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 السبعونو  الثانية الدورة
 الثالثة اللجنة
 األعمال جدول من (ج) 72 البند

: ومحايتهززززززززا اإلنسززززززززان حقززززززززو  تعزيززززززززز
 والتقزززززززاري  اإلنسزززززززان حقزززززززو  حززززززا  
    اخلاصني واملمثلني املق رين من املقدمة

    ق ار مش وع: والياابن األم يكية املتحدة والو اي  السعودية الع بية واململكة وقط  أوك انيا  
    السورية الع بية اجلمهورية يف اإلنسان حقو  حالة  

 ،العامة اجلمعية إن 
 ،املتحدة األمم مبيثاق تسرتشد إذ 
 واملعاهـدا  (1)اإلنسـا  حلقـــقق العاملـــ  واإلعـن  ومبادئـــ  امليثــاق مقاصـد جديزد مزن تؤكد وإذ 
 ،(2)اإلنسا  حبققق اخلاصا  الدوليا  العهدا  فيها مبا، اإلنسا  حققق جمال يف الصلة ذا  الدولية

 ووحـــد ا واســـتقن ا الســـقرية العربيـــة اجلمهقريـــة بســـيادة القزززو  التزامهزززا جديزززد مزززن تؤكزززد وإذ 
 ،امليثاق ومببادئ، أراضيها وسنمة

 املـــــ ر  ألـــــ  66/253 و 2011 ديســـــمر/األول كـــــانق  19 املـــــ ر  66/176 قرارا ـــــا إىل تشزززززر وإذ 
 /األول كــانق  20 املــ ر  67/183 و 2012 أغســ  /آب 3 املــ ر  ابء 66/253 و 2012 فرايــر/شــبا  16

 2013 ديســمر/األول كــانق  18 املــ ر  68/182 و 2013 مــايق/أاير 15 املــ ر  67/262 و 2012 ديســمر
 2015 ديســـــمر/األول كـــــانق  23 املـــــ ر  70/234 و 2014 ديســـــمر/األول كـــــانق  18 املـــــ ر  69/189 و
 2016 ديســــــمر/األول كــــــانق  19 املــــــ ر  71/203 و 2016 ديســــــمر/األول كــــــانق  9 املــــــ ر  71/130 و

__________ 

 (.3-د) أل  217 القرار (1) 

 .املرفق(، 21-د) أل  2200 القرار (2) 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/176
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/253
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/253
https://undocs.org/ar/A/RES/ 67/183
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/262
http://undocs.org/ar/A/RES/ 68/182
http://undocs.org/ar/A/RES/ 69/189
http://undocs.org/ar/A/RES/70/234
https://undocs.org/ar/A/RES/71/130
https://undocs.org/ar/A/RES/71/203
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 املـــــــ ر  16/1-دإ اإلنســـــــا  حقـــــــقق جملـــــــ  وقـــــــرارا ، 2016 ديســـــــمر/األول كـــــــانق  21 املـــــــ ر  71/248 و
 /األول كــانق  2 املــ ر  18/1-دإو  (3)2011 أغســ  /آب 23 املــ ر  17/1-دإو  (3)2011 أبريــ /نيســا  29

  (5)2012 مـــــــــار /آذار 23 امـلــــــــــ ر  19/22 و (5)2012 مـــــــــار /آذار 1 املـــــــــ ر  19/1 و (4)2011 ديســـــــــمر
ـــــــ ر  19/1-دإ و ـــــــرا  1 املــ ـــــــ /حزيــ  املــــــ ر  21/26 و (7)2012 يقليــــــ /متــــــق  6 املــــــ ر  20/22 و (6)2012 يقنيـــ

 مــــــــايق/أاير 29 املــــــــ ر  23/1 و (9)2013 مــــــــار /آذار 22 املــــــــ ر  22/24 و (8)2012 ســــــــبتمر/أيلــــــــقل 28
 (11)2013 ســــــبتمر/أيلـــــقل 27 املـــــ ر  24/22 و (10)2013 يقنيــــــ /حزيـــــرا  14 املـــــ ر  23/26 و (10)2013

 املـــ ر  27/16 و (13)2014 يقنيـــ /حزيـــرا  27 املـــ ر  26/23 و (12)2014 مـــار /آذار 28 املـــ ر  25/23 و
ـــــ /متـــــق  2 املـــــ ر  29/16 و (15)2015 مـــــار /آذار 27 املـــــ ر  28/20 و (14)2014 ســـــبتمر/أيلـــــقل 25  يقلي

 (18)2016 مـــار /آذار 23 املـــ ر  31/17 و (17)2015 أكتـــقبر/األول تشـــرين 1 املـــ ر  30/10 و (16)2015
 املــــ ر  25/1-دإو  (20)2016 ســــبتمر/أيلــــقل 30 املــــ ر  33/23 و (19)2016 يقليــــ /متــــق  1 املــــ ر  32/25 و

 املـــــــــــــ ر  35/26 و (22)2017 مـــــــــــــار /آذار 24 املـــــــــــــ ر  34/26 و(21)2016 أكتـــــــــــــقبر/األول تشـــــــــــــرين 21
 األمـــــــــن جملــــــــ  وقـــــــــرارا ، (24)2017 ســــــــبتمر/أيلـــــــــقل 29 املــــــــ ر  36/20 و (23)2016 يقنيـــــــــ /حزيــــــــرا  23

ـــــــــ /نيســـــــــا  21 املـــــــــ ر  (2012) 2043 و 2012 أبريـــــــــ /نيســـــــــا  14 املـــــــــ ر  (2012) 2042  2012 أبري

__________ 

 .األول الفص (، A/66/53) 53 رقم امللحق، والستق  السادسة الدورة، العامة للجمعية الرمسية القاثئق انظر (3) 

 .الثاين الفص (، Corr.1 و A/66/53/Add.2) والتصقيب ابء 53 رقم امللحق، نفس  املرجع (4) 

 .أل  الفرع، الثالث الفص (، A/67/53) 53 رقم امللحق، والستق  السابعة الدورة، نفس  املرجع (5) 

 .اخلام  الفص ، نفس  املرجع (6) 

 .أل  الفرع، الرابع الفص ، نفس  املرجع (7) 

 .الثالث الفص (، A/67/53/Add.1) أل  53 رقم امللحق، نفس  املرجع (8) 

 .أل  الفرع، الرابع الفص (، A/68/53) 53 رقم امللحق، والستق  الثامنة الدورة، نفس  املرجع (9) 

 .أل  الفرع، اخلام  الفص ، نفس  املرجع (10) 

 (، الفص  الثالث.A/68/53/Add.1) أل  53 رقم امللحقاملرجع نفس ،  (11) 

 .أل  الفرع، الرابع الفص (، A/69/53) 53 رقم امللحق ،والستق  التاسعة الدورة، نفس  املرجع (12) 

 .أل  الفرع، اخلام  الفص ، نفس  املرجع (13) 

 .أل  الفرع، الرابع الفص (، 2 و Corr.1 و A/69/53/Add.1) والتصقيبا  أل  53 رقم امللحق، نفس  املرجع (14) 

 .الثاين الفص ، (A/70/53) 53 رقم امللحق ،السبعق  الدورة، نفس  املرجع (15) 

 .أل  الفرع، اخلام  الفص ، نفس  املرجع (16) 

 (، الفص  الثاين.A/70/53/Add.1) أل  53 رقم امللحقاملرجع نفس ،  (17) 

 الثاين. الفص ، (A/71/53) 53 رقم امللحق ،والسبعق  احلادية الدورة، نفس  املرجع (18) 

 .أل  الفرع، الرابع الفص ، نفس  املرجع (19) 

 .الثاين الفص ( Corr. 1 و A/71/53/Add.1) والتصقيب أل  53 رقم امللحق ،نفس  املرجع (20) 

 ( الفص  الثاين.Corr. 1و  A/71/53/Add.2)والتصقيب  ابء 53 رقم امللحقاملرجع نفس ،  (21) 

 .أل  الفرع، الرابع الفص (، A/72/53) 53 رقم امللحق، والسبعق  الثانية الدورة، العامة للجمعية الرمسية القاثئق (22) 

 نفس ، الفص  اخلام ، الفرع أل .املرجع  (23) 

 ، الفص  الثالث.(A/72/53/Add.1) أل  53 رقم امللحقاملرجع نفس ،  (24) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/دإ-16/1
https://undocs.org/ar/A/RES/دإ-17/1
https://undocs.org/ar/A/RES/دإ-18/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 19/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 19/22
https://undocs.org/ar/A/RES/دإ-19/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 20/22
http://undocs.org/ar/A/RES/ 21/26
http://undocs.org/ar/A/RES/ 22/24
http://undocs.org/ar/A/RES/ 23/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 23/26
http://undocs.org/ar/A/RES/ 24/22
http://undocs.org/ar/A/RES/ 25/23
http://undocs.org/ar/A/RES/ 26/23
http://undocs.org/ar/A/RES/ 27/16
http://undocs.org/ar/A/RES/ 28/20
http://undocs.org/ar/A/RES/ 29/16
http://undocs.org/ar/A/RES/ 30/10
https://undocs.org/ar/A/RES/ 31/17
http://undocs.org/ar/A/RES/ 32/25
https://undocs.org/ar/A/RES/ 33/23
https://undocs.org/ar/A/RES/دإ-25/1
https://undocs.org/ar/A/RES/34/26
https://undocs.org/ar/A/RES/35/26
http://undocs.org/ar/S/RES/2042(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2043(2012)
http://undocs.org/ar/A/66/53
http://undocs.org/ar/A/66/53/Add.2
http://undocs.org/ar/A/67/53
http://undocs.org/ar/(A/67/53/Add.1)
http://undocs.org/ar/(A/68/53)
https://undocs.org/ar/A/68/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/69/53
http://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/70/53
https://undocs.org/ar/A/70/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/71/53
https://undocs.org/ar/A/71/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/53/Add.2
https://undocs.org/ar/A/72/53/Add.1
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 2014 فرايـــــــر/شـــــــبا  22 املــــــ ر  (2014) 2139 و 2013 ســـــــبتمر/أيلـــــــقل 27 املــــــ ر  (2013) 2118 و
ـــــــــ /متـــــــــق  14 املـــــــــ ر  (2014) 2165 و  2014 أغســـــــــ  /آب 15 املـــــــــ ر  (2014) 2170 و 2014 يقلي
 ديســــــمر/األول كــــــانق  17 املــــــ ر  (2014) 2191 و 2014 ســــــبتمر/أيلــــــقل 24 املــــــ ر  (2014) 2178 و

 2015 أغســــ  /آب 7 املــــ ر  (2015) 2235 و 2015 مــــار /آذار 6 املــــ ر  (2015) 2209 و 2014
 2016 فراير/شبا  26 امل ر  (2016) 2268 و 2015 ديسمر/األول كانق  22 امل ر  (2015) 2258 و
 2016 أكتــــــقبر/األول تشــــــرين 31 املــــــ ر  (2016) 2314 و 2016 مــــــايق/أاير 3 املــــــ ر  (2016) 2286 و
 ديسـمر/األول كـانق  19 املـ ر  (2016) 2328 و 2016 نـقفمر/الثـاين تشرين 17 امل ر  (2016) 2319 و

 املــــــــــــــــــــ ر  (2016) 2336 و 2016 ديســــــــــــــــــــمر/األول كــــــــــــــــــــانق  21 املـــــــــــــــــــ ر  (2016) 2332 و 2016
 /األول تشـرين 2 و (25)2011 أغسـ  /آب 3 امل رخـة اجملل  رئي  وبياان ، 2016 ديسمر/األول كانق  31

 ، (27)2015 أغس  /آب 17 و (26)2013 أكتقبر
 والقتـــ  الســـقرية العربيـــة اجلمهقريـــة يف اإلنســـا  حقـــقق حلالـــة اخل ـــر التـــدهقر بشزززدة تزززدين وإذ 
 اســـتمرار علـــ  تن ـــق  الـــي تلـــ  ذلـــ  يف مبـــا، هـــ   بصـــفتهم للمـــدنين املتعمـــد واالســـتهدا  العشـــقائ 

 مـــــن أكثـــــر مقتـــــ  يف تســـــبب  الـــــي اجلــــق  القصـــــ  وعمليـــــا  الثقيلـــــة لألســـــلحة العشـــــقائ  االســــت دا 
 اجلســـيمة االنتهاكــا  واســتمرار، طفـــ  17 000 علــ  يربــق مــا قتـــ  ذلــ  يف مبــا، شــ   400 000

 ذلــ  يف مبــا، اإلنســاين الــدوي القــانق و  اإلنســا  حقــقق انتهاكــا  عــن فضــن، الن ــاق القاســعة املنهجيــة
 الكلــــقر ا غــــا   فيهــــا مبــــا ،الكيميائيــــة األســــلحة واســــت دا  احلــــرب وســــائ  مــــن كقســــيلة املــــدنين جتقيــــع

 التــقترا  تثــر الــي العنــ  وأعمــال، اإلنســاين الــدوي القــانق  مبقجــب احملظــقرة الكريــ  وخــردل والســارين
 ،السقرين السكا  ضد السقرية السل ا  ترتكبها الي ال ائفية
 الـدوي للقـانق  اجلسـيمة االنتهاكـا  علـ  العقـاب مـن اإلفـن  ثقافـة عميق بقلق تالحظ وإذ 
 للمزيـد خصـبة تربـة وفـر مـا وهـق، احلـاي النـزاع خـنل املرتكبـة اإلنسا  حققق قانق  وجتاو ا  وانتهاكا 

 ،والتجاو ا  االنتهاكا  من
 ابحلقـقق التمتع عل  املفروضة القيقد عل  الشعيب الس ط عن اإلعراب غمرة يف أبن  تذّك  وإذ 
، 2011 مار /آذار يف درعا يف مدنية احتجاجا  ان لق ، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية
 تصـــاعد قمـــع وهـــق، املدنيـــة لنحتجاجـــا  العنيـــ  القمـــع إىل الســـقرية الســـل ا  جلـــقء أ  إىل تشـــر وإذ

 العنيفــة املت رفـة واجلماعـا  املسـل  العنـ  تصـاعد أجــ  قـد، للمـدنين مباشـر قصـ  إىل ليتحـقل الحقـا
 (،“داعش” ابسم أيضا املعرو ) اإلسنمية الدولة بتنظيم يسم  ما ذل  يف مبا، اإلرهابية واجلماعا 
 حـاال  يف ،تقضـ  الـي اإلنسـاين الدوي القانق  مبقجب احملددة االلتزاما  إىل أيضا تشر وإذ 

 الـ ين اإلنسـانية املسـاعدة تقـدم جمـال يف والعـاملن ال ـيب اجملـال يف العاملن ومحاية حارا اب، املسل  النزاع
 املرافــق وســائر املستشــفيا  وكــ ل ، ومعــدا م نقلهــم وســائ  محايــةو  ابحــارا و ، طبيــة مهــا  حصــرا يزاولــق 
 مـــن ممكـــن قـــدر أقـــ  ومـــع، عمليـــا ممكـــن حـــد أقصـــ  إىل، واملرضـــ  اجلرحـــ  يتلقـــ  أ  وضـــما ، ال بيـــة
 ضـــــد عمـــــدا املقجهـــــة ا جمـــــا  أ  إىل أيضـــــا   تشـــــر وإذ، طبيتـــــن وعنايـــــة رعايـــــة مـــــن يلـــــز  مـــــا، التـــــ خر

__________ 

 (25) S/PRST/2011/162012 يقلي /متق  31-2011 أغس  /آب 1 ،األمن جمل  ومقررا  قرارا  انظر ؛ (S/INF/67). 

 (26) S/PRST/2013/152014 يقلي /متق  31-2013 أغس  /آب 1 ،األمن جمل  ومقررا  قرارا  انظر ؛ (S/INF/69). 

 (27) S/PRST/2015/15. 
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 ا جمــا  وكــ ل ، عســكرية أهــدافا تكــن مل مــا، واجلرحــ  املرضــ  فيهــا جيمــع الــي واألمــاكن املستشــفيا 
 املبينـة املميـزة للشـعارا  احلـاملن واألفـراد النق  ووسائ  ال بية والقحدا  واملقاد املباين ضد عمدا املقجهة

 ،حـرب جـرائم تشـك ، الـدوي للقـانق  طبقـا، (28)1949 أغس  /آب 12 امل رخة جني  اتفاقيا  يف
 القيا  عل  ش   أ  معاقبة بعد  واملتعلقة الت بيق القاجبة اإلنساين الدوي القانق  ققاعد إىل تشر وإذ

 ،ال ب مهنة أخنقيا  مع تتفق طبية أبنش ة
 الســقرية الســل ا  جانــب مـن للقــقة املتناســب غــر االسـت دا  إ اء القلززق ابلزز  عززن تعزز   وإذ 

 األمــر، املت رفــة واجلماعــا  الت ــر  انتشــار وشــجع شــديدة إنســانية معــاانة يف تســبب ممــا، املــدنين ضــد
 مـن املتحـدة األمـم هيئـا  أصـدرت  مـا وتنفي  سكاهنا محاية يف السقرية السل ا  إخفاق عل  يدل ال  
 ،صلة ذا  ومقررا  قرارا 

 واإلرهــاب العنيفــة املت رفــة واجلماعــا  الت ــر  اســتمرار إ اء أيضززا   القلززق ابلزز  عززن تعزز   وإذ 
 القـــانق  وانتهاكـــا  اإلنســـا  حقـــقق وجتـــاو ا  انتهاكـــا  مجيـــع بشـــدة تـــدين وإذ، اإلرهابيـــة واجلماعـــا 

 يسـم  مـا وخباصة، النزاع أطرا  من طر  أ  السقرية العربية اجلمهقرية يف يرتكبها الي اإلنساين الدوي
 إىل املنتسبة اإلرهابية واجلماعا  النصرة وجبهة( “داعش” ابسم أيضا املعرو ) اإلسنمية الدولة بتنظيم
 ،األخرى العنيفة املت رفة واجلماعا  النظا  ابسم تقات  الي واملليشيا  القاعدة تنظيم

 بـن املشـاركة التحقيـق آليـة إليهـا تقصـل  الـي األخـرة النتـائ  إ اء قلقهزا عميزق عزن تع   وإذ 
 الســقرية العربيــة املســلحة القــقا  أ  إىل فيهــا وخلصــ  املتحــدة واألمــم الكيميائيــة األســلحة حظــر منظمــة
 أ و  2017 أبريـــ /نيســـا  يف شـــي ق  خـــا  يف كيميـــائ  كســـن  الســـارين غـــا  اســـت دا  عـــن مســـ ولة

 يف الكريــ  خــردل غــا  اســت د ( “داعــش” ابســم أيضــا املعــرو ) اإلســنمية الدولــة تنظــيم يســم  مــا
 ارتكـــاب إىل اآلليـــة فيهـــا خلصـــ  الـــي الســـابقة النتـــائ  عـــن فضـــن، 2016 ســـبتمر/أيلـــقل يف حـــق  أ 

 الدولــة تنظـيم يســم  مـا وارتكـاب الكلــقر مبـادة هجمــا  ثـن  عـن يقــ  ال مـا الســقرية العربيـة اجلمهقريـة
 مبــادئ جديــد مــن  كــدت وإذ، اخلــردل مبــادة واحــدا هجقمــا (“داعــش” ابســم أيضــا املعــرو ) اإلســنمية
ــــاج اســــتحدا  حظــــر اتفاقيــــة ــــة األســــلحة واســــتعمال وختــــزين وإنت ــــدمر الكيميائي ، (29)األســــلحة تلــــ  وت
 إمكانيــة كليــا تســتبعد أ  علــ ، مجعــاء البشــرية أجــ  مــن” ،تفاقيــةاال تلــ  يف األطــرا  الــدول وتصــميم  
 دخلـ  االتفاقيـة أ  تنحـ  وإذ ،“االتفاقيـة هـ   أحكا  تنفي  طريق عن، الكيميائية األسلحة استعمال

 ،2013 أكتقبر/األول تشرين 14 يف السقرية العربية اجلمهقرية يف النفاذ حيز
 املعنيــــة املســــتقلة الدوليــــة التحقيــــق جلنــــة بــــ  اضــــ لع  الــــ   للعمــــ  أتييززززد ا عززززن تعزززز   وإذ 
 ،التحقيق جلنة مع السقرية السل ا  تعاو  عد  بشدة تدين وإذ، السقرية العربية ابجلمهقرية
 قــد السـقرية السـل ا  أ  منحظتهــا يف التحقيـق جلنـة إليــ  خُلصـ  مـا ابلزز  بقلزق تالحزظ وإذ 
 ،املدنين السكا  ضد الن اق واسعة هجما  شن سياسة 2011 مار /آذار من  انتهج 
 الـدول غـر مـن املسـلحة اجلماعـا  أ  مـن التحقيق جلنة ذكرت  ما أيضا ابل  بقلق الحظت وإذ 

 ،املدنين ضد الققة است دا  إىل تلج   ال  ما

__________ 

 (28) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970-973. 

 .33757، الرقم 1974املرجع نفس ، اجمللد  (29) 
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 انتشـارو  السـقرية العسـكرية امل ـابرا  مرافـق يف احملتجـزين قتـ  مـن عنـ  أبلغ ما بشدة دينت إذو  
 يف والتعـ يب اجلنسـاين عنـ وال اجلنسـ  العنـ  واسـت دا  التعسـف  حتجـا واال القسـر  االختفـاء ممارسة
 227 والفـرع 215 الفـرع، حصـر دو ، يشـم  مبـا، التحقيـق جلنـة تقـارير يف إليها املشار االحتجا  مراكز
 ســجنو ، العســكر  املــزة م ــار يف اجلقيــة لم ــابرا ل التــابع ا التحقيقــ فــرعو  251 فــرعوال 235 والفــرع

 قتــ  مــن عنــ  أفيــد ومــا اجلمــاع  لشــنقا ممارســة الســل ا  اتبــاع مــن عنــ  أبلــغ مــا ذلــ  يف مبــا، صــيداناي
 ،حرستا ومستشف  تشرين مستشف  ذل  يف مبا ،العسكرية املستشفيا  يف حمتجزين
 حلقــــقق الســــام  املتحــــدة األمــــم ومفــــق  العــــا  األمــــن عــــن الصــــادرة البيــــاان  إىل تشززززر وإذ 
 اإلنســانية ضــد جــرائم أ  املــرج  مــن أ  تفيــد الــي، اإلنســا  حقــقق جمللــ  اخلاصــة واإلجــراءا  اإلنســا 
 جملـ  شـجع قـد السـام  املفـق  أ  تنح  وإذ، السقرية العربية اجلمهقرية يف ارُتكب  قد حرب وجرائم
 مشـــروع اعتمـــاد لعـــد  أتســـ  وإذ، الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة إىل احلالـــة إحالـــة علـــ  متكـــررة بصـــقرة األمـــن
 ،األعضاء الدول من كبر دعم من لقي  ما رغم الش   ه ا يف (30)قرار

 االدعـاءا  إ اء وأيضا التحقيق جلنة إليها خلص  الي النتائ  إ اء قلقها عميق عن تع   وإذ 
 وإعـــدا  بتعـــ يب يتعلــق فيمـــا 2014 ينـــاير/الثــاين كـــانق  يف “قيصــر” قـــدمها الـــي األدلــة تضـــمنتها الــي

 مـن شـاهها ومـا االدعـاءا  تل  مجع ضرورة عل  تشدد وإذ، السقرية السل ا  لدى حمتجزين أش اص
 ،مستقبن تب ل قد الي املساءلة جلهقد وإاتحتها فيها والنظر أدلة

 (2014) 2165 و (2014) 2139 األمــــــــن جملــــــــ  قــــــــرارا  أل  القلززززززززق عززززززززن تعزززززززز   وإذ 
 (2015) 2258 و 2015 ديســــمر/األول كــــانق  18 املــــ ر  (2015) 2254 و (2014) 2191 و
 املاســة احلاجــة تنحــ  وإذ، كبــر حــد إىل منفــ ة غــر  الــ  مــا ،(2016) 2286 و (2016) 2268 و
 املـــدنين محايـــة منهـــا بســـب ، الســقرية العربيـــة اجلمهقريـــة يف اإلنســـانية احلالــة ملعاجلـــة املب ولـــة اجلهـــقد تعزيــز إىل

 ،عراقي  ودو  ومستمر وفقر  كام  بشك  اإلنسانية املساعدا  وصقل وكفالة
 (2014) 2178 و (2014) 2170 األمـــــــــــــن جملـــــــــــــ  بقـــــــــــــرارا  ابلتزامهزززززززززززززا تزززززززززززززذّك  وإذ 

 ،2015 ديسمر/األول كانق  17 امل ر  (2015) 2253 و
، وطفـ  امـرأة منيـن 3.8 مـن أكثر منهم، الجئ منين 5.3 عل  يزيد ما أ  جزعها يثر وإذ 

 العربيـــة اجلمهقريـــة يف شـــ   مليـــق  13.6 وأ ، الســـقرية العربيـــة اجلمهقريـــة مـــن الفـــرار علـــ  ُأجـــروا قـــد
 عـن أسـفر ممـا، العاجلـة اإلنسانية املساعدة إىل حيتاجق ، داخليا املشردين من منين 6.5 منهم، السقرية
 اخل ــر جزعهــا يثــر وإذ، وخارجهــا املن قــة يف أخــرى وبلــدا  اجملــاورة البلــدا  إىل الســقرين النجئــن تــدفق
 ،والدوي اإلقليم  االستقرار عل  احلالة ه   تشكل  ال  

 مــن العديــد وإصــابة طفــ  17 000 علــ  يزيــد مــا مقتــ  مــن البززال  اسززتيااها عززن تعزز   وإذ 
ــــ  اآلخــــرين األطفــــال ــــدء من ــــع ومــــن، 2011 مــــار /آذار يف الســــلمية االحتجاجــــا  ب  االنتهاكــــا  مجي

 جتنيــدهم قبيــ  مــن، الت بيــق القاجــب الــدوي للقــانق  انتهاكــا األطفــال ضــد املرتكبــة اجلســيمة والتجــاو ا 
، واملستشـــفيا  املـــدار  علـــ  ا جمـــا  وشـــن، واخت ـــافهم واغتصـــاهم وتشـــقيههم وقـــتلهم واســـت دامهم

 ،بشرية كدروع واست دامهم، معاملتهم وإساءة وتع يبهم واحتجا هم تعسفا معليه والقبض

__________ 

 (30) S/2014/348. 
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 يف أخــرى وبلــدا  اجملــاورة البلــدا  تبــ  ا الــي الكبــرة للجهــقد العميززق تقززدي  ا عززن تعزز   وإذ 
 واالجتمــاع  املــاي الصـُعد علــ ، املتزايــد ابألثـر نفســ  الققــ  يف تعـار  وإذ، الســقرين الســتيعاب املن قـة

، البلـــدا  هـــ   يف والنـــا حن النجئـــن مـــن غفـــرة أعـــداد وجـــقد علـــ  املارتـــب، والسياســـ ، واالقتصـــاد 
 ،وليبيا ومصر والعراق وتركيا واألرد  لبنا  يف سيما وال

 عـــقدة داخليـــا واملشـــردين النجئـــن لعـــقدة الن مـــة الظـــرو   يئـــة إىل املاســـة احلاجـــة تؤكزززد وإذ 
 ذلـــ  يف مبـــا، الـــدوي للقـــانق  وفقـــا، املتضـــررة املنـــاطق أتهيـــ  وإعـــادة األصـــلية منـــاطقهم إىل آمنـــة طقعيـــة

 ومـــع، (32)هـــا امللحـــق والروتقكـــقل (31)النجئـــن بقضـــع اخلاصـــة االتفاقيـــة مـــن الت بيـــق القاجبـــة األحكـــا 
 ،لنجئن املضيفة البلدا  مصاحل مراعاة

 لـدعم للمـاين والثالـث والثـاين األول الدوليـة للمـ مترا  الكقي  حكقمة ابستضافة  حبت وإذ 
 2014 ينـاير/الثـاين كـانق  15 و 2013 ينـاير/الثـاين كـانق  30 يف املعققدة سقرية يف اإلنساين القضع

 لصــــاحل كبــــرة ترعــــا  مــــن عنــــ  أُعلــــن ملــــا العميــــق تقــــديرها عــــن تعــــرب وإذ، 2015 مــــار /آذار 31 و
 بروكســـ  ومــ متر لنـــد  مــ متر استضـــافة يف اشــارك  الــي اجلهـــا  مببــادرة ترحـــب وإذ، اإلنســانية املســاعدة
، 2017 أبريـــ /نيســا  5 و 2016 فرايــر/شــبا  4 يف ،واملن قــة ةســقريال العربيــة اجلمهقريــة دعــم بشــ  
 اإلنســـانية للنــداءا  عةيالســـر  الســتجابةا إىل الـــدوي اجملتمــع أعضـــاء مجيــع ادعق ـــ ددجتــ إذو ، التـــقاي علــ 

 ،سابقا املعلنة ترعا ال مجيع وصر  سقريةب املتعلقة
 الدبلقماسـية اجلهـقد وجبميع، العربية الدول وجامعة املتحدة األمم تب  ا الي ابجلهقد ت حب وإذ 
 العمــ  جممقعــة عــن الصــادر اخلتــام  البيــا  إىل اســتنادا الســقرية لأل مــة سياســ  حــ  إىل للتقصــ  املب ولــة

 ،(2015) 2254 األمن جمل  قرار مع ومتشيا، (33)2012 يقني /حزيرا  30 يف سقرية أج  من
 مـن ةسـقري إىل العـا  لألمـن اخلـاص املبعـق  يبـ  ا الـي للجهـقد الكامز  الدعم عن ع  ت وإذ 

 طـــائف  غـــر كمـــا  حُ  تقـــيم الـــي الســـقرية السياســـية للعمليـــة الكامـــ  والتنفيـــ  املـــدنين الســـكا  محايـــة أجـــ 
 (2015) 2254 األمـــن جملـــ   قـــرار  مـــع يتفـــق ومبـــا اخلتـــام  لبيـــا ل وفقـــا، اجلميـــع يشـــم  مصـــداقية ذا
 سياسـ  انتقـال عملية بش   للتفاو  ال ريق متهيد عل  اخلاص املبعق  حتث وإذ ،(2015) 2258 و

 يف النــار إلطــنق وقــ  إىل التقصــ  تيســر إىل الراميــة القســاطة جهــقد التقــدير مــع نحــ ت وإذ، حقيقــ 
 ت يـــد إذو ، (2016) 2336 قـــرار  يف األمـــن جملـــ  إليـــ  أشـــار مـــا يـــق علـــ ، الســـقرية العربيـــة اجلمهقريـــة
 مجيـع ت الـب إذو ، االنتهاكـا  إ اء القلـق ابلغ عن نفس  القق  يف معربة  ، العن  إهناء إىل الرامية اجلهقد
 الــــدول مجيــــع ثحتــــ إذو ، تزاما ــــاال حتــــار  أب  الســــقرية العربيــــة اجلمهقريــــة يف النــــار إطــــنق وقــــ  أطــــرا 
 احــارا  تضــمن كــ  نفقذهــا تســت د  أ  علــ ، ةســقري لــدعم الــدوي فريــقال أعضــاء ســيما الو ، األعضــاء

 الن مــة الظــرو   يئــة إىل الراميــة اجلهــقد دعــم بغيــة، كــامن تنفيــ ا القــرارا  تلــ  وتنفيــ  االلتزامــا  تلــ 
 يف للنـــزاع سياســـ  حـــ  إىل للتقصـــ  ضـــرور  أمـــر هـــقو ، النـــار طـــنقإل ومســـتمر دائـــم وقـــ  إىل للتقصـــ 
 قــققحل الن ـاق القاســعة هجيـةاملن اجلســيمة والتجـاو ا  النتهاكـا ا تنهــ  كـ و ، الســقرية العربيـة اجلمهقريـة
 ،اإلنساين الدوي القانق  وانتهاكا  اإلنسا 

__________ 

 (31) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 .8791، الرقم 606املرجع نفس ، اجمللد  (32) 

 .الثاين املرفق، (2013) 2118 األمن جمل  قرار (33) 
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 للقــانق  واجلســيمة االنتشــار والقاســعة املنهجيــة والتجــاو ا  االنتهاكــا  شززدةب تززدين - 1 
، الســـــقرية العربيــــة اجلمهقريـــــة يف املرتكبــــة اإلنســــاين الـــــدوي القــــانق  وانتهاكــــا  اإلنســـــا  حلقــــقق الــــدوي

 ا جمـا  سـيما وال، املدنيـة األساسية ا ياك  وضد املدنية املناطق يف املتناسبة وغر العشقائية وا جما 
 األطـــرا  مجيـــع  الـــبتو  ،املـــدنين صـــفق  يف قتلـــ  ُتققـــع   الـــ مـــا الـــي ،واملـــدار  ال بيـــة املرافـــق علـــ 

 ؛اإلنساين الدوي القانق  مبقجب اللتزاما ا ابالمتثال
 السـقرية السـل ا  جانـب مـن املسـل  العن  استمرار العبارا  أبشد وتدين تشجب - 2 

 عل  تضع أب  السقرية السل ا  وت الب، 2011 عا  يف السلمية االحتجاجا  بداية من  شعبها ضد
 خســـائر أ  لتجنـــب املمكنـــة االحتياطـــا  مجيـــع تت ـــ  وأ  مقاطنيهـــا علـــ  ا جمـــا  جلميـــع حـــدا الفـــقر
 ذلـ  مـن للتقليـ ، حـال أ  يفو ، املدنيـة املمتلكـا  يف أضرار وإحلاق وإصابتهم املدنين أروا  يف عرضية
 األمن جمل  قرارا  فقرا وتنف ، السقرين السكا  محاية عن مبس ولياها تض لع وأ ، ممكن حد أدىن إىل

 ؛(2016) 2286 و (2015) 2258 و (2015) 2254
 أ  علــ ، ســقراي لــدعم الــدوي الفريــق أعضــاء ســيما وال، األعضــاء الــدول مجيــع ثتزز  - 3 

 األمــم رعايــة حتــ ، الســقر  للنــزاع سياســ  حــ  إىل التقصــ  أجــ  مــن املفاوضــا  ملقاصــلة الظــرو   يــئ
 الكامـ  القصـقل إمكانيـة يتـي  مبـا البلـد أيـاء مجيـع يف النار إطنق وق  عل  العم  خنل من، املتحدة
 قــرار مــع يتســق يــق علــ ، تعســفا احملتجــزين عــن اإلفــراج إىل ويــ د  اإلنســانية للمســاعدة واآلمــن والفــقر 
 ميكـن الـ   وحـد  هـق اجلميـع مبشـاركة للنـزاع الـدائم السياسـ  احلـ  أل ، (2016) 2254 األمن جمل 
 حلقـــقق الـــدوي لقـــانق ل واجلســـيمة االنتشـــار والقاســـعة املنهجيـــة والتجـــاو ا  لننتهاكـــا  حـــدا يضـــع أ 

 اإلنساين؛ الدوي القانق  وانتهاكا  اإلنسا 
 والسـارين الكلـقر مثـ ، كيميائيـة أسلحة ألية طر  أ     من است دا  أ  بشدة تدين - 4 
 تنظـيم يسـم  ومـا السـقر  النظـا  أيضـا  الـبوت، السقرية العربية اجلمهقرية يف كسن ،  الكري  وخردل
ــــــــة ــــــــاع( “داعــــــــش” ابســــــــم أيضــــــــا املعــــــــرو ) اإلســــــــنمية الدول  آخــــــــر اســــــــت دا  أ  عــــــــن فــــــــقرا ابالمتن
 الكيميائية؛ لألسلحة
 مــن الكيميائيــة األســلحة الســت دا  املمكنــة العبــارا  أبقــقى إدانتهــا جديززد مززن تؤكززد - 5 
 شـــ   أ  قبـــ  مـــن اســـت دا  أ  أ  علـــ  مشـــددة  ، الظـــرو  مـــن ظـــر  أ  يف شـــ   أ  جانـــب
 ويشـك  مقبـقل غـر أمـر هـق الظـرو  مـن ظر  أ  يفو  وق  أ  ويف مكا  أ  يف الكيميائية لألسلحة
 عــــن املســــ ولن األفــــراد إخضــــاع ووجــــقب حبتميــــة الراســــ  ااقتناعهــــ عــــن ة  ومعربــــ ،الــــدوي للقــــانق  انتهاكــــا
  للمساءلة؛ الكيميائية األسلحة است دا 
 األســلحة ابســت دا  الســقرية العربيــة اجلمهقريــة تقــق  أبال األمــن جملــ  قــرار إىل تشززر - 6 
 بنقــ  أو، هــا االحتفــا  أو ختزينهــا أو أخــرى طريقــة أب  حيا  ــا أو إنتاجهــا أو اســتحداثها أو الكيميائيــة
، الــدول غــر مــن فاعلــة جهــا  أو أخــرى دول إىل، مباشــرة غــر أو مباشــرة بصــقرة، الكيميائيــة األســلحة
 اسـت دا  عـن املس ولن األش اص مساءلة ينبغ  أبن  الراس  اقتناعها عن تعرب، اجملل  قرار مع ومتشيا

 الــي التحقــق تــدابر يف كبــر نحتســ إجــراء إىل وتــدعق، الســقرية العربيــة اجلمهقريــة يف الكيميائيــة األســلحة
 الكيميائية؛ األسلحة حظر منظمة تت  ها
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ــــة اســــت دا  بشززززدة تززززدين - 7  ــــة اجلمهقري  شــــي ق  خــــا  يف الســــارين غــــا  الســــقرية العربي
 يف وعــاملق  أطفــال بيــنهم مــن، مــدين مائــة مــن يقــرب مــا مقتــ  إىل أدى ممــا 2017 أبريــ /نيســا  4 يف

 واألمــم الكيميائيــة األســلحة حظــر منظمــة بــن املشــاركة التحقيــق آليــة أكدتــ  مــا يــق علــ ، اإلغاثــة جمــال
 دينتـو ، (35)2017 أغسـ  /آب 8 يف الصـادر التحقيـق جلنـة تقريـر يف جاء وما (34)تقريرها يف املتحدة
 فــــقرا الســــقر  النظــــا  يققــــ  أب  وت الــــب، الل امنــــة يف 2017 مــــار /آذار 30 يف وقــــع الــــ   ا جـــق 
 الكيميائية؛ األسلحة است دا  عن املس ولن األش اص ومبساءلة الكيميائية األسلحة است دا 
 حظــــر منظمــــة بــــن املشــــاركة التحقيــــق آليــــة أجرتــــ  الــــ   التحقيــــق إىل ابلزززز  بقلززززق تشززززر - 8 
ـــرال إىلو  املتحـــدة واألمـــم الكيميائيـــة األســـلحة  /آب 8 يف التحقيـــق جلنـــة عـــن الصـــادر أعـــن  املـــ كقر تقري
 شـي ق  خـا  علـ  السـارين غـا ب جـق ا  مسـ ولية السـقرية اجلقيـة القـقا  محَـّن اللـ ين 2017 أغس  

 ؛2017 أبري /نيسا  4 يف
 نظمـةمل التابعـة احلقائق تقص  بعثة صعبة ظرو  ظ  يف ب  اض لع  ال   ابلعم  شيدت - 9 

، املتحـدة واألمـم الكيميائيـة األسـلحة حظـر منظمـة بـن املشـاركة التحقيـق وآليـة الكيميائيـة األسلحة حظر
 الكيميائيـــة األســـلحة حظـــر اتفاقيـــة علـــ  احلفـــا  يف نـــ ت داي الـــ   احلاســـم والـــدور الراســـ ة امـــنهجيتهمبو 

 تقاريرهـــا ذلـــ  يف مبـــا، املشـــاركة التحقيـــق آليـــة بتقـــارير وترحـــب ،ةالكيميائيـــ األســـلحة انتشـــار عـــد  ونظـــا 
 /األول تشــــرين 26 و (37)2016 أكتــــقبر/األول تشــــرين 21 و (36)2016 أغســــ  /آب 24 ةامل رخــــ
 العربيـة للجمهقريـة املسـلحة الققا  أ  مفادها الي ااستنتاجا  عميق بقلق تنح و ، (38)2017 أكتقبر
 السـقرية العربيـة اجلمهقريـة يف األق  عل  هجما  أربع يف كيميائية أسلحة است دا  عن مس ولة السقرية

 يف شـــــــي ق  وخــــــا  2015 عـــــــا  يف وقمينــــــا ، 2015 عــــــا  يف وســـــــرمن، 2014 عــــــا  يف تلمــــــن )
 عـــن مســـ ول( “داعـــش” ابســـم أيضـــا املعـــرو ) اإلســـنمية الدولـــة تنظـــيم يســـم  مـــا وأ (، 2017 عـــا 

 ؛(2016 عا  يف حق  وأ  2015 عا  يف مارع) السقرية العربية اجلمهقرية يف قمنهج ارتكاب
 واجـــب ذلـــ  يف مبـــا، الدوليـــة ابلتزاماتـــ  اتمـــا تقيـــدا الســـقر  النظـــا  يتقيـــد أب  تطالزززب - 10 
 قيــــا  ضـــرورة علــــ  خـــاص بقجـــ  الاركيــــز مـــع، الكيميائيـــة ابألســــلحة املتعلـــق برانجمـــ  كامــــ  عـــن اإلعـــن 
 واختنفـا  وتناقضـا  ثغـرا  مـن منـ  التحقـق مت مـا مبعاجلـة السـرعة وجـ  علـ  السـقرية العربية اجلمهقرية

 وتـدمر الكيميائيـة األسـلحة واسـتعمال وختزين وإنتاج استحدا  حظر تفاقيةاب يتص  فيما إبعنهنا تتعلق
 تقريــر يف إليــ  املشــار النحــق علــ  بكاملــ  الكيميائيــة ابألســلحة املتعلــق برانجمهــا وإ الــة، (26)األســلحة تلــ 
 أ  إىل أشــار الــ   (39)2016 فرايــر/شــبا  22 املــ ر ، الكيميائيــة األســلحة حظــر ملنظمــة العــا  املــدير
 ذا  والتقــارير اإلعــن  واكتمــال دقــة مــن التــا  التحقــق علــ  احلــاي الققــ  يف قــادرة غــر التقنيــة األمانــة

__________ 

 ، املرفق.S/2017/440انظر  (34) 

 .A/HRC/36/55 انظر (35) 

 (36) S/2016/738/Rev.1. 

 (37) S/2016/888. 

 (38) S/2017/904. 

 (39) EC-81/HP/DG.1. 

https://undocs.org/ar/S/2017/440
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/55
http://undocs.org/ar/S/2016/738/Rev.1
http://undocs.org/ar/S/2016/888
https://undocs.org/ar/S/2017/904
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ـــالصل ـــاملقدم ةـــ ـــاجلمهقري مــن ةــ  EC-M-33/DEC.1 قــراروال االتفاقيــة تقتضــي  مــا حســب، الســقرية العربيــة ةـ
 ؛(40)الكيميائية األسلحة حظر ملنظمة التنفي   اجملل  عن الصادر

 الرابعــــة املـــادة مــــن 8 ابلفقـــرة عمــــن الصـــار  للتحقــــق إضـــافية إجـــراءا  وضــــع تطلزززب - 11 
 الكيميائيــة األســلحة لــرانم  الكامــ  التــدمر ضــما  بغيــة، االتفاقيــة مــن اخلامســة املــادة مــن 10 والفقــرة
 الكيميائية؛ لألسلحة آخر است دا  أ  ومنع السقر 

 القاســــعة املنهجيــــة اجلســــيمة االنتهاكــــا  اســــتمرار العبززززارا  أبشززززد وتززززدين تشززززجب - 12 
 جانــــب مــــن اإلنســــاين الــــدوي القــــانق  انتهاكــــا  ومجيــــع األساســــية واحلــــراي  اإلنســــا  حلقــــقق االنتشــــار
 االنتهاكـا  فيهـا مبـا، ابمسهمـا يقـاتلق  ومـن للحكقمـة التابعـة “الشبيحة” وميليشيا  السقرية السل ا 

 واملستشــــفيا  املــــدار  علــــ  ا جمــــا  شــــن ومنهـــا، عمــــدا املدنيــــة األمــــاكن أو املــــدنين تســــتهد  الـــي
 التســــيارية والقــــ ائ  العنققديــــة والــــ خائر اجلــــق  والقصـــ  الثقيلــــة األســــلحة ابســــت دا  العبــــادة وأمـــاكن
، املـــدنين ضـــد األخـــرى القـــقة كالوأشـــ األســـلحة مـــن غرهـــا وأ الكيميائيـــة واألســـلحة املتفجـــرة والراميـــ 
 املــــــدار  علــــــ  هجمــــــا  وشــــــن، احلــــــرب أســــــاليب مــــــن ك ســــــلقب املــــــدنين الســــــكا  جتقيــــــع وكــــــ ل 

 وقتــ ، القضــاء ن ــاق خــارج والقتــ  التعســف  اإلعــدا  وعمليــا  واملــ اب ، العبــادة وأمــاكن واملستشــفيا 
 بسـبب ال قائ  وأعضاء واألفراد والصحفين اإلنسا  حققق عن واملدافعن السلمين احملتجن واض هاد
 والتشـريد، وال فـ  املرأة حققق وانتهاكا ، القسر  واالختفاء، التعسف  واالحتجا ، معتقدهم أو دينهم

 احلصــقل دو  للحيلقلــة قــانقين غــر بشــك  والتــدخ ، الســقر  النظــا  ومعارضــ  األقليــا  ألفــراد القســر 
 اجلنســ  املنهجـ  والعنــ ، والتعـ يب، ال ــيب اجملـال يف العــاملن ومحايـة احــارا  وعـد ، ال ــيب العـنج علـ 

 املعاملة؛ وسقء، االحتجا  أثناء االغتصاب ذل  يف مبا، واجلنساين
 اإلنســــا  قــــققحل جتــــاو ا  مــــن املســــلحق  املت رفــــق  يرتكبــــ  مــــا مجيــــع بشززززدة تززززدين - 13 

 بســبب واضــ هادهم ال قائــ  وأعضــاء األفــراد قتــ  ذلــ  يف مبــا، اإلنســاين الــدوي للقــانق  انتهاكــا  أو
 ترتكبهـا اإلنسـاين الـدوي للقـانق  انتهاكـا  أو اإلنسـا  قـققحل جتـاو ا  أ  وك ل ، معتقدهم أو دينهم

 قــــــــقائم يف األمـــــــن جملـــــــ  أدرجهـــــــا الــــــــي اجلماعـــــــا  فيهـــــــا مبـــــــا، الــــــــدول غـــــــر مـــــــن مســـــــلحة مجاعـــــــا 
 ؛اإلرهابية الكياان 
 مــن املــدنين ضــد املرتكبــة العنــ  وأعمــال اإلرهابيــة األعمــال بشززدة وتززدين تشززجب - 14 
 جتاو ا مــاو ، النصــرة وجبهــة( “داعــش” ابســم أيضــا املعــرو ) اإلســنمية الدولــة تنظــيم يســم  مــا جانــب
، اإلنســاين الــدوي للقــانق  وانتهاكا مــا اإلنســا  قــققحل االنتشــار القاســعةو  املنهجيــةو  واملســتمرة اجلســيمة
 تنظـيم يسـم  مـا يقارفهـا الـي األفعـال ذلـ  يف مبا، اإلرهاب ربط ينبغ  وال ميكن ال أن  جديد من وت كد
 حضارة؛ أو جنسية أو دين أب (، “داعش” ابسم أيضا املعرو ) اإلسنمية الدولة

 جانـــب مـــن وال فـــ  املـــرأة حلقـــقق واملنهجـــ  اجلســـيم االنتهـــا  العبزززارا  أبشزززد تزززدين - 15 
ـــة تنظـــيم يســـم  مـــا  اجلنســـ  العنـــ  خـــاص وبقجـــ (، “داعـــش” ابســـم أيضـــا املعـــرو ) اإلســـنمية الدول

 القســـر  والتجنيـــد جنســـيا علـــيهن االعتـــداءو  اســـتغن نو  والفتيـــا  النســـاء اســـارقاق فيـــ  مبـــا، واجلنســـاين
 واخت افهم؛ واست دامهم لألطفال

__________ 

 .األول املرفق(، 2013) 211 األمن جمل  قرار (40) 
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 ذلـ  يف مبا، السقرية العربية اجلمهقرية يف للسكا  قسر   جر من عن  أُبلغ ما تدين - 16 
 خيلفــ  ومــا، التحقيــق جلنــة أبر تــ  مــا يــق علــ ، احملليــة ا دنــة التفاقــا  نتيجــة للمــدنين القســر  التهجــر
 الـــدميغرايف للتغيـــر اســـاراتيجية ميثـــ  مـــا وهـــق، لبلـــدل الـــدميغرايف التكـــقين علـــ  للجـــزع مثـــرة آاثر مـــن ذلـــ 

 و يـب، دوال ليسـ  الـي الفاعلـة اجلهـا  مـن وغـرهم وحلفاؤهـا السـقرية السل ا  تتبعها بدأ  اجل ر 
 أ  ذلــ  يف مبــا، األعمــال هــ   املتصــلة األنشــ ة مجيــع عــن الفــقر علــ  تكــ  أ  املعنيــة األطــرا  جبميــع
 مـن اجلـرائم هـ   مـرتكيب إفـن  أ  وتنحـ ، اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم تشك  أ  ميكن أنش ة
 جيـــب، الـــدوي للقـــانق  االنتهاكـــا  هـــ   عـــن املســـ ولن أ  جديـــد مـــن  كـــدتو ، مقبـــقل غـــر أمـــر العقـــاب
 ؛املستقب  يف قانقنية إجراءا  الختاذ متهيدا األدلة جلمع املب ولة اجلهقد ت يدو ، العدالة إىل تقدميهم

 التعــ يب مناهضــة اتفاقيــة مبقجــب ابلتزاما ــا الســقرية العربيــة اجلمهقريــة حكقمــة تززذّك  - 17 
 ختـــاذاب التزامهــا ذلــ  يف مبـــا، (41)املهينــة أو النإنســانية أو القاســـية العققبــة أو املعاملــة ضـــروب مــن وغــر 

 يف األطـــرا  الـــدول جبميــع و يـــب، لقاليتهــا خاضـــعة أرا  أ  يف التعــ يب أعمـــال ملنــع فعالـــة إجــراءا 
 التســـــليم مببــــدأ املتعلقـــــة تلــــ  فيهـــــا مبــــا، االتفاقيــــة مبقجـــــب صــــلة ذا  التزامـــــا  أل  متتثــــ  أ  االتفاقيــــة

 االتفاقية؛ من 7 املادة يف علي  املنصقص احملاكمة أو
ــــــ ل االنتشــــــار والقاســــــع املســــــتمر االرتكــــــاب بشززززززدة تززززززدين - 18   واالنتهــــــا  اجلنســــــ  لعن
 أجهــزة تــديرها الــي تلــ  فيهــا مبــا، احلكقميــة االحتجــا  مراكــز بينهــا مــن أمــاكن يف، اجلنســين واالســتغنل
 وانتهاكـــــا  اإلنســـــاين الـــــدوي للقـــــانق  انتهاكـــــا  تشـــــك  قـــــد األعمـــــال هـــــ   أ  وتنحـــــ ، امل ـــــابرا 
 الســـائد املنـــا  إ اء القلـــق ابلـــغ عـــن الصـــدد هـــ ا يف وتعـــرب، اإلنســـا  حلقـــقق الـــدوي للقـــانق  وجتـــاو ا 

 اجلنس ؛ العن  جرائم عل  العقاب من إلفن ل
 ابمل الفـــة األطفـــال ضـــد املرتكبـــة والتجـــاو ا  االنتهاكـــا  مجيـــع أيضزززا بشزززدة تزززدين - 19 

 وتعريضــهم واغتصــاهم، وتشــقيههم وقــتلهم، واســت دامهم جتنيــدهم مثــ ، الت بيــق القاجــب الــدوي لقــانق ل
 ا جمـــا  وشــن، إلــيهم اإلنســـانية املســاعدا  وصــقل ومنـــع واخت ــافهم، اجلنســ  العنـــ  أشــكال لســائر
 غـر واحتجـا هم، تعسـفا األطفـال اعتقـال عـن فضـن، واملستشـفيا  املـدار  منهـاو ، دنيةامل األماكن عل 

 بشرية؛ كدروع واست دامهم، معاملتهم وإساءة وتع يبهم، القانقين
 ابجلمهقريــة املعنيـة املسـتقلة الدوليــة التحقيـق جلنـة رئـي  بــ  أدىل الـ   البيـا  إىل تشزر - 20 
 غالبيـة عـن مسـ ولة  الـ  مـا السـقرية السل ا  أ  ومفاد ، 2015 سبتمر/أيلقل 21 يف السقرية العربية

 األخر ابلتقرير رحبتو ، يقميا املدنين من كبرة ألعداد وتشقيهها بقتلها، املدنين صفق  يف اإلصااب 
 إىل التحقيـق جلنـة تقـارير إحالـة قرارهـا أتكيـد وتكـرر ،(35)2017 أغسـ  /آب 8 املـ ر  التحقيـق للجنة
، األمـــن جملـــ  أعضـــاء إىل إحاطـــا  مـــن تقدمـــ  ملـــا التحقيـــق للجنـــة تقـــديرها عـــن وتعـــرب، األمـــن جملـــ 
 األمن؛ جمل  وأعضاء العامة اجلمعية إىل اإلحاطا  تقدم تقاص  أ  إليها وت لب

 علمـــا وحتـــيط، قســـر  اختفـــاء حـــاال  عـــن الســـقرية الســـل ا  مســـ ولية أتكيزززد تعيزززد - 21 
، اإلنســانية ضــد جرميــة يشــك  القســر  لنختفــاء الســقرية الســل ا  اســت دا  أب  التحقيــق جلنــة بتقيــيم
ــــدين ــــار إطــــنق وقــــ  واســــتغنل ،مســــتهد فن شــــبا  اختفــــاء حــــاال  وت ــــد كفرصــــة الن  القســــر  للتجني

 ؛الشبا    الء التعسف  واالحتجا 
__________ 

 (41) United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 
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 القــانق  مـن الصـلة ذا  األحكـا  مبقجـب اللتزاما ــا وفقـا، السـقرية السـل ا  تطالزب - 22 
 البدنيــة الصــحة مــن مســتقى أبعلــ  التمتــع يف واحلــق احليــاة يف احلــق ذلــ  يف مبــا، اإلنســا  حلقــقق الــدوي
 العـاملن ومحايـة واحـارا  متييـز دو  الصـحية اخلـدما  علـ  احلصـقل إمكانيـة تعزيـزب، بلقغـ  ميكـن والعقلية

 البدنية؛ االعتداءا و  والتهديدا  العقائق من والصح  ال يب اجملال يف
 نقلهـم ووسـائ  والصـح  ال ـيب اجملـال يف العـاملن علـ  االعتـداءا  مجيع بشدة تدين - 23 
 األجــ  ال قيلــة العقاقـب مــن اسـتيائها عــن وتعـرب، األخــرى ال بيـة واملرافــق املستشـفيا  وعلــ ، ومعـدا م

 جديـــد مــن وت كــد، الســقرية العربيــة اجلمهقريــة يف الصــحية الرعايــة نظــمو  الســكا  علــ  االعتــداءا   ــ  
 للقــــــــانق  وفقــــــــا ومــــــــرافقهم ومعــــــــدا م نقلهــــــــم ووســــــــائ  اإلنســــــــاين الاجملــــــــ يف العــــــــاملن محايــــــــة وجــــــــقب
 ؛اإلنساين الدوي

 عــن تقريرهــا يف التحقيــق جلنــة إليهــا تقصــل  الــي النتــائ  إ اء قلقهززا ابلزز  عززن تعزز   - 24 
 عـــا  مـــن الثـــاين النصـــ  يف حلـــب شـــرق علـــ  ا جـــق  أ  إىل تشـــر الـــي تلـــ  ذلـــ  يف مبـــا، (42)حلـــب
 للقـــانق  وانتهاكـــا  اإلنســـا  حلقـــقق الـــدوي للقـــانق  خ ـــرة وجتـــاو ا  انتهاكـــا  فيـــ  حـــدث  2016
 جــرائم، للجنــة وفقــا، احلــاال  مــن كثــر يف شــك  مــا هــقو ، النــزاع أطــرا  مجيــع قبــ  مــن اإلنســاين الــدوي
 الكرى؛ أورو  عل  جق ا  أثناء ذل  يف مبا، وحلفائها السقرية السل ا  قب  من سيما وال، حرب

ــــائ ال إ اء أيضززززا قلقهززززا ابلزززز  عززززن تعزززز   - 25  ــــقاردة نت ــــة تقريــــر يف ال ــــق جلن  بشــــ   التحقي
 وا جمــا ، الســقرية العربيــة اجلمهقريــة يف املــدنين ضــد هــقادة دو  املقجهــة املفجعــة العشــقائية ا جمــا 
 ال بيــة املرافــق ذلــ  يف مبــا، ابحلمايــة ناملشــمقل واملمتلكــا  األشــ اص ضــد املقجهــة املســتهد فن احملــددة

 االختفـــاء وأعمـــال، التحـــر  مـــن املمنقعـــة اإلنســـانية والققافـــ ، ال ـــيب النقـــ  ووســـائ  ال بيـــق  واملقظفـــق 
 والتجاو ا ؛ االنتهاكا  من ذل  وغر، مقجزة إبجراءا  واإلعدا  القسر 

 أ  منهــا بســب ، التحقيــق جلنــة مــع كــامن تعــاوان الســقرية الســل ا  تبــد  أب  تطالززب - 26 
 قيقد؛ ودو  كاملة بصقرة السقرية العربية اجلمهقرية أياء مجيع إىل فقرا والقصقل الدخقل إمكانية  ا تتي 

 السقرين؛ السكا  محاية عن مبس وليا ا السقرية السل ا  تض لع أب  أيضا تطالب - 27 
 والقــقا  األجنبيــة والتنظيمــا  األجانــب اإلرهــابين املقــاتلن مجيــع تــدخ  بشززدة تززدين - 28 
 أ  مـــن البـــالغ القلـــق عـــن وتعـــرب، الســـقرية العربيـــة اجلمهقريـــة يف الســـقر  النظـــا  ابســـم تقاتـــ  الـــي األجنبيـــة
 واحلالـة اإلنسـا  حقـقق حالـة ذلـ  يف مبـا، السـقرية العربيـة اجلهقريـة يف احلالة تدهقر يفاقم النزاع يف ضلقعهم
 اإلرهــابين املقــاتلن مجيــع كــ ل  وي الــب، املن قــة يف خ ــرة ســلبية آاثر إىل يــ د  الــ   األمــر، اإلنســانية
 اإليـراين الثـقر  احلـر  وفيلـق القـد  كتائـب سـيما وال، السـقرية للسـل ا  دعمـا يقـاتلق  وال ين، األجانب
 السقرية؛ العربية اجلمهقرية من الفقر  ابالنسحاب، هللا حزب مث  امليليشيا  ومجاعا  اإلسنم 
 القـانق  وجتـاو ا  انتهاكـا  جلميـع حـدا الفـقر علـ  تضـع أب  األطـرا  مجيـع تطالب - 29 
 يفرضــ  الــ   اباللتــزا  خــاص بقجــ  وتــ ك ر، اإلنســاين الــدوي القــانق  وانتهاكــا  اإلنســا  حلقــقق الــدوي
 املتناسـبة وغـر العشـقائية ا جمـا  وحظـر، واحملـاربن املـدنين بـن التمييـز بضـرورة اإلنساين الدوي القانق 
 مجيـــع ابختـــاذ النـــزاع أطـــرا  مجيـــع كـــ ل  وت الـــب، املدنيـــة املمتلكـــا و  املـــدنين علـــ   جمـــا ا ومجيـــع

__________ 

 (42) A/HRC/34/64. 
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 ضــد املقجهــة ا جمــا  عــن الكــ  منهــا بقســائ ، الــدوي للقــانق  وفقــا املــدنين حلمايــة املناســبة اخل ـقا 
 والسـع ، املرافـق تلـ  تسـلي  عـن واالمتنـاع، امليـا  وحم ـا  واملـدار  ال بيـة املراكـز مثـ ، دنيـةامل األماكن

 ومجيـع اجلرحـ  ءجـنإ وإاتحـة، العاليـة السـكانية الكثافة ذا  املناطق يف عسكرية مقاقع إنشاء تفاد  إىل
 تتحمــــ  الســــقرية الســــل ا  أب  الصــــدد هــــ ا يف روتــــ ك   ، احملاصــــرة املنــــاطق مغــــادرة يف الــــراغبن املــــدنين
 سكاهنا؛ محاية عن الرئيسية املس ولية
 اجلمهقريــة يف ابحلمايــة املشــمقلة األمــاكن علــ  ا جمــا  مجيــع العبززارا  أبشززد تززدين - 30 
، حــرب ائمجــر  تشــك  أ  ميكــن الــي تلــ و  املتناســبة وغــر العشــقائية ا جمــا  فيهــا مبــا، الســقرية العربيــة
 األعمال؛ ه   مجيع يف حتقيقها مقاصلة التحقيق جلنة إىل وت لب

 د  سـتافا ، سـقرية إىل العـا  لألمـن اخلـاص املبعـق  هـا أدىل الـي البياان  إىل تشر - 31 
 العربيــة اجلمهقريــة يف املــدنين صــفق  يف الضــحااي مــن العظمــ  الغالبيــة ســقق   أب تفيــد والــي، ميســتقرا
 الســـل ا  الصـــدد هـــ ا يف وت الـــب، اجلـــق  القصـــ  لعمليـــا  العشـــقائ  االســـت دا  إىل يُعـــزى الســـقرية
 عشــقائ  اســت دا  وأ  متناســبة غــر هجمــا  وأ ، املــدنين علــ  هجمــا  أ  فــقرا تققــ  أب  الســقرية
 الــدوي القــانق  ابحــارا  القاضــ  اباللتــزا  الصــدد هــ ا يف وتــ كر ،ابلســكا  امل هقلــة املنــاطق يف لألســلحة
 الظرو ؛ مجيع يف اإلنساين
 مـار /آذار منـ  السـقرية العربيـة اجلمهقريـة يف ارتكب عما املساءلة ضرورة عل  تشدد - 32 
 الـدوي والقـانق  اإلنسـاين الـدوي القـانق  سـيما وال، الـدوي للقـانق  خرق عل  تن ق  جرائم من 2011
 حتقيقــا  خــنل مـن وذلــ ، اإلنسـانية ضــد جـرائم أو حــرب جــرائم بعضـها يشــك  وقـد، اإلنســا  حلقـقق

 الدوي؛ أو القطين املستقى عل  ومستقلة نزيهة قضائية ومنحقا 
 احملايــدة الدوليــة اآلليــة إنشــاء مــن 71/248 قرارهــا يف العامــة اجلمعيــة قررتــ  مبــا ت حززب - 33 
 القــانق  مبقجــب خ ــقرة األشــد اجلــرائم عــن املســ ولن األشــ اص بشــ   التحقيــق يف للمســاعدة واملســتقلة
 رئــي  تعيــنبو  قضــائيا ومنحقــتهم 2011 مــار /آذار منــ  الســقرية العربيــة اجلمهقريــة يف املرتكبــة الــدوي
 تعـاوان تتعـاو  أ  علـ  املـدين اجملتمـع ومنظمـا  النـزاع وأطـرا  األعضاء الدول مجيع وحتث، م خرا اآللية
 يف املتمثلـــة واليتهـــا علـــ  وتشـــدد، الصـــلة ذا  والقاثئـــق املعلقمـــا  تـــقفر منهـــا بقســـائ ، اآلليـــة مـــع اتمـــا

 والتعــاو  التشـاور لضـما  خـاص جهـد بــ ل علـ  اآلليـة كـ ل  وحتـث، التحقيــق جلنـة مـع القثيـق التعـاو 
 السقرية؛ املدين اجملتمع منظما  مع

 اإلنســاين الــدوي القــانق  انتهاكــا  عــن املســ ولن مجيــع حماســبة ضــما  ضــرورة تؤكززد - 34 
 مســتقلةو  نزيهــةو  مناســبة دوليــة أو حمليــة آليــا  خــنل مــن اإلنســا  حقــقق قــانق  وجتــاو ا  انتهاكــا  أو

 الســبب و ــ ا، ا ــد  هــ ا لتحقيــق عمليــة خ ــقا  اختــاذ وضــرورة، التكامــ  ملبــدأ وفقــا اجلنائيــة للعدالــة
 ميكــن الــ   ا ــا  الــدور إىل ة  مشــر ، املســاءلة لضــما  املناســبة اإلجــراءا  اختــاذ علــ  األمــن جملــ  شـجعت
 الصدد؛ ه ا يف الدولية اجلنائية احملكمة ب  تقق  أ 

 الـــدول مجيـــع وتـــدعق، اآلليـــة لتمقيـــ  األعضـــاء الـــدول مـــن املقدمـــة ابلترعـــا  ت حزززب - 35 
 التمقيـ  يـدرج أ  العـا  األمـن إىل وت لب، الغاية     حتقيقا إضافية مالية مسامها  تقدم إىل األعضاء
 املقبلة؛ املقارحة ميزانيت  يف لآللية الن  
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 يف املرتكبــــة األعمــــال يف التحقيــــق أجــــ  مــــن الــــدول تبــــ  ا الــــي ابجلهــــقد أيضززززا ت حززززب - 36 
ــــة اجلمهقريــــة يف املرتكبــــة بقاليتهــــا املشــــمقلة اجلــــرائم يف القضــــائية واملنحقــــة الســــقرية العربيــــة اجلمهقريــــة  العربي
 الـدول بـن الصـلة ذا  املعلقمـا  تبـادل وعلـ  اجلهقد تل  ب ل مقاصلة عل  الدول ه   وتشجع، السقرية
 اإلجراءا ؛ نف  اختاذ يف النظر عل  األخرى الدول وتشجع، الدوي وللقانق  القطنية لتشريعا ا وفقا

 اجملتمـع وحتـث، السـقرية العربيـة اجلمهقريـة يف اإلنسـانية احلالـة لتدهقر استيااها عن تع   - 37 
 تلبيـــة مـــن املضـــيفة واجملتمعـــا  البلـــدا  لتمكـــن عاجـــ  مـــاي دعـــم تقـــدم عـــن مســـ وليت  حتمـــ  علـــ  الـــدوي

 األعباء؛ تقاسم مبدأ عل  نفس  القق  يف وتشدد، السقرين لنجئن املتزايدة اإلنسانية االحتياجا 
 بتعهــدا م القفــاء، كافــة املايــة اجلهــا  فــيهم مبــن، الــدوي اجملتمــع أعضـاء جبميــع هتيززب - 38 
 واجلهــا  املت صصــة ووكاال ــا املتحــدة األمــم إىل دعــم مــن إليــ  احلاجــة تشــتد مــا تقــدم ومقاصــلة الســابقة
 ســقاء النــا حن الســقرين مــن املنيــن إىل اإلنســانية املســاعدة تقــدم أجــ  مــن األخــرى اإلنســانية الفاعلــة
 املضيفة؛ واجملتمعا  البلدا  يف أو داخليا

 ملســاعدة وسياسـا  تـدابر وضـع  الـي املن قـة خـارج املقجـقدة البلـدا  جبهـقد ت حزب - 39 
 األخــرى الــدول أيضــا وتشــجع، اجلهــقد مــن املزيــد بــ ل علــ  اوتشــجعه، واستضــافتهم الســقرين النجئــن
 واملســـاعدة احلمايـــة تـــقفر هـــد ، مماثلـــة وسياســـا  تـــدابر تنفيـــ  يف النظـــر علـــ  املن قـــة خـــارج املقجـــقدة
 السقرين؛ لنجئن اإلنسانية
ــــرفض بشززززدة تززززدين - 40  ــــد ال  كــــا  أاي، املــــدنين إىل اإلنســــانية املســــاعدا  لقصــــقل املتعم 
 إىل الصـح  الصـر  خدما و  امليا  است راج وخدما  ال بية املساعدة وصقل رفض سيما وال، مصدر 
 مـن ك سلقب املدنين جتقيع إىل اللجقء أ  وت كد، األخرة اآلونة يف أحقا ا تفاقم  الي، املدنية املناطق
 عـاتق علـ  أساسـا امللقـاة املسـ ولية إىل خاص بقج  وتشر، الدوي القانق  مبقجب حمظقر احلرب أساليب
 اإلنسانية؛ احلالة لتدهقر استيائها عن وتعرب، الصدد ه ا يف السقرية العربية اجلمهقرية حكقمة

 املتحــدة األمــم وصــقل عرقلــة بعــد  األخــرى النــزاع أطــرا  ومجيــع الســقرية الســل ا  تطالززب - 41 
 إىل ذلـــ  يف مبـــا، عقائـــق ودو  ومســـتمرا وفـــقراي   كـــامن   وصــقال   اإلنســـاين اجملـــال يف الفاعلـــة اجلهـــا  مـــن وغرهــا
 (2014) 2139 األمـــــن جملـــــ  قـــــرارا  مـــــع متشـــــيا، إليهـــــا القصـــــقل يصـــــعب الـــــي وتلـــــ  احملاصـــــرة املنـــــاطق

 ؛(2016) 2332 و (2015) 2258 و (2015) 2254 و (2014) 2191 و (2014) 2165 و
 للــــــدول التابعـــــة غـــــر املســــــلحة اجلماعـــــا  تنتهجهـــــا الـــــي املمارســــــا  بشزززززدة تزززززدين - 42 
 وجبهـة( “داعش” ابسم أيضا املعرو ) اإلسنمية الدولة تنظيم يسم  ما وخباصة، اإلرهابية واجلماعا 

 األبـرايء ملـدنينا وقتـ  والتع يب االنفراد و  التعسف  واحلب  الرهائن واحتجا  االخت ا  منهاو ، النصرة
 اإلنسانية؛ ضد جرائم تشك  قد األفعال تل  أ  عل  وتشدد، مقجزة إبجراءا  واإلعدا 
 أيــاء مجيــع يف االحتجــا  مراكــز يف معـاانةو  تعــ يب مــن جيــر  ملـا اسززتيااها عززن تعزز   - 43 
 حلقـقق املتحـدة األمـم ومفقضـية التحقيـق جلنـة تقـارير تصـقر  الـ   النحـق علـ  ،السـقرية العربية اجلمهقرية
 حبـدو  تفيـد الـي والتقارير، 2014 يناير/الثاين كانق  يف “قيصر” من املقدمة األدلة وك ل ، اإلنسا 
 مرافــــق يف ســـيما وال، الســــقرية العســـكرية امل ــــابرا  مرافـــق يف للمحتجــــزين االنتشـــار واســــعة قتـــ  أعمـــال

 فضــــــن، 291 و 248 و 227 و 215 العســـــكر  األمـــــن وفـــــروع، العســـــكر  املـــــزة  ـــــارمب حتجـــــا الا
، حرســتا مستشـف و  تشـرين مستشــف  فيهـا مبـا، عسـكرية مستشــفيا  يف حمتجـزين قتـ  مــن عنـ  أُبلـغ مـاع

http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
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 ،صــيداناي ســجق  جممــع يف للســجناء مجــاع  قتــ  عمليــة علــ  تكــتَّم النظــا  أل  القلــق ابلــغ عــن وتعــرب
 النســاء فــيهم مبــن، فــقرا مشــروعة غــر بصــقرة احملتجــزين مجيــع ســرا  إبطــنق الســقرية الســل ا   الــبوت

، والصـــحفيق  ال بيـــق  واملقظفـــق  اإلنســـانية املعقنـــة ومقـــدمق اإلنســـا  حقـــقق عـــن واملـــدافعق  واألطفـــال
 قائمـــة تنشـــر أ  الســـقرية ابلســـل ا  و يـــب، الـــدوي القـــانق  ألحكـــا  االحتجـــا  ظـــرو  امتثـــال وكفالـــة
 أسرهم؛ إىل احملتجزين عن معلقما  تقد  أ و  االحتجا  مرافق جبميع

 السـجق  يف احملتجـزين إىل القصـقل مـن املناسبة الدولية الرصد هيئا  متكن إىل تدعو - 44 
 التحقيق؛ جلنة تقارير يف إليها املشار العسكرية املنشآ  مجيع ذل  يف مبا، احلكقمية االحتجا  ومراكز

 واألشــ اص املــدنين حلمايــة املناســبة اخل ــقا  كــ  األطــرا  مجيــع تت ــ  أب  تطالززب - 45 
 الســل ا  أ  الصــدد هــ ا يف وت كــد، وامل هبيــة والدينيــة العرقيــة اجلماعــا  أفــراد فــيهم مبــن، املقــاتلن غــر

 سكاهنا؛ محاية عن الرئيسية املس ولية تتحم  السقرية
، الســقرية العربيــة للجمهقريــة الثقــايف ابلــارا  حلقــا اللــ ين والــدمار الضــرر بشززدة تززدين - 46 
 األمــم ملنظمــة العــامل  الــارا  مقاقــع مــن ومهــا، وحلــب لتــدمر االنتشــار القاســع الــدمار اعتبارهــا يف واضــعة
 النحـق علـ ، الثقافيـة ملمتلكا ـا املنظمـة والتهريـب النهـب عمليـا  وك ل ، والثقافة والعلم للاربية املتحدة
 قـــــــرار و  2015 فرايـــــــر/شـــــــبا  12 املـــــــ ر  (2015) 2199 قـــــــرار  يف األمـــــــن جملـــــــ  أوضـــــــح  الـــــــ  
 املقاقــع ضــد املشــروعة غــر ا جمــا  يــ تقج أ   كــدتو ، 2017 مــار /آذار 24 املـ ر  (2017) 2347
 يف، يشـك  قـد التارخييـة اآلاثر أو اخلريـة األغرا  أو العلم أو الفن أو التعليم أو للدين امل صصة واملباين
 حرب؛ جرمية ،الدوي للقانق  ووفقا معينة ظرو  ظ 

 ملســاعدة وسياسـا  تـدابر وضـع  الـي املن قـة خـارج املقجـقدة البلـدا  جبهـقد ت حزب - 47 
 املقجـقدة األخـرى الـدول وتشـجع، ابملزيـد القيـا  عل  البلدا  ه   وتشجع، السقرين النجئن واستضافة

 اإلنسانية املساعدةو  احلماية تقفر هد ، مماثلة وسياسا  تدابر تنفي  يف أيضا النظر عل  املن قة خارج
 السقرين؛ لنجئن
 وأمـــن ســـنمة لضـــما  املناســـبة اخل ـــقا  مجيـــع اختـــاذ علـــ  النـــزاع أطـــرا  مجيـــع تزززث - 48 
 اآلخـــرين املـــقظفن ومجيـــع، املت صصـــة القكـــاال  ومـــقظف ، هـــا املـــرتب ن واألفـــراد املتحـــدة األمـــم مـــقظف 
 يف حبـريتهم املسـا  دو ، اإلنسـاين الـدوي القـانق  يقتضـي  حسـبما اإلنسـانية اإلغاثـة أنشـ ة يف املشاركن
 أ  إىل وتشـــر، اجلهـــقد تلـــ  عرقلـــة عـــد  ضـــرورة علـــ  وتشـــدد، يقصـــدوهنا الـــي املنـــاطق ودخـــق م التنقـــ 

 األمـن جمل  أ  الصدد ه ا يف وتنح ، حرب جرائم تشك   قد اإلنسانية اإلغاثة عمال عل  ا جما 
ـــــدا   ســـــيت   أنـــــ  يف جمـــــددا أكـــــد ـــــال عـــــد  حالـــــة يف اإلجـــــراءا  مـــــن مزي ـــــ لقرار  ســـــقر  طـــــر  أ  امتث  ت

 .(2015) 2258و  (2015) 2234و  (2014) 2191 و (2014) 2165 و (2014) 2139
 اجلهــقد مجيــع يف والفعالــة الكاملــة ومشــاركتها املــرأة قيــادة دعــم علــ  الــدوي اجملتمــع تززث - 49 
 قراراتــــ  يف األمــــن جملــــ  تقخــــا  الــــ   النحــــق علــــ ، الســــقرية لأل مــــة سياســــ  حــــ  إىل التقصــــ  إىل الراميــــة
 /األول تشــرين 18 املــ ر  (2013) 2122 و 2000 أكتــقبر/األول تشــرين 31 املــ ر  (2000) 1325
 ؛2015 أكتقبر/األول تشرين 13 امل ر  (2015) 2242 و 2013 أكتقبر

 ابلقسـائ  إال السـقرية العربيـة اجلمهقريـة يف النـزاع ح  إىل سبي  ال  أن جديد من تؤكد - 50 
 وحتـــث، أراضـــيها ةوســـنم الســـقرية العربيـــة للجمهقريـــة القطنيـــة ابلقحـــدة االتزامهـــ أتكيـــد وتكـــرر، السياســـية
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 اإلنســا  حقــقق حلالــة احلــاي املتقاصــ  تــدهقرال يف تســهم قــد أعمــال أ  عــن االمتنــاع علــ  النــزاع أطــرا 
 الصـادر اخلتـام  البيـا  أسـا  علـ ، حقيقـ  سياسـ  انتقـال عملية حتقيق بغية، واإلنسانية األمنية واحلالة

 األمـــن جملـــ  قـــرار  مـــع ومتشـــيا (28)ســـقرية أجـــ  مـــن العمـــ  جممقعـــة عـــن 2012 يقنيـــ /حزيـــرا  30 يف
 مدنيـة دولـة إقامـة إىل السـقر  للشـعب املشروعة الت لعا  تليب، (2016) 2268 و (2015) 2254
 علـــ  التمييـــز أو لل ائفيـــة فيهـــا  مكـــا وال، وفعالـــة كاملـــة مشـــاركة املـــرأة فيهـــا تشـــار ، تعدديـــة دميقراطيـــة
 ابحلمايـة كافـة املقاطنـق  يتمتـع وحيـث، آخـر أسا  أ  أو اجلن  نقع أو اللغة أو الدين أو العرق أسا 
 األطــرا  مجيــع كــ ل  وت الــب، العــرق أو الــدين أو اجلــن  نــقع عــن النظــر بصــر  املســاواة قــد  علــ 

 حكـــم هيئـــة إنشـــاء منهـــا ب ـــرق، اخلتـــام  للبيـــا  الشـــام  التنفيـــ  صـــقب االســـتعجال وجـــ  علـــ  ابلعمـــ 
 كفالــة مــع، املتبادلــة املقافقــة أســا  علــ  تشــكيلها ويــتم كاملــة تنفي يــة بســل ا  تتمتــع جامعــة انتقاليــة
 .نفس  القق  يف احلكقمية امل سسا  استمرار

 

http://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
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