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وحظدددر مهامجدددة املرا دددل الطبيدددة، والتقليددده  ا حدددال مدددن األحدددوال مدددن ذلددد  ال دددر إ   ر  حدددد، 
األعيان ال رورية لبقا  السدان املدنيني  و إزالتها  و تدمقخلا  و جعلها عدمية الفاادة، مبا يئمه 

 منئآت مياه الئرب واإلمدارات واألغ ية،
إزا  حالة النسا  واأل فال واملئررين راخليدا ، الد ين ا يزالدون  للوإذ يعرب عن ابلغ الق 

 ضمن الفئات األكثر تعرضا  للعنف،
 ن ااه املستدال الوحيد للندزا  الدراخلن   اجلمهوريدة العربيدة السدورية  وإذ يؤكد من جديد 

مدددم إمندددا يددددون عدددن  ريدددل عمليدددة سياسدددية جامعدددة بقيدددارة سدددورية وإشدددرال سدددورا  ددد  رعايدددة األ
كاملدة بصدورة  مبا   ذل  إعطا  املر ة صوات  مساواي  لصوت الرجه ومتدينها من املئداركة  ،املتحدة

 2012حزيران/يونيددده  30، و قدددا  لبيدددان جنيدددف املدددؤر  صدددنع القدددراروجمديدددة   مجيدددع اجلهدددور و  
( 2015)2254و 2013 يلول/سددددددبتم   27( املددددددؤر  2013)2118وقددددددرارا جملددددددس األمددددددن 

، هبدددددل إقامددددة حدددددم ذا مصددددداقية يئددددمه اجلميددددع 2015كددددانون األول/ريسددددم    18املددددؤر  
يقول علع الطاافية، وإذ يددعم املبعدوا ااداأل ل مدني العدال إ  سدوراي   جهدوره اهلار دة إ   وا

  قيل خل ا اهلدل،
 كددددددددددددانون األول/  31( املددددددددددددؤر  2016)2336بقددددددددددددرار جملددددددددددددس األمددددددددددددن  وإذ يرحددددددددددددب 

رة احدرتال مندا ل خفدل التصدعيد بحتيدة  قيدل خفدل مسدتمر ، ويئدر علع ضرو 2016 ريسم 
إن   العندددف كةطدددوة ابفددداه وقدددف شدددامه إل دددالق الندددار     دددا  البلدددد كا دددة، وإذ يؤكدددد علدددع 

 إمدانية إيصال املساعدات اإلنسانية جيب  ن تئده جز ا  من خل ه اجلهور،
رات جملددددس األمددددن ذات إ   ندددده و قددددا  للقددددانون الدددددو، اإلنسددددا  وعمددددال  بقددددرا وإذ يئددددق 

( 2018)2401و 2014متوز/يوليددددده  14( املدددددؤر  2014)2165الصدددددلة، مبدددددا  يهدددددا القدددددراران 
، يتعددني علددع مجيددع األ ددرال السددورية املنةر ددة   النددزا   ن تتددي  2018شددباف/  اير  24املددؤر  

رمدددان إمدانيدددة إيصدددال املسددداعدات اإلنسدددانية بصدددورة  وريدددة ورون عواادددل، وإذ يئددددر علدددع  ن اا
التعسددفمل مددن وصددول املسدداعدات اإلنسددانية، وحرمددان املدددنيني مددن األعيددان واملسدداعدات ال ددرورية 
ددد عرقلددة وصددول إمدددارات اإلغا ددة، مثدده املعونددة الحت اايددة واللددوازل الطبيددة  لبقددااهم، مبددا   ذلدد  تعمُّ

 املنق ة للحياة، قد تئده انتهاكا  للقانون الدو، اإلنسا ،
   ن اهل مددات املتعمدددة علددع املدددنيني واألعيددان املدنيددة، مثدده املدددارض إ وإذ يئددق  ي ددا   

واملرا ددل التعليميدددة، والددرتاا الثقدددا  و مدداكن العبدددارة،   دددال  عددن املرا دددل الطبيددة واملدددو فني الطبيدددني 
 واملرضع، قد ترقع إ  جراام حرب،

مل اقددددوق إ  بيدددداألت األمددددني العددددال ومفددددوس األمددددم املتحدددددة السددددام وإذ يئددددق كدددد ل  
 جراام ضد اإلنسانية وجراام حرب   اجلمهورية العربية السورية،ارتداب اإلنسان اليت رجح  

علدع  ن اسدتةدال األسدلحة الديمياايدة يئدده انتهاكدا  خطدقا  للقدانون  وإذ يعيد التأكيد 
الدددددو،، ويؤكددددد علددددع وجددددوب  اسددددبة كدددده املسددددؤولني عددددن  ا اسددددتةدال ل سددددلحة الديمياايددددة، 

لعدددل فديددد وايددة لليددة التحقيددل املئددرتكة بددني منظمددة حظددر األسددلحة الديمياايددة واألمددم  وأيسددف
 املتحدة،



A/HRC/38/L.20 

3 GE.18-10727 

 ن مددددن شددددأن النقدددده غددددق املئددددرو  ل سددددلحة الصددددحتقة واألسددددلحة  وإذ ي ددددع   اعتبدددداره 
املزعز  لالستقرار وإسا ة استةدامها  ن يؤجج النزا  ويؤ ر سلبيا  علع التمتدع وتدديسها اافيفة 

 وق اإلنسان،حبق
إزا  ااسدددتنتاجات الددديت خلصددد  إليهدددا جلندددة التحقيدددل الدوليدددة  وإذ يعدددرب عدددن ابلدددغ قلقددده 

املسددتقلة املعنيددة ابجلمهوريددة العربيددة السددورية، وعددن اسددتيااه مددن عدددل تعدداون السددلطات السددورية مددع 
 جلنة التحقيل،

الناشدددددطون   ابجلهدددددور اجلاريدددددة الددددديت يبددددد هلا املددددددا عون عدددددن حقدددددوق اإلنسدددددان  هوإذ يندددددو  
اجلمهوريددة العربيددة السددورية مددن  جدده تو يددل انتهاكددات وفدداوزات القددانون الدددو، اقددوق اإلنسددان 

 وانتهاكات القانون الدو، اإلنسا ، رغم املةا ر اجلسيمة،
اسدددددتمرار النددددزا    اجلمهوريدددددة العربيددددة السدددددورية   عامددددده  يعددددرب عدددددن اسددددتيااه -1 

ع السددان املددنيني، و دي مجيدع   درال الندزا  علدع اامتندا   دورا  الثامن، مبا له من   ر مدمر علد
عدددن القيدددال  يدددة  عمدددال مدددن شدددأاا  ن تسدددهم   اسدددتمرار تددددخلور حالدددة حقدددوق اإلنسدددان والوضدددع 

 واإلنسا ؛األمين 
جبميع   رال النزا  وابلددول األع دا ، وا سديما  ع دا  الفريدل الددو،  يهيب -2 

مبدا يت دمن وقفدا  شدامال  إل دالق الندار  -لدعم سوراي،  ن يب لوا جهورا  مت ددرة لتهيئدة الظدرول 
الدديت تعددزز اسددتمرار املفاوضددات مددن  جدده التوصدده إ  حدده سياسددمل للنددزا   -    ددا  البلددد كا ددة 

ب األمدددم املتحددددة   جنيدددف، إذ ا ميددددن إادددا  اانتهاكدددات والت ددداوزات السدددورا، برعايدددة مدتددد
املنه يددة والواسددعة النطدداق واجلسدديمة للقددانون الدددو، اقددوق اإلنسددان وانتهاكددات القددانون الدددو، 

 اإلنسا  إا من خالل حه سياسمل راام للنزا ؛
ة العربيددددددة بعمدددددده جلنددددددة التحقيددددددل الدوليددددددة املسددددددتقلة املعنيددددددة ابجلمهوريدددددد يرحددددددب -3 

جملدددس حقدددوق اإلنسدددان مبوجدددب وابلددددور اهلدددال الددد ا تؤريددده، وخلدددمل الل ندددة الددديت  نئدددأخلا  السدددورية
رعما  جلهور املسا لة   املسدتقبه، مدن خدالل  2011لب/ غسطس  23املؤر   17/1-إر قراره

التحقيددددددل   مجيددددددع اانتهاكددددددات والت دددددداوزات املزعومددددددة للقددددددانون الدددددددو، اقددددددوق اإلنسددددددان مندددددد  
  اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، وإل بدددات الوقدددااع والظدددرول، ولددددعم اجلهدددور  2011مدددارض لذار/

املب ولة من  جه ضدمان  اسدبة مجيدع مدرتدت الت داوزات واانتهاكدات، مبدن  ديهم مدن قدد يددون 
 مسؤوا  عن ارتداب جراام ضد اإلنسانية؛

نسدان ومدع جلندة السدلطات السدورية ابلتعداون التدال مدع جملدس حقدوق اإل يطالب -4 
ابلدددخول علددع  ددو  ددورا وكامدده وغددق مقيددد إ  مجيددع   ددا  لل نددة التحقيددل عددن  ريددل السددما  

 اجلمهورية العربية السورية؛
مجيدددع اانتهاكدددات والت ددداوزات للقدددانون الددددو، اقدددوق اإلنسدددان  يددددين بئددددة -5 

زا ، مبددا   ذلدد  اسددتمرار ومجيددع انتهاكددات القددانون الدددو، اإلنسددا  الدديت ترتدبهددا كدده   ددرال الندد
اانتهاكددات والت دداوزات املنه يددة واجلسدديمة والواسددعة النطدداق اقددوق اإلنسددان ومجيددع انتهاكددات 
القدددانون الددددو، اإلنسدددا  الددديت ترتدبهدددا السدددلطات السدددورية وامليليئددديات التابعدددة هلدددا، مبدددا   ذلددد  

اسدددداب السددددلطات السددددورية،  املقدددداتلون اإلرخلددددابيون األجانددددب واملنظمددددات األجنبيددددة الدددديت تقاتدددده
سدديما حددزب ي، ويعددرب عددن ابلددغ القلددل ألن مئدداركتهم تزيددد الوضددع املتدددخلور   اجلمهوريددة  وا
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العربيددة السددورية سددو ا ، مبددا   ذلدد  وضددع حقددوق اإلنسددان والوضددع اإلنسددا ، مددع مددا لدد ل  مددن 
 أت ق سلت خطق علع املنطقة؛

اسددددتمرار اسدددتةدال السددددلطات السددددورية للدددد خاار ا ظددددورة،  يددددين بئدددددة  ي ددددا   -6 
وااسدددددتةدال العئدددددواامل ل سددددددلحة الثقيلدددددة   املنددددددا ل املأخلولدددددة ابلسدددددددان، وال اميددددده املتف ددددددرة، 

العنقوريددة، واسددتةدال الت ويددع والقنابدده والقصددف اجلددوا، واألسددلحة ااارقددة والقدد ااف التسدديارية 
سداليب اادرب، ويئددر علدع ااالدة اااصدة املثدقة للقلدل وحصار السدان املدنيني كأسلوب مدن  

  خلدد ا الئددأن   إرلددب وغقخلددا مددن املنددا ل حيددي مددا زالدد  ال ددرابت اجلويددة تتسددبب   و يددات 
 وإصاابت بني املدنيني؛

، العدددداملني الطبيددددني والصددددحينيمجيددددع ااعتدددددا ات علددددع  يدددددين بئدددددة كدددد ل  -7 
ملستئدفيات واملرا دل الطبيدة األخدري، ويعدرب عدن اسدتيااه واملسعفني، ووسدااه نقلهدم ومعدداهتم، وا

ظدددددم الرعايدددددة الصدددددحية   مدددددن العواقدددددب الطويلدددددة األجددددده هلددددد ه ااعتددددددا ات ابلنسدددددبة للسددددددان ون  
 اجلمهورية العربية السورية؛

اهل مات علع األعيان املدنية، مثه املدارض، حسبما   ارت جلندة  يدين بئدة -8 
لاثر سددلبية علددع حقددوق األ فددال ورعددايتهم، مبددا يئددمه املسددتمر مددن  مددا فلفدده النددزا التحقيددل، و 

إمدانيدددددة وصدددددوهلم إ  املددددددارض وحصدددددوهلم علدددددع الرعايدددددة الطبيدددددة والتعلددددديم واملسددددداعدة اإلنسدددددانية، 
ويسدددددتندر انتهاكدددددات وفددددداوزات القدددددانون الددددددو، اقدددددوق اإلنسدددددان وانتهاكدددددات القدددددانون الددددددو، 

اسدددتيااه علددددع وجددده ااصددددوأل مدددن   ددددر مندددع إيصددددال اإلنسدددا ، حسدددب اانطبدددداق، ويعدددرب عددددن 
 املساعدات اإلنسانية علع حياهتم ور اخلهم؛

مجيدددع   دددرال الندددزا  علدددع التقيدددد ابلتزامدددات كددده منهدددا مبوجدددب القددددانون   دددي -9 
السددلطات وخاصددة الدددو، اقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو، اإلنسددا ، ويطالددب مجيددع األ ددرال، 

ا  عدددن شدددن خل مدددات علدددع السددددان املددددنيني واألعيدددان املدنيدددة، مثددده خلدددا، ابامتنددد السدددورية وحلفا
الطبيدددددني واملرضدددددع ووسدددددااه النقددددده الطبيدددددة واألشدددددةاأل والعددددداملني املددددددارض، والوحددددددات الطبيدددددة 

 املئاركني   تقدمي املساعدات اإلنسانية؛
إزا  ااسدتنتاجات الديت توصدل  إليهدا جلندة التحقيدل والديت  يعرب عدن ابلدغ قلقده -10 

تفيد  ن العنف اجلنسمل واجلنسا  ضد النسا  والفتيات والرجال واألوار قد شد ه ق دية راامدة 
، و ن النسددا  والفتيددات أت ددرن بدده 2011  اجلمهوريدة العربيددة السددورية مندد  بددد  اانتفاضدة   عددال 

 ؛(1)له ألسباب متعدرة بئده غق متناسب ووقعن ضحية
ااسددتنتاجات الدديت توصددل  إليهددا الل نددة والدديت تفيددد  ن   عددال العنددف  يالحدد  -11 

مددن جانددب السدلطات السددورية وامليليئدديات املرتبطددة    غلدب األحيددان اجلنسدمل خلدد ه قددد ارت د بدد  
ا تئدده هبا، وك ل  مدن جاندب مدا ي سدمع ابلدولدة اإلسدالمية   العدراق والئدال )راعد (، و اد

إ  جدددراام ضدددد  ضدددد السددددان املددددنيني، وترقدددعيوجددده جدددز ا  مدددن خل دددول واسدددع النطددداق ومنه دددمل 
، جددددددراام حددددددرب تتمثدددددده   2012اإلنسددددددانية، و ن خلدددددد ه األ عددددددال تئددددددده، بعددددددد شددددددباف/  اير 

ااغتصددددداب وغدددددقه مدددددن  شددددددال العندددددف اجلنسدددددمل، مبدددددا   ذلددددد  التعددددد يب واإلخلددددداألت للدرامدددددة 
 الئةصية؛

__________ 
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مجيدددددع  عمدددددال العندددددف تلددددد ، ويددددددعو إ  تقددددددمي الددددددعم الطدددددت  يددددددين بئددددددة -12 
ااجتماعمل الفورا إ  الناجني مدن خلد ه اجلدراام، وإ  بد ل كده جهدد مددن ل دمان  - والنفسمل

 قيدددل العدالدددة ملدددن عدددانوا نتي دددة  هلددد ه اجلدددراام، و دددي مجيدددع   دددرال الندددزا  علدددع إيدددال  ااخلتمدددال 
 للتوصيات اليت قدمتها الل نة؛

ااحت دددددداز   مبنئددددددور جلنددددددة التحقيددددددل الصددددددارر مددددددؤخرا  بعنددددددوان   يط علمددددددا   دددددد -13 
، الدد ا سدل ط   يدده الل نددة ال دو  علددع حقيقددة  ن سددبيه امل ددمل قددما  اجلمهوريدة العربيددة السدورية  

ااحت دددداز التعسددددفمل لعئددددرات ادال مددددن األ ددددرار، وا سدددديما مددددن جانددددب السددددلطات السددددورية 
 زمة ملحة وواسعة النطاق اماية حقوق اإلنسان؛وامليليئيات التابعة هلا، ميثه  

بددد  عمدده الفريددل العامدده املعددين ا ددالق سددرا  ا ت زين/املةطددو ني،  يالحدد  -14 
وتسددليم اجلثددي و ديددد خلويددة األشددةاأل املفقددورين، املؤلددف مددن تركيددا واا ددار الروسددمل ومجهوريددة 

رة السدددق خطدددوات ملموسدددة إ  إيدددران اإلسدددالمية،   دددال  عدددن األمدددم املتحددددة، ويئددددر علدددع ضدددرو 
األمال بئأن خل ه الق دية، ويؤكدد جمددرا   ن علدع مجيدع   درال الندزا   ن تتقيدد ابلتزاماهتدا مبوجدب 

 القانون الدو، اإلنسا  والقانون الدو، اقوق اإلنسان، حسب اانطباق؛
 اانتئددار الواسددع ملمارسددة ااختفددا  القسددرا وااحت ددازاسددتمرار  يدددين بئدددة -15 

التعسفمل واستةدال العنف اجلنسدمل والتعد يب وإسدا ة املعاملدة، وخاصدة    مرا دل ااحت داز الديت 
تديرخلا السلطات السورية، مبدا   ذلد  األ عدال املئدار إليهدا   تقدارير جلندة التحقيدل وتلد  املبيندة 

مدددال قدددد ، ويئدددق إ   ن خلددد ه األع2014  األرلدددة الددديت قددددمها كقيصدددرك   كدددانون الثا /ينددداير 
تئدددددده انتهاكدددددات وفددددداوزات للقدددددانون الددددددو، اقدددددوق اإلنسدددددان  و انتهاكدددددات للقدددددانون الددددددو، 

 اإلنسا ؛
مددددا يسددددببه التعدددد يب وإسددددا ة املعاملددددة، مبددددا   ذلدددد  ااعتدددددا  والعنددددف  يدددددر  -16 

اجلنسدديان، مددن ضددرر رااددم يلحددل ابل ددحااي و سددرخلم، ويدددين منددع تددو ق اادددمات الطبيددة   مجيددع 
 ومرا ل ااحت از؛ الس ون

مدددا    يدددد بددده مدددن قتددده للمحت دددزين   مرا دددل املةدددابرات العسددددرية  يددددين بئددددة -17 
 215السددددورية، وخاصددددة    مر ددددل ااحت دددداز املوجددددور   مطددددار املددددزة، و ددددرو  األمددددن العسدددددرا 

ات ،   دددددال  عمدددددا    يدددددد بددددده مدددددن قتددددده للمحت دددددزين   املستئدددددفي291و 248و 235و 227و
إزا  التقدارير الديت   دارت ابلغ القلدل تئرين وحرستا، ويعرب عن   ذل  مستئفياالعسدرية، مبا  

 إلخفا  قته مجاعمل للس نا    جممع س ن صيدألاي؛ر ات ابستةدال النظال  رقة 
ابلسدددلطات السدددورية ومجيدددع   دددرال الندددزا  األخدددري  ن ت دددمن التنفيدددد   يهيدددب -18 

 2014شددددددددددددددددباف/  اير  22( املددددددددددددددددؤر  2014)2139الفعددددددددددددددددال لقددددددددددددددددرارا جملددددددددددددددددس األمددددددددددددددددن 
(، و ن تقول علع وجه ااصوأل بوقف ااحت از التعسفمل للمدنيني وتع يبهم 2015)2254و

السدد ون ومرا ددل ااحت دداز، ووقددف والعنددف اجلنسددمل   اجلمهوريددة العربيددة السددورية، وا سدديما   
عمليددددددات ااطددددددف وااختطددددددال وااختفددددددا  القسددددددرا، علدددددددع  ددددددو مددددددا  الددددددب بدددددده ا لدددددددس   

 ؛(2)( وجلنة التحقيل   توصياهتا2014)2139 قراره

__________ 
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مجيددع األ ددرال علددع مراعدداة التوصدديات األخددقة املتعلقددة مبسددألة ا ت ددزين   ددي -19 
جدددده خدددداأل إ  السددددما  هليئددددات الرصددددد الدوليددددة املناسددددبة الدددديت قدددددمتها جلنددددة التحقيددددل، ويدددددعو بو 

ابلوصدددول الفدددورا إ  مجيدددع ا ت دددزين ومرا دددل ااحت ددداز رون قيدددد ا موجدددب لددده، ويددددعو مجيدددع 
األ ددرال، وصاصددة السددلطات السددورية، إ  نئددر قاامددة جبميددع مرا ددل ااحت دداز، وإاتحددة حصددول 

 ا ت زين لديها مبعلومات عنهم؛ مجيع ا ت زين علع اادمات الطبية، وتزويد  سر 
ابإل دددرال الفدددورا عدددن مجيدددع األشدددةاأل ا ت دددزين تعسدددفا ، مبدددن  ددديهم  يطالدددب -20 

النسددا  واأل فددال وكبددار السددن واألشددةاأل ذوو اإلعاقددة واملدددا عون عددن حقددوق اإلنسددان ومقدددمو 
  مهيدددة ضدددمان املعوندددة اإلنسدددانية، واملو فدددون الطبيدددون واجلرحدددع واملرضدددع والصدددحفيون، ويئدددق إ 

 العدالة ملن تعر س لالحت از التعسفمل؛
مدددا تفيدددد بددده التقدددارير مدددن تئدددريد قسدددرا للسددددان   اجلمهوريدددة العربيدددة  يددددين -21 

السورية، ويعرب عن ابلغ قلقه إزا  التقارير املتعلقة ابهلندسة ااجتماعية والدميحترا ية   منا ل   
يهيددددب جبميددددع األ ددددرال املعنيددددة  ن توقددددف  ددددورا  مجيددددع مجيددددع   ددددا  اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية، و 

األنئددطة الدديت تسددبب خلدد ه األعمددال، مبددا   ذلدد   ا  نئددطة قددد تئددده جددراام حددرب  و جددراام 
 ضد اإلنسانية؛

إزا  حالدددة املئدددررين راخليدددا    مجيدددع   دددا  اجلمهوريدددة  يعدددرب عدددن ابلدددغ القلدددل -22 
 مئددرر، و ددي مجيددع األ ددرال علددع ضددمان  ن ماليددني 6.6العربيددة السددورية، الدد ين يبلددغ عدددرخلم 

يدون  ا إجدال  وانتقدال للمددنيني متسدقني مدع القدانون الددو، اإلنسدا  والقدانون الددو، اقدوق 
 اإلنسان، حسب اانطباق؛

تئريع الو ين، واسيما القدانون السدورا المن وجور وتطبيل  يعرب عن استيااه -23 
ار كبددق   حريددة التنقدده وحددل السددوريني املئددررين مددن الدد ا سدديدون لدده أت ددق ضدد 10/2018رقددم 

جددرا  النددزا    العددورة إ  رايرخلددم بطريقددة لمنددة و وعيددة وكرميددة عندددما تسددم  ااالددة علددع األرس 
 ب ل ، ويدعو إ  إلحتااه؛

مجيددع األ ددرال علددع اإلحا ددة علمددا  ابلتوصددية األخددقة الدديت قدددمتها جلنددة   ددي -24 
ال حدددل العدددورة وتيسدددقه بئدددده كامددده عدددن  ريدددل ضدددمان  ن تددددون التحقيدددل بئدددأن كفالدددة احدددرت 

سدددتنقة ومحايدددة مجيدددع  ركدددات مجيدددع العااددددين إ  مدددوا نهم األصدددلية  وعيدددة وخاضدددعة ملدددوا قتهم امل
 ؛(2)اإلجيارو ة حقوق امللدي

ارتددداب العنددف   حددل  ا شددةا علددع  سدداض انتماادده الددديين  يدددين بئدددة -25 
اإل ددين، ويطالددب  ن تتةدد  مجيددع األ ددرال كدده ااطددوات املالامددة امايددة املدددنيني، مبددن  دديهم   و

  رار اجلماعات اإل نية والدينيدة وامل خلبيدة، ويؤكدد   خلد ا الصددر  ن املسدؤولية الرايسدية عدن محايدة 
 تل السلطات السورية؛السدان السوريني تقع علع عا

ال رر والدمار الل ين اقا ابلرتاا الثقا  لل مهورية العربية  يدين بئدة  ي ا   -26 
السددورية، وا سدديما تدددمق الددرتاا الثقددا    تدددمر وحلددب، والعمليددات املنظمددة لنهددب املمتلدددات 

 12( املدؤر  2015)2199الثقا ية السورية واافار هبا، و دل مدا  وضدحه جملدس األمدن   قدراره 
، ويؤكد  ن اهل مات املتعمدة ضد اداثر التارفيدة قدد تئدده جدراام حدرب، 2015شباف/  اير 

 ويئدر علع ضرورة تقدمي مرتدت خل ه اجلراام إ  العدالة؛
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األعمدددال اإلرخلابيدددة و عمدددال العندددف الددديت يرتدبهدددا   حدددل  يددددين بئددددة كددد ل  -27 
سددالمية   العددراق والئددال )راعدد (، وجبهددة النصددرة، وغقمهددا املدددنيني مددا يسددمع تنظدديم الدولددة اإل

من املنظمات اإلرخلابية اليت حدرخلا جملس األمن، واستمرار فاوزاهتا اجلسديمة واملنه يدة والواسدعة 
النطاق للقانون الدو، اقوق اإلنسان وانتهاكاهتا للقانون الدو، اإلنسا ، ويؤكد من جديد  نده 

ط اإلرخلددداب، ومدددن ضدددمنه األ عدددال الددديت يرتدبهدددا مدددا يسدددمع تنظددديم الدولدددة ا جيدددوز وا ينبحتدددمل ربددد
اإلسالمية   العراق والئال )راع (،  ا رين  و جنسية  و ح ارة، ويئدر علع  مهية التنفي  

 ؛2014لب/ غسطس  15( املؤر  2014)2170التال لقرار جملس األمن 
ألسددددلحة الديمياايددددة مددددن اسددددتمرار اسددددتةدال ايدددددين  شددددد العبددددارات املمدنددددة  -28 

ديمياايدة جانب السلطات السورية، ما يئده انتهاكا  التزاماهتا مبوجب اتفاقية حظر األسلحة ال
(، ومجيع  وجه اسدتةدال األسدلحة الديمياايدة مبدا يتعدارس مدع 2013)2118وقرار جملس األمن 

 املعايق والقواعد الدولية الراسةة ضد خل ا ااستةدال؛
التقدددددارير ذات الصدددددلة دليدددددة التحقيدددددل املئدددددرتكة بدددددني منظمدددددة حظدددددر إ   يئدددددق -29 

األسدددددلحة الديمياايدددددة واألمدددددم املتحددددددة، الددددديت خلصددددد  إ   ن السدددددلطات السدددددورية مسدددددؤولة عدددددن 
اسددددتةدال األسددددلحة الديمياايددددة    ربددددع مناسددددبات، و ن مددددا يسددددمع تنظدددديم الدولددددة اإلسددددالمية   

 ؛2017و 2014سلحة الديميااية بني عاممل العراق والئال )راع ( مسؤول عن خل ومني ابأل
إزا  ااسددتنتال األخددق الدد ا خلصدد  إليدده بعثددة تقصددمل  يعددرب عددن ابلددغ القلددل -30 

ااقاال التابعة ملنظمة حظر األسلحة الديميااية  ن من املدرج  جددا   ن يددون السدارين والدلدور 
، و ن الدلدور 2017رض لذار/مدا 25و 24قد استةدما   خل ومني منفصدلني   اللطامندة   
 ؛ 2018شباف/  اير  4قد استةدل علع األرج    خل ول   سراقب   

إزا  مددا  بلددغ عددن خل ددول ابألسددلحة الديمياايددة    يعددرب عددن ابلددغ القلددل  ي ددا   -31 
شةصدددا  وإصدددابة كثدددقين  70، مدددا  سدددفر عدددن مقتددده  كثدددر مدددن 2018نيسدددان/ بريه  7رومدددا   

لخددرين، ويتطلددع إ  النتددااج الدديت  لددا إليهددا بعثددة تقصددمل ااقدداال التابعددة ملنظمددة حظددر األسددلحة 
 اهل ول؛خل ا الديميااية   

إزا  التقدددارير املقدمدددة مدددن األماندددة الفنيدددة ملنظمدددة  ل كددد ل يعدددرب عدددن ابلدددغ القلددد -32 
 2017ومتوز/يوليددددددده  2017ولذار/مدددددددارض  2016حظدددددددر األسدددددددلحة الديمياايدددددددة   متوز/يوليددددددده 

، الددديت   ددددارت  يهدددا األماندددة الفنيدددة  اددددا   2018، ولذار/مدددارض 2017وتئدددرين األول/ كتدددوبر 
السددددورية بئددددأن برألجمهددددا ل سددددلحة  تددددتمدن مددددن التحقددددل مددددن رقددددة واكتمددددال إعددددالن السددددلطات

الديميااية و قا  اتفاقية حظر األسلحة الديميااية، ويهيب ابجلمهوريدة العربيدة السدورية  ن تتعداون 
بئددده كامدده مددع املنظمددة مددن  جدده تقدددمي املزيددد مددن التوضددي  ملددا تبقددع مددن  حتددرات و وجدده عدددل 

 اتساق وتباين بئأن اإلعالن؛
لددف  دورا عدن  ا اسدتةدال ل سدلحة الديمياايدة   مجيع األ درال اب يطالب -33 

اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، ويعدددرب عدددن اقتناعددده القدددوا بوجدددوب  اسدددبة األ دددرار املسدددؤولني عدددن 
اسددددتةدال األسددددلحة الديمياايددددة، ويعددددرب  ي ددددا عددددن أتييددددده   خلدددد ا الصدددددر  خلدددددال والتزامددددات 

الراميدة إ  لحة الديميااية من العقداب الئراكة الدولية من  جه مدا حة إ الت مستةدممل األس
 رعم مسا لة مجيع املسؤولني عن انتئار األسلحة الديميااية  و عن استةدامها؛
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 مهيدددددة  ديدددددد عمليدددددات ولليدددددات مناسدددددبة لتحقيدددددل العدالدددددة  يؤك دددددد مدددددن جديدددددد -34 
الددو،، واملصااة، وإل هار ااقيقة، وللمحاسبة علع اانتهاكات والت داوزات اجلسديمة للقدانون 

وإلاتحددة وسددااه اجلدد  وسددبه اانتصددال الفعالددة لل ددحااي، ويئدددر علددع الدددور األساسددمل الدد ا 
 ميدن  ن تؤريه ا اسبة    ا جهور تب ل للتوصه إ  ااية مستدامة وشاملة وسلمية للنزا ؛

 ن الحتدددرس مدددن إنئدددا  ا دمدددة اجلناايدددة الدوليدددة خلدددو املسددداعدة   وضدددع  يددد ك ر -35 
ت مددن العقدداب علددع اجلددراام ذات الصددلة عندددما تعددزل الدددول  و تع ددز عددن التحقيددل حددد لل ددال

 بصدق   تل  اجلراام  و عن مالحقة مرتدبيها ق اايا ؛
علع ضرورة ضمان  اسبة مجيع املسؤولني عدن انتهاكدات القدانون الددو،  يؤكد -36 

واسددطة لليددات العدالددة اجلناايددة اإلنسددا   و انتهاكددات وفدداوزات القددانون الدددو، اقددوق اإلنسددان ب
املناسددبة والعارلددة واملسددتقلة، الو نيددة  و اإلقليميددة  و الدوليددة، ويئدددر علددع ضددرورة ا دداذ خطددوات 
عمليددة   سددبيه بلددوا خلدد ه الحتايددة، مئددقا  إ  الدددور اهلددال الدد ا ميدددن  ن تؤريدده ا دمددة اجلناايددة 

 الدولية   خل ا الصدر؛
وليدددة ا ايددددة واملسدددتقلة للمسددداعدة   التحقيدددل بئدددأن بعمددده ادليدددة الد يرحدددب -37 

األشدددةاأل املسدددؤولني عدددن اجلدددراام األشدددد خطدددورة مبوجدددب القدددانون الددددو، املرتدبدددة   اجلمهوريدددة 
ومالحقدتهم ق داايا، مبدا   ذلد  تعاوادا الو يدل مدع جلندة  2011العربية السدورية مند  لذار/مدارض 
 التحقيل وا تمع املد  السورا؛

الدددددددول األع ددددددا  إ  تقدددددددمي رعددددددم  عددددددال إ  ادليددددددة الدوليددددددة ا ايدددددددة  يدددددددعو -38 
واملسددتقلة، بوسددااه منهددا النظددر   تقدددمي معلومددات وبيدداألت عددن اجلددراام األشددد خطددورة  مبوجددب 

إاتحدددة وسدددااه ماليدددة كا يدددة ومتعددددرة إ  القدددانون الددددو، املرتدبدددة   اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، و 
 ها؛السنوات لتئحتيل

مددن خطددورة الوضددع اإلنسددا    اجلمهوريددة العربيددة السددورية،  يعددرب عددن اسددتيااه -39 
وعددن قلقدده البددالغ إزا   نددة مددا يقددرب مددن مليددونني مددن السددوريني الدد ين يعيئددون   منددا ل  اصددرة 
يصددعب الوصددول إليهددا   اجلمهوريددة العربيددة السددورية، والدد ين هلددم احتياجددات بلحتدد  ررجددة حرجددة 

 يتطلب وضعهم وصول املساعدات اإلنسانية إليهم علع  و كامه و ورا ولمن؛للحتاية و 
خلصددد  إليددده جلندددة التحقيدددل  ن ااسدددتنتال الددد ا إزا   يعدددرب عدددن ابلدددغ القلدددل -40 

جدراام اادرب  تبلغ حدداألساليب املستةدمة   السيطرة علع املنطقة ا اصرة   الحتو ة الئرقية 
 ؛(3)واجلراام ضد اإلنسانية

إقدددال السددلطات السددورية علددع إخددرال معددوألت إنسددانية مددن قوا دده  يدددين بئدددة -41 
ل مددم املتحدددة موا لددل عليهددا، مبددا   ذلدد  معددوألت وإمدددارات  بيددة موجهددة إ  سدددان يعيئددون 

 حالة من اليأض ح رموا من الحت ا  واملعونة الطبية وال رورايت اايوية؛
األمددم املتحدددة واجلهددات العاملددة    السددلطات السددورية بتيسددق وصددول يطالددب -42 

ا ال اإلنسا  وصوا  كامال  و وراي  ولمنا ، ويطالب مجيدع األ درال األخدري   الندزا  بعددل عرقلدة 
ذل  الوصول، مبا يدفه إيصال املعونة اإلنسانية إ  مجيع ا تاجني، مبا   ذلد    املندا ل الديت 

__________ 
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قددددرارات جملددددس األمددددن ذات الصددددلة، ويهيددددب ابلدددددول يصددددعب الوصددددول إليهددددا وا اصددددرة، و قددددا  ل
 األع ا   ن متو ل ندا ات األمم املتحدة متويال  كامال ؛

ماليددني  5.6بئددأن الالجئددني الدد ين يزيددد عدددرخلم علددع  ي عددرب عددن ابلددغ القلددل -43 
 شةا   املنطقة الفدار ين مدن العندف   اجلمهوريدة العربيدة السدورية، ويرح دب ابجلهدور الديت تبد هلا
البلدان ا اورة، تركيا ولبنان واألررن والعراق   ال  عن مصر است ا ة الالجئني السوريني، وي قر 

ااقتصددددارية النامجددددة عددددن وجددددور  عدددددار غفددددقة مددددن الالجئددددني   تلدددد   -ابلعواقددددب ااجتماعيددددة 
 دديفة مددن البلدددان، و ددي  ا تمددع الدددو، علددع تقدددمي الدددعم املددا، العاجدده بحتيددة متدددني البلدددان امل

تلبية احتياجدات الالجئدني السدوريني اإلنسدانية املتناميدة، مبدا   ذلد  ااحتياجدات اااصدة للنسدا  
 والفتيات، ويئدر   الوق  ذاته علع مبد  تقاسم املسؤولية واألعبا ؛

ابلتددابق والسياسدات الديت ا د هتا رول مدن خدارل املنطقدة ملسداعدة   ديط علمدا   -44 
الالجئددني السددوريني واست ددا تهم، ويئدد  عها علددع بدد ل املزيددد، ويئدد ع  ي ددا  الدددول األخددري مددن 
خارل املنطقة علع النظر   تنفي  تدابق وسياسات ما لدة،  ي دا  هبددل تدو ق اامايدة واملسداعدة 

 وريني؛اإلنسانية لالجئني الس
ابملدددؤمترات الدوليدددة ذات الصدددلة الددديت عقددددت لددددعم الئدددعب السدددورا،  يرحدددب -45 

سدديما املددؤمتر الثددا  املعنددون ك رعددم مسددتقبه سددوراي واملنطقددة ك الدد ا است ددا ه اا ددار األورو   وا
 ، وجيدر رعوته ا تمع الدو، إ  الو ا  التال جبميع التعهدات؛2018  بروكسه   عال 

 نددده ا ميددددن  ن يددددون خلندددا  سدددوي حددده سياسدددمل للندددزا     ؤكدددد مدددن جديددددي -46 
اجلمهوريددة العربيددة السددورية، ويطالددب مجيددع األ ددرال ابلعمدده مددن  جدده التوصدده إ  عمليددة انتقددال 

(،   إ دار ا داراثت 2015)2254بيان جنيف وقرار جملدس األمدن سياسمل حقيقمل تستند إ  
يارة األمم املتحددة   جنيدف، ومدع إعطدا  املدر ة صدوات  مسداواي  اليت فري بني األ رال السورية بق

للرجددده ومتدينهدددا مدددن  را  رور قيدددارا واملئددداركة بصدددورة كاملدددة وجمديدددة   صدددنع القدددرار و  مجيدددع 
 2000تئدرين األول/ كتدوبر  31( املؤر  2000)1325ر جملس األمن اجلهور مبا يتسل مع قرا

لسدالل واألمددن، مبددا يلدت تطلعددات الئدعب السددورا املئددروعة إ  والقدرارات الالحقددة بئدأن املددر ة وا
رولة مدنية ورميقرا ية وتعدرية يتمتع  يها املوا نون كا ة اباماية املتسداوية بحتدل النظدر عدن ندو  

 اجلنس  و الدين  و العرق، ويرحب اشرا  ا تمع املد    خل ه العملية؛
  ن يبقمل املسألة قيد نظره.  يقرر -47 

    


