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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 البند 4 من جدول األعمال

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *إيطال بببا، *آيسبببلندا، *يرلنبببداآ، *أوكران بببا، *أنبببدورا، أملان بببا، *أسبببيال ا، *إسبببيان ا، *األردن  
مجهوريببة ، مجهوريببة كببورا، *اجليببا األسببود، *تشبب ك ا، *ترك ببا، *بلغببارا، *بلج كبباالربتغببا ، 
، قطببببر، *سنلنببببدا، *سرنسببببا، سببببلوس ن ا، *جورج ببببا، ورومان ببببا، *ال وغوسببببالس ة سببببابقا  مقببببدون ا 
، اململكببة البرب ببة *ملبدي ، *املغببر ، *مالطببة، *ل ختنشبتاي ، *لكسببمرب ، التف ببا، *الكويب 

، *النببببروي ، *موانكببببويرلنببببدا الشببببمال ة، آان ببببا البومبببب  و اململكببببة املتلببببدة لربيطالسبببببودية، 
 : مشروع قرارلدة األمريك ةولندا، الوالات املته

 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية البرب ة السورية .../٣٦  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
 ،مجيع قراراته السابقة املتعلقة ابجلمهورية العربية السورية وإذ يؤكد من جديد 
التزامددده القدددوا اباحدددرتال الدامددده لسددديارة اجلمهوريدددة العربيدددة  وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد أي دددا   

 السورية واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
 ،السلطات السورية بتحمه مسؤوليتها عن محاية السدان السوريني وإذ يطالب 
إىل التزال أطراف النزاع ابختاذ مجيع ااحتياطات املمدندة لتنندب ال درر الد ا  وإذ يشري 

طبيدة، رس واملرافق اللك املداذلحق ابملدنيني واألعيان املدنية أو التقليه منه إىل أرىن حد، مبا يف ي
ا عدميددددة أو جعلهدددد وحظددددر مهامجددددة أو تدددددمري األعيددددان الددددس ا  ددددي عنهددددا لبقددددا  السدددددان املدددددنيني
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ان وااسددددتهداف العشددددوائع أو املتعمددددد التددددداور احلطددددري قالددددة حقددددوق اإلنسدددد وإذ يدددددين 
للمدنيني، ما يشده انتهاكا  للقانون الدويل اإلنساين، ويدين أعمدال العندا الدس تدؤجلت التدوترات 

 الطائفية،
، الد ين ا يزالدون إزا  حالة النسا  واألطفال واملشررين راخليدا   وإذ يعرب عن ابلغ القلق 

 للعنا، ضمن الفئات األكثر تعرضا  
أن اقه املستدال الوحيد للندزاع الدراان يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية  يؤكد من جديدوإذ  

إمنددا يدددون عددن طريددق عمليددة سياسددية جامعددة بقيددارة سددورية وإشددراف سددورا،  دد  رعايددة األمددم 
أقدره جملدس األمدن علد  ودو مدا  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠إىل بيان جنيا املؤرخ  املتحدة، استنارا  

  ١٨( املدددددؤرخ ٢٠١5)٢٢54، و٢٠١٣أيلول/سدددددبتمرب  ٢٧رخ ( املدددددؤ ٢٠١٣)٢١١٨ يف قراراتددددده
والبيددددا ت  ٢٠١6شددددباا/فرباير  ٢6( املددددؤرخ ٢٠١6)٢٢6٨، و٢٠١5كددددانون األول/ريسددددمرب 

 ذات الصلة الصاررة عن الفريق الدويل لدعم سوراي،
إىل وث احلددداأل ل مدددني العدددال عدددن رعمددده الدامددده للنهدددور الدددس يبددد هلا املبعددد وإذ يعدددرب 
بيددددان جنيددددا وقددددرار جملددددس مددددن أجدددده تيسددددري إجددددرا  عمليددددة جامعددددة بقيددددارة سددددورية وفقددددا  ل سددددوراي
(، هبدددددددف إقامددددددة حيدددددددم ذا مصددددددداقية يشددددددمه اجلميددددددع وا يقددددددول علدددددد  ٢٠١5)٢٢54 األمددددددن

الطائفية، وفقا  للواثئق املشار إليها أعاله، وحيث املبعوث احلاأل عل  مواصدلة رفدع األطدراف إىل 
 نتقال سياسع،التفاوض بشأن ا

 كددددددددددددانون األول/  ٣١ ( املددددددددددددؤرخ٢٠١6)٢٣٣6بقددددددددددددرار جملددددددددددددس األمددددددددددددن  وإذ يرحلددددددددددددب 
، ويدددعم اجلهددور الددس تبدد هلا تركيددا واا ددار الروسددع مددن أجدده اقددد مددن مسددتوايت ٢٠١6 ريسددمرب

إرسدددا  وقدددا إطدددالق الندددار املعلدددن العندددا يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية عدددن طريدددق املسددداعدة يف 
 ،٢٠١6ول/ريسمرب األكانون   ٢٩ يف

كدده اجلهددور الراميددة إىل اقددد مددن العنددا يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، ويشددري   وإذ يدددعم 
املباررة اجلارية إلجيار مناطق لتخفيدا التدوتر يف اجلمهوريدة تستمر إىل حماراثت أستانة، وأيمه أن 

 يف اقد من العنا عل  وو مستدال،يف املسامهة العربية السورية 
مجيددع األطددراف بوقددا إطددالق النددار يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية يف الوفددا   يطالددب وإذ 

، علددد  ا أع دددا  الفريدددق الددددويل لددددعم سدددورايابلتزاماهتدددا، وحيدددث مجيدددع الددددول األع دددا ، وا سددديم
اسدددتخدال نفوذادددا لددددل األطدددراف لدفالدددة تنفيددد  وقدددا إطدددالق الندددار، ورعدددم اجلهدددور الراميدددة إىل 

إطدالق الندار وإءدا  اانتهاكدات، وادو أمدر ا  دي عنده مدن أجده التوصده إىل حده استدامة وقا 
سياسدددع للندددزاع يف اجلمهوريددددة العربيدددة السددددورية وإءدددا  اانتهاكدددات واحلروقددددات املنهنيدددة والواسددددعة 

 النطاق واجلسيمة ققوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين،
الدد ا  ٢٠١4متوز/يوليدده  ١4( املددؤرخ ٢٠١4)٢١65إىل قددرار جملددس األمددن  وإذ يشددري 

يطلددب إىل مجيددع أطددراف النددزاع يف سددوراي أن تتدديص إمدانيددة إيصددال املسدداعدات اإلنسددانية بصددورة 
فورية ورون عوائق، ويشدر عل  أن اقرمان التعسفع مدن وصدول املسداعدات اإلنسدانية، وحرمدان 

ا يف ذلددك تعمددد عرقلددة وصددول إمدددارات املدددنيني مددن مددوار ومسدداعدات ا  ددي عنهددا لبقددائهم، مبدد
 اإل اثة مثه املعونة الغ ائية واللوازل الطبية املنق ة للحياة، قد يشده جرمية حرب،
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إىل بيدا ت األمدني العدال ومفدوض األمدم املتحددة السدامع ققدوق اإلنسدان الدس  وإذ يشري 
  السورية،رجَّح  وقوع جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب يف اجلمهورية العربية 

إىل أن اهلنمات املتعمدة عل  املددنيني واألعيدان املدنيدة، مثده املددارس  وإذ يشري ك لك 
 عن املرافق الطبية واملوظفني الطبيني، قد تشده جرائم حرب، واملرافق التعليمية، ف ال  

مددددن أن ااعتدددددا ات علدددد  أفددددرار احلدددددمات الطبيددددة والصددددحية،  وإذ يسدددداوره ابلددددغ القلددددق 
نقلهددددم ومعددددداهتم، وعلدددد  املستشددددفيات وسددددائر املرافددددق الطبيددددة تددددؤرا إىل عواقددددب طويلددددة  ووسددددائه

األمدددد، مبدددا يف ذلدددك احلسدددائر يف األرواب واملعدددا ة البشدددرية، وإضدددعاف قددددرة الدددنظم الصدددحية علددد  
 تقدمي احلدمات األساسية إلنقاذ األرواب وتف ع إىل انتداس النهوض ابحلدمات الصحة،

إزا  ااسدددتنتاجات الدددس خلصددد  إليهدددا جلندددة التحقيدددق الدوليدددة  قلقدددهوإذ يعدددرب عدددن ابلدددغ  
 املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية السورية،

 عن استيائه من عدل تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقيق، وإذ يعرب 
ابجلهددددور الددددس ا ينفددددك يبدددد هلا املدددددافعون عددددن حقددددوق اإلنسددددان الناشددددطون يف  وإذ ينددددوه 
العربيددة السددورية مددن أجدده توثيددق انتهاكددات وخروقددات القددانون الدددويل ققددوق اإلنسددان  اجلمهوريددة

 ،ر م شدة ما حيِدق هبم من خماطروانتهاكات القانون الدويل اإلنساين، 
جبميع الدول األع ا ، ا سيما أع ا  الفريدق الددويل لددعم سدوراي، أن  يهيب -١ 

مدن أجده التوصده إىل حده سياسدع للندزاع السدورا،  يهيئوا الظروف الس تعزز استمرار املفاوضات
برعاية مدتب األمم املتحدة يف جنيا، من خالل العمه عل  تعزيز وقدا إطدالق الندار يف مجيدع 
أوا  البلد، والتمدن مدن الوصدول الدامده والفدورا والمدن للمسداعدات اإلنسدانية، والتوصده إىل 

هاكددددات واحلروقددددات املنهنيددددة والواسددددعة النطدددداق اإلفددددرا  عددددن اإتنددددزين، إذ ا ميدددددن إءددددا  اانت
واجلسيمة للقانون الدويل ققوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنسداين إا مدن خدالل حده 

 سياسع رائم للنزاع؛
بعمه جلندة التحقيدق الدوليدة املسدتقلة املعنيدة ابجلمهوريدة العربيدة السدورية،  يرحب -٢ 

، ٢٠١١آب/أ سدطس  ٢٣، املدؤرخ ١٧/١-مبوجدب قدراره رإ الس أنشأاا جملس حقوق اإلنسدان
للتحقيدددق يف مجيدددع اانتهاكدددات واحلروقدددات املزعومدددة للقدددانون الددددويل ققدددوق اإلنسدددان منددد  آذار/ 

يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، وإلثبددات الوقددائع والظددروف، ولدددعم اجلهددور املب ولددة  ٢٠١١مددارس 
انتهاكددات، مبددن فدديهم مددن قددد يدددون مسددؤوا  عددن مددن أجدده ضددمان مسددا لة مددرتدو احلروقددات وا

ارتداب جرائم ضد اإلنسانية، ويشري إىل أمهية عمه جلنة التحقيدق واملعلومدات الدس مجعتهدا رعمدا  
جلهدددور املسدددا لة يف املسدددتقبه، ا سددديما املعلومدددات املتعلقدددة ابألشدددخاأل الددد ين يددددع  انتهددداكهم 

 للقانون الدويل؛
ابلتعداون التدال مدع جملدس حقدوق اإلنسدان ومدع جلندة  السدلطات السدورية يطالب -٣ 

التحقيددددق عددددن طريددددق السددددماب هلددددا ابلدددددخول الدامدددده فددددورا  وبددددال قيددددور أو عوائددددق إىل مجيددددع أوددددا  
 اجلمهورية العربية السورية؛ 

بشدددددة اسددددتمرار اانتهاكددددات والتندددداوزات املنهنيددددة واجلسدددديمة والواسددددعة  يدددددين -4 
النطاق ققوق اإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين الس ترتدبهدا السدلطات السدورية 
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وامليليشيات التابعة هلا، مبا يف ذلك املقاتلون اإلراابيون األجانب واملنظمدات األجنبيدة الدس تقاتده 
لطات السدددورية، وا سددديما حدددزب  ، ويعدددِرب عدددن ابلدددغ القلدددق ألن مشددداركتهم تزيدددد قسددداب السددد

الوضددع املتددداور يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية سددو ا ، مبددا يف ذلددك وضددع حقددوق اإلنسددان والوضددع 
 اإلنساين، مع ما ل لك من أتثري سلو خطري عل  املنطقة؛

العنددددا الددددس يرتدبهددددا يف حددددق  األعمددددالر اإلراابيددددة وأعمددددال يدددددين بشدددددة أي ددددا   -5 
 ريمهددا مددن  نصددرة، أواملدددنيني مددا يسددم  الدولددة اإلسددالمية يف العددراق والشددال )راعدد (، وجبهددة ال
 نهنيددة والواسددعةيمة واملاملنظمددات اإلراابيددة الددس حدددراا جملددس األمددن، واسددتمرارر انتهاكاهتددا اجلسدد

مدن جديدد أنده  ين، ويؤكددالددويل اإلنسداالنطاق للقانون الدويل ققوق اإلنسان وانتهاكها القدانون 
لدولدددة ا  تنظددديم ا جيدددوز وا ينبغدددع ربددد  اإلراددداب، ومدددن ضدددمنه األفعدددال الدددس يرتدبهدددا مدددا يسدددم
في  ية التنعل  أمه اإلسالمية يف العراق والشال )راع (، أبا رين أو جنسية أو ح ارة، ويشدر

 ؛٢٠١4آب/أ سطس  ١5( املؤرخ ٢٠١4)٢١٧٠التال لقرار جملس األمن 
أبشد العبارات اانتهاكات اجلسيمة واملنهنية ققوق النسا  واألطفال عل   يدين -6 

لفتيددددات لنسدددا  واايدددد مدددا يسددددم  الدولدددة اإلسدددالمية يف العددددراق والشدددال )راعددد (، ا سدددديما اسدددرتقاق 
 واختطافهم؛ ام قسرا  طفال وجتنيدوااعتدا  عليهن واستغالهلن جنسيا  وك لك ااختفا  القسرا ل 

مجيدددددع انتهاكدددددات وخروقدددددات القدددددانون الددددددويل ققدددددوق اإلنسدددددان ومجيدددددع  يددددددين -٧ 
تلددك املرتدبددة  ا يف ذلددكانتهاكددات القددانون الدددويل اإلنسدداين الددس ترتدبهددا مجيددع أطددراف النددزاع، مبدد

 ضد النسا  واألطفال واألشخاأل ذوا اإلعاقة؛
ة وحلفاؤاددا، علدد  عدددل مجيددع أطددراف النددزاع، ا سدديما السددلطات السددوري حيددث -٨ 

 ركبدات واألطقدمرافدق واملشن انمات عشوائية عل  السدان املدنيني واملرافق املدنية، مبا يشمه امل
امتثدددال اراف علددد  مجيدددع األطددد أي دددا  الطبيدددة واملددددارس والعددداملني يف األنشدددطة اإلنسدددانية، وحيدددث 
 سان؛وق اإلنويل ققالتزاماهتا مبوجب القانون اإلنساين الدويل واحرتال القانون الد

بشدددة مجيددع ااعتدددا ات علدد  أفددرار احلدددمات الطبيددة والصددحية، ووسددائه  يددين -٩ 
لعواقددب ايائه مددن نقلهددم ومعددداهتم، وكدد لك املستشددفيات وسددائر املرافددق الطبيددة، ويعددرب عددن اسددت
 رية؛بية السو رية العر الطويلة األجه هل ه اهلنمات عل  السدان ونظم الرعاية الصحية يف اجلمهو 

اهلنمات عل  املستشفيات واألعيدان املدنيدة، مثده املددارس،  بشدة أي ا   يدين -١٠ 
، وحيث السلطات السورية عل  اامتناع عن األعمال الس تعيدق (١)الس أبلغ  عنها جلنة التحقيق

 ال ا يدتسع أمهية حيوية قمايتهم وتنشئتهم؛ وصول األطفال إىل التعليم، األمر 
إزا  النتددائت الددس توصددل  إليهددا جلنددة التحقيددق يف تقريراددا  ابلددغ قلقددهيعددرب عددن  -١١ 

نصددا لددب يف الحبشددأن مدينددة حلددب، مبددا يف ذلددك النتددائت الددس تشددري إىل أن اهلنددول علدد  شددرق 
قدوق اإلنسدان قانطول عل  انتهاكات وخروقات جسيمة للقدانون الددويل  ٢٠١6الثاين من عال 

تلددددك  للننددددة أنين مددددن جانددددب مجيددددع أطددددراف النددددزاع، وتددددرل اوانتهاكددددات للقددددانون الدددددويل اإلنسددددا
ية ات السدور اانتهاكات شدل  جدرائم حدرب يف كثدري مدن اقداات، ا سديما مدن جاندب السدلط

 وحلفائها، مبا يف ذلك اهلنول عل  أورل الدربل؛
__________ 

 .A/HRC/34/CRP.3و A/HRC/34/64 انظر (١)
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مجيع أطراف النزاع عل  العمه ابلتوصديات الدس قددمتها جلندة التحقيدق يف  حيث -١٢ 
مبددا يف ذلددك ضددرورة اامتثددال التزاماهتددا مبوجددب القددانون الدددويل ققددوق اإلنسددان والقددانون تقريراددا، 

 الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك اامتناع عن شن انمات عشوائية و ري متناسبة؛
انتشددار رارسددة ااختفددا  القسددرا وااحتندداز التعسددفع واسددتخدال  بقددوة يدددين -١٣ 

عاملددة، وا سدديما يف مرافددق ااحتندداز الددس تددديراا السددلطات العنددا اجلنسددع والتعدد يب وإسددا ة امل
السددورية، مبددا يف ذلددك األفعددال املشددار إليهددا يف تقددارير جلنددة التحقيددق، وتلددك املبيَّنددة يف األرلددة الددس 

، ويشدري إىل أن اد ه األعمدال قدد تشدده انتهاكدات ٢٠١4قدمها "قيصر" يف كانون الثاين/يناير 
  ققوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين؛أو خروقات للقانون الدويل

ما أفيد به من قته للمحتندزين يف مرافدق املخدابرات العسددرية  يدين بقوة أي ا   -١4 
 ٢١5السددورية، ا سدديما يف مرفددق ااحتندداز املوجددور يف مطددار املددزة، ويف فددروع األمددن العسدددرا 

قتددددده للمحتندددددزين يف املستشدددددفيات ، ف دددددال  عمدددددا أفيدددددد بددددده مدددددن ٢٩١و ٢4٨و ٢٣5و ٢٢٧و
العسددددرية، مبدددا يف ذلدددك مستشدددفيا تشدددرين وحرسدددتا، ويعدددرب عدددن قلقددده العميدددق إزا  التقدددارير الدددس 
 أفارت ابستخدال النظال حمرقة رفات إلخفا  القته اجلماعع للسننا  يف جممع سنن صيد اي؛

ابلسددددددددلطات السددددددددورية ومجيددددددددع أطددددددددراف النددددددددزاع األخددددددددرل أن ت ددددددددمن يهيددددددددب  -١5 
 ٢٠١4شددددددددددباا/فرباير  ٢٢( املددددددددددؤرخ ٢٠١4)٢١٣٩الفعددددددددددال لقددددددددددرار جملددددددددددس األمددددددددددن  يدددددددددد لتنفا

(، وأن تعمددددده علددددد  وجددددده احلصدددددوأل علددددد  وقدددددا ااحتنددددداز التعسدددددفع ٢٠١5)٢٢54 وقدددددراره
للمدددددنيني وتعدددد يبهم يف اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية، وا سدددديما يف السددددنون ومرافددددق ااحتندددداز، 

مدددا طالدددب بددده ا لدددس يف ووقدددا عمليدددات احلطدددا وااختطددداف وااختفدددا  القسدددرا، علددد  ودددو 
 (؛٢٠١4)٢١٣٩ قراره

 حلدمات الطبية يف مجيع السنون ومرافق ااحتناز؛اقرمان من ا يدين -١6 
مددددا يسددددببه التعدددد يب وإسددددا ة املعاملددددة، مبددددا يف ذلددددك ااعتدددددا  اجلنسددددع  يدددددر  -١٧ 

 والعنا، من ضرر رائم يلحق ابل حااي وأسرام؛
إىل السددددماب هليئددددات الرصددددد الدوليددددة املناسددددبة ابلوصددددول فددددورا  إىل مجيددددع  يدددددعو -١٨ 

جدددب لددده، كمدددا يددددعو السدددلطات السدددورية إىل نشدددر قائمدددة جبميدددع مرافدددق اإتندددزين رون قيدددد ا مو 
 ااحتناز؛
جبميددددع أطددددراف النددددزاع وضددددع حددددد إلسددددا ة معاملددددة اإتنددددزين وتعدددد يبهم  يهيددددب -١٩ 

 وإاتحة وصول مجيع اإتنزين إىل احلدمات الطبية؛
ابإلفدددرا  الفدددورا عدددن مجيدددع األشدددخاأل اإتندددزين تعسدددفا ، مبدددن فددديهم  يطالدددب -٢٠ 

نسددا  واألطفددال واملدددافعون عددن حقددوق اإلنسددان ومقدددمو املعونددة اإلنسددانية، واملوظفددون الطبيددون ال
 والصحفيون؛

بقددرار جملددس األمددن الدد ا يددنق علدد  أا تقددول اجلمهوريددة العربيددة السددورية  يدد كلر -٢١ 
زينهدا ابستخدال األسلحة الديميائية أو استحدداثها أو إنتاجها أو حيازهتا أبا طريقة أخدرل أو خت

أو ااحتفاظ هبا أو نقلها، بصورة مباشرة أو  ري مباشرة، إىل رول أخرل أو إىل جهات مدن  دري 
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، ويعددرب، طبقدا  لقددرار ا لددس، عدن اقتناعدده القدوا بوجددوب حماسددبة األفدرار املسددؤولني عددن (٢)الددول
 استخدال األسلحة الديميائية يف اجلمهورية العربية السورية؛ 

 4إزا  اسددتخدال  دداز السددارين يف خددان شدديخون يف  ق الشددديديعددرب عددن القلدد -٢٢ 
لدربيدددس يف واسدددتخدال احلدددررل ا قتيددده، ١٠٠، مدددا أسدددفر عدددن وقدددوع حدددوايل ٢٠١٧نيسدددان/أبريه 

لحة ، علدددد  وددددو مددددا خلصدددد  إليدددده منظمددددة حظددددر األسدددد٢٠١6أيلول/سددددبتمرب  ١6حددددو  يف  أل
لتحقيدددق بددده آليدددة ااقدددوارث مدددن قالديميائيدددة، ويتطلدددع إىل اقصدددول علددد  نتدددائت التحقيدددق يف اددد ه 
 املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الديميائية واألمم املتحدة؛

 ٢٠١٧أيلول/سددبتمرب  6إىل تقريدر جلندة التحقيددق الصدارر يف  يشدري ببدالغ القلددق -٢٣ 
الدد ا حدددر أن القددوات اجلويددة السددورية اددع اجلهددة املسددؤولة عددن اهلنددول بغدداز السددارين علدد  خددان 

 ؛(٣)٢٠١٧يسان/أبريه ن 4شيخون يف 
إزا  التقدددارير املقدمدددة مدددن األماندددة الفنيدددة ملنظمدددة حظدددر  يعدددرب عدددن ابلدددغ القلدددق -٢4 

، الدددس جدددا  ٢٠١٧ومتوز/يوليددده  ٢٠١٧وآذار/مدددارس  ٢٠١6األسدددلحة الديميائيدددة يف متوز/يوليددده 
هدددا ر جم بشدددأن بفيهدددا أن األماندددة الفنيدددة ن تدددتمدن مدددن التحقدددق مدددن رقدددة واكتمدددال إعدددالن سدددوراي

ملنظمدة مدن أجده امده مدع ال سلحة الديميائية، ويددعو اجلمهوريدة العربيدة السدورية إىل التعداون الد
 ا؛زايرة توضيص ما تبق  من ثغرات وعدل اتساق وتباين يف اإلعالن املتعلق هب

بتقريدددرا آليدددة التحقيدددق املشدددرتكة بدددني منظمدددة حظدددر األسدددلحة الديميائيدددة  يددد كلر -٢5 
، ويعدرب عدن (4)٢٠١6تشدرين األول/أكتدوبر  ٢١آب/أ سدطس و ٢4ؤرخني واألمم املتحددة، املد

ابلددغ القلددق إزا  مددا ورر فيهمددا مددن اسددتنتاجات مفاراددا أن القددوات املسددلحة السددورية مسددؤولة عددن 
يف  -اسددددتخدال أسددددلحة كيميائيددددة )الدلددددور( يف ثددددالث انمددددات يف اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية 

وأن مدا يسدم  الدولدة اإلسدالمية يف  - ٢٠١5يف عدال  وقميناس وسدرمني ٢٠١4تلمنس يف عال 
العدراق والشدال )راعد ( مسدؤولة عدن اندول واحدد بغداز احلدررل يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، يف 

 ؛ ٢٠١5مارع عال 
أبشددد العبددارات املمدنددة اسددتخدال األسددلحة الديميائيددة يف اجلمهوريددة العربيددة  يدددين -٢6 

ائيدة واألمدم لحة الديميآليدة التحقيدق املشدرتكة بدني منظمدة حظدر األسدبده السورية، عل  وو مدا أفدارت 
وقدرارات  (٢٠١٣)٢١١٨ديميائيدة، وقدرار جملدس األمدن املتحدة، وادو مدا ينتهدك اتفاقيدة األسدلحة ال

دال األسدلحة ، ف دال  عدن اسدتخEC-M-33/DEC.1ا لس التنفي ا للمنظمة، مبا يف ذلدك القدرار 
 عدرب عدن اقتناعدهتخدال، ويمع املعايري والقواعد الدولية ملدافحدة اد ا ااسدالديميائية مبا يتعارض 

 القوا بوجوب حماسبة األفرار املسؤولني عن استخدال األسلحة الديميائية؛
مجيددع األطددراف الددس حدددرت تقدداريري آليددة التحقيددق املشددرتكة بددني منظمددة  يطالددب -٢٧ 

سدددامة أسدددلحة  يائيدددة اليف اختددداذ املدددوار الديم حظدددر األسدددلحة الديميائيدددة واألمدددم املتحددددة ضدددلوعرها
 ابلدا فورا  عن مواصلة استخدامها؛

__________ 

  .(٢٠١5)٢٢٣5انظر قرار جملس األمن  (٢)

  .A/HRC/36/55انظر  (٣)

 .S/2016/888و S/2016/738/Rev.1انظر  (4)
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بشدددددة أا اسددددتخدال لتنويددددع املدددددنيني كأسددددلوب مددددن أسدددداليب القتددددال،  يدددددين -٢٨ 
 وفرض أا حصار عل  السدان املدنيني؛

مدددا تفيدددد بددده التقدددارير مدددن تشدددريد قسدددرا للسددددان يف اجلمهوريدددة العربيدددة  يددددين -٢٩ 
السددددورية، ومددددا ينشددددأ عددددن ذلددددك مددددن آاثر مفزعددددة متددددس الرتكيبددددة السدددددانية للبلددددد، ويهيددددب جبميددددع 
األطددراف املعنيددة أن تدددا فددورا  عددن مجيددع األنشددطة الددس تسددبب ادد ه األعمددال، مبددا يف ذلددك أا 

 رائم ضد اإلنسانية؛أنشطة ميدن أن تعدل جرائم حرب وج
اسددتخدال السددلطات السددورية العشددوائع ل سددلحة الثقيلددة والقصددا  يدددين أي ددا   -٣٠ 

اجلددوا، مبددا يف ذلددك الدد خائر العنقوريددة واألسددلحة اقارقددة والقدد ائا التسدديارية والرباميدده املتفنددرة، 
دنيني واهلياكده املدو  املرافدق الطبيدة واملدوظفني الطبيدني ويدعو إىل وقا فورا جلميدع اهلنمدات علد 

 ؛ذلك مرافق نقه املدنيني واملرافق التعليمة األساسية املدنية، مبا يف
مسددا لة املسددؤولني عددن عمليددات القتدده  ددري املشددروع  تعزيددزعلدد  ضددرورة  يشدددلر -٣١ 

للمدنيني، ويشدلر أي ا  عل  أمهية حماسبة املسؤولني عن مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنسداين 
 القانون الدويل ققوق اإلنسان؛مجيع انتهاكات وخروقات و 

ارتددداب العنددا يف حددق أا شددخق علدد  أسدداس انتمائدده الدددي   بشدددة يدددين -٣٢ 
، مبا يف ذلك ااستخدال العشوائع للسديارات املفخخدة والتفندريات اانتحاريدة والقناصدة اإلث  أو

 ؛ وأخ  الراائن
ه اإلجدرا ات املالئمدة قمايدة املددنيني، مبدن أبن ترتخ  مجيع األطراف كد يطالب -٣٣ 

فيهم أفرار اجلماعات اإلثنية والدينية وامل ابية، ويشدر يف ا ا الصدر عل  أن املسدؤولية الرئيسدية 
 عن محاية السدان السوريني تقع عل  عاتق السلطات السورية؛

 ال دددددددرر والددددددددمار اللددددددد ين ققدددددددا ابلدددددددرتاث الثقدددددددايف للنمهوريدددددددة بشددددددددة يددددددددين -٣4 
، وعمليدددات النهدددب والتهريدددب وحلدددب سددديما تددددمري الدددرتاث الثقدددايف يف تددددمر السدددورية، ا العربيدددة

( ٢٠١5)٢١٩٩املنظلمددة للممتلدددات الثقافيددة السددورية، وفددق مددا أوضددحه جملددس األمددن يف قددراره 
 ؛٢٠١5شباا/فرباير  ١٢املؤرخ 

م حدرب، ويشددر أن اهلنمات املتعمدة ضدد الاثر التارييدة قدد تيعددل جدرائ يؤكد -٣5 
 عل  ضرورة تقدمي مرتدو ا ه اجلرائم إىل العدالة؛

اب تمددددع الدددددويل أن يدددددعم الدددددور القيددددارا للمددددرأة ومشدددداركتها الداملددددة  يهيددددب -٣6 
والفعلية يف مجيع اجلهور املب ولة، مبا فيها جهدور صدنع القدرار، يف سدبيه إجيدار حده سياسدع للندزاع 

( ٢٠٠٠)١٣٢5  النحددو الدد ا ارله جملددس األمددن يف قراراتدده يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، علدد
تشددددددددددرين األول/  ١٨( املددددددددددؤرخ ٢٠١٣)٢١٢٢، و٢٠٠٠تشددددددددددرين األول/أكتددددددددددوبر  ٣١ املددددددددددؤرخ
كدددانون   ٢١( املدددؤرخ ٢٠١6)٢٣٣٢(، و٢٠١6)٢٢6٨(، و٢٠١5)٢٢54، و٢٠١٣ أكتدددوبر

أة وا تمدع (، ويرحب مبشداركة ا لدس ااستشدارا للمدر ٢٠١6)٢٣٣6، و٢٠١6األول/ريسمرب 
السدلم الناجتدة  املدين يف اإاراثت الس تقورادا األمدم املتحددة، ل دمان أن تددون مجيدع جهدور بندا 

عدددددن ذلدددددك مراعيدددددة للمنظدددددور اجلنسددددداين وملدددددا للندددددزاع مدددددن أتثدددددري خمتلدددددا يف النسدددددا  والفتيدددددات ويف 
 احتياجاهتن ومصاقهن احلاصة؛
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ة الدوليدددة ادددو املسددداعدة يف وضدددع أبن الغدددرض مدددن إنشدددا  اإدمدددة اجلنائيددد يددد كلر -٣٧ 
حد لإلفالت من العقاب عل  اجلرائم الس تدخه ضدمن اختصداأل اإدمدة عنددما تعدزف الددول 

 أو تعنز عن التحقيق بصدق يف تلك اجلرائم أو عن مالحقة مرتدبيها ق ائيا ؛
ضدددرورة ضدددمان حماسدددبة مجيدددع املسدددؤولني عدددن انتهاكدددات القدددانون الددددويل  يؤكدددد -٣٨ 

اإلنسددداين أو عدددن انتهاكدددات وخروقدددات القدددانون الددددويل ققدددوق اإلنسدددان بواسدددطة آليدددات العدالدددة 
الدوليدددة، ويشددددر علددد  ضدددرورة اختددداذ اإلقليميدددة أو ة أو الوطنيددداجلنائيدددة املناسدددبة والعارلدددة واملسدددتقلة، 

بلددوه ادد ه الغايددة، مشددريا  إىل الدددور اهلددال الدد ا ميدددن أن تؤريدده اإدمددة خطددوات عمليددة يف سددبيه 
 اجلنائية الدولية يف ا ا الصدر؛

إبنشدددا  الليدددة الدوليددة اإايددددة واملسدددتقلة للمسدداعدة يف التحقيدددق بشدددأن  يرحلددب -٣٩ 
يدة العربيدة األشخاأل املسدؤولني عدن اجلدرائم األشدد خطدورة مبوجدب القدانون الددويل املرتدبدة يف اجلمهور 

 ٧١/٢4٨ومالحقدددددتهم ق دددددائيا ، عمدددددال  بقدددددرار اجلمعيدددددة العامدددددة  ٢٠١١السدددددورية منددددد  آذار/مدددددارس 
وايددة الليددة ويشدددلر علدد   وبتعيددني رئدديس الليددة مددؤخرا ، ،٢٠١6كددانون األول/ريسددمرب   ٢١ املددؤرخ

 ؛يف مجيع جوانب عملها التحقيق جلنةاملتمثلة يف التعاون الوثيق مع 
ل األع ددددددا  إىل تقدددددددمي رعددددددم فعددددددال إىل الليددددددة الدوليددددددة اإايدددددددة الدددددددو  يدددددددعو -4٠ 
، بوسددائه منهددا النظددر يف تقدددمي معلومددات وبيددا ت عددن اجلددرائم األشددد خطددورة  مبوجددب واملسددتقلة

 تشغيلها؛لإاتحة الوسائه املالية املناسبة إىل و  القانون الدويل املرتدبة يف اجلمهورية العربية السورية،
أندده ينبغددع للشددعب السددورا أن حيدددر، يف إطددار حددوار جددامع  ديددديؤكلددد مددن ج -4١ 

وذا مصدددددداقية، العمليدددددات والليدددددات املناسدددددبة لتحقيدددددق العدالدددددة واملصددددداقة، وإلظهدددددار اققيقدددددة، 
واإاسدددبة علددد  اانتهاكدددات واحلروقدددات اجلسددديمة للقدددانون الددددويل، وإلاتحدددة وسدددائه اجلدددرب وسدددبه 

  اانتصاف الفعالة لل حااي؛
عل  وجدوب أن تراعدع مجيدع اجلهدور الراميدة إىل إجيدار حده سدلمع للندزاع  ريشدل  -4٢ 

الدائر يف اجلمهورية العربية السورية أمهيةر ضمان املسا لة عدن اجلدرائم املرتدبدة يف البلدد مراعداة  اتمدة 
 ابعتبار ذلك شرطا  مسبقا  لتحقيق املصاقة والسالل املستدال؛

الدد ين يزيددد عدددرام علدد  سددتة شددررين راخليددا  امل بشددأن ييعددرب عددن ابلددغ القلددق -4٣ 
 املنطقدددةيف ماليدددني شدددخق والالجئدددني الددد ين يزيدددد عددددرام علددد  مليدددون ونصدددا مليدددون شدددخق 

دددب ابجلهدددور الدددس تبددد هلا البلددددان ا ددداورة  الفدددارلين مدددن العندددا يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، ويرحل
ااقتصدارية النامجدة عدن وجدور أعددار و  عيدةريني، وييقدر ابلعواقدب ااجتمااست افة الالجئدني السدو 

  فرية من الالجئني يف تلك البلدان؛
عن استيائه من تداور الوضع اإلنساين يف اجلمهورية العربية السورية، وحيثل  ييعرب -44 

ا تمدددع الددددويل علددد  تقددددمي الددددعم املدددايل العاجددده بغيدددة متددددني البلددددان امل ددديفة مدددن تلبيدددة احتياجدددات 
 السوريني اإلنسانية املتنامية، ويشدر يف الوق  ذاته عل  مبدأ تقاسم األعبا ؛الالجئني 
إزا  حمنة ما يقرب من أربعة ماليني ونصدا املليدون مدن  يعرب عن قلقه العميق -45 

السددوريني الدد ين يعيشددون يف مندداطق حماصددرة يصددعب الوصددول إليهددا يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، 
لغد  ررجدة حرجدة للغايدة ويتطلدب وضدعهم وصدول املسداعدات اإلنسدانية وال ين هلم احتياجدات ب

 إليهم عل  وو كامه وفورا وآمن؛
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السلطات السورية بتيسري وصول األمم املتحدة واجلهات العاملدة يف ا دال  يطالب -46 
ذلدددك اإلنسدداين وصددوا  كدددامال  وفددوراي  وآمنددا ، ويطالدددب مجيددع األطدددراف األخددرل يف النددزاع بعددددل عرقلددة 

الدس يصدعب اإتداجني، مبدا يف ذلدك يف املنداطق  مجيدعالوصول، مبا يدفه إيصال املعوندة اإلنسدانية إىل 
(، ٢٠١4)٢١65(، و٢٠١4)٢١٣٩واإاصدددددددرة، وفقدددددددا  لقدددددددرارات جملدددددددس األمدددددددن  الوصدددددددول إليهدددددددا

 (٢٠١5)٢٢5٨(، و٢٠١5)٢٢54، و٢٠١4كددانون األول/ريسددمرب   ١٧( املددؤرخ ٢٠١4)٢١٩١و
(، ويهيدددب ابلددددول األع دددا  أن متدددولل ٢٠١6)٢٢6٨، و٢٠١5ون األول/ريسدددمرب كدددان  ٢٢املدددؤرخ 

  ندا ات األمم املتحدة متويال  كامال ؛
إقدددال السددلطات السددورية علدد  إخددرا  معددو ت إنسددانية مددن قوافدده  يدددين بشدددة -4٧ 

ل مددم املتحدددة موافرددق عليهددا، مبددا يف ذلددك معددو ت وإمدددارات طبيددة موجهددة إىل سدددان يعيشددون 
 حالة من اليأس حيرموا من الغ ا  واملعونة الطبية وال رورايت اقيوية؛

رات الدوليدة املعقدورة بشدأن املدؤمت ٢٠١٣ابلتقدل ال ا أحرزته مند  عدال  يرحلب -4٨ 
قددد يف رعددم اجلمهوريددة العربيددة السددورية واملنطقددة يف مدينددة الدويدد  ولندددن، ومبددؤمتر املتابعددة الدد ا عي 

واست دددددافه اا دددددار األورو ، واململددددددة املتحددددددة لربيطانيدددددا  ٢٠١٧نيسدددددان/أبريه  5بروكسددددده يف 
جمدرا  رويت، واألمم املتحدة، ال ا أكلد العظم  وآيرلندا الشمالية، والدوي ، وقطر، وأملانيا، والن

الددددعم الددددويل للمحددداراثت الدددس جتدددرل بدددني األطدددراف السدددورية بقيدددارة األمدددم املتحددددة يف جنيدددا، 
مددددن روارات الددددواايت املتحدددددة روار باليددددني  سددددتةوأف دددد  إىل إعددددالن تربعددددات بلغدددد  قيمتهددددا 

الحتياجددددددات اإلنسددددددانية يف تلبيددددددة  ل ٢٠٢٠-٢٠١٨باليددددددني روار للفددددددرتة  ٣.٧، و٢٠١٧ لعددددددال
اجلمهورية العربية السورية واملنطقة، وجدلر االتدزال بددعم القددرة علد  التحمده يف ا تمعدات اإليدة 
امل دديفة ويف أوسدداا الالجئددني يف كدده مددن األررن، ولبنددان، وتركيددا، ومصددر، والعددراق، وشدددر علدد  

 ؛اإلنساين سان والقانون الدويلضرورة محاية املدنيني واحرتال القانون الدويل ققوق اإلن
رعوتدددده مجيددددع أع ددددا  ا تمددددع الدددددويل إىل ااسددددتنابة بسددددرعة للندددددا ات  جيدددددر -4٩ 

والوفا  التال جبميدع التربعدات املعلندة، مبدا يف ذلدك التربعدات  ٢٠١٧لعال  سورايتعلقة باإلنسانية امل
 ه؛نوات الس أيعلن  يف مؤمتر بروكساملتعدرة الس
ابلتدابري والسياسات الس اخت هتا بلدان من خدار  املنطقدة ملسداعدة  حيي  علما   -5٠ 

الدددول األخددرل مددن  أي ددا   يشددنعو الالجئددني السددوريني واست ددافتهم، ويشددنلعها علدد  بدد ل املزيددد، 
اقمايدددة واملسددداعدة  تدددوفريخدددار  املنطقدددة علددد  النظدددر يف تنفيددد  تددددابري وسياسدددات راثلدددة، هبددددف 

 ؛اإلنسانية لالجئني السوريني
أْن ا حدددده للنددددزاع يف اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية  ددددري اقدددده  يؤكددددد مددددن جديددددد -5١ 

، وحيث أطراف النزاع عل  اامتنداع عدن القيدال أبعمدال مدن شدأءا أن تسدهم يف اسدتمرار ياسعالس
تداور حالة حقوق اإلنسان والوضع األم  واإلنساين، هبدف التوصه إىل عملية انتقدال سياسدع 

( ٢٠١5)٢٢54حقيقددددددددددع تسددددددددددتند إىل بيددددددددددان جنيددددددددددا وتتسددددددددددق مددددددددددع قددددددددددرارا جملددددددددددس األمددددددددددن 
السورا املشروعة إىل رولة مدنية ورميقراطية وتعدريدة  (، وتلو تطلعات الشعب٢٠١6)٢٢6٨و

 بغض النظر عن نوع اجلنس أو الدين أو العرق؛ ابقماية املتساويةيتمتع فيها املواطنون كافة 
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تنفيد ا  عل  تنفي  بيدان جنيدا  بصورة عاجلةأبن تعمه مجيع األطراف  يطالب -5٢ 
لددد  أسددداس تدددوافقع، متثلددده اجلميدددع وتتمتدددع ، بوسدددائه منهدددا تشدددديه ايئدددة حددددم انتقدددايل، عشدددامال  

 بصالحيات تنفي ية كاملة وت من يف الوق  نفسه استمرار املؤسسات اقدومية؛
بشأن اسدتنتاجات جلندة التحقيدق، الدس خلصد  فيهدا إىل  يعرب عن قلق عميق -5٣ 

أن األطفددددال يف مجيددددع مندددداطق اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية معرضددددون بصددددورة  ددددري متناسددددبة للعنددددا 
وااعتددددا ، وأن األطفدددال يتعرضدددون نتيندددة لددد لك لالعتددددا ات الدددس تسدددتهدف املددددنيني، ولعددددل 

 جنور؛إمدانية اقصول عل  التعليم، وللتننيد كأطفال 
أن يعقد، يف رورته السدابعة والثالثدني، ابلتشداور مدع جلندة التحقيدق، حلقدة  يقرر -54 

نقددا  رفيعددة املسددتول بشددأن انتهاكددات حقددوق اإلنسددان ل طفددال يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، 
تركدددددددز  ديددددددددا  علددددددد  ااعتددددددددا ات علددددددد  األطفدددددددال، مبدددددددا يف ذلدددددددك ااعتددددددددا ات علددددددد  املددددددددارس 

منع وصول املساعدات اإلنسدانية، وعلد  إرا  الشدهور بشدهاراهتم وااسدتماع إىل واملستشفيات و 
األصوات السورية، مبا يف ذلك ااستماع إىل آرا  األطفال ابلوسائه املناسبة والمنة، ويطلب إىل 
مفوضية األمدم املتحددة السدامية ققدوق اإلنسدان أن تنسدق مدع الددول ومدع مجيدع اجلهدات صداحبة 

ا فيهددا وكدداات األمددم املتحدددة وصددناريقها وبراجمهددا ذات الصددلة، واإلجددرا ات احلاصددة املصددلحة، مبدد
التابعددددة للمنلددددس، واملؤسسددددات الوطنيددددة ققددددوق اإلنسددددان، وا تمددددع املدددددين، مددددن أجدددده ضددددمان 

 مشاركتها يف حلقة النقا ؛
إىل املفوضدددية السدددامية أن تعدددد تقريدددرا  مدددوجزا  عدددن حلقدددة النقدددا  الرفيعدددة  يطلدددب -55 

 ملستول، ييعرض عل  جملس حقوق اإلنسان يف رورته الثامنة والثالثني؛ا
 . أن يبقع املسألة قيد نظره يقرر -56 

    


