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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

ا*، آيولنبببببد، إسبببباانأا، لسبببببتالأا، إسبببببتونأا*، إسبببببوااأ،*، لرانأببببا، لنبببببدورا*، لو وانأبببببا، *األردن  
آيسلندا*، إيطالأا*، بلجأكا، بلغاراي*، بولندا*، تو أا*، تشأكأا*، اجلا، األسبود*، هووريبة 

*، البببدا*و *، رومانأبببا*، السبببويد*،  ونسبببا*،  نلنبببدا*،  طبببو،  لأوغوسبببال أة سبببابقا  مقبببدونأا ا
 وواتأا،  ندا*، الكويت*، التفأا*، لكسمربغ*، لأتوانأا*، لأختنشتاين*، مالطة*، ارغوب*، 
ملبببدي *، ارملكبببة العوبأبببة السبببعودية، مون بببو*، نأو*يلنبببدا*، هولنبببدا*، البببوالايت ارت بببدة 

  وار األمويكأة: مشووع 

 حالة حقوق اإلنسان يف اجلموورية العوبأة السورية .../37  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
 مجيع قراراته السابقة املتعلقة ابجلمهورية العربية السورية، وإذ يؤكد من جديد 
 اجلمهوريددة العربيددة السددوريةالتزامده القددوال اباحددرتاا اللامددة لسديا ة  أيضددا  وإذ يؤكدد مددن جديددد  

 واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
 السلطات السورية بتحمة مسؤوليتها عن محاية السلان السوريني، وإذ يطالب 
التددددداور احلطدددح والددددة حقدددوق اإلنسددددان وااسدددتهدا  الع ددددوا   أو املتعمددددد  وإذ يددددين 

لددت تددؤج   العنددا ا إلنسددا ، ويدددين أعمددالللمدددنيني، واددو مددا ي ددلة انتهاكددا  للقددانون الدددو  ا
 التوترات الطا فية،

إزاء حالة النساء واألطفال وامل ر ين  اخليا ، الديين ا يزالدون  وإذ يعرب عن ابلغ القلق 
 ضمن الفئات األكثر تعرضا  للعنا،

__________ 

   ولة غح عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
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 إىل االتزاا اليال يقع على كة أطرا  النزاع ابختاذ مجيع ااحتياطات اململنة وإذ ي ح 
لتجنددب الضددرر الدديال يلحددق ابملدددنيني واألعيددان املدنيددة وتقليلدده  ال حددال مددن األحددوال إىل أ   
حد، مبا يف ذلك املدارس واملرافق الطبية، وحظر مهامجة األعيان الضرورية لبقاء السدلان املددنيني 

  ات واألغيية،أو إزالتها أو تدمحاا أو جعلها عدمية الفا دة، مبا ي مة من آت مياه ال رب واإلمدا
أن اوة املستداا الوحيد للندزاع الدراان يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية  وإذ يؤكد من جديد 

 إمنا يلون عن طريق عملية سياسية جامعة بقيا ة سدورية وإشدرا  سدورال، ردا رعايدة األمدم املتحددة،
لدددس األمدددن يف علدددى مدددو مدددا أقدددره جم 2012حزيران/يونيددده  30اسدددتنا ا  إىل بيدددان جنيدددا املدددؤر  

كانون   18( املؤر  2015)2254، و2013أيلول/سبتمرب  2٧( املؤر  2013)2118 قراراته
 والبيددداذت ذات ال دددلة 2016شدددباط/فرباير  26( املدددؤر  2016)2268، و2015األول/ يسدددمرب 

 ال ا رة عن الفريق الدو  لدعم سوراي،
حلاص لألمدني العداا إىل سدوراي مدن عن  عمه اللامة للجهو  الت يبيهلا املبعوث ا وإذ يعرب 

 (،2015)2254أجدة تيسدح إجدراء عمليدة جامعدة بقيدا ة سدورية وفقدا  لبيدان جنيدا وقدرار جملدس األمدن 
هبد  إقامة ُحلم ذال م داقية ي مة اجلميع وا يقوا على الطا فية، وفقا  للواث ق امل ار إليها 

 إىل التفاوض ب أن انتقال سياس ،أعاله، وحيث املبعوث احلاص على مواصلة  فع األطرا  
 ،2016كدانون األول/ يسدمرب   31( املدؤر  2016)2336بقدرار جملدس األمدن  وإذ يرح ب 
عددن أملدده يف أن تددؤ ال إىل  ابلعمددة اجلددارال ب ددأن مندداطق خفدد  الت ددعيد، معددراب  علمددا  وإذ حيددي  

كافة، وإذ يؤكد   خف  مستمر يف العنا كخطوة ابجتاه وقا شامة إلطالق النار يف أماء البلد
 من ايه اجلهو ، ا  على أن إملانية إي ال املساعدات اإلنسانية جيب أن ت لة جزء

 ،2014متوز/يوليدده  14( املددؤر  2014)2165لقددرار جملددس األمددن ا  إىل أندده وفقدد وإذ ي ددح 
 سددانيةيتعددني علددى مجيددع األطددرا  السددورية املنخرطددة يف النددزاع أن تتدديا إملانيددة إي ددال املسدداعدات اإلن

 ب ددورة فوريددة و ون عوا ددق، وإذ ي ددد  علددى أن اورمددان التعسددف  مددن وصددول املسدداعدات اإلنسددانية،
 وحرمان املدنيني من األعيان واملساعدات الضرورية لبقا هم، مبدا يف ذلدك تعمدد عرقلدة وصدول إمددا ات

 اإلغاثة مثة املعونة الغيا ية واللوازا الطبية املنقية للحياة، قد ي لة جرمية حرب،
إىل بياذت األمني العاا ومفوض األمم املتحدة السام  وقدوق اإلنسدان  أيضا  وإذ ي ح  

 الت رجَّحا وقوع جرا م ضد اإلنسانية وجرا م حرب يف اجلمهورية العربية السورية، 
ىل أن اهلجمات املتعمدة على املدنيني واألعيدان املدنيدة، مثدة املددارس إ وإذ ي ح كيلك 

واملرافق التعليمية، والرتاث الثقايف وأماكن العبا ة، فضال  عن املرافق الطبية واملوظفني الطبيدني، قدد 
 ت لة جرا م حرب،

انون للقدا  خطدح ا  على أن اسدتخداا األسدلحة الليميا يدة ي دلة انتهاكد وإذ يعيد التأكيد 
 الدو ، ويؤكد على وجوب حماسبة كة املسؤولني عن أال استخداا لألسلحة الليميا ية،

 لعدددا جتديددد وايددة آليددة التحقيددق امل ددرتكة بددني منظمددة حظددر األسددلحة الليميا يددة وإذ أيسددا 
 واألمم املتحدة،

 املسدتقلة إزاء ااستنتاجات الت خل ا إليهدا جلندة التحقيدق الدوليدة وإذ يعرب عن ابلغ قلقه 
 املعنية ابجلمهورية العربية السورية،

 من عدا تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقيق، وإذ يعرب عن استيا ه 
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ابجلهددو  اجلاريددة الددت يبدديهلا املدددافعون عددن حقددوق اإلنسددان الناشددطون يف اجلمهوريددة  وإذ ينددوه 
دو  وقدوق اإلنسدان وانتهاكدات القدانون العربية السورية من أجة توثيق انتهاكات وجتاوزات القانون الد

 الدو  اإلنسا ، رغم املخاطر اجلسيمة،
مدن أن الندزاع يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية يتواصدة ليددخة عامده  وإذ يعرب عن اسدتيا ه 

 الثامن، ومما نت  عن ذلك من أثر مدمر على التمتع حبقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية،
 2018شددباط/فرباير  24( املددؤر  2018)2401بقددرار جملددس األمددن  يرحددب -1 

 ويدددعو إىل تنفيدديه اللامددة والفددورال، واددو القددرار الدديال طالددب فيدده اطلددس  ن توقددا مجيددع األطددرا 
للتملدددني مدددن إي دددال املعوندددة  ا ،متتاليدددا  يومددد 30األعمدددال العدا يدددة  ون رتخدددح لفدددرتة ا تقدددة عدددن 

 دمات اإلجددالء الطددم للمرضددى وامل ددابني مددن ذوال اودداات اورجددةواحلدددمات اإلنسددانية وتقددد  خدد
 ألحلاا القانون الدو  املنطبقة؛ا  على مو آمن ومستمر و ون عوا ق، وفق

جبميع الدول األعضاء، ا سيما أعضاء الفريق الددو  لددعم سدوراي، أن  يهيب -2 
إلطالق النار يف أماء البلد كافة،  شامال  ا  متجد ة لتهيئة الظرو ، مبا يتضمن وقفا  يبيلوا جهو 

الت تعزز استمرار املفاوضدات مدن أجدة التوصدة إىل حدة سياسد  للندزاع السدورال، برعايدة ملتدب 
األمددم املتحدددة يف جنيددا، إذ ا ميلددن إهدداء اانتهاكددات والتجدداوزات املنهجيددة والواسددعة النطدداق 

قانون الدو  اإلنسا  إا مدن خدالل حدة واجلسيمة للقانون الدو  وقوق اإلنسان وانتهاكات ال
 سياس   ا م للنزاع؛

أطددرا  النددزاع علددى اامتندداع عددن القيدداا  يددة أعمددال مددن شددأها أن تسددهم يف  حيددث -3 
اسددتمرار تددداور حالددة حقددوق اإلنسددان والوضددع األمدد  واإلنسددا ، هبددد  التوصددة إىل عمليددة انتقددال 

( 2015)2254مددددددع قددددددرارال جملددددددس األمددددددن ا  اقإىل بيددددددان جنيددددددا واتسددددددا  سياسدددددد  حقيقدددددد  اسددددددتنا 
(، وبقيددا ة وم دداركة كدداملتني وجمددديتني للنسدداء يف مجيددع اجلهددو  مبددا يتسددق مددع قددرار 2016)2268و

والقددددرارات التاليددددة املتعلقددددة  2000ت ددددرين األول/أكتددددوبر  31( املددددؤر  2000)1325جملددددس األمددددن 
 امل دروعة إىل  ولدة مدنيدة و ميقراطيدة وتعد يدة ابملرأة والسالا واألمن، مبا يلم تطلعات ال عب السورال

 يتمتع فيها املواطنون كافة ابوماية املتساوية بغ  النظر عن نوع اجلنس أو الدين أو العرق؛
بعمة جلنة التحقيدق الدوليدة املسدتقلة املعنيدة ابجلمهوريدة العربيدة السدورية،  يرحب -4 

، 2011آب/أغسدطس  23، املدؤر  1٧/1-الت أن أاا جملس حقوق اإلنسان مبوجب قدراره  إ
 للتحقيددق يف مجيددع اانتهاكددات والتجدداوزات املزعومددة للقددانون الدددو  وقددوق اإلنسددان منددي آذار/

يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، وإلثبددات الوقددا ع والظددرو ، ولدددعم اجلهددو  املبيولددة  2011مدارس 
، مبدن فديهم مدن قدد يلدون مسدؤوا  من أجة ضمان حماسبة مجيع مدرتلم التجداوزات واانتهاكدات

عن ارتلداب جدرا م ضدد اإلنسدانية، وي دح إىل أميدة عمدة جلندة التحقيدق واملعلومدات الدت مجعتهدا 
  عما  جلهو  املساءلة يف املستقبة، ا سيما املعلومات املتعلقة مبن يزعم انتهاكهم للقانون الدو ؛

السلطات السورية ابلتعداون التداا مدع جملدس حقدوق اإلنسدان ومدع جلندة  يطالب -5 
التحقيدددق عدددن طريدددق السدددماع هلدددا ابلددددخول علدددى مدددو فدددورال وكامدددة وغدددح مقي دددد إىل مجيدددع أمددداء 

 اجلمهورية العربية السورية؛
مجيددع اانتهاكددات والتجدداوزات للقددانون الدددو  وقددوق اإلنسددان ومجيددع  يددين ب دددة -6 

قددانون الدددو  اإلنسددا  الددت ترتلبهددا كددة أطددرا  النددزاع، مبددا يف ذلددك اسددتمرار اانتهاكددات انتهاكددات ال
والتجددداوزات املنهجيدددة واجلسددديمة والواسدددعة النطددداق وقدددوق اإلنسدددان ومجيدددع انتهاكدددات القدددانون الددددو  
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إلرادددابيون اإلنسدددا  الدددت ترتلبهدددا السدددلطات السدددورية وامليلي ددديات التابعدددة هلدددا، مبدددا يف ذلدددك املقددداتلون ا
األجانددب واملنظمددات األجنبيددة الددت تقاتددة وسدداب السددلطات السددورية، وا سدديما حددزب  ، ويعددر ب 
عددن ابلددغ القلددق ألن م دداركتهم تزيددد الوضددع املتددداور يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية سددوءا ، مبددا يف ذلددك 

 لى املنطقة؛وضع حقوق اإلنسان والوضع اإلنسا ، مع ما ليلك من رتثح سلم خطح ع
اإلراابيددة وأعمددال العنددا الددت يرتلبهددا يف حددق املدددنيني  األعمددالب دددة  يدددين -٧ 

يسدددمى تنظددديم الدولدددة اإلسدددالمية يف العدددراق وال ددداا ) اعدددمه(، وجبهدددة الن دددرة، وغحمدددا مدددن  مدددا
جتاوزاهتددا اجلسدديمة واملنهجيددة والواسددعة  الددت حددد اا جملددس األمددن، واسددتمراراملنظمددات اإلراابيددة 

النطاق للقانون الدو  وقوق اإلنسان وانتهاكاهتا للقانون الدو  اإلنسا ، ويؤكد من جديد أنه 
 ا جيوز وا ينبغ  رب  اإلرااب، ومن ضدمنه األفعدال الدت يرتلبهدا مدا يسدمى تنظديم الدولدة اإلسدالمية

جنسية أو حضارة، وي د  على أمية التنفيي التاا لقرار  يف العراق وال اا ) اعمه(،  ال  ين أو
 ؛2014آب/أغسطس  15( املؤر  2014)21٧0جملس األمن 

اسددتخداا السددلطات السددورية لتجويددع املدددنيني كأسددلوب مددن أسدداليب  يدددين ب دددة -8 
والق ا اورب وو ار السلان املدنيني ولليخا ر العنقو ية، وااستخداا الع وا   لألسلحة الثقيلة 

اجلدددوال، واألسدددلحة اوارقدددة والقددديا ا التسددديارية والرباميدددة املتفجدددرة، وي دددد  علدددى اودددالتني ا دددد تني 
املثحتني للقلق يف إ لب، حيدث تفيدد التقدارير  ن اسدتخداا السدلطات السدورية لدبع  أسداليب اودرب 

غوطة ال رقية، حيث ، ويف الشخص  اخليا   300 000إىل وفاة مدنيني وت ريد ا  ايه قد أ ى مؤخر 
شددددخص، ويطالددددب الحددددة إي ددددال املسدددداعدات  400 000ا يددددزال رددددا او ددددار مددددا ي ددددة إىل 

 اإلنسانية وإجراء عمليات اإلجالء الطم ملن حيتاجها على مو سريع ومستمر و ون عوا ق؛
مجيدددع ااعتدددداءات علدددى أفدددرا  احلددددمات الطبيدددة وال دددحية،  أيضدددا  يددددين ب ددددة  -9 

سددا ة نقلهدم ومعددداهتم، وكديلك املست ددفيات واملرافدق الطبيددة األخدرى، ويعددرب عددن واملسدعفني، وو 
استيا ه من العواقب الطويلدة األجدة هلديه ااعتدداءات ابلنسدبة للسدلان ونظدم الرعايدة ال دحية يف 

 اجلمهورية العربية السورية؛ 
اهلجمدات علدى األعيدان املدنيدة، مثدة املددارس، حسدبما أفدا ت  يدين ب دة كيلك -10 

جلنة التحقيق، واآلاثر السلبية للنزاع القا م على حقوق األطفال ورعدايتهم، مبدا ي دمة إملانيدة وصدوهلم 
إىل املدددارس وح ددوهلم علددى الرعايددة الطبيددة والتعلدديم واملسدداعدة اإلنسددانية، ويسددتنلر انتهاكددات القددانون 

اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسددا ، حسددب اانطبدداق، ويعددرب عددن اسددتيا ه علددى وجدده  الدددو  وقددوق
 احل وص من أثر منع إي ال املساعدات اإلنسانية على حياهتم ورفااهم؛ 

مجيددددع أطددددرا  النددددزاع، وخاصددددة السددددلطات السددددورية وحلفا هددددا، علددددى التقيددددد  حيددددث -11 
إلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسددا ، بطددرق منهددا ابلتزامددات كددة منهددا مبوجددب القددانون الدددو  وقددوق ا

اامتناع عن شن اجمات على السلان املدنيني واألعيان املدنية، والوحدات الطبية واملوظفني الطبيني 
 واملرضى ووسا ة النقة الطبية، واملدارس، واألشخاص امل اركني يف تقد  املساعدات اإلنسانية؛

اجلنسددد ، مبدددا فيهدددا ااغت ددداب، الدددت أثدددرت مجيدددع أعمدددال العندددا  يددددين ب ددددة -12 
ب لة غح متناسب على النساء والفتيات طوال الندزاع يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، ويددعو إىل 

ااجتمداع  الفددورال إىل النداجني مددن اديه اجلددرا م، وإىل بديل كددة  - تقدد  الدددعم الطدم والنفسدد 
 يه اجلرا م؛جهد مملن لضمان رقيق العدالة ملن عانوا نتيجة هل
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انت دددار ممارسددددة ااختفددداء القسدددرال وااحتجددداز التعسددددف   أيضدددا  ويددددين ب ددددة  -13 
واستخداا العندا اجلنسد  والتعدييب وإسداءة املعاملدة، وا سديما يف مرافدق ااحتجداز الدت تدديراا 

ة يف السددلطات السددورية، مبددا يف ذلددك األفعددال امل ددار إليهددا يف تقددارير جلنددة التحقيددق، وتلددك املبيَّندد
، وي ح إىل أن ايه األعمال قدد ت دلة 2014األ لة الت قدمها "قي ر" يف كانون الثا /يناير 

 انتهاكات وجتاوزات للقانون الدو  وقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدو  اإلنسا ؛
مدا أفيدد بده مدن قتدة للمحتجدزين يف مرافدق املخدابرات العسدلرية  يدين ب دة كيلك -14 

 22٧و 215 ية، وخاصة يف مرفق ااحتجاز املوجو  يف مطدار املدزة، ويف فدروع األمدن العسدلرالالسور 
مبددا يف  ، فضددال  عمددا أفيددد بدده مددن قتددة للمحتجددزين يف املست ددفيات العسددلرية،291و 248و 235و

ذلددك مست ددفيا ت ددرين وحرسددتا، ويعددرب عددن قلقدده العميددق إزاء التقددارير الددت أفددا ت ابسددتخداا النظدداا 
 حمرقة رفات إلخفاء قتة مجاع  للسجناء يف جممع سجن صيدذاي؛

ابلسدددلطات السدددورية ومجيدددع أطدددرا  الندددزاع األخدددرى أن تضدددمن التنفيدددي  يهيدددب -15 
 (،2015)2254و 2014شددباط/فرباير  22( املددؤر  2014)2139الفعددال لقددرارال جملددس األمددن 

وتعييبهم يف اجلمهورية العربيدة  وأن تقوا على وجه احل وص بوقا ااحتجاز التعسف  للمدنيني
 السددورية، وا سدديما يف السددجون ومرافددق ااحتجدداز، ووقددا عمليددات احلطددا وااختطددا  وااختفدداء

 (؛2014)2139القسرال، على مو ما طالب به اطلس يف قراره 
مددددا يسددددببه التعددددييب وإسدددداءة املعاملددددة، مبددددا يف ذلددددك ااعتددددداء والعنددددا  يدددددر  -16 

 ا ددم يلحددق ابلضددحااي وأسددرام، ويدددين منددع تددوفح احلدددمات الطبيددة يف مجيددع  اجلنسدديني، مددن ضددرر
 السجون ومرافق ااحتجاز؛

إىل السددماع هليئددات الرصددد الدوليددة املناسددبة ابلوصددول الفددورال إىل مجيددع  يدددعو -1٧ 
ا تجزين ومرافق ااحتجاز  ون قيد ا موجب له، كما يدعو السلطات السدورية إىل ن در قا مدة 

 مرافق ااحتجاز؛  جبميع
إلسداءة معاملدة ا تجدزين وتعدييبهم، وأن ا  جبميع أطرا  النزاع أن تضدع حدد يهيب -18 

 تتيا ح ول مجيع ا تجزين على احلدمات الطبية، وأن تزو  أسر ا تجزين لديها مبعلومات عنهم؛
النسدداء ابإلفددراا الفددورال عددن مجيددع األشددخاص ا تجددزين تعسددفا ، مبددن فدديهم  يطالددب -19 

واألطفال واملدافعون عدن حقدوق اإلنسدان ومقددمو املعوندة اإلنسدانية، واملوظفدون الطبيدون وال دحفيون، 
 وي ح إىل أمية ضمان العدالة ملن تعرض لالحتجاز التعسف ؛

ما تفيد بده التقدارير مدن ت دريد قسدرال للسدلان يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية،  يدين -20 
ى اوالدددة الدميغرافيدددة للبلدددد، ويهيدددب جبميدددع األطدددرا  املعنيدددة أن توقدددا فدددورا  ومدددا لددده مدددن أثدددر مفدددزع علددد

األن ددطة الددت تسددبب ادديه األعمددال، مبددا يف ذلددك أال أن ددطة قددد ت ددلة جددرا م حددرب وجددرا م  مجيددع
 ضد اإلنسانية؛

ارتلاب العنا يف حق أال شخص علدى أسداس انتما ده الددي  أو  يدين ب دة -21 
اإلثدد ، مبددا يف ذلددك ااسددتخداا الع ددوا   للسدديارات املفخخددة والتفجددحات اانتحاريددة والقناصددة 
وأخددي الراددا ن، ويطالددب  ن تيتخددي مجيددع األطددرا  كددة اإلجددراءات املال مددة ومايددة املدددنيني، مبددن 

والدينيدددة وامليابيدددة، وي دددد  يف اددديا ال دددد  علدددى أن املسدددؤولية  فددديهم املنتمدددون للطوا دددا اإلثنيدددة
 الر يسية عن محاية السلان السوريني تقع على عاتق السلطات السورية؛
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الضرر والدمار الليين وقا ابلرتاث الثقايف للجمهورية العربية  أيضا  يدين ب دة  -22 
لعمليددات املنظمددة لنهددب املمتللددات السددورية، ا سدديما تدددمح الددرتاث الثقددايف يف تدددمر وحلددب، وا

 12( املدؤر  2015)2199الثقافية السورية وااجتار هبا، وفق ما أوضحه جملدس األمدن يف قدراره 
، ويؤكد أن اهلجمات املتعمدة ضد اآلاثر التارخيية قد ت دلة جدرا م حدرب، 2015شباط/فرباير 

 وي د  على ضرورة تقد  مرتلم ايه اجلرا م إىل العدالة؛
 (  ا تقدوا اجلمهوريدة2013)2118إىل ما قضى بده جملدس األمدن يف قدراره  ي ح -23 

العربيددة السددورية ابسددتخداا األسددلحة الليميا يددة أو استحدددداثها أو إنتاجهددا أو حيازهتددا  ال طريقددة 
أخددرى أو ختزينهددا أو ااحتفدداو هبددا أو نقلهددا، ب ددورة مباشددرة أو غددح مباشددرة، إىل  ول أخددرى أو 

مدع قدرار اطلدس، عدن اقتناعده القدوال بوجدوب حماسدبة ا  من غح الدول، ويعدرب، متاشدي إىل جهات
 األفرا  املسؤولني عن استخداا األسلحة الليميا ية يف اجلمهورية العربية السورية؛

 شددد العبددارات اململنددة اسددتمرار اسددتخداا األسددلحة الليميا يددة يف اجلمهوريددة  يدددين -24 
( 2013)2118ا ينتهدددك اتفاقيدددة األسدددلحة الليميا يدددة وقدددرار جملدددس األمدددن العربيدددة السدددورية، وادددو مددد

، EC-M-33/DEC.1وقددرارات اطلددس التنفيدديال ملنظمددة حظددر األسددلحة الليميا يددة، مبددا يف ذلددك القددرار 
واستخداا األسلحة الليميا ية مبا يتعارض مع املعايح والقواعد الدوليدة الراسدخة ضدد اديا ااسدتخداا، 

 تناعه القوال بوجوب حماسبة األفرا  املسؤولني عن استخداا األسلحة الليميا ية؛ويعرب عن اق
إىل تقددارير آليددة التحقيددق امل ددرتكة بددني منظمددة حظددر األسددلحة الليميا يددة  ي ددح -25 

، ويعرب عن ابلغ القلق إزاء ما ور  فيها 201٧ت رين األول/أكتوبر  26واألمم املتحدة املؤرخة 
 ا أن السددلطات السددورية مسددؤولة عددن اسددتخداا أسددلحة كيميا يددة يف اجمدداتمددن اسددتنتاجات مفا ادد

 يف خدان شديخون يف نيسدان/ - اخة اجلمهورية العربية السورية، ت مة السارين يف إحدى اهلجمات 
وقمينداس وسدرمني يف  2014يف تلمدنس يف عداا  -والللور يف ثالث اجمات  - 201٧أبرية 
وأن مددا يسددمى تنظدديم الدولددة اإلسددالمية يف العددراق وال دداا ) اعددمه( مسددؤول عددن  - 2015عدداا 

ويف أا حددويف يف  2015اجددومني ابحلددر ل اللربيددت يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، يف مددارع عدداا 
 ؛2016أيلول/سبتمرب 

لتحقيددق، ويعددرب عددن قلقدده البددالغ إزاء اسددتنتاجاهتا إىل تقددارير جلنددة ا أيضددا  ي ددح  -26 
 ، يف خان شيخون؛201٧نيسان/أبرية  4 ن السلطات السورية مسؤولة عن استخداا السارين يف 

 إزاء مددا خل ددا إليدده بعثددة تق دد  اوقددا ق التابعددة ملنظمددة يعددرب عددن قلقدده ال ددديد -2٧ 
 201٧آذار/مدارس  30ا السارين يف حظر األسلحة الليميا ية، مبا يفوق الرتجيا، من استخدا

 يف اللطامنة؛
إزاء املزاعم املستمرة العديددة ابسدتخداا األسدلحة  أيضا  يعرب عن قلقه ال ديد  -28 

 الليميا ية يف ال هور واألسابيع املاضية، مبا يف ذلك يف حمافظة إ لب والغوطة ال رقية؛
إزاء التقددارير املقدمددة مددن األمانددة الفنيددة ملنظمددة  يعددرب عددن قلقدده ال ددديد كدديلك -29 

 ، وت دددرين201٧ومتوز/يوليددده  201٧وآذار/مدددارس  2016حظدددر األسدددلحة الليميا يدددة يف متوز/يوليددده 
، الدددت أفدددا ت فيهدددا األماندددة الفنيدددة  هدددا م تدددتملن مدددن التحقدددق مدددن  قدددة 201٧األول/أكتدددوبر 

لألسلحة الليميا ية، ويهيب ابجلمهورية العربية  واكتمال إعالن السلطات السورية ب أن برذجمها
السددورية أن تتعدداون ب ددلة كامددة مددع املنظمددة مددن أجددة تقددد  املزيددد مددن التوضدديا ملددا تبقددى مددن 

 ثغرات وأوجه عدا اتساق وتباين ب أن اإلعالن؛
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مجيددع األطدرا  الددت حدد ت تقدداريُر آليدة التحقيددق امل درتكة بددني منظمددة  يطالدب -30 
 الليميا يددة واألمدم املتحددة ضددلوعيها يف اختداذ املدوا  الليميا يددة السدامة أسدلحة ، ابللددا حظدر األسدلحة

 فورا  عن مواصلة استخدامها؛
علددددى ضددددرورة تعزيددددز حماسددددبة املسددددؤولني عددددن عمليددددات القتددددة غددددح امل ددددروع  ي ددددد   -31 

سدا  ومجيدع انتهاكدات للمدنيني، وعلى أمية حماسبة املسؤولني عن مجيع انتهاكات القانون الدو  اإلن
 وجتاوزات القانون الدو  وقوق اإلنسان؛

 ن الغددرض مددن إن دداء ا لمددة اجلنا يددة الدوليددة اددو املسدداعدة يف وضددع  يدديك ر -32 
حددد لالفددالت مددن العقدداب علددى اجلددرا م ذات ال ددلة عندددما تعددز  الدددول أو تعجددز عددن التحقيددق 

 ا يا ؛ب دق يف تلك اجلرا م أو عن مالحقة مرتلبيها قض
على ضرورة ضمان حماسبة مجيع املسؤولني عن انتهاكدات القدانون الددو   يؤكد -33 

اإلنسدا  أو انتهاكددات وجتدداوزات القددانون الدددو  وقدوق اإلنسددان بواسددطة آليددات العدالددة اجلنا يددة 
وات املناسددبة والعا لددة واملسددتقلة، الوطنيددة أو اإلقليميددة أو الدوليددة، وي ددد  علددى ضددرورة اختدداذ خطدد

عمليددة يف سددبية بلددوا ادديه الغايددة، م ددحا  إىل الدددور اهلدداا الدديال ميلددن أن تؤ يدده ا لمددة اجلنا يددة 
  الدولية يف ايا ال د ؛

ان دداء اآلليددة الدوليددة ا ايدددة واملسددتقلة للمسدداعدة يف التحقيددق ب ددأن  يرح ددب -34 
 املرتلبددة يف اجلمهوريددة العربيددةاألشددخاص املسددؤولني عددن اجلددرا م األشددد خطددورة مبوجددب القددانون الدددو  

 ٧1/248ومالحقدددتهم قضدددا يا ، عمدددال  بقدددرار اجلمعيدددة العامدددة  2011السدددورية مندددي آذار/مدددارس 
، وي ددد   علددى وايددة اآلليددة املتعلقددة ابلتعدداون الوثيددق مددع 2016كددانون األول/ يسددمرب   21املددؤر  

 سورية يف مجيع جوانب عملها؛جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية ابجلمهورية العربية ال
 الدددول األعضدداء إىل تقددد   عددم فعددال إىل اآلليددة الدوليددة ا ايدددة واملسددتقلة، يدددعو -35 

بوسا ة منها النظر يف تقد  معلومات وبياذت عن اجلرا م األشد خطورة  مبوجب القدانون الددو  
 ملالية املناسبة لت غيلها؛ املرتلبة يف اجلمهورية العربية السورية، وإىل إلحة الوسا ة ا

أنده ينبغد  لل دعب السدورال أن حيدد ، يف إطدار حدوار جدامع وذال  يؤك د مدن جديدد -36 
م داقية، العمليدات واآلليدات املناسدبة لتحقيدق العدالدة وامل داوة، وإلظهدار اوقيقدة، وللمحاسدبة علدى 

رب وسدددبة اانت دددا  الفعالدددة اانتهاكدددات والتجددداوزات اجلسددديمة للقدددانون الددددو ، وإللحدددة وسدددا ة اجلددد
للضحااي، وأنه جيب اعتبار ضمان ا اسبة من ال دروط املسدبقة يف أال جهدو  تبديل للتوصدة إىل هايدة 

 مستدامة وشاملة وسلمية للنزاع؛ 
مددن تددداور الوضددع اإلنسددا  يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية،  يعددرب عددن اسددتيا ه -3٧ 

ن ثالثددة ماليددني مددن السددوريني الدديين يعي ددون يف مندداطق وعددن قلقدده البددالغ إزاء حمنددة مددا يقددرب مدد
حماصرة ي عب الوصول إليهدا يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، والديين هلدم احتياجدات بلغدا  رجدة 
 حرجة للغاية ويتطلب وضعهم وصول املساعدات اإلنسانية إليهم على مو كامة وفورال وآمن؛ 

إخددراا معددوذت إنسددانية مددن قوافددة  إقددداا السددلطات السددورية علددى يدددين ب دددة -38 
لألمددم املتحدددة موافيددق عليهددا، مبددا يف ذلددك معددوذت وإمدددا ات طبيددة موجهددة إىل سددلان يعي ددون 

 حالة من اليأس ُحرموا من الغياء واملعونة الطبية والضرورايت اويوية؛
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السددددلطات السددددورية بتيسددددح وصددددول األمددددم املتحدددددة واجلهددددات العاملددددة  يطالددددب -39 
ال اإلنسددددا  وصددددوا  كددددامال  وفددددوراي  وآمنددددا ، ويطالددددب مجيددددع األطددددرا  األخددددرى يف النددددزاع اطدددد يف

عرقلددة ذلددك الوصددول، مبددا يلفددة إي ددال املعونددة اإلنسددانية إىل مجيددع ا تدداجني، مبددا يف ذلددك  بعدددا
(، 2014)2139املندداطق الددت ي ددعب الوصددول إليهددا وا اصددرة، وفقددا  لقددرارات جملددس األمددن  يف
، 2014كدددددددددددددددددددددانون األول/ يسددددددددددددددددددددددمرب   1٧( املدددددددددددددددددددددؤر  2014)2191(، و2014)2165و
، 2015كدددددددددددددددددددددانون األول/ يسددددددددددددددددددددددمرب   22( املدددددددددددددددددددددؤر  2015)2258(، و2015)2254و
، 201٧كدددددددددددددددددددددانون األول/ يسددددددددددددددددددددددمرب   19( املدددددددددددددددددددددؤر  201٧)2393(، و2016)2268و
 (، ويهيب ابلدول األعضاء أن متو ل نداءات األمم املتحدة متويال  كامال ؛2018)2401و

ب ددأن امل ددر ين  اخليددا  الدديين يزيددد عددد ام علددى سددتة  يُعددرب عددن قلقدده البددالغ -40 
ماليني شخص والالجئني اليين يزيد عد ام على مخسة ماليدني شدخص يف املنطقدة الفدار ين مدن 
دددب ابجلهدددو  الدددت تبددديهلا البلددددان اطددداورة استضدددافة  العندددا يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، ويرح 

ااقت ا ية النامجة عن وجدو  أعددا  غفدحة مدن  - ، ويُقر ابلعواقب ااجتماعيةالالجئني السوريني
الالجئددني يف تلددك البلدددان؛ وحيددث  اطتمدددع الدددو  علددى تقددد  الددددعم املددا  العاجددة بغيددة متلدددني 
البلددددددان املضددددديفة مدددددن تلبيدددددة احتياجدددددات الالجئدددددني السدددددوريني اإلنسدددددانية املتناميدددددة، مبدددددا يف ذلدددددك 

 اصة للنساء والفتيات، وي د  يف الوقا ذاته على مبدأ تقاسم األعباء؛ااحتياجات احل
ابلتدابح والسياسات الت اختيهتا بلدان من خدارا املنطقدة ملسداعدة  علما  حيي   -41 

الددول األخدرى مددن أيضدا  الالجئدني السدوريني واستضدافتهم، وي دج عها علدى بدديل املزيدد، وي دجع 
هبدد  تدوفح اومايدة واملسداعدة أيضا  فيي تدابح وسياسات مماثلة، خارا املنطقة على النظر يف تن
 اإلنسانية لالجئني السوريني؛

ابملدددؤمترات الدوليدددة الدددت عقددددت لددددعم ال دددعب السدددورال واملنطقدددة، يف  يرح دددب -42 
ملددؤمتر ا  ، ويتطلددع قدددم201٧مدينددة اللويددا ولندددن، ومبددؤمتر املتابعددة الدديال ُعقددد يف بروكسددة عدداا 

، والددديال 2018لثدددا  املعددد  ابجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية املقدددرر عقدددده يف نيسدددان/أبرية بروكسدددة ا
يهددد  إىل رتمددني تعهدددات لتلبيددة ااحتياجددات اإلنسددانية يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية واملنطقددة، 
 وجتديد االتدزاا بددعم القددرة علدى التحمدة يف اطتمعدات ا ليدة املضديفة ويف أوسداط الالجئدني يف
تركيا ولبنان واألر ن والعراق وم ر، والت ديد على ضدرورة محايدة املددنيني واحدرتاا القدانون الددو  
وقدوق اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسددا ، وإعددا ة التأكيددد علددى الدددعم الدددو  للمحددا اثت الددت 

وضدعه جملدس ال جترى بني األطرا  السورية بقيا ة األمم املتحدة يف جنيا يف سدياق اإلطدار الدي
 (؛2015)2254األمن يف قراره 

مجيع أعضاء اطتمدع الددو  إىل ااسدتجابة بسدرعة للندداءات اإلنسدانية  جيد   عوته -43 
والوفددداء التددداا جبميدددع التربعدددات املعلندددة، مبدددا يف ذلدددك التربعدددات املتعدددد ة  201٧املتعلقدددة بسدددوراي لعددداا 

 السنوات الت أُعلنا يف مؤمتر بروكسة؛
أْن ا حدددددة للنددددزاع يف اجلمهوريدددددة العربيددددة السدددددورية غددددح اودددددة  د مدددددن جديددددديؤكدددد -44 

السياسددد ، ويطالدددب  ن تعمدددة مجيدددع األطدددرا  علدددى التوصدددة إىل عمليدددة انتقدددال سياسددد  حقيقددد ، 
بوسا ة منها إن اء ايئة حلم انتقدا  جامعدة تتمتدع ب دالحيات تنفيييدة كاملدة، وأن تعمدة ب دورة 

(، يف إطدار ا دا اثت 2015)2254بيدان جنيدا وقدرار جملدس األمدن عاجلة على التنفيي ال امة ل
 الت جترى بني األطرا  السورية بقيا ة األمم املتحدة يف جنيا؛
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متديد واية جلنة التحقيدق الدوليدة املسدتقلة املعنيدة ابجلمهوريدة العربيدة السدورية  يقرر -45 
 لعاا واحد؛
حقدددوق اإلنسدددان إفدددا ة شدددفوية عدددن  إىل جلندددة التحقيدددق أن تقدددد ا طلدددس يطلدددب -46 

 ملتدواب   حمددَّاث  ا  آخدر املسدتجدات يف جلسدة التحداور أثنداء  ورتده الثامندة والثالثدني، وأن تقددا تقريدر 
 أثناء جلسة راور يف الدورتني التاسعة والثالثني واألربعني؛

إحالددة كددة مددا تقدمدده جلنددة التحقيددق مددن تقددارير وإفددا ات شددفوية إىل مجيددع  يقددرر -4٧ 
ايئدددات األمدددم املتحددددة املعنيدددة، ويوصددد   ن تقددددا اجلمعيدددة العامدددة التقدددارير إىل جملدددس األمدددن كددد  
يتخدي اإلجدراء املناسددب، ويعدرب عدن تقددديره لل جندة علددى اإلحاطدات الدت قددد متها ألعضداء جملددس 

 األمن، ويوص  مبواصلة تقد  اإلحاطات يف املستقبة؛
 أن يبق  املسألة قيد نظره. يقرر -48 

    


