وتشـجع         
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هلذا السـبب جملـس األمـن علـى اختـاذ اإلجـراءات املالئمـة لضـمان املسـاءلة، مشـريةً إىل الـدور            
  الصدد؛املهم الذي ميكن أن تؤديه احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا 

باجلهود اليت تبذهلا البلدان الواقعة خارج املنطقة واليت وضـعت تـدابري    ترحب  - ٤٣  
وسياسات ملساعدة واستضافة الالجئني السـوريني، وتشـجع هـذه البلـدان علـى القيـام باملزيـد،        
وتشجع الـدول األخـرى الواقعـة خـارج املنطقـة علـى النظـر أيضـا يف تنفيـذ تـدابري وسياسـات            

  ف إىل توفري احلماية وتقدمي املساعدة اإلنسانية لالجئني السوريني؛مماثلة د

مجيع أطـراف الـرتاع علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات املناسـبة لضـمان سـالمة           حتث  - ٤٤  
وأمــن مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــراد املــرتبطني ــا، ومــوظفي الوكــاالت املتخصصــة، ومجيــع   

غاثــة اإلنســانية حســبما يقتضــيه القــانون الــدويل      املــوظفني اآلخــرين املشــاركني يف أنشــطة اإل   
ضـرورة   اإلنساين، دون املساس حبريتهم يف التنقل ودخوهلم املناطق اليت يقصدوا، وتشدد علـى 

تشـكّل جـرائم    عدم عرقلة تلك اجلهود، وتشري إىل أن اهلجمات على عمال اإلغاثة اإلنسانية قد
أنــه  )٢٠١٥( ٢٢٥٨جمــددا يف قــراره  حــرب، وتالحــظ يف هــذا الصــدد أن جملــس األمــن أكــد 

 )٢٠١٤(  ٢١٣٩سيتخذ مزيداً من اإلجراءات يف حالة عدم امتثال أي طرف سوري للقرارات 
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٨أو  )٢٠١٤( ٢١٩١أو  )٢٠١٤( ٢١٦٥أو 

باتمع الدويل دعـم قيـادة املـرأة ومشـاركتها الكاملـة يف مجيـع اجلهـود         يب  - ٤٥  
ىل التوصل إىل حـل سياسـي لألزمـة السـورية، علـى النحـو املتـوخى يف قـرارات جملـس          الرامية إ
ــن  ــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥األمــ ــوبر   ٣١املــ ــرين األول/أكتــ  )٢٠١٣( ٢١٢٢ و ٢٠٠٠تشــ

تشــــــرين  ١٣املــــــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٤٢ و ٢٠١٣تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٨املــــــؤرخ 
  ؛٢٠١٥أكتوبر /األول

سـبيل إىل حـل الـرتاع يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية        ال أن تؤكد من جديـد   - ٤٦  
أي أعمال قـد تسـهم يف زيـادة     إال بالوسائل السياسية، وحتث أطراف الرتاع على االمتناع عن

تدهور حقوق اإلنسان واحلالة األمنية واإلنسانية، بغيـة حتقيـق عمليـة انتقـال سياسـي حقيقـي،       
عـن جمموعـة العمـل مـن أجـل       ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠يف على أساس البيان اخلتامي الصادر 

، تلـــيب )٢٠١٦( ٢٢٦٨ و )٢٠١٥( ٢٢٥٤ومتشـــيا مـــع قـــراري جملـــس األمـــن   )٢٨(ســـورية
 فيهــا التطلعـات املشــروعة للشــعب الســوري إىل إقامــة دولــة مدنيــة دميقراطيــة تعدديــة، تشــارك 

ن فيهـا للطائفيـة أو التمييـز علـى أسـاس العـرق أو الـدين        املرأة مشاركة كاملة وفعالة، وال مكا
أساس آخر، وحيث يشمل املواطنـون كافـة باحلمايـة علـى قـدم       أي اللغة أو نوع اجلنس أو أو

املساواة بصرف النظر عن نـوع اجلـنس أو الـدين أو العـرق، وتطالـب كـذلك مجيـع األطـراف         
ان اخلتـامي، بطـرق منـها إنشـاء هيئـة      بالعمل على وجه االستعجال صوب التنفيـذ الشـامل للبيـ   
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ــة        ــى أســاس املوافق ــتم تشــكيلها عل ــة وي ــة كامل ــع بســلطات تنفيذي ــة تتمت ــة جامع حكــم انتقالي
  املتبادلة، مع كفالة استمرار املؤسسات احلكومية يف الوقت نفسه.

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


