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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤ -شباط/فرباير  ٢٧
 من جدول األعمال ٤البند 

 2017آذار/مارس  24قرار اتخذه مجلس حقوق اإلنسان في   
 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية -٣4/26  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
 مجيع قراراته السابقة املتعلقة باجلمهورية العربية السورية، جديدوإذ يؤكد من  
التزامه القوي باالحرتام الكامل لسيادة اجلمهورية العربية السوورية  وإذ يؤكد من جديد أيضا   

 واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
 وريني،السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها عن محاية السكان الس وإذ يطالب 
التدهور اخلطري حلالة حقووق اإلنسوان واالسوتهدال العئوواو  أو املتعمود للمودنيني  وإذ يدين 

باعتبوووارهم مووودنيني، لوووا يئوووكل انتهاكوووا  للقوووانون الووودو  اإلنسوووا ، ويووودين أعموووال العنووو  الووو  توووؤج   
 التوترات الطاوفية،

أن احلول املسوتدام الوحيود للنوزار الوراهن ه اجلمهوريوة العربيوة السوورية  إذ يؤكد مون جديود 
إىل بيوان جنيو   إمنا يكون بإجراء عمليوة سياسوية جامعوة بقيوادة سوورية وإشورال سووري، اسوتنادا  

( ٢٠١3)٢١١8على النحو الذي أيده جملس األمن ه قراراتوه  ٢٠١٢حزيران/يونيه  3٠املؤرخ 
، ٢٠١5كانون األول/ديسمرب   ١8( املؤرخ ٢٠١5)٢٢5٤، و٢٠١3 أيلول/سبتمرب ٢٧املؤرخ 

والبيانووات ذات الةووولة الةووادرة عوون الفريووو   ٢٠١6شووباط/فرباير  ٢6( املووؤرخ ٢٠١6)٢٢68و
 الدو  لدعم سوريا،

الكاموووول لل هووووود الوووو  يبووووذهلا املبعووووو  اخلووووا  ل مووووني العووووام ه  يعوووور  عوووون دعمووووهوإذ  
لبيووووان جنيوووو  وقوووورار جملووووس  املة وبقيووووادة سووووورية وفقووووا  موووون أجوووول تيسووووري إجووووراء عمليووووة شوووو سوووووريا
للوثووواو   (، هبووودل إرسووواء حكوووم ذي مةوووداقية وشوووامل  وووري  ووواوف ، وفقوووا  ٢٠١5)٢٢5٤ األمووون
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املئوووار إليهوووا أعووواله، وإذ  وووص املبعوووو  اخلوووا  علوووى موافووولة دفوووع األ ووورال إىل التفووواو  بئووو ن 
 انتقال سياس ،

مجيع األ رال ه وق  األعموال العداويوة ه اجلمهوريوة العربيوة السوورية بو ن تفو   وإذ يطالب 
بالتزاماهتا، وإذ  ص مجيع الدول األعضاء، وال سيما أعضاء الفريو  الودو  لودعم سووريا، علوى لارسوة 
 نفوذهوا لودا األ ورال ه وقو  األعمووال العداويوة لومانا  للوفواء بوقوو  إ والق النوار، ودعموا  لل هووود
الراميووة إىل جعوول وقوو  إ ووالق النووار داومووا  ووقوو  االنتهاكووات، وهووو أموور ال  وو  عنووه ه التوفوول إىل 
حوووول سياسوووو  للنووووزار ه اجلمهوريووووة العربيووووة السووووورية وه ولووووع حوووود  وووواو  لالنتهاكووووات والت وووواو ات 

 ،اجلسيمة واملنه ية والواسعة النطاق حلقوق اإلنسان والنتهاكات القانون اإلنسا  الدو 
 ،٢٠١6كوانون األول/ديسومرب   3١( املوؤرخ ٢٠١6)٢336بقورار جملوس األمون  وإذ يرحب 

وإذ يدعم اجلهود ال  تبذهلا تركيا واالحتاد الروس ، وال سيما وق  إ الق النار الذي سواعدا ه 
 ،٢٠١6كانون األول/ديسمرب   3٠التوفل إليه ودخل حيز النفاذ ه 

بئووو ن اجلمهوريوووة العربيوووة السوووورية، الوووذي عقووود ه  باالجتموووار الووودو  وإذ يرحوووب أيضوووا   
(، ٢٠١6)٢336ه قرار جملس األمن  كانون الثا /يناير، كما كان متوقعا    ٢٤و ٢3أستانا ه 

وإذ يئوووو ع مجيووووع األ وووورال علووووى التنفيووووذ الكاموووول التفوووواق وقوووو  إ ووووالق النووووار القوووواوم مبوجووووب 
 ،٢٠١6 كانون األول/ديسمرب  ٢9 ترتيبات
بيانات األمني العام ومفوو  األموم املتحودة السوام  حلقووق اإلنسوان الو  إىل  وإذ يئري 

 رجَّحت ارتكا  جراوم لد اإلنسانية وجراوم حر  ه اجلمهورية العربية السورية،
إ اء االستنتاجات ال  خلةوت إليهوا جلنوة التحقيو  الدوليوة املسوتقلة  وإذ يعر  عن بالغ قلقه 

 ية،بئ ن اجلمهورية العربية السور 
 من عدم تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقي ، وإذ يعر  عن استياوه 
بوووواجلهود الوووو  ال ينفووووف يبووووذهلا املوووودافعون عوووون حقوووووق اإلنسووووان الناشووووطون ه  وإذ ينوووووه 

اجلمهورية العربية السورية مون أجول توثيو  االنتهاكوات واخلروقوات الو  يتعور  هلوا القوانون الودو  
 حلقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدو  اإلنسا ، ر م شدة ما  ِدق هبم من خما ر،

دول األعضوواء، وال سوويما أعضوواء الفريوو  الوودو  لوودعم سوووريا، جبميووع الوو يهيووب -١ 
أن يهيئووووا الفووورول الووو  تعوووز  اسوووتمرار املفاولوووات مووون أجووول التوفووول إىل حووول سياسووو  للنوووزار 

األمووم املتحوودة ه جنيوو ، موون خووالل العموول علووى تعزيووز وقوو  إ ووالق  مكتووب السوووري، برعايووة
لكامل والفوري واآلمون للمسواعدات اإلنسوانية، النار ه مجيع أحناء البلد، والتمكن من الوفول ا

والتوفل إىل اإلفراج عن احملت وزين، إذ ال ككون إ واء االنتهاكوات والت واو ات املنه يوة والواسوعة 
النطوواق واجلسوويمة للقووانون الوودو  حلقوووق اإلنسووان وانتهاكووات القووانون اإلنسووا  الوودو  إال موون 

 خالل حل سياس  داوم للةرار؛
، عمووول جلنوووة التحقيووو  الدوليوووة املسوووتقلة بئووو ن اجلمهوريوووة العربيوووة السووووريةب يرحوووب -٢ 

 ٢٠١١أ سووطس /آ  ٢٢، املووؤرخ ١٧/١-دإمبوجووب قووراره  أنئوو ها جملووس حقوووق اإلنسووان الوو 
  /للتحقيووو  ه مجيوووع االنتهاكوووات والت ووواو ات املزعوموووة للقوووانون الووودو  حلقووووق اإلنسوووان منوووذ آذار

العربية السورية، وإلثبات الوقاوع والفرول، ولودعم اجلهوود املبذولوة مون ه اجلمهورية  ٢٠١١مارس 
أجول لوومان مسوواءلة مورتكه االنتهاكووات واخلروقووات، مبوون فويهم موون قوود يكوون مسووؤوال  عوون جووراوم 
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لود اإلنسووانية، ويئووري إىل أميووة عمول جلنووة التحقيوو  واملعلومووات الو  مجعتهووا دعمووا  جلهووود املسوواءلة 
 سيما املعلومات املتعلقة باألشخا  الذين يدعى انتهاكهم للقانون الدو ؛ه املستقبل، ال 

 ؛أن كدد لسنة واحدة والية جلنة التحقي  يقرر -3 
إىل جلنووة التحقيوو  أن تقوود م ولووس حقوووق اإلنسووان عرلووا  شووفويا  عوون  يطلووب -٤ 

س، وأن تقووودم آخوور مسووت دات الولووع ه جلسووة حتوواور أثنووواء الوودورة اخلامسووة والثالثووني للم لوو
تقريوووورا  اوووودَّثا  مكتوبووووا  أثنوووواء جلسووووة التحوووواور الوووو  سووووت  را خووووالل الوووودورتني السادسووووة والثالثووووني 

 والسابعة والثالثني؛
السووولطات السوووورية بالتعووواون التووووام موووع جملوووس حقووووق اإلنسوووان ومووووع  يطالوووب -5 

ووو  إىل مجيووع أحنوواء التحقيوو  عوون  ريوو  السووماد هلووا بالوودخول الكاموول فووورا  وبووال قيووود أو عوا جلنووة
 اجلمهورية العربية السورية؛

اسوووتمرار االنتهاكوووات والت ووواو ات املنه يوووة واجلسووويمة والواسوووعة  بئووودة يووودين -6 
النطاق حلقوق اإلنسان ومجيَع انتهاكات القانون الدو  اإلنسا  ال  ترتكبها السولطات السوورية 

رهابيون األجانب واملنفمات األجنبيوة الو  تقاتول وامليليئيات التابعة هلا، مبا ه ذلف املقاتلون اإل
حلسووا  السوولطات السووورية، وال سوويما حووز  اع، ويعووِر  عوون بووالغ القلوو  ألن مئوواركتهم تزيوود 
الولووع املتوودهور ه اجلمهوريووة العربيووة السووورية سوووءا ، مبووا ه ذلووف ولووع حقوووق اإلنسووان والولووع 

 املنطقة؛ اإلنسا ، مع ما لذلف من ت ثري سله خطري على
األعموووال اإلرهابيوووة وأعموووال العنووو  الووو  يرتكبهوووا ه حووو   يووودين بئووودة أيضوووا   -٧ 

املوودنيني مووا يسوومى الدولووة اإلسووالمية ه العووراق والئووام )داعوو،(، وجبهووة النةوورة، أو  ريمووا موون 
املنفمات اإلرهابية ال  حددها جملس األمون، كموا يودين اسوتمرار الت واو ات اجلسويمة واملنه يوة 
والواسعة النطاق للقانون الدو  حلقوق اإلنسان وانتهاكوات القوانون الودو  اإلنسوا ، ويؤكود مون 
جديد أنه ال جيو  وال ينبغ ، ربو  اإلرهوا ، ومون لومنه األفعوال الو  يرتكبهوا موا يسومى تنفويم 
يوة الدولة اإلسالمية ه العراق والئام )داع،(، ب ي دين أو جنسية أو حضارة، ويئدد على أم

 ؛٢٠١٤آ /أ سطس  ١5( املؤرخ ٢٠١٤)٢١٧٠التنفيذ التام لقرار جملس األمن 
االنتهاكوات اجلسويمة واملنه يوة حلقووق النسواء واأل فوال  يدين ب شود العبوارات -8 

علوووى يووود موووا يسووومى الدولوووة اإلسوووالمية ه العوووراق والئوووام )داعووو،(، وال سووويما اسووورتقاق النسووواء 
 واالعتداء عليهن جنسيا  واختطال األ فال وجتنيدهم قسرا ؛والفتيات 
مجيوووع االنتهاكوووات والت ووواو ات للقوووانون الووودو  حلقووووق اإلنسوووان ومجيوووع  يووودين -9 

 انتهاكات القانون اإلنسا  الدو ، مبا ه ذلف لد النساء واأل فال واألشخا  ذوي اإلعاقة؛
ه موات عئوواوية علوى السوكان مجيع األ رال ه النزار على عدم شن   ص -١٠ 

املوودنيني واألهوودال املدنيووة، مبووا ه ذلووف لوود املرافوو  الطبيووة واألفووراد والنقوول واملوودارس، كمووا  ثهووا 
 على امتثال التزاماهتا مبوجب القانون اإلنسا  الدو  واحرتام القانون الدو  حلقوق اإلنسان؛

الثووووا  موووون  حةووووار منطقووووة شوووورق حلووووب وقةووووفها ه النةوووو  بئوووودة يوووودين -١١ 
، لووا عوور  السووكان املوودنيني ه املدينووة إىل معانوواة ال توفوو ، وحةوود املئووات موون ٢٠١6 عووام

 ؛(١)األرواد، على حنو ما أولحته جلنة التحقي  ه تقريرها األخري
__________ 

(١) A/HRC/34/CRP.3.  
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إ اء النتواو  الو  توفولت إليهوا جلنوة التحقيو  ه تقريرهوا،  يعر  عون بوالغ قلقوه -١٢ 
اهل وم على حلب انطوا على انتهاكات وجتاو ات جسيمة للقانون  مبا ه ذلف ما يئري إىل أن

الووودو  حلقووووق اإلنسوووان وانتهاكوووات للقوووانون اإلنسوووا  الووودو  مووون جانوووب مجيوووع أ ووورال النوووزار، 
لل نووة، ه العديوود موون احلوواالت جووراوم حوور ، وال سوويما موون ارتكووا  السوولطات  ع وودَّ، وفقووا   لووا

 السورية وحلفاوها؛
إ اء موا توفولت إليوه الل نوة مون نتواو  تئوري بئودة  عون بوالغ قلقوه يعر  أيضوا   -١3 

 إىل أن القوووات املواليووة للنفووام ارتكبووت جووراوم حوور  تعموودت فيهووا اسووتهدال األعيووان احملميووة مبوجووب
 القانون الدو ، مبا ه ذلف املوظفون الطبيون ووساول النقل؛

 اهل ووووم الوووذي شووونته القووووات اجلويوووة السوووورية، حسوووب تقريووور جلنوووة يوودين بئووودة -١٤ 
 ، لووووا أدا إىل مقتوووول مووووا٢٠١6أيلول/سووووبتمرب  ١9التحقيوووو ، علووووى قافلووووة املعونووووة اإلنسووووانية ه 

، والوووذي يرقوووى إىل جوووراوم احلووور  الووو  تتعمووود مهامجوووة مووووظف  اإل اثوووة شخةوووا   ١٤يقووول عووون  ال
 ية ومهامجة املدنيني؛اإلنسانية، واحلرمان من املساعدة اإلنسان

االسووتخدام العئووواو  ل سوولحة لوود املنووا   املدنيووة، مثوول  يوودين بئوودة أيضووا   -١5 
الرباميوول املتف وورة والووذخاور العنقوديووة واألسوولحة احملرقووة، الوو  اسووتخدمها النفووام والقوووات املواليووة 

 شوون اهل مووات ، وهووو مووا يرقووى إىل جركووة احلوور  املتمثلووة هجلنووة التحقيوو  للنفووام، حسووب تقريوور
 العئواوية على السكان املدنيني؛

استخدام األسلحة الكيمياوية مون جانوب النفوام السووري،  كذلف يدين بئدة -١6 
الووو  اسوووتخدمتها القووووات السوووورية، حسوووب جلنوووة التحقيووو  ه تقريرهوووا، وهوووو موووا يرقوووى إىل جركوووة 

 احلر  املتمثلة ه شن اهل مات العئواوية على السكان املدنيني؛
اسوووووتخدام األسوووووولحة  وووووري املوجهووووووة و وووووري الدقيقووووووة، الووووو  اسووووووتخدمتها  يووووودين -١٧ 

اجلماعات املسلحة أثناء قة   ر  حلب، حسب جلنة التحقي  ه تقريرها، وهو ما يرقوى إىل 
 جركة احلر  املتمثلة ه شن اهل مات العئواوية على السكان املدنيني؛

فيات الو  قودمتها جلنوة التحقيو  ه مجيع أ رال النزار على العمل بالتو   ص -١8 
تقريرهووا، مبووا ه ذلووف لوورورة امتثووال التزاموواهتم مبوجووب القووانون الوودو  حلقوووق اإلنسووان والقووانون 

 اإلنسا  الدو ، مبا ه ذلف االمتنار عن شن اهل مات العئواوية و ري املتناسبة؛
عسووف  واسووتخدام انتئووار لارسووة االختفوواء القسووري واالحت ووا  الت بقوووة يوودين -١9 

العنو  اجلنسو  والتعوذيب وإسوواءة املعاملوة، وال سويما ه مرافو  االحت ووا  الو  توديرها السوولطات 
نووة ه السووورية، مبووا ه ذلووف األفعووال املئووار إليهووا ه تقووارير جلنووة التحقيوو ، فضووال  عوون تلووف املبيَّ 

هذه األعمال قد تئوكل  ، ويئري إىل أن٢٠١٤األدلة ال  قدمها "قيةر" ه كانون الثا /يناير 
 انتهاكات أو جتاو ات للقانون الدو  حلقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدو  اإلنسا ؛

 احلرمان من اخلدمات الطبية ه مجيع الس ون ومراف  االحت ا ؛ يدين -٢٠ 
مووووا يسووووببه التعووووذيب وإسوووواءة املعاملووووة، مبووووا ه ذلووووف االعتووووداء اجلنسوووو   يوووودر  -٢١ 

 والعن ، من لرر داوم يلح  بالضحايا وأسرهم؛
إىل السماد هليئات الرفود الدوليوة املناسوبة بالوفوول فوورا  إىل مجيوع احملت وزين  يدعو -٢٢ 

 اف  االحت ا ؛دون قيد ال موجب له، كما يدعو السلطات السورية إىل نئر قاومة جبميع مر 
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مبون فوويهم النسوواء ا ، بوواإلفراج الفووري عوون مجيوع األشووخا  احملت وزين تعسووف يطالوب -٢3 
 واأل فال واملدافعون عن حقوق اإلنسان ومقدمو املعونة اإلنسانية، واملوظفون الطبيون والةحفيون؛

رية بقوورار جملووس األموون الووذي يوونق علووى أال تقوووم اجلمهوريووة العربيووة السووو  يووذك ر -٢٤ 
باستخدام األسلحة الكيمياوية أو استحوداثها أو إنتاجها أو حيا هتا ب ي  ريقة أخرا أو ختزينها 
أو االحتفاظ هبا أو نقلها، بةورة مباشرة أو  ري مباشرة، إىل دول أخرا أو إىل جهات من  ري 

عوون اقتناعووه القوووي بوجووو  ااسووبة األفووراد املسووؤولني عوون  يعوور ، و بقووا  لقوورار اولووس، (٢)الوودول
 استخدام األسلحة الكيمياوية ه اجلمهورية العربية السورية؛

بتقريووري آليووة التحقيوو  املئوورتكة بووني منفمووة حفوور األسوولحة الكيمياويووة  يرحووب -٢5 
 عوون ويعوور ، (3)٢٠١6تئوورين األول/أكتوووبر  ٢١آ /أ سووطس و ٢٤واألمووم املتحوودة املووؤرخني 

إ اء موووا ورد فيوووه مووون اسوووتنتاجات مفادهوووا أن القووووات املسووولحة السوووورية مسوووؤولة عووون  بوووالغ القلووو 
ه  -اسووووتخدام أسوووولحة كيمياويووووة )الكلووووور( ه ثووووال  ه مووووات ه اجلمهوريووووة العربيووووة السووووورية 

وأن مووا يسوومى الدولووة اإلسووالمية ه  ٢٠١5وقمينوواس وسوورمني ه عووام  ٢٠١٤تلموونس ه عووام 
م )داع،( مسؤولة عن ه وم خبردل الكربيت ه اجلمهورية العربية السوورية ه موارر العراق والئا

 ؛٢٠١5عام 
اسووووتخدام األسوووولحة الكيمياويووووة ه اجلمهوريووووة  ب شوووود العبووووارات املمكنووووة يوووودين -٢6 

العربية السورية، كما أفادت آلية التحقيو  املئورتكة بوني منفموة حفور األسولحة الكيمياويوة واألموم 
( ٢٠١3)٢١١8وهووووو مووووا ينتهووووف اتفاقيووووة األسووولحة الكيمياويووووة، وقوووورار جملووووس األموووون املتحووودة، 

، فضوال  عون اسووتخدام EC-M-33/DEC.1وقورارات اولوس التنفيوذي للمنفموة، مبوا ه ذلوف القورار 
ويعوور  األسوولحة الكيمياويووة مبووا يتعووار  مووع املعووايري والقواعوود الدوليووة ملكافحووة هووذا االسووتخدام، 

 بوجو  ااسبة األفراد املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيمياوية؛  عن اقتناعه القوي
مجيوع األ وورال الو  حووددت تقوارير  آليووة التحقيو  املئوورتكة بوني منفمووة  يطالوب -٢٧ 

حفووور األسووولحة الكيمياويوووة واألموووم املتحووودة لووولوَعها ه اختووواذ املوووواد الكيمياويوووة السوووامة أسووولحة  
 ؛بالك  فورا  عن موافلة استخدامها

بالسوووووولطات السووووووورية ومجيووووووع األ وووووورال األخوووووورا ه النووووووزار أن تضوووووومن  يهيووووووب -٢8 
 ٢٠١٤شووووووووووباط/فرباير  ٢٢( املووووووووووؤرخ ٢٠١٤)٢١39الفعووووووووووال لقوووووووووورار جملووووووووووس األموووووووووون  التنفيووووووووووذ
(، وأن تعمل على وجوه اخلةوو  علوى وقو  االحت وا  التعسوف  للمودنيني ٢٠١5)٢٢5٤ وقراره

وتعوذيبهم ه اجلمهوريووة العربيوة السووورية، وال سويما ه السوو ون ومرافو  االحت ووا ، ووقو  عمليووات 
 (؛ ٢٠١٤)٢١39اخلط  واالختطال واالختفاء القسري، على حنو ما  الب به اولس ه قراره 

أي اسووووتخدام لت ويووووع املووودنيني ك سوووولو  موووون أسوووواليب القتووووال،  يووودين بئوووودة -٢9 
 وفرَ  أي حةار على السكان املدنيني؛

مووا تفيووده التقووارير موون تئووريد قسووري للسووكان ه اجلمهوريووة العربيووة السووورية،  يوودين -3٠ 
املعنيووووة  جبميووووع األ وووورال ويهيووووبومووووا ينئوووو  عوووون ذلووووف موووون آثووووار رهيبووووة ه الرتكيبووووة السووووكانية للبلوووود، 

__________ 

   .(٢٠١5)٢٢35انفر قرار جملس األمن  (٢)
  .S/2016/738انفر  (3)
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 تكوو  فووورا  عوون مجيووع األنئووطة الوو  تسووبب هووذه األعمووال، مبووا ه ذلووف أي أنئووطة ككوون أن تعوود   أن
 مبثابة جراوم حر  وجراوم لد اإلنسانية؛

اسووووتخدام السوووولطات السووووورية العئووووواو  ل سوووولحة الثقيلووووة والقةوووو   أيضووووا  يوووودين  -3١ 
 ويودعواجلوي، مبا ه ذلف الذخاور العنقودية واألسلحة احلارقة والقذاو  التسويارية والرباميول املتف ورة، 

 الطبية؛ إىل وق  فوري جلميع اهل مات على املدنيني واهلياكل األساسية املدنية، مبا فيها املراف 
علووى لوورورة التئوو يع علووى ااسووبة املسووؤولني عوون عمليووات القتوول  ووري  يئوودد -3٢ 

املئورور للموودنيني، كمووا يئوودد علوى أميووة ااسووبة املسووؤولني عون مجيووع انتهاكووات القووانون الوودو  
 اإلنسا  والقانون الدو  حلقوق اإلنسان؛

ارتكووا  العنوو  ه حوو  أي شووخق علووى أسوواس انتماوووه الوودي   يوودين بئوودة -33 
 العرق ؛ أو

بوو ن تَتخووذ مجيووع األ وورال مجيووع اإلجووراءات املالومووة حلمايووة املوودنيني،  يطالووب -3٤ 
ه هووذا الةوودد علووى أن املسووؤولية  ويئووددمبوون فوويهم أفووراد اجلماعووات العرقيووة والدينيووة واملذهبيووة، 

 ني تقع على عات  السلطات السورية؛الرويسية عن محاية السكان السوري
الضووووورر والووووودمار اللوووووذين حلقوووووا بوووووالرتا  الثقووووواه لل مهوريوووووة العربيوووووة  بئووووودة يووووودين -35 
سوويما توودمري الوورتا  الثقوواه ه توودمر، وعمليووات النهووب والتهريووب املنفمووة للممتلكووات  وال السووورية،
 ١٢( املووووؤرخ ٢٠١5)٢١99 السووووورية، علووووى النحووووو الووووذي أولووووحه جملووووس األموووون ه قووووراره الثقافيووووة

 ؛٢٠١5شباط/فرباير 
أن اهل مووات املتعموودة علووى اآلثووار التارريووة قوود ترقووى إىل مسووتوا جووراوم  يؤكوود -36 

 احلر ، ويئدد على لرورة تقدمي مرتكه هذه اجلراوم إىل العدالة؛
بووووواوتمع الووووودو  أن يوووودعم الووووودور القيوووووادي للموووورأة ومئووووواركتها الكاملوووووة  يهيووووب -3٧ 

والفعلية ه مجيع اجلهود املبذولة، مبا فيها جهود فنع القرار، ه سبيل إجيواد حول سياسو  للنوزار ه 
( ٢٠٠٠)١3٢5اجلمهوريووووة العربيووووة السووووورية، علووووى النحووووو الووووذي ارتوووو ه جملووووس األموووون ه قراراتووووه 

 ٢٠١3 أكتووبر/تئورين األول ١8( املوؤرخ ٢٠١3)٢١٢٢و ٢٠٠٠ول/أكتووبر تئرين األ 3١ املؤرخ
( ٢٠١6)٢33٢، و٢٠١6شوووووووووووووباط/فرباير  ٢6( املووووووووووووؤرخ ٢٠١6)٢٢68(، و٢٠١5)٢٢5٤و

مبئواركة اولوس االستئواري  ويرحوب، (٢٠١6)٢336و ٢٠١6كانون األول/ديسومرب   ٢١املؤرخ 
موووم املتحووودة، لضووومان أن تكوووون مجيوووع جهوووود للمووورأة واوتموووع املووود  ه احملادثوووات الووو  تقودهوووا األ

السووولم الناجتوووة عووون ذلوووف مراعيوووة لنوووور اجلووونس ولتووو ثري النوووزار املختلووو  ه النسووواء والفتيوووات وه  بنووواء
 ومةاحلهن اخلافة؛ احتياجاهتن
ب ن الغر  من إنئواء احملكموة اجلناويوة الدوليوة هوو املسواعدة ه ولوع حود  يذك ر -38 

لإلفووالت موون العقووا  علوووى اجلووراوم املنةووو  عليهوووا عنوودما تعووزل الووودول أو تع ووز عوون التحقيووو  
 بةدق ه تلف اجلراوم أو عن مالحقة مرتكبيها؛ 

نون الووودو  احلاجوووة إىل لووومان ااسوووبة مجيوووع املسوووؤولني عووون انتهاكوووات القوووا يؤكووود -39 
اإلنسوا  أو عون انتهاكووات وجتواو ات القووانون الودو  حلقووق اإلنسووان، بواسوطة آليووات العدالوة اجلناويووة 

علوى لورورة اختواذ خطووات عمليوة ه سوبيل بلوو   ويئودداحمللية أو الدولية املناسوبة والعادلوة واملسوتقلة، 
 كمة اجلناوية الدولية ه هذا الةدد؛هذه الغاية، مئريا  إىل الدور اهلام الذي ككن أن تؤديه احمل
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بإنئاء اآللية الدولية احملايدة واملستقلة للمساعدة ه التحقيو  ومقالواة  يرحب -٤٠ 
األشخا  املسؤولني عن أخطر اجلراوم مبوجب القانون الدو  ال  ارتكبوت ه اجلمهوريوة العربيوة 

   كانون األول/  ٢١املؤرخ  ٧١/٢٤8 مبوجب قرار اجلمعية العامة ٢٠١١السورية منذ آذار/مارس 
 على الطابع التكامل  لواليتها مع والية جلنة التحقي ؛ ويئدد، ٢٠١6ديسمرب 
 الدول األعضاء إىل تقدمي دعم فعال إىل اآللية الدولية احملايدة واملستقلة؛ يدعو -٤١ 
أنووه ينبغوو  للئووعب السوووري أن  وودد، ه إ ووار حوووار جووامع  يؤكوود موون جديوود -٤٢ 

 وذي مةووداقية، العمليووات واآلليووات املناسووبة لتحقيوو  العدالووة واملةوواحلة، وإلظهووار احلقيقووة، واحملاسووبة
علووى االنتهاكووات واخلروقووات اجلسوويمة للقووانون الووودو ، ولتوووفري وسوواول اجلوورب وسووبل االنتةوووال 

 الفعالة للضحايا؛
لم  للنوزار على وجو  أن تراعو  مجيوع اجلهوود الراميوة إىل إجيواد حول سو يئدد -٤3 

الداور ه اجلمهورية العربية السورية أميَة لمان املساءلة عن اجلراوم املرتكبوة ه البلود مراعواة  تاموة 
 باعتبار ذلف شر ا  مسبقا  لتحقي  املةاحلة والسالم املستدام؛

إ اء تزايوود عوودد الالجئووني واملئووردين داخليووا  الفووار ين موون  ي عوور  عوون بووالغ القلوو  -٤٤ 
وووب بووواجلهود الووو  تبوووذهلا البلووودان اوووواورة الستضوووافة العنووو  ه  اجلمهوريوووة العربيوووة السوووورية، ويرح 

الالجئوني السووريني، وي قور بالعواقوب االجتماعيوة واالقتةووادية النامجوة عون وجوود أعوداد  فورية موون 
 الالجئني ه تلف البلدان؛

 و وصمن تدهور الولع اإلنسا  ه اجلمهورية العربيوة السوورية،  ي عر  عن استياوه -٤5 
اوتموووع الووودو  علوووى تقووودمي الووودعم املوووا  العاجووول بغيوووة بكوووني البلووودان املضووويفة مووون تلبيوووة احتياجوووات 

 ، ه الوقت ذاته، على مبدأ تقاسم األعباء؛ويئددالالجئني السوريني اإلنسانية املتعاظمة، 
لسووورية بتيسووري وفووول األمووم املتحوودة واجلهووات العاملووة ه السوولطات ا يطالووب -٤6 

اوووال اإلنسووا ، مبووا ه ذلووف الوفووول إىل املنووا   الوووعرة واحملافوورة، وفوووال  كووامال  وفوريووا  وآمنووا ، 
ويطالب مجيع األ رال األخرا ه النزار بعدم عرقلة ذلف الوفوول، وذلوف وفقوا  لقورارات جملوس 

( ٢٠١٤)٢١9١، و٢٠١٤بو /يوليووه  ١٤( املووؤرخ ٢٠١٤)٢١65(، و٢٠١٤)٢١39األموون 
  ٢٢( املووووؤرخ ٢٠١5)٢٢58(، و٢٠١5)٢٢5٤، و٢٠١٤كووووانون األول/ديسوووومرب   ١٧املووووؤرخ 

بالوودول األعضوواء أن بووو ل نووداءات  ويهيووب(، ٢٠١6)٢٢68، و٢٠١5كووانون األول/ديسوومرب 
 األمم املتحدة بويال  كامال ؛ 

ه جموال دعوم  ٢٠١3رات الدوليوة منوذ عوام بالتقودم الوذي أحر توه املوؤب يرحب -٤٧ 
اجلمهوريووة العربيووة السووورية واملنطقووة ه مدينووة الكويووت ولنوودن، ومبووادرة االحتوواد األورو  واململكووة 

الئوومالية، والكويووت وقطوور، وأملانيووا، والنووروي  واألمووم املتحوودة  آيرلنووداو املتحوودة لربيطانيووا العفمووى 
هبوودل تقيوويم التقوودم احملوور  ه  ٢٠١٧نيسووان/أبريل  5وم الستضووافة مووؤبر متابعووة ه بروكسوويل يوو

تنفيذ االلتزامات املتعهَّد هبا ه مؤبر لنودن وجتديود الت كيود وحتديود الودعم اإللواه لالحتياجوات 
اإلنسوووانية الفوريوووة واالحتياجوووات اإلمناويوووة الطويلوووة األجووول ه اجلمهوريوووة العربيوووة السوووورية واملنطقوووة 

 ادثات األ رال السورية ه جني  بقيادة األمم املتحدة؛وتعزيز الدعم الدو  حمل
مجيووووع أعضوووواء اوتمووووع الوووودو  إىل االسووووت ابة بسوووورعة للنووووداءات  دعوتووووه جيوووودد -٤8 

والوفوواء التووام جبميووع التعهوودات، مبووا ه ذلووف التعهوودات متعووددة  ٢٠١٧اإلنسووانية السووورية لعووام 
 السنوات، ال  أعلنت ه مؤبر لندن؛
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بالتدابري والسياسات الو  اختوذهتا البلودان مون خوارج املنطقوة ملسواعدة  علما   ي   -٤9 
الالجئووني السوووريني واستضووافتهم، ويئوو عها علووى بووذل املزيوود، كمووا يئوو ع دوال  أخوورا موون خووارج 
املنطقووة علووى النفوور ه تنفيووذ توودابري وسياسووات لاثلووة، وذلووف أيضووا  هبوودل توووفري احلمايووة واملسوواعدة 

 جئني السوريني؛ اإلنسانية لال
أْن ال حووول للنوووزار ه اجلمهوريوووة العربيوووة السوووورية سووووا احلووول  يؤكووود مووون جديووود -5٠ 

السلم ، و ص أ رال النوزار علوى االمتنوار عون القيوام ب عموال مون شو  ا أن تسوهم ه اسوتمرار 
تووودهور حالوووة حقووووق اإلنسوووان والولوووعني األمووو  واإلنسوووا ، وذلوووف هبووودل التوفووول إىل عمليوووة 

( ٢٠١5)٢٢5٤ال سياس  حقيق  تستند إىل بيوان جنيو  وتتسو  موع قوراري جملوس األمون انتق
(، وتله تطلعات الئعب السوري املئروعة إىل دولة مدنية ودكقرا ية وتعددية ٢٠١6)٢٢68و

 يتمتع فيها املوا نون كافة باملساواة بغض النفر عن نور اجلنس أو الدين أو العرق؛
ع األ ورال ب قةوى سورعة علوى تنفيوذ بيوان جنيو  مجلوة  ب ن يعمل مجيو يطالب -5١ 

وتفةوويال ، وذلووف بوسوواول منهووا تئووكيل هيئووة حكووم انتقووا ، علووى أسوواس توووافق ، بث وول اجلميووع 
 وتتمتع بةالحيات تنفيذية كاملة وتضمن ه الوقت نفسه استمرار املؤسسات احلكومية؛

ا الئوووفوية إىل مجيوووع هيئوووات حتويووول مجيوووع تقوووارير جلنوووة التحقيووو  وحتوووديثاهت يقووورر -5٢ 
األموووم املتحووودة املعنيوووة، ويوفووو  بووو ن تقووودم اجلمعيوووة  العاموووة التقوووارير إىل جملوووس األمووون كووو  يتخوووذ 
اإلجراء املناسب، ويعر   عن تقديره لل  نة علوى اإلحا وات الو  قود متها ألعضواء جملوس األمون، 

 ويوف  مبوافلة تقدمي اإلحا ات ه املستقبل؛ 
 أن يبق  املس لة قيد نفره. أيضا   يقرر -53 
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عضوا عن التةوويت.  ١3أفوات وامتنار  ٧فوتا مقابل  ٢٧]اعتمد بتةويت مس ل ب  لبية 
 وكانت نتي ة التةويت على النحو التا :

 املؤيدون: 
 ،بل يكوا ،الربتغال ،الربا يل ،بارا واي ،اإلمارات العربية املتحدة ،أملانيا ،ألبانيا
 ،سوولوفينيا ،السوولفادور ،روانوودا ،جورجيووا ،مجهوريووة كوريووا ،تو ووو ،بوتسوووانا ،بنمووا

 ،اململكوووة العربيووة السوووعودية ،التفيووا ،كوووت ديفووووار ،كرواتيوووا ،قطوور ، انوووا ،سويسوورا
الواليووات  ،هولنوودا ،هنغاريووا ،الئوومالية آيرلنوودااململكووة املتحوودة لربيطانيووا العفمووى و 

 اليابان ،املتحدة األمريكية
 املعارلون: 

فنوووووزويال  ،العوووووراق ،الةووووني ،املتعوووووددة القوميوووووات( -بوليفيوووووا )دولووووة  ،بورونوووودي
 كوبا ،قري يزستان ،البوليفارية( - )مجهورية

 املمتنعون عن التةويت: 
 ،الفلبووووني ،جنووووو  أفريقيووووا ،تووووونس ،بوووونغالدي، ،إندونيسوووويا ،إكوووووادور ،إثيوبيووووا
 [.اهلند ،ني رييا ،منغوليا ،مةر ،كينيا ،الكونغو

    


