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  2015كانون األول/ديسمرب  23 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.3) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية - 70/234
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد 
ـــوق اإلنســان    جمددد ا تؤكددد وإذ  ـــإل سقـ ـــه واإلعـــن العاملـ ـــاق ومباد ـ  (1)مقاصــد امليث

واملعاهدات الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسـان، مبـا هيهـا العهـدان الـدوليان ا اصـان       
 ،(2)حبقوق اإلنسان

بسـيادة اجلمهوريـة العربيـة السـورية واسـتقـ ا       جديد التزامها القدي   من تؤكد وإذ 
 ووحدهتا وسـمة أراضيها، ومببادئ امليثاق،

ــا  تشدددددر وإذ  ــ ر   66/176إىل قراراهتـــ ــمرب  19املـــ ــانون األول/ديســـ  2011كـــ
آب/أغسـس    3بـاء املـ ر     66/253 و 2012شباط/هرباير  16ألف امل ر   66/253 و

املــــــ ر   67/262 و 2012كــــــانون األول/ديســــــمرب  20املـــــ ر    67/183 و 2012
ــايو  15  69/189 و 2013كــانون األول/ديســمرب   18املــ ر   68/182 و 2013أيار/م

ــان دإ 2014كـــانون األول/ديســـمرب  18املـــ ر   ــرارات جملـــ  حقـــوق اإلنسـ  16/1-، وقـ
 (3)2011آب/أغســـــس   23املـــــ ر   17/1-دإ و (3)2011نيســـــان/أبري   29املـــــ ر  

ــ ر   18/1-دإ و ــمرب   2املـ ــانون األول/ديسـ ــ ر   19/1 و (4)2011كـ ــار   1املـ آذار/مـ
_______________ 

 (.3 -ألف )د  217القرار  (1)

 (، املرهق.21 -ألف )د  2200القرار  (2)
ــر   (3) (، A/66/53) 53اليثددداال الر يدددة للجمعيدددة العامدددةا الددددوتو السا حدددة والسدددتينا ا ل دددل ت ددد      انظـ

 األول. الفص 
 (، الفص  الثاين.Corr.1و  A/66/53/Add.2والتصويب ) باء 53ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (4)
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ـــ ر   19/22 و (5)2012 املـــــــــــــ ر   19/1-دإ و (5)2012آذار/مــــــــــار   23املـــــــــ
املـ ر    21/26 و (7)2012متوز/يوليـه   6املـ ر    20/22 و (6)2012حزيـــران/يونيــــه  1

املــ ر   23/1 و (9)2013آذار/مــار   22املــ ر   22/24 و (8)2012أيلول/ســبتمرب  28
 24/22 و (10)2013حزيران/يونيــــــه  14املــــــ ر   23/26 و (10)2013أيار/مــــــايو  29

 (12)2014آذار/مـــــار   28املـــــ ر   25/23 و (11)2013أيلول/ســـــبتمرب  27املـــــ ر  
أيلول/ســــبتمرب  25املــــ ر   27/16 و (13)2014حزيران/يونيــــه  27املــــ ر   26/23 و

ــ ر   28/20 و (14)2014 ــار   27امل ــ ر   29/16 و (15)2015آذار/م ــه  2امل متوز/يولي
ــوبر   1املــ ر   30/10 و (16)2015 ــن  (17)2015تشــرين األول/أكت ــ  األم ــرارات جمل ، وق
املــــــــــ ر   (2012) 2043 و 2012نيســــــــــان/أبري   14املــــــــــ ر   (2012) 2042

 2013أيلول/ســــــــــبتمرب  27 ر  املــــــــــ (2013) 2118 و 2012نيســــــــــان/أبري   21
ــ ر  2014) 2139 و ــباط/هرباير 22( املـــــــ ــ ر   (2014) 2165 و 2014 شـــــــ املـــــــ

ــه  14 ــ ر   (2014) 2170 و 2014متوز/يوليــ ــس   15املــ  2178 و 2014آب/أغســ
كــــــانون  17املــــــ ر   (2014) 2191 و 2014أيلول/ســــــبتمرب  24املــــــ ر   (2014)

ــمرب  ــ ر   (2015) 2209 و 2014األول/ديســـــ ــار   6املـــــ  2235 و 2015آذار/مـــــ

_______________ 

 (، الفص  الثالث، الفرع ألف.A/67/53) 53الدوتو السابعة والستينا ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (5)

 املرجع نفسه، الفص  ا ام . (6)

 نفسه، الفص  الرابع، الفرع ألف. املرجع (7)

 (، الفص  الثالث.A/67/53/Add.1) ألف 53ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (8)

 (، الفص  الرابع، الفرع ألف.A/68/53) 53الدوتو الثامنة والستينا ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (9)

 املرجع نفسه، الفص  ا ام ، الفرع ألف. (10)

 (، الفص  الثالث.A/68/53/Add.1) ألف 53ا ا ل ل ت   املرجع نفسه (11)

 (، الفص  الرابع، الفرع ألف.A/69/53) 53الدوتو التاحعة والستينا ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (12)

 املرجع نفسه، الفص  ا ام ، الفرع ألف. (13)

(، الفصـــ  الرابـــع، 2و Corr.1و  A/69/53/Add.1) انوالتصـــويبألدددف  53ا ل دددل ت ددد  املرجـــع نفســـه،  (14)
 ألف. الفرع

 ، الفص  الثاين.(A/70/53) 53الدوتو السبعينا ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (15)
 املرجع نفسه، الفص  ا ام ، الفرع ألف. (16)
 ، الفص  الثاين.(A/70/53/Add.1)ألف  53ا ل ل ت   املرجع نفسه،  (17)
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آب/أغسـس    3وبيانـات ر ـي  اسلـ  امل ر ـة      ،2015آب/أغسس   7امل ر   (2015)
 ،(20)2015آب/أغسس   17 و (19)2013تشرين األول/أكتوبر  2 و (18)2011

ــة ح   تدددين وإذ  ــدهور ا ســل سال ــ  العشــوا إل واالســتهدا     الت ــوق اإلنســان والقت ق
املتعمد للمدنيني هبذه الصفة، يف انتهاك للقانون الدويل اإلنسـاين، وأعمـال العنـف الـج تـ ج       

 التوترات السا فية،
ثقاهة اإلهـت من العقاب عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الـدويل   بقلل تالحظ وإذ 

وهـر   ما حقوق اإلنسان املرتكبة  ـل هذا الزناع، وهواإلنساين وانتهاكات وجتاوزات قانون 
 أرضا  صبة للمزيد من االنتهاكات والتجاوزات،

بأنه يف  ضم حاالت اإلعراب عن السـط  الشـعإ إزاء القيـود املفروضـة      تذّكر وإذ 
على التمتع باسقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، انسلقـا احتجاجـات مدنيـة     

، وإذ تشـل إىل أن جلـوء السـلسات السـورية إىل القمـع املفـرط       2011يف درعا يف آذار/مار  
وهــو قمــع تصــاعد الحقــا ليتحــول إىل قصــف مباشــر ملنــا ق  والعنيــف لـحتجاجــات املدنيــة،

 مأهولة بالسكان املدنيني، قـد أجـ  تصـاعد العنـف املسـلم واجلماعـات املتسرهـة، مبـا يف ذلـ          
 يسمى تنظيم الدولة اإلسـمية يف العراق والشام )داعش(، ما

رية، إزاء استمرار تصاعد العنـف يف اجلمهوريـة العربيـة السـو    عن السخط  تعرب وإذ 
يزيـــد علـــى  مـــا شـــطمب، مبـــا يف ذلـــ  مقتـــ   250 000ممـــا تســـبب يف مقتـــ  أكثـــر مـــن  

إزاء االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة املتواصـلة بشـك  منـهجإل        ال سيما ف ، و 10 000
وعلى نساق واسـع يف جمـال حقـوق اإلنسـان، وانتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين، مبـا هيهـا           

م املتواصــ  والعشــوا إل لةســلحة الثقيلــة والقصــف اجلــوا، تلــ  الــج تنســوا علــى االســتطدا
االستطدام العشوا إل للقذا ف التسـيارية والـذ ا ر العنقوديـة والرباميـ  املتفجـرة والقنابـ         مث 

أسـاليب القتـال، مـن جانـب السـلسات       ا وا ية وغاز الكلـور، وجتويـع املـدنيني كأسـلوب مـن     
 ت حمظورة مبوجب القانون الدويل اإلنساين،السورية ضد السكان السوريني، وهإل ممارسا

_______________ 

(18) S/PRST/2011/16 متيز/ييليدد   31 – 2011آب/أغسدد ،  1 ددراتاو ومقددرتاو جملدد، ا مددنا ؛ انظــر
2012 (S/INF/67). 

(19) S/PRST/2013/15 متيز/ييليدد   31 – 2013 آب/أغسدد ، 1 ددراتاو ومقددرتاو جملدد، ا مددنا ؛ انظــر
2014 (S/INF/69). 

(20) S/PRST/2015/15. 
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إزاء االستطدام غل املتناسب للقـوة مـن جانـب السـلسات      عن بالغ القلل تعرب وإذ 
السورية ضد رعاياها املـدنيني، ممـا تسـبب يف معانـاة إنسـانية شـديدة وشـجع انتشـار التسـر           

 يف محاية سكاهنا وتنفيـذ واجلماعات املتسرهة، األمر الذا يدل على إ فاق السلسات السورية 
 أصدرته هيئات األمم املتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة، ما

املوجهــة إىل  2015حزيران/يونيــه  18بالرســا   املتسابقــة امل ر ــة  وإذ حتدديط علمددا 
دولـة عضـوا، تعـرب هيهـا      71األمني العام ور ي  اجلمعية العامة ور ي  جمل  األمـن، باسـم   

ر إراقة الدماء وأعمال العنف املوجهة ضـد املـدنيني يف سـورية، النا ـة     عن غضبها إزاء استمرا
 لربامي  املتفجرة،املنهجإل لستطدام االبوجه  اص عن 

إزاء انتشــار التســر  واجلماعــات املتسرهــة، واإلرهــاب   عددن بددالغ القلددل   تعددرب وإذ 
حقـــوق  واجلماعــات اإلرهابيــة، وإذ تــدين بشــدة  يـــع االنتــهاكات والتجــاوزات يف جمــال       

اإلنسان و يع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين الج يرتكبها يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية    
يف العـراق والشـام   يسـمى تنظـيم الدولـة اإلســمية      مـا  أا  ر  من أ را  الـزناع، وااصـة  

عـدة،  )داعش(، واملليشيات الج تقاتـ  باسـم النظـام، واجلماعـات اإلرهابيـة التابعـة لتنظـيم القا       
 وغلها من اجلماعات املتسرهة،

للعم  الذا اضسلعا به جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنيـة   تعرب عن تأييدها وإذ 
تــــدين بشــــدة عــــدم تعــــاون الســــلسات الســــورية مــــع إذ باجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية، و

 التحقيق، جلنة
مـحظتـها بـأن الســلسات    ُلصـا إليــه جلنـة التحقيـق يف     مدا  وإذ تالحدظ بقلدل بدالغ    

هجمــات واســعة النســاق ضــد الســكان املــدنيني  2011الســورية قــد نفــذت منــذ آذار/مــار  
 إ ار السياسة العامة الج تنتهجها، يف

إىل البيانــات الصــادرة عــن األمــني العــام ومفــوة األمــم املتحــدة الســامإل     تشددر وإذ 
ــان،       ــوق اإلنســان واإلجــراءات ا اصــة سلــ  حقــوق اإلنس ــج تفيــد أن مــن املــرجم     سق ال

ــة الســورية، وإذ       أن ــة العربي ــد ارتركبــا يف اجلمهوري جــرا م ضــد اإلنســانية وجــرا م حــرب ق
أن املفــوة الســامإل قــد شــجع جملــ  األمــن بصــورة متكــررة علــى إحالــة اسالــة إىل     تـحــ 

لقيـه   امـ  يف هذا الشأن رغـم  (21)احملكمة اجلنا ية الدولية، وإذ تأسف لعدم اعتماد مشروع قرار
 دعم كبل من الدول األعضاء، من

_______________ 

(21) S/2014/348. 
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إزاء النتا   الج  لصـا إليهـا جلنـة التحقيـق وأيضـا إزاء       تعرب عن عميل  لقها وإذ 
هيمـا يتعلـق    2014يف كـانون الثاين/ينـاير   “ قيصـر ”االدعاءات الج تضـمنتها األدلـة الـج قـدمها     

تلـ    تشـدد علـى ضـرورة  ـع    بتعذيب وإعدام أشطاص حمتجزين لدى السلسات السورية، وإذ 
 االدعاءات وما شاهبها من أدلة والنظر هيها وإتاحتها جلهود املساءلة الج قد تبذل مستقبـ،

 2165 و (2014) 2139ألن قــــرارات جملــــ  األمــــن تعددددرب عددددن القلددددل  وإذ 
ــة        (2014) 2191 و (2014) ــبل، وإذ تـحــ  اساجــة املاس ــذة إىل حــد ك ــل منف تظــ  غ
لسـورية، بسـب  منـها    تعزيز اجلهود املبذولـة ملعاجلـة اسالـة اإلنسـانية يف اجلمهوريـة العربيـة ا       إىل

 محاية املدنيني وكفالة وصول املساعدات اإلنسانية بسريقة سريعة وآمنة ودون عراقي ،
 ،(2014) 2178 و (2014) 2170بقرارا جمل  األمن  تذّكر بالتزامها وإذ 
مليـون   2.8مـيـني الجـ ، منـهم أكثـر مـن       4.2يزيـد علـى    مـا  أن يثر جزعها وإذ 

ــة الســورية، وأن    امــرأة و فــ   ــة العربي ــرار مــن اجلمهوري ــد ُأجــربوا علــى الف ــون  12.2 ، ق ملي
مـيــني مــن املشــردين دا ليــا،  تــاجون   6.5شــطمب يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، منــهم  

البلــدان اســاورة  أســفر عــن تــدهق الـجـئني الســوريني إىل  اممـ  اإلنســانية العاجلــة،املسـاعدة   إىل
وبلدان أ ـرى يف املنسقـة و ارجهـا، وإذ يـثل جزعهـا ا سـر الـذا تشـكله هـذه اسالـة علـى            

 االستقرار اإلقليمإل والدويل،

 فـ  وإصـابة    10 000يزيد بكثل علـى   ما من مقت  تعرب عن احتيااها البالغ وإذ 
ــذ بـــدء االحتجاجـــات الســـلمية يف آذار/مـــار     ا ــال ا  ـــرين منـ ، 2011لعديـــد مـــن األ فـ

 يع االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األ فـال انتـهاكا للقـانون الـدويل           ومن
املنسبق، من قبيـ  جتنيـدهم واسـتطدامهم، وقتلـهم، وتشـويههم، واغتصـاهبم، وشـن ا جمـات         

واعتقـا م تعسـفا، واحتجــازهم، وتعذيبـهم، وإسـاءة معاملتــهم،     علـى املـدار  واملستشــفيات،   
 واستطدامهم كدروع بشرية،

للجهـود الكـبلة الـج بذلتـها البلـدان اسـاورة وبلـدان         تعرب عن تقديرها العميل وإذ 
 أ ـرى يف املنسقـة الســتيعاب السـوريني، مــع االعتـرا  يف الوقــا نفسـه بــاألثر املتزايـد، علــى      

والسياســإل، املترتــب علــى وجــود أعــداد غفــلة مــن    ،االقتصــاداو واالجتمــاعإل ،الصــعد املــايل
 وليبيا، الـجئني والنازحني يف هذه البلدان، وال سيما يف لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر

ــة األول والثــاين والثالــث    ترحدد  وإذ  باستضــاهة حكومــة الكويــا للمــ مترات الدولي
كــانون  15 و 2013كــانون الثاين/ينــاير  30يف  ةيف ســوريللمــا ني لــدعم الوضــع اإلنســاين 
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، وإذ تعــرب عــن تقــديرها العميــق ملــا ُأعلــن       2015آذار/مــار    31 و 2014الثاين/ينــاير  
 اإلنسانية، من تربعات كبلة لصاحل املساعدة عنه

باجلهود الج تبـذ ا األمـم املتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة، و ميـع         ترح  أيضا وإذ 
الدبلوماسية املبذولة للتوص  إىل ح  سياسإل لةزمـة السـورية اسـتنادا إىل بيـان جنيـف       اجلهود
، وإذ تعرب عن دعمها الكام  للمبعوث ا اص لةمـني  (22)2012حزيران/يونيه  30امل ر  

 ستاهان دا ميستورا،  السيد ، ةالعام إىل سوري
العربيــة الســورية،  لعــدم اغتنــام أ ــرا  الــزناع يف اجلمهوريــة  عددن أحدد ها تعددرب وإذ 

انتقاليـة   سيما السلسات السورية، الفرص املتاحة للتوص  إىل ح  سياسإل وتشـكي  حكومـة   وال
 ،2012 حزيران/يونيه 30متار  كام  السلسات التنفيذية، استنادا إىل بيان جنيف امل ر  

ــوق اإلنســان      بشدددو تدددين - 1  ــدويل سق ــانون ال ــهاكات وجتــاوزات الق ــع انت  ي
 يــع  ال ســيماو يــع انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة ضــد الســكان املــدنيني، و  

ــة      ا جمــات العشــوا ية، مبــا يف ذلــ  اســتطدام الرباميــ  املتفجــرة يف منــا ق مدنيــة وضــد البني
جتريــد املراهــق السبيــة واملــدار    لعمــ  هــورا علــىالتحتيــة املدنيــة، وتسالــب  يــع األ ــرا  با 

 األسلحة واالمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛ من
استمرار العنف املسلم من جانـب السـلسات    وتدين بأشد العباتاو تشج  - 2 

، وتسالــب الســلسات 2011الســورية ضــد شــعبها منــذ بدايــة االحتجاجــات الســلمية يف عــام  
األمـاكن   على الفور حدا جلميع ا جمـات العشـوا ية يف املنـا ق املدنيـة ويف    السورية بأن تضع 

ــة          ــة والضــربات اجلوي ــى اســتطدام األســاليب اإلرهابي ــج تنســوا عل ــ  ال ــا تل ــا هيه ــة، مب العام
 والربامي  املتفجرة والقناب  ا وا ية واألسلحة الكيميا ية واملدهعية الثقيلة؛

استمرار االنتهاكات اجلسـيمة املنهجيـة   ضا وتدين بأشد العباتاو أي تشج  - 3 
الواسعة النساق سقوق اإلنسان واسريات األساسية و يع انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين   

التابعــة للحكومــة ومــن يقــاتلون    “ الشــبيحة ”مــن جانــب الســلسات الســورية وميليشــيات     
الثقيلـة والقصـف اجلـوا     بامسهما، مبـا هيهـا االنتـهاكات الـج تنسـوا علـى اسـتطدام األسـلحة        

ــا        ــة وغله ــ  املتفجــرة واألســلحة الكيميا ي ــذا ف التســيارية والربامي ــة والق ــذ ا ر العنقودي وال
أشكال القوة ضد املدنيني، وكذل  جتويع السكان املدنيني كأسلوب من أسـاليب القتـال،    من

ــات اإل      ــذابم وعملي ــادة، وامل ــدار  واملستشــفيات وأمــاكن العب ــى امل عــدام وشــن هجمــات عل
ــداهعني     ــاق القضـــاء، وقتـــ  واضـــسهاد احملـــتجني الســـلميني واملـ التعســـفإل والقتـــ   ـــارج نسـ

_______________ 

 ، املرهق الثاين.(2013) 2118قرار جمل  األمن  (22)
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ــهاكات      عــن ــاء القســرا، وانت حقــوق اإلنســان والصــحفيني، واالحتجــاز التعســفإل، واال تف
حقوق املرأة والسف ، والتد   بشك  غل قانوين للحيلولة دون اسصول على العــج السـإ،   

ــة   ــرام ومحايـ ــدم احتـ ــإل    وعـ ــهجإل اجلنسـ ــف املنـ ــذيب، والعنـ ــإ، والتعـ ــال السـ ــاملني يف اسـ العـ
 واجلنساين، مبا يف ذل  االغتصاب أثناء االحتجاز، وسوء املعاملة؛

ــه املتسرهــون املســلحون مــن جتــاوزات يف   مــا  يــع تدددين بشدددو - 4  جمــال  يرتكب
جمـال حقـوق    حقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، وكذل  أا جتـاوزات يف 
 للحكومة؛ اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ترتكبها  اعات مسلحة مناهضة

األعمــــال اإلرهابيــــة وأعمــــال العنــــف املرتكبــــة  وتدددددين بشدددددو  تشددددج  - 5 
)داعـش( وجبهـة   يف العـراق والشـام   يسمى تنظيم الدولة اإلســمية   ما املدنيني من جانب ضد

ــة الواســعة النســاق يف جمــال حقــوق اإلنســان     النصــرة، واســتمرار جتاو  زاهتمــا اجلســيمة املنهجي
ميكــــن وال ينب ــــإل  ال وانتــــهاكاهتما للقــــانون الــــدويل اإلنســــاين، وت كــــد مــــن جديــــد أنــــه 

يف العـراق   يسـمى تنظـيم الدولـة اإلســمية     مـا  يقترهها اإلرهاب، مبا يف ذل  األهعال الج رب 
 ضارة؛، بأا دين أو جنسية أو ح)داعش( والشام

ــيم   تددددين بأشدددد العبددداتاو  - 6  ــهاك اجلسـ ــهجإلاالنتـ ــ    واملنـ ــرأة والسفـ ــوق املـ سقـ
اسـترقاق   )داعش(، وبوجـه  ـاص  يف العراق والشام يسمى تنظيم الدولة اإلسـمية  جانب ما من

 النساء والفتيات واالعتداء اجلنسإل عليهن، والتجنيد القسرا لة فال واستطدامهم وا تساههم؛
حكومة اجلمهورية العربية السورية بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة مناهضـة      تذّكر - 7 

ــة       ــانية أو املهينـ ــية أو الـإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب املعاملـ ــن ضـ ــله مـ ــذيب وغـ ، (23)التعـ
ــها      يف مبــا ذلــ  اختــاذ إجــراءات هعالــة ملنــع أعمــال التعــذيب يف أا مــن األقــاليم التابعــة لواليت

ول األ ــرا  يف االتفاقيــة أن متتثــ  ألا التزامــات ذات صــلة     القضــا ية، وهتيــب  ميــع الــد   
ــه يف      ــدأ التســليم أو احملاكمــة املنصــوص علي مبوجــب هــذه االتفاقيــة، مبــا هيهــا تلــ  املتعلقــة مبب

 من االتفاقية؛ 7 املادة
التقارير مـن اسـتمرار وانتشـار اسـتطدام أعمـال العنـف        تفيده ما بشدو تدين - 8 

واالنتـــهاك واالســـت ـل اجلنســـية، مبـــا يشـــم  مراكـــز االحتجـــاز اسكوميـــة، مبـــا هيهـــا تلـــ    
تديرها الوكاالت االستطباراتية، وتـح  أن هذه األعمال قد تشـك  انتـهاكات للقـانون     الج

وتعرب يف هـذا الصـدد عـن بـالق القلـق إزاء      الدويل اإلنساين والقانون الدويل سقوق اإلنسان، 
 املنا  السا د املتمث  يف اإلهـت من العقاب على جرا م العنف اجلنسإل؛

_______________ 

(23) United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 
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ــال     بشدددو أيضددا  تدددين - 9  ــة ضــد األ ف ــهاكات والتجــاوزات املرتكب ــع االنت  ي
ــى ــهم         عل ــدهم واســتطدامهم، وقتل ــ  جتني ــق، مث ــدويل الواجــب التسبي ــانون ال ــالف الق  ــو ل

، واغتصاهبم وتعريضهم لسـا ر أشـكال العنـف اجلنسـإل، وا تسـاههم ومنـع وصـول        وتشويههم
املـدار  واملستشـفيات، هضــ عـن اعتقـا م       ، وشن ا جمات علـى إليهم املساعدات اإلنسانية

 تعسفا، واحتجازهم، وتعذيبهم، وإساءة معاملتهم، واستطدامهم كدروع بشرية؛
جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة   إىل البيــان الــذا أدىل بــه ر ــي  تشددر - 10 

ــة الســورية يف    ــة العربي ــاده أن الســلسات الســورية   2015أيلول/ســبتمرب  21باجلمهوري ، ومف
تبقــى مســ ولة عــن غالبيــة اإلصــابات يف صــفو  املــدنيني، بقتلــها وتشــويهها ألعــداد كــبلة    

يـق إىل جملـ  األمـن، وتعـرب     املدنيني يوميا، وتكرر تأكيد قرارها إحالة تقارير جلنـة التحق  من
وتوصـإل مبواصـلة    ،عن تقديرها للجنة التحقيق ملا تقدمه من إحا ات إىل أعضـاء جملـ  األمـن   

 هذه اإلحا ات يف املستقب ؛
مســ ولية الســلسات الســورية عــن حــاالت اال تفــاء القســرا،    تأكيددد تعيددد - 11 

ة لـ تفـــاء القســـرا وحتــي  علمـــا بتقيــيم جلنـــة التحقيـــق بــأن اســـتطدام الســـلسات الســوري    
أعقـاب اتفاقـات    يشك  جرمية ضد اإلنسانية، وتدين حاالت ا تفاء شـبان مسـتهدنيهني، يف   قد

 وقف إ ـق النار الج تربمها اسكومة؛
بأن تبدا السلسات السورية تعاونا كـامـ مـع جلنـة التحقيـق، بسـب        ت ال  - 12 

إىل  يــع أ ــاء اجلمهوريــة العربيــة  منــها أن تتــيم  ــا إمكانيــة الــد ول والوصــول علــى الفــور 
 السورية بصورة كاملة ودون قيود؛

ــة     ت الددد  أيضدددا  - 13  ــن محايـ ــ ولياهتا عـ ــورية مبسـ ــلسات السـ ــسلع السـ ــأن تضـ بـ
 السوريني؛ السكان
تــد    يــع املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب وتلــ  التنظيمــات    بشدددو تدددين - 14 

سـرايا القـد ، وهيلـق     ال سـيما األجنبية والقوات األجنبية الج تقات  باسـم النظـام السـورا، و   
اسـق ولـواء أبـو الفضـ       اسر  الثورا اإلسـمإل، وميليشيات مث  حزب اهلل وعصـا ب أهـ   

وتعـرب عـن القلـق البـالق مـن أن ضـلوعهم يف الـزناع        العبا ، يف اجلمهورية العربيـة السـورية،   
يزيد من تدهور اسالة يف اجلهورية العربية السورية، مبا يف ذل  حالـة حقـوق اإلنسـان واسالـة     

 اإلنسانية، األمر الذا ي دا إىل آثار سلبية  سلة يف املنسقة؛
 ،السـورية  يع ا جمات الـج تسـتهد  املعارضـة املعتدلـة      تدين بشدو أيضا - 15 

يســمى تنظــيم  مــا ألن هجمــات مــن هــذا القبيــ  ختــدم مصــاحل ،وتــدعو إىل وقفهــا علــى الفــور
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)داعش( و اعات إرهابية أ رى من قبيـ  جبهـة النصـرة،    يف العراق والشام الدولة اإلسـمية 
 وتساهم يف تفاقم اسالة اإلنسانية املتدهورة؛

ب، مبـن هـيهم أولئـ  الـذين يقـاتلون       يع املقاتلني اإلرهـابيني األجانـ   ت ال  - 16 
 لصاحل السلسات السورية، باالنسحاب الفورا من اجلمهورية العربية السورية؛

 يــع األ ــرا  بــأن تضــع علــى الفــور حــدا جلميــع انتــهاكات  ت الدد  أيضددا - 17 
وجتاوزات القانون الدويل سقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنسـاين، وتـذك ر بوجـه    

ص بااللتزام الذا يفرضه القانون الدويل اإلنساين بضرورة التمييـز بـني املـدنيني واحملـاربني،      ا
وحظر ا جمات العشـوا ية وغـل املتناسـبة و يـع ا جمـات علـى املـدنيني واألهـدا  املدنيـة،          
وتسالــب كــذل   يــع أ ــرا  الــزناع باختــاذ  يــع ا ســوات املناســبة سمايــة املــدنيني وهقــا     

ذل  العدول عـن ا جمـات املوجهـة ضـد أهـدا  مدنيـة، مثـ  املراكـز          يف ن الدويل، مباللقانو
السبية واملدار  وحمسات املياه، والعم  هورا علـى جتريـد تلـ  املراهـق مـن األسـلحة، وتفـادا        
إنشـاء مواقــع عســكرية يف املنـا ق املأهولــة بالســكان، وإتاحــة إ ــء اجلرحــى و يــع املــدنيني    

ادرة املنـا ق احملاصـرة، وتـذكر يف هـذا الصـدد بـأن السـلسات السـورية تتحمـ           الراغبني يف م 
 املس ولية الر يسية عن محاية سكاهنا؛

تزايــد عــدد املــذابم وغلهــا مــن حــوادث اإلصــابات    تدددين بأشددد العبدداتاو - 18 
اجلماعيــة، ومنــها تلــ  الــج ميكــن أن تشــك  جرميــة حــرب، يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية،   

 ة ذلــ  ا جــوم الشــنيع الــذا شــنه النظــام الســورا يف دومــا واســتهد  ســوقا مزدمحــ    يف مبــا
مــدنيا، مــن بينــهم نســاء     111يقــ  عــن   ال مــا ، حيــث ُقتــ  2015آب/أغســس   16 يف

 سلب إىل جلنة التحقيق مواصلة حتقيقها يف  يع هذه األعمال؛توأ فال، و
، ةا ــاص لةمــني العــام إىل ســوري إىل البيانــات الــج أدىل هبــا املبعــوث  تشددر  - 19 
ستاهان دا ميستورا، والـج تفيـد أن سـقوط ال البيـة العظمـى مـن الضـحايا يف صـفو          السيد 

ــات القصــف        ــزى إىل االســتطدام العشــوا إل لعملي ــة الســورية يرع ــة العربي ــدنيني يف اجلمهوري امل
جمـات علـى   اجلوا، وتسالب يف هذا الصدد السلسات السورية بـأن توقـف علـى الفـور أا ه    

ــة      ــا ق املأهول املــدنيني، وأا هجمــات غــل متناســبة وأا اســتطدام عشــوا إل لةســلحة يف املن
يف ذلــ  االســتطدام العشــوا إل لةســلحة الــذا ينســوا علــى إ ـــق القــذا ف    بالســكان، مبــا

والقصف اجلوا، و اصة استطدام الرباميـ  املتفجـرة وأسـاليب اسـرب الـج تسـبب بسبيعتـها        
داعإل  ا، وتذكر يف هذا الصدد بااللتزام باحترام القـانون الـدويل    ال أو معاناةإصابات مفر ة 

 اإلنساين يف  يع الظرو ؛
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اساجـــة إىل تعزيـــز مســـاءلة األشـــطاص املســـ ولني عـــن عمليـــات        تؤكدددد - 20 
ــ  ــع          قت ــن  ي ــة حماســبة املســ ولني ع ــى أسي ــانوين، وت كــد أيضــا عل ــدنيني دون مســون ق امل

 الدويل اإلنساين والقانون الدويل سقوق اإلنسان؛انتهاكات القانون 
تفيــــده التقـــارير بشــــأن عمليــــات التشـــريد القســــرا للســــكان    مــــا تددددين  - 21 

ميـع األ ـرا      وهتيباجلمهورية العربية السورية واألثر املثل للجزع على دمي راهية البلد،  يف
ــال      ــذه األعم ــع األنشــسة ذات الصــلة هب ــورا  ي ــف ه ــة أن توق ــ  أا أنشــسة   املعني ــا يف ذل ، مب

 تشك  جرا م ضد اإلنسانية؛ قد
لتدهور اسالـة اإلنسـانية يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،       احتيااهاتعرب عن  - 22 

وحتث استمع الدويل على حتم  مس وليته عن تقدمي دعم مايل عاج  لتمكني البلـدان املضـيفة   
علـى مبـدأ   يف الوقا نفسه ني السوريني، مشددًا من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة لـجئ

 تقاسم األعباء؛
الـــرهمل املتعملـــد لوصــول املســـاعدات اإلنســـانية إىل املـــدنيني،   تدددين بشددددو  - 23 

رهمل وصـول املسـاعدة السبيـة و ـدمات اسـتطراج امليـاه والصـر          ال سيماأا مكان، و من
ــا يف ا      ــا أحوا  ــة، الــج تفاقم ــا ق املدني ــدًة أن اللجــوء    الصــحإل إىل املن ونــة األ ــلة، م ك

مـع اإلشـارة    ،جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتـال حمظـور مبوجـب القـانون الـدويل      إىل
ــة الســورية        ــة العربي ــة اجلمهوري ــى عــاتق حكوم ــاة أساســا عل بوجــه  ــاص إىل املســ ولية امللق

 الصدد، وتعرب عن استيا ها لتدهور اسالة اإلنسانية؛ هذا يف
السلسات السورية وسا ر أ را  الزناع األ رى بعدم عرقلة وصـول   ال ت  - 24 

ـً وهوريـًا وآمنــًا،         األمـم املتحـدة وغلهــا مـن اجلهــات الفاعلـة يف اسـال اإلنســاين وصـواًل كــام
يف ذلــ  إىل املنــا ق احملاصــرة وتلــ  الــج يتعــذر الوصــول إليهــا، متشــيا مــع قــرارات جملــ   مبــا

 ؛(2014) 2191 و (2014) 2165 و (2014) 2139األمن 
للـدول واجلماعـات    تقـوم بـه اجلماعـات املسـلحة غـل التابعـة       مـا  بشدو تدين - 25 

ــة اإلســـمية   مــا يســمىوااصــة اإلرهابيــة،  )داعــش( وجبهــة يف العــراق والشــام تنظــيم الدول
ممارسات منها اال تسا  واحتجاز الرها ن واسب  االنفرادا والتعـذيب والقتـ     النصرة، من

الوحشــإل للمــدنيني األبريــاء واإلعــدام بـــزجراءات مــوجزة، وتشــدد علــى أن تلــ  األهعـــال         
 تشك  جرا م ضد اإلنسانية؛ قد

ــذيب يف مراكــز االحتجــاز       تعددرب عددن احددتيااها   - 26  ــاة وتع ــن معان ــا يــرا م مل
ــة        يف ــواردة مــن جلن ــبني يف التقــارير ال ــى النحــو امل ــة الســورية عل ــة العربي ــع أ ــاء اجلمهوري  ي

“ قيصـر ”التحقيق ومفوضـية األمـم املتحـدة سقـوق اإلنسـان، وكـذل  يف األدلـة املقدمـة مـن          
، وتسالــب بــأن تقــوم الســلسات الســورية هــورا بــز ـق ســرا    2014كــانون الثاين/ينــاير  يف
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 يع األشطاص احملتجزين تعسفا، وكفالة امتثال ظرو  االحتجـاز ألحكـام القـانون الـدويل،     
 وهتيب بالسلسات السورية أن تنشر قا مة  ميع مراهق االحتجاز؛

يف العــراق ظــيم الدولــة اإلســـمية تنمــا يســمى الســلسات الســورية و ت الدد  - 27 
)داعش( وجبهة النصرة واجلماعات األ رى كاهة بوقف االحتجاز التعسفإل للمـدنيني  والشام 

 وإ ـق سرا   يع املدنيني احملتجزين؛
إىل متكــني هيئــات الرصــد الدوليــة املناســبة مــن الوصــول إىل احملتجــزين  تدددعي - 28 

، مبـا يف ذلـ   يـع املنشـلت العسـكرية املشـار إليهـا        السجون ومراكز االحتجـاز اسكوميـة   يف
 التحقيق؛ تقارير جلنة يف

استطدام األسلحة الكيميا ية و يع األسـاليب اسربيـة العشـوا ية     بشدو تدين - 29 
يف اجلمهورية العربية السورية، وهو أمر  ظـره القـانون الـدويل، وتـحـ  ببـالق القلـق النتـا          

التحقيـق ومفادهـا أن السـلسات السـورية اسـتطدما بصـورة متكـررة         الج  ُلصا إليها جلنـة 
غاز الكلور كسـ  غل قانوين، مما يشك  انتـهاكا التفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وختـزين       

ـً  ظره القانون الدويل؛(24)واستعمال األسلحة الكيميا ية وتدمل تل  األسلحة  ، وعم
، الــذا أنشــأ (2015) 2235باختــاذ جملـ  األمــن باإل ــاع القـرار    ترحد   - 30 

هيــه اسلــ  آليـــة حتقيــق مشـــتركة بــني منظمــة حظـــر األســلحة الكيميا يـــة واألمــم املتحـــدة        
سـامة كأسـلحة   حتديـد هويـة اجلهـات الضـالعة يف اسـتطدامات معينـة ملـواد كيميا يـة          أج  من
 على ضرورة حماسبة املس ولني عنها؛ وتشدداجلمهورية العربية السورية،  يف

بأن حتترم اجلمهورية العربية السورية احتراما كامـ التزاماهتا مبوجـب   ت ال  - 31 
اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميا يــة وقــرار اسلــ  التنفيــذا ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميا يــة   

ــ ر   ــبتمرب أيل 27املـ ــن    (25)2013ول/سـ ــ  األمـ ــرارا جملـ  2235 و (2013) 2118وقـ
 الج تقتضإل منها اإلعـن عن برناجمها بالكام  وإزالته برملته؛ (2015)

ــة سمايــة        ت الدد  أيضددا  - 32  ــ  ا ســوات املـ م ــرا  ك بــأن تتطــذ  يــع األ 
املـــدنيني، مبـــن هـــيهم أهـــراد اجلماعـــات العرقيـــة والدينيـــة واملذهبيـــة، وت كـــد يف هـــذا الصـــدد 

 املس ولية الر يسية عن محاية سكاهنا؛ السلسات السورية تتحم  أن

_______________ 

 .33757، الرقم 1974اسلد املرجع نفسه،  (24)
 ، املرهق األول.(2013) 2118قرار جمل  األمن  (25)
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ريـة العربيـة   بـالتراث الثقـايف للجمهو   اللـذين سقـا  الضرر والـدمار   تدين بشدو - 33 
الســورية وكــذل  عمليــات النــهب والتــهريب املنظمــة ملمتلكاهتــا الثقاهيــة، علــى النحــو الــذا    

 ؛2015شباط/هرباير  12امل ر   (2015) 2199أوضحه جمل  األمن يف قراره 
لني عـن ارتكـاب انتـهاكات    على ضرورة كفالة إ ضاع  يـع املسـ و  تشد   - 34 

للقــانون الــدويل اإلنســاين أو انتــهاكات وجتــاوزات يف جمــال قــانون حقــوق اإلنســان للمســاءلة  
 ريق آليات للعدالة اجلنا يـة تكـون مناسـبة ونزيهـة ومسـتقلة، حمليـة أو دوليـة، وهقـا ملبـدأ           عن

وتشـجع   التكام ، وت كد ضرورة مواصلة اختـاذ  سـوات عمليـة صـوب حتقيـق هـذا ا ـد ،       
 ذا السـبب جملـ  األمـن علـى اختـاذ اإلجـراءات املـ مـة لضـمان املسـاءلة، مشـلًة إىل الـدور            

 املهم الذا ميكن أن ت ديه احملكمة اجلنا ية الدولية يف هذا الصدد؛
باجلهود الج تبذ ا البلدان الواقعة  ارج املنسقة والج وضـعا تـدابل    ترح  - 35 

ة الـجئني السـوريني، وتشـجع هـذه البلـدان علـى القيـام باملزيـد،        وسياسات ملساعدة واستضاه
وتشجع الـدول األ ـرى الواقعـة  ـارج املنسقـة علـى النظـر أيضـا يف تنفيـذ تـدابل وسياسـات            

 مماثلة هتد  إىل توهل اسماية وتقدمي املساعدة اإلنسانية لـجئني السوريني؛
هات املا ـة، علـى تقـدمي دعـم مـايل      استمع الدويل، مبا يف ذل   يع اجل حتث - 36 

البلـدان املضـيفة مـن تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية املتناميـة لـجـئني السـوريني،           عاج  لـتمكني 
 التشديد يف الوقا نفسه على مبدأ تقاسم األعباء؛ مع

ميـع أعضـاء استمــع الـدويل، مبـن هـيهم اجلهــات املا ـة كاهـة، الوهــاء          هتيد   - 37 
تشتد اساجـة إليـه مـن دعـم إىل األمـم املتحـدة ووكاالهتـا         ما السابقة ومواصلة تقدميبتعهداهتم 

املتطصصة واجلهات الفاعلة اإلنسانية األ رى من أج  تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل املـيـني     
 من السوريني املشردين سواء دا ليا أو يف البلدان املضيفة؛

على اختاذ  يع ا سـوات املناسـبة لضـمان     يع أ را  الزناع السورية  حتث - 38 
سـمة وأمن مـوظفإل األمـم املتحـدة واألهـراد املـرتبسني هبـا، ومـوظفإل الوكـاالت املتطصصـة،          
ــانون       ــة اإلنســانية حســبما يقتضــيه الق ــع املــوظفني ا  ــرين املشــاركني يف أنشــسة اإلغاث و ي

نــا ق الــج يقصــدوهنا، وتشــدد الــدويل اإلنســاين، دون املســا  حبريتــهم يف التنقــ  ود ــو م امل
على ضرورة عدم عرقلة تل  اجلهـود، وتشـل إىل أن ا جمـات علـى عمـال اإلغاثـة اإلنسـانية        

ــراره       قــد تشــك   جــرا م حــرب، وتـحــ  يف هــذا الصــدد أن جملــ  األمــن أكــد جمــددا يف ق
( أنه سـيتطذ مزيـدًا مـن اإلجـراءات يف حالـة عـدم امتثـال أا  ـر  سـورا          2014) 2191

 ؛(2014) 2191أو  (2014) 2165أو  (2014) 2139رارات للق
اجلهـود الراميـة     يـع  ومشـاركتها الكاملـة يف  استمع الدويل دعم قيادة املرأة ب هتي  - 39 

 1325إىل التوص  إىل ح  سياسإل لةزمة السـورية، علـى النحـو املتـو ى يف قـرارات جملـ  األمـن        
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تشــــرين  18املــــ ر   (2013) 2122 و 2000تشــــرين األول/أكتــــوبر  31املــــ ر   (2000)
 ؛2015تشرين األول/أكتوبر  13امل ر   (2015) 2242 و 2013األول/أكتوبر 

باجلهود الدولية املبذولـة إليـاد حـ  سياسـإل لةزمـة       التزامها جديد من تؤكد - 40 
 التسلعــات املشــروعة للشــعب الســورا إىل إقامــة دولــة مدنيــة دميقرا يــة تعدديــة،   الســورية يلــإ

تشارك هيما املرأة مشاركة كاملة وهعالة، وال مكان هيها للسا فية أو التمييز علـى أسـا  العـرق    
وجـه   أو الدين أو الل ة أو نوع اجلن  أو أا أسا  آ ر، وتسالب  يع األ را  بالعمـ  علـى  

الذا يرمإل  (22)2012حزيران/يونيه  30امل ر   التنفيذ الشام  لبيان جنيفاالستعجال صوب 
إىل وضع حد جلميع أعمال العنف، وانتهاكات حقوق اإلنسان ومـا تتعـرة لـه مـن جتـاوزات،      

اإلنساين، وللشروع يف عملية سياسية بقيادة سورية تفضإل إىل انتقال  الدويل وانتهاكات القانون
شروعة للشعب السورا ومتك نهم من تقرير مستقبلهم بصـورة مسـتقلة   سياسإل يلإ التسلعات امل

ودميقرا ية، بسرق منها إنشاء هيئـة حكـم انتقاليـة جامعـة تتمتـع بسـلسات تنفيذيـة كاملـة ويـتم          
 نفسه؛ الوقا أسا  املواهقة املتبادلة، مع كفالة استمرار امل سسات اسكومية يف تشكيلها على

إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ الســلسات الســورية  ــذا   ت لدد  - 41 
   يوما من اختاذه. 45القرار يف غضون 
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