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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 4البند 

 2016تموز/يوليه  1اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية -٣2/25  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
 مجيع قراراته السابقة املتعلقة باجلمهورية العربية السورية، وإذ يؤكد من جديد
 ،2016شباط/فرباير  26 املؤرخ( 2016)2268باعتماد قرار جملس األمن  يرّحبوإذ 
التزامدده القددوال بددااحرتام السامدد  لسدديادة اجلمهوريددة العربيددة السددورية  وإذ يؤكددد مددن جديددد

 واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
 السلطات السورية بتحم  مسؤوليتها عن محاية السسان السوريني، وإذ يطالب
حالددة حقددوق اإلنسددان وااسددتهدائ الع ددوامد  و املتعمددد يف التدددرور اريطدد   وإذ يدددين 

للمددنيني باعتبدداررم مددنيني، شددا ي دس  انتهاكددا  للقددانون الددود اإلنسددا ، ويددين  عمددال العندد  
 مفية،اليت تؤّجج التوترات الطا

إىل بيانات األمني العام ومفدو  األمدم املتحددة السدامد  قدوق اإلنسدان الديت  وإذ ي  
جاء فيها  ن من املرجح  ن تسون جرامُم ضد اإلنسدانية وجدرامم حدرد قدد ارُتسبدجل يف اجلمهوريدة 

 العربية السورية،
ّّكر ، يف خضددم 2011بدد ن احتجاجددات مدنيددة اندددلعجل يف درعددا يف  ذار/مددار   وإذ يدد

اإلعدددراد عدددن السدددعل ال دددع  علدددة القيدددود املفروضدددة علدددة التمتدددع بدددا قوق املدنيدددة والسياسدددية 
وااقتصدددادية وااجتماعيدددة والثقافيدددة، وإذ ي ددد  إىل  ن القمدددع املفدددرط والعنيددد  الدددّال قابلدددجل بددده 
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ر السددلطات السددورية ااحتجاجددات املدنيددة، ورددو قمددع تصدداعد احقددا  ليتحددول إىل قصدد  مباشدد
 للمدنيني، قد  ّجج تصاعد العن  املسلح واجلماعات املتطرفة،

إزاء ااسددتنتاجات الدديت خلصددجل إليهددا جلنددة التحقيدد  الدوليددة  وإذ يعددرد عددن بددال  قلقدده 
 املستقلة ب  ن اجلمهورية العربية السورية،

 من عدم تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقي ، وإذ يعرد عن استيامه
هلا املبعدوا اريداأل ل مدني العدام إىل سدوريا،  وإذ يعرد عن دعمه السام   للجهود اليت يبّد

يقددوم  ذا مصددداقية ي ددم  اجلميددع وا هبدددئ التنفيدّد السامدد  لعمليددة سياسددية سددورية ترسددد حسمددا  
  18( املدددؤرخ 2015)2254مدددع قدددرارال جملدددس األمدددن  علدددة الطامفيدددة، وفقدددا  لبيدددان جنيددد  و اشددديا  

، 2015كدددددانون األول/ديسدددددمرب   22( املدددددؤرخ 2015)2258، و2015كدددددانون األول/ديسدددددمرب 
حيدددمل املبعدددوا اريددداأل علدددة مواادددلة دفدددع األأدددرائ إىل التفددداو  ب ددد ن اانتقدددال السياسدددد،  وإذ

تفدد بالتزاماهتدا،  وق  األعمال القتالية يف اجلمهورية العربية السورية بد نيف ويطالب مجيع األأرائ 
 االدول األعضداء، وا سديما  عضداء الفريد  الددود لددعم سدوريا، علدة شارسدة نفوذرد وحيمل مجيع

لدددا األأددرائ يف وقدد  األعمددال العداميددة ضددمانا  للوفدداء بتلددن االتزامددات والتنفيددّ التددام لتلدددن 
القدرارات، ودعددم اجلهدود الراميددة إىل هتيرددة الادروئ املواتيددة لوقد  إأددالق نددار دامدم ومسددتمر، ورددو 

غددع عندده يف التوادد  إىل حدد  سياسددد للنددزا  يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية ويف وضددع حددد  مددر ا 
هنامد لالنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة واملنهجية والواسدعة النطداق  قدوق اإلنسدان وانتهاكدات 

 القانون اإلنسا ،
يف  بدددداجلهود الدددديت ا ينفددددن يبددددّهلا املدددددافعون عددددن حقددددوق اإلنسددددان الناشددددطون وإذ ينددددو 

القانون الدود  قوق تطال اجلمهورية العربية السورية من  ج  توثي  اانتهاكات واريروقات اليت 
 اإلنسان وانتهاكات القانون الدود اإلنسا ، رغم شدة ما حيِدق هبم من خماأر،

يف  2016 يار/مدايو  17ببيدان الفريد  الددود لددعم سدوريا الصدادر يف  يرحب -1 
تيسدددد  ااتفاقددددات بددددني  اا يف ذلددددن ألبددده مددددن املبعددددوا اريددداأل ل مددددني العددددام إىل سدددوريفييندددا، مبدددد

األأدددرائ السدددورية مدددن  جددد  اإلفدددراع عدددن ايتجدددزين ودعوتددده إىل قيدددام  ال أدددرئ  مايدددة ادددحة 
 وسالمة ايتجزين لديه؛

علدددة   يدددة التواددد  إىل وقددد  األعمدددال العداميدددة يف اجلمهوريدددة العربيدددة  ي ددددد -2 
ويطالب مجيع األأرائ يف وق  األعمال القتالية يف اجلمهورية العربية السورية ب ن تفد  السورية،

بالتزاماهتدددا، وحيدددمل مجيدددع الددددول األعضددداء، وا سددديما  عضددداء الفريددد  الددددود لددددعم سدددوريا، علدددة 
شارسدة نفدوذ  لددا األأدرائ يف وقد  األعمددال العداميدة ضدمانا  للوفداء بتلدن االتزامدات، ودعمددا  

ود الرامية إىل هتيرة الادروئ املواتيدة لوقد  إأدالق ندار دامدم ومسدتمر، وردو  مدر ا غدع عنده للجه
يف التوا  إىل ح  سياسد للنزا  يف اجلمهورية العربية السورية ويف وضع حد هندامد لالنتهاكدات 
 ؛ والتجاوزات اجلسيمة واملنهجية والواسعة النطاق  قوق اإلنسان وانتهاكات القانون اإلنسا 
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بعمدد  جلنددة التحقيدد  الدوليددة املسددتقلة ب دد ن اجلمهوريددة العربيددة السددورية  يرحددب -3 
املزعومدددددة للقدددددانون الددددددود  قدددددوق اإلنسدددددان مندددددّ للتحقيددددد  يف مجيدددددع اانتهاكدددددات والتجددددداوزات 

وإلثبدددات الوقدددامع والادددروئ، ولددددعم اجلهدددود يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية،  2011 ذار/مدددار  
 ج  ضمان مساءلة مرتس  اانتهاكات واريروقات، مبن فيهم من قد يسون مسؤوا  املبّولة من 

 ، وي دد  إىل   يددة عمدد  جلنددة التحقيدد  واملعلومددات الدديت مجعتهددا دعمددا  عددن جددرامم ضددد اإلنسددانية
، ا سددديما املعلومدددات املتعلقدددة باألشدددعاأل الدددّين يددددعة انتهددداكهم جلهدددود املسددداءلة يف املسدددتقب 

 ؛للقانون الدود
السلطات السورية بالتعداون التدام مدع جملدس حقدوق اإلنسدان ومدع جلندة  يطالب -4 

التحقيدددد  عددددن أريدددد  السددددماا هلددددا بالدددددخول السامدددد  فددددورا  وبددددال قيددددود  و عوامدددد  إىل مجيددددع   دددداء 
 اجلمهورية العربية السورية؛

واسدددعة اسدددتمرار اانتهاكدددات والتجددداوزات املنهجيدددة واجلسددديمة وال يددددين ب ددددة -5 
النطاق  قوق اإلنسان ومجيَع انتهاكات القانون الدود اإلنسا  اليت ترتسبها السدلطات السدورية 

يف ذلدددن املقددداتلون اإلرردددابيون األجاندددب واملنامدددات األجنبيدددة الددديت ن وامليلي ددديات التابعدددة هلدددا، مبددد
ن م دداركتهم تقاتدد   سدداد السددلطات السددورية، وا سدديما حددزد ا ، ويعددِرد عددن بددال  القلدد  أل

تزيدددد الوضدددع املتددددرور يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية سدددوءا ، مبدددا يف ذلدددن وضدددع حقدددوق اإلنسدددان 
 والوضع اإلنسا ، مع ما لّلن من ت ث  سل  خط  علة املنطقة؛

األعمددال اإلررابيددة و عمددال العندد  الدديت يرتسبهددا يف حدد  املدددنيني  يدددين ب دددة -6 
يف العراق وال ام )داعش(، وجبهة النصرة،  و غ  دا مدن املنامدات يسمة بالدولة اإلسالمية  ما

اإلررابيددة الدديت يسددّميها جملددس األمددن، كمددا يدددين اسددتمرار خروقاهتددا اجلسدديمة واملنهجيددة والواسددعة 
النطاق للقانون الدود  قوق اإلنسان وانتهاكاهتا للقانون الدود اإلنسا ، ويؤكد من جديد  نه 

د، ربل اإلرراد، ومن ضمنه األفعال اليت يرتسبها مدا يسدمة بالدولدة اإلسدالمية ا جيوز وا ينبغ
فيددّ التددام يف العددراق وال ددام )داعددش(، بدد ال ديددن  و جنسددية  و حضددارة، وي دددد علددة   يددة التن

 ؛2014 د/ غسطس  15( املؤرخ 2014)2107لقرار جملس األمن 
مجيددع اهلجمددات الدديت تسددتهدئ املعارضددة السددورية املعتدلددة،  يدددين ب دددة  يضددا   -7 

ويدددعو إىل وقفهدددا علدددة الفدددور، ألن اهلجمدددات مدددن رددّا القبيددد  مددددم مصدددا  مدددا يسدددمة بتناددديم 
الدولددة اإلسددالمية يف العددراق وال ددام )داعددش( ومجاعددات إررابيددة  خددرا مددن قبيدد  جبهددة النصددرة، 

 ة؛وتسارم يف تفاقم ا الة اإلنسانية املتدرور 
اانتهاكدات اجلسديمة واملنهجيدة  قدوق النسداء واألأفدال  يدين ب شدد العبدارات -8 

علدددة يدددد مدددا يسدددمة الدولدددة اإلسدددالمية يف العدددراق وال دددام )داعدددش(، وا سددديما اسدددرتقاق النسددداء 
 والفتيات وااعتداء عليهن جنسيا  واختطائ األأفال وجتنيدرم قسرا ؛
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ء ااستنتاجات اليت خلصجل إليها جلندة التحقيد  ب د ن إزا يعرد عن بال  قلقه -9 
اجلرامم املرتسبة ضد األشعاأل املنتمني إىل مجاعة اليزيديني يف اجلمهورية العربية السورية علدة يدد 

 ما يسمة الدولة اإلسالمية يف العراق وال ام )داعش(؛
اإلنسدان ك  ما يرتَسب من انتهاكدات وخروقدات للقدانون الددود  قدوق   يدين -10 

ومجيع انتهاكات القدانون الددود اإلنسدا ، مبدا فيهدا تلدن الديت تُرتسدب يف حد  النسداء واألأفدال، 
ويف حددد  األشدددعاأل ذوال اإلعاقدددة، وحيدددمل مجيدددع األأدددرائ يف الندددزا  علدددة عددددم شدددن رجمدددات 

هدا علدة ع وامية علة السسان املدنيني واألعيان املدنية، مبا فيها املراف  الطبيدة واملددار ، كمدا حيث
 الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الدود اإلنسا  وعلة احرتام القانون الدود  قوق اإلنسان؛

إزاء تصدداعد املعاندداة الدديت ا تطدداق للمدددنيني يف حلددب  يعددرد عددن قلقدده العميدد  -11 
 واملناأ  اييطة هبا؛ 

ز التعسددفد واسددتعدام انت ددار شارسددة ااختفدداء القسددرال وااحتجددا يدددين بقددوة -12 
العند  اجلنسدد والتعدّيب، وا سديما يف مراكدز ااحتجدداز الديت تدديررا السدلطات السدورية، مبددا يف 

عدن تلددن املبيندة يف األدلددة الديت قدددمها  ذلدن األفعدال امل ددار إليهدا يف تقددارير جلندة التحقيدد ، فضدال  
قددددد ت ددددس  انتهاكددددات ، وي دددد  إىل  ن رددددّ  األعمددددال 2014"قيصددددر" يف كددددانون الثا /يندددداير 

 ؛ اإلنسا الدود جتاوزات للقانون الدود  قوق اإلنسان  و انتهاكات القانون   و
 ا رمان من اريدمات الطبية يف مجيع السجون ومراف  ااحتجاز؛ يدين -13 
 بالضرر الدامم الّال يسببه التعّيب للضحايا و سررم؛ يسلم -14 
الدوليددددة املناسددددبة بالواددددول فددددورا  إىل مجيددددع إىل السددددماا هليرددددات الراددددد  يدددددعو -15 

ايتجددزين دون قيدددد ا موجدددب لددده، كمددا يددددعو السدددلطات السدددورية إىل ن ددر قاممدددة  ميدددع مرافددد  
 ااحتجاز؛
بددداإلفراع الفدددورال عدددن مجيدددع األشدددعاأل ايتجدددزين تعسدددفا، مبدددن فددديهم  يطالدددب -16 

النسدداء واألأفددال واملدددافعون عددن حقددوق اإلنسددان ومقدددمد املعونددة اإلنسددانية، والعدداملون الطبيددون 
 والصحفيون؛ 

 ال اسدددتعدام ألال مدددادة كيمياميدددة ايدددة، مثددد  السلدددور، باعتبارردددا  يددددين بقدددوة -17 
 ن دد را جملددس يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، ويرحددب بدد ن  ليددة التحقيدد  امل ددرتكة، الدديت  سددالحا  

لتحديدد املتدورأني يف اسدتعدام  2015 د/ غسطس  7( املؤرخ 2015)2235األمن يف قرار  
يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، قدد بلغدجل   ال مادة كيمياميدة ايدة، مثد  السلدور، باعتبارردا سدالحا  

، ويطالددب اجلمهوريددة العربيددة السددورية بدد ن 2015غي  السامدد  يف ت ددرين الثددا /نوفمرب أددور الت دد
حترتم بالسام  التزاماهتا الدولية، مبا يف ذلن ااشرتاط ب ن تس   بالسام  عن برنامج  سلحتها 

 ؛السيميامية والتعلص منه كليا  
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ّّكر -18  العربيددة السددورية بقددرار جملددس األمددن الددّال يددنص علددة  ا تقددوم اجلمهوريددة  يدد
باستعدام األسلحة السيميامية  و استحدداثها  و إنتاجها  و حيازهتا ب ال أريقة  خرا  و مزينها 

ل  خددرا  و إىل جهددات مدددن  و ااحتفدداهب هبددا  و نقلهددا، بصددورة مباشدددرة  و غدد  مباشددرة، إىل دو 
 ؛(1)الدول غ 

زا  إىل ضددددددمان السددددددلطات السددددددورية ومجيددددددع األأددددددرائ األخددددددرا يف الندددددد يدددددددعو -19 
، 2014شددددددددددباط/فرباير  22( املدددددددددؤرخ 2014)2139الفعدددددددددال لقددددددددددرار جملدددددددددس األمددددددددددن  التنفيددددددددّد
(، العمددد  علدددة وجددده اريصدددوأل علدددة وقددد  ااحتجددداز التعسدددفد للمددددنيني 2015)2254 وقدددرار 

يبهم يف اجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية، وا سدددديما يف السددددجون ومرافدددد  ااحتجدددداز، فضددددال  عددددن  وتعدددّد
(؛ 2014)2139ااختطائ وااختفاء القسرال، علة  و مدا أالدب بده القدرار عمليات اريط  و 

 
 ال استعدام لتجويع املدنيني ك سلود من  ساليب القتدال، وفدرَ   يدين بقوة -20 

  ال حصار علة السسان املدنيني؛
اسددتعدام السددلطات السددورية األسددلحة الثقيلددة والددّخامر العنقوديددة  يدددين  يضددا   -21 

وعمليددددات القصدددد  اجلددددوال، مبددددا يف ذلددددن  ال اسددددتعدام ع ددددوامد للقددددّام  التسدددديارية والرباميدددد  
 املتفجرة، واهلجمات علة اهلياك  األساسية املدنية، مبا فيها املراف  الطبية؛

وادا اإلادددابات اجلماعيدددة يف اجلمهوريدددة تزايدددد عددددد حددد يددددين ب شدددد العبدددارات -22 
العربية السورية، مبا فيها  ال حوادا ميسن  ن ت ّس  جرمية حرد، ويطلب إىل جلنة التحقيد   ن 

 تواا  التحقي  يف مجيع تلن ا وادا؛
علددة ضددرورة الت ددجيع علددة مسدداءلة املسددؤولني عددن عمليددات القتدد  غدد   ي دددد -23 

ي دددد علدة   يددة  اسددبة املسددؤولني عدن مجيددع انتهاكددات القددانون الدددود  امل درو  للمدددنيني، كمددا
 اإلنسا  والقانون الدود  قوق اإلنسان؛

ارتسدداد العندد  يف حدد   ال شددعص علددة  سددا  انتمامدده الدددي   يدددين ب دددة -24 
 العرقد؛  و

املدددنيني، بدد ن تَتعددّ مجيددع األأددرائ مجيددع اإلجددراءات املالممددة  مايددة  يطالددب -25 
مبددن فدديهم  فددراد اجلماعددات العرقيددة والدينيددة واملّربيددة، وي دددد يف رددّا الصدددد علددة  ن املسددؤولية 

 الرميسية عن محاية السسان السوريني تقع علة عات  السلطات السورية؛
الضدددرر والددددمار اللدددّين  قدددا بدددالرتاا الثقدددايف للجمهوريدددة العربيدددة  يددددين ب ددددة -26 

 وضدحه  لن عمليات النهب والتهريب املنامة ملمتلساهتا الثقافية، علدة النحدو الدّالالسورية وكّ
 ؛2015شباط/فرباير  12( املؤرخ 2015)2199جملس األمن يف قرار  

__________ 

 .(2015)2235األمن  جملسانار قرار  (1)
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عمليدددات الت دددريد القسدددرال للسدددسان يف اجلمهوريدددة العربيدددة يددددين ب ددددة  يضدددا   -27 
علدددة الرتكيبدددة السدددسانية للبلدددد، ويهيدددب  ميدددع السدددورية الددديت وردت  نبددداءت عنهدددا، وت ث َردددا املقلددد  

األأددرائ املعنيددة  ن توقدد  فددورا  مجيددع األن ددطة املرتبطددة هبددّ  األعمددال، مبددا فيهددا  ال  ن ددطة قددد 
 تعادل جرامم يف ح  اإلنسانية؛

مجيدع  باجملتمع الددود  ن يددعم الددور القيدادال للمدر ة وم داركتها الساملدة يف يهيب -28 
ال ارتدد   جملددس اجلهددود اهل ادفددة إىل إجيدداد حدد  سياسددد يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية، علددة النحددو الدّد

( 2013)2122، و2000ت ددددددرين األول/ كتددددددوبر  31( املددددددؤرخ 2000)1325األمددددددن يف قراراتدددددده 
(، ويرحددب مب دداركة اجمللددس ااست ددارال 2015)2254، و2013ت ددرين األول/ كتددوبر  18املددؤرخ 

  يف ايادثات اليت تقودرا األمم املتحدة؛للمر ة واجملتمع املد 
ّّكر -29  بدد ن الغددر  مددن إن دداء ايسمددة اجلناميددة الدوليددة رددو املسدداعدة يف وضددع  يدد

حدددد لتفدددالت مدددن العقددداد عنددددما تعدددزئ الددددول  و تعجدددز عدددن التحقيددد  بصددددق يف مثددد  تلدددن 
 اجلرامم  و عن مالحقة مرتسبيها؛

ضدددرورة ضدددمان  اسدددبة مجيدددع املسدددؤولني عدددن انتهاكدددات القدددانون الددددود  يؤكدددد -30 
اإلنسدددا   و عدددن انتهاكدددات وخروقدددات القدددانون الددددود  قدددوق اإلنسدددان بواسدددطة  ليدددات العدالدددة 
اجلناميدة املناسدبة والعادلدة واملسدتقلة، ايليدة  و الدوليددة، وي ددد علدة ضدرورة امداذ خطدوات عمليددة 

ية، م  ا  إىل الدور اهلام الّال ميسن  ن تؤديه ايسمة اجلناميدة الدوليدة يف يف سبي  بلوغ رّ  الغا
 رّا الصدد؛
 ندده ينبغددد لل ددعب السددورال  ن حيدددد، يف إأددار حددوار جددامع  يؤكددد مددن جديددد -31 

وذال مصددددداقية، العمليددددات وانليدددددات املناسددددبة لتحقيدددد  العدالدددددة واملصددددا ة، وإل هددددار ا قيقدددددة، 
تهاكدددات واريروقدددات اجلسددديمة للقدددانون الددددود، ولتدددوف  وسدددام  اجلدددرب وسدددب  واياسدددبة علدددة اان

 اانتصائ الفعالة للضحايا؛
علة وجود  ن تراعدد مجيدع اجلهدود الراميدة إىل إجيداد حد  سدلمد للندزا   ي دد -32 

بلدد مراعداة  تامدة الدامر يف اجلمهورية العربية السورية   يَة ضمان املساءلة عن اجلرامم املرتسبدة يف ال
 باعتبار ذلن شرأا  مسبقا  لتحقي  املصا ة والسالم املستدام؛

إزاء تزايدددد عددددد كددد  مدددن الالجردددني وامل دددردين داخليدددا   يُعدددرد عدددن بدددال  القلددد  -33 
الفدددارّين مدددن العنددد  يف اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، ويرّحدددب بددداجلهود الددديت تبدددّهلا البلددددان اجملددداورة 

فة الالجرني السدوريني، ويُقدر بالعواقدب ااجتماعيدة وااقتصدادية النامجدة عدن وجدود  عدداد استضا
 غف ة من الالجرني يف تلن البلدان؛

لتددرور الوضدع اإلنسدا  يف اجلمهوريدة العربيدة السدورية، وحيدمل  يُعرد عن استيامه -34 
البلددددان املضددديفة مدددن تلبيدددة ااحتياجدددات اجملتمدددع الددددود علدددة تقدددد  الددددعم املددداد العاجددد  لتمسدددني 

 اإلنسانية املتنامية لالجرني السوريني، وي دد، يف الوقجل ذاته، علة مبد  تقاسم األعباء؛
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السددلطات السددورية بتيسدد  واددول األمددم املتحدددة واجلهددات العاملددة يف  يطالددب -35 
اجملددال اإلنسددا ، مبددا يف ذلددن الواددول إىل املندداأ  الددوعرة وايااددرة، واددوا  كددامال  وفوريددا  و منددا ، 
ويطالب مجيع األأرائ األخرا يف النزا  بعدم عرقلة ذلن الوادول، وذلدن وفقدا  لقدرارات جملدس 

( 2014)2191، و2014 وز/يوليدده  14( املددؤرخ 2014)2165(، و2014)2139األمددن 
  22( املددددؤرخ 2015)2258(، و2015)2254، و2014كددددانون األول/ديسددددمرب   17املددددؤرخ 

(، ويهيددب بالدددول األعضدداء  ن  ددّول نددداءات 2016)2268، و2015كددانون األول/ديسددمرب 
 األمم املتحدة  ويال  كامال ؛

اململسدددة املتحددددة لربيطانيدددا العامدددة و يرلنددددا ال دددمالية مببدددادرة كددد  مدددن  يرحّدددب -36 
و ملانيددا والنددرويج والسويددجل واألمددم املتحدددة إىل امل دداركة يف استضددافة مددؤ ر لندددن لدددعم اجلمهوريددة 

مجدع  مدواا  جديددة لتلبيدة ااحتياجدات الفوريدة الدّال ، 2016شدباط/فرباير  4يف العربية السورية 
ن األزمددددة السددددورية، ويهيددددب  ميددددع  عضدددداء اجملتمددددع الدددددود  ن والطويلددددة األجدددد  للمتضددددررين مدددد

يسدددتجيبوا بسدددرعة للندددداءات اإلنسدددانية السدددورية و ن يفدددوا  ميدددع مدددا سدددب  مدددن تعهددددات بتقدددد  
 تربعات، مبا يف ذلن تعهدات مؤ ر لندن؛

بالتددددداب  والسياسددددات الدددديت امددددّهتا البلدددددان مددددن خددددارع املنطقددددة حيدددديل علمددددا   -37 
سدداعدة الالجرددني السددوريني واستضددافتهم، وي ددجعها علددة بددّل املزيددد، كمددا ي ددجع دوا   خددرا مل

من خارع املنطقة علة النار يف تنفيّ تداب  وسياسات شاثلة، وذلن  يضدا  هبددئ تدوف  ا مايدة 
 واملساعدة اإلنسانية لالجرني السوريني؛

العربيدددة السدددورية سدددوا ا ددد   ْن ا حددد  للندددزا  يف اجلمهوريدددة  يؤكدددد مدددن جديدددد -38 
السلمد، وحيمل  أرائ الندزا  علدة اامتندا  عدن القيدام ب عمدال مدن شد هنا  ن تسدهم يف اسدتمرار 
تددددرور حالدددة حقدددوق اإلنسدددان والوضدددعني األمددد  واإلنسدددا ، وذلدددن هبددددئ التواددد  إىل عمليدددة 

( 2015)2254انتقال سياسد حقيقد تستند إىل بيدان جنيد  وتتسد  مدع قدرارال جملدس األمدن 
  دولة مدنية ودميقراأية وتعددية(، وتل  تطلعات ال عب السورال امل روعة إىل2016)2268و

 العرق؛ و الدين  و يتمتع فيها املواأنون كافة باملساواة بغض النار عن نو  اجلنس 
ب ن يعم  مجيدع األأدرائ ب قصدة سدرعة علدة تنفيدّ بيدان جنيد  مجلدة   يطالب -39 
وذلددن بوسددام  منهددا ت ددسي  ريرددة حسددم انتقدداد، علددة  سددا  تددوافقد،  ثّدد  اجلميددع وتفصدديال ، 

 وتتمتع بصالحيات تنفيّية كاملة وتضمن يف الوقجل نفسه استمرار املؤسسات ا سومية؛
  .نار إبقاء رّ  املس لة قيد يقرر  يضا   -40 

 45اجللسة 
 2016 وز/يوليه  1

عدددددن  واعضددددد 14، وامتندددددا   ادددددوات 6ادددددوتا  مقابددددد   27اعُتمدددددد بتصدددددويجل مسدددددّج ، ب غلبيدددددة ]
 :وكانجل نتيجة التصويجل علة النحو التاد. التصويجل
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 املؤيدون:
 ،بنمدددا ،بلجيسدددا ،الربتغدددال ،بددداراغواال ،اإلمدددارات العربيدددة املتحددددة ، ملانيدددا ، لبانيدددا
 ،جورجيدا ،يوغوسدالفية سدابقا  مجهورية مقددونيا ال ،مجهورية كوريا ،توغو ،بوتسوانا

 ،اتفيدددددا ،كددددوت ديفددددوار  ،قطددددر ،فرنسددددا ،غانددددا ،سويسددددرا ،سددددلوفينيا ،السددددلفادور
اململسدة املتحددة لربيطانيدا  ،اململسة العربية السدعودية ،ملدي  ،املسسين ،املغرد

 رولندا ،منغوليا ،يرلندا ال مالية العامة و 
 املعارضون:

فنددزويال  ،الصددني ،اجلزامددر ،ملتعددددة القوميددات(ا -بوليفيددا )دولددة  ،ااحتدداد الروسددد
 كوبا  ،البوليفارية( -)مجهورية 

 :عن التصويجل املمتنعون
 ،الفلبدددني ،جندددود  فريقيدددا ،بورونددددال ،بدددنغالديش ،إندونيسددديا ،إكدددوادور ،إثيوبيدددا

 .[اهلند ،نيج يا ،ناميبيا ،كينيا  ،السونغو ،ق غيزستان ،فييجل نام
    


