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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1  و A/71/L.39( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  احلالة يف اجلمهورية العربية السورية  - ٧١/١٣٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

    بالتزامها القوي مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد  

بسـيادة اجلمهوريـة العربيـة السـورية واسـتقالهلا       التزامها القـوي  دوإذ تؤكد من جدي  

    ووحدا وسالمة أراضيها،

ــري   ــا  وإذ تشـــ ــ ٦٦/١٧٦إىل قراراـــ ــمرب  ١٩ؤرخ املـــ ــانون األول/ديســـ  ٢٠١١كـــ
آب/أغسـطس   ٣رخ بـاء املـؤ   ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢شباط/فرباير  ١٦ألف املؤرخ  ٦٦/٢٥٣ و

املــــــؤرخ  ٦٧/٢٦٢ و ٢٠١٢كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٠املـــــؤرخ   ٦٧/١٨٣ و ٢٠١٢

ــايو  ١٥  ٦٩/١٨٩ و ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨ؤرخ املــ ٦٨/١٨٢ و ٢٠١٣أيار/م
ــؤرخ  ٧٠/٢٣٤ و ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرخ  كــانون األول/ديســمرب   ٢٣امل

نيســـان/أبريل  ٢٩املـــؤرخ  ١٦/١-دإ، فضـــال عـــن قـــرارات جملـــس حقـــوق اإلنســـان ٢٠١٥

كــانون  ٢املــؤرخ  ١٨/١-دإ و )١(٢٠١١آب/أغســطس  ٢٣املــؤرخ  ١٧/١-دإ و )١(٢٠١١
املــــؤرخ   ١٩/٢٢ و )٣(٢٠١٢آذار/مــــارس  ١املــــؤرخ  ١٩/١ و )٢(٢٠١١األول/ديســــمرب 

 ٢٠/٢٢ و )٤(٢٠١٢حزيران/يونيــــــه  ١املــــــؤرخ  ١٩/١-دإ و )٣(٢٠١٢آذار/مــــــارس  ٢٣

_______________ 

ــر )١( ــم       :انظـ ــق رقـ ــتون، امللحـ ــة والسـ ــدورة السادسـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/66/53( ٥٣الوثـ
  .األول  الفصل

  )، الفصل الثاين.Corr.1و  A/66/53/Add.2( باء والتصويب ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(

  الفرع ألف.)، الفصل الثالث، A/67/53( ٥٣امللحق رقم  الدورة السابعة والستون، املرجع نفسه،  )٣(

  املرجع نفسه، الفصل اخلامس.  )٤(
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ــؤرخ  ــؤرخ  ٢٢/٢٤ و )٥(٢٠١٢متوز/يوليــــه  ٦املــ  ٢٣/١ و )٦(٢٠١٣آذار/مــــارس  ٢٢املــ
 ٢٤/٢٢ و )٧(٢٠١٣/يونيــه حزيــران ١٤املــؤرخ  ٢٣/٢٦ و )٧(٢٠١٣أيار/مــايو  ٢٩املــؤرخ 

 )٩(٢٠١٤س آذار/مـــــــار ٢٨املـــــــؤرخ  ٢٥/٢٣ و )٨(٢٠١٣أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٧املـــــــؤرخ 

ــؤرخ  ٣١/١٧ و ــارس  ٢٣امل ــؤرخ  ٣٢/٢٥ و )١٠(٢٠١٦آذار/م ــه  ١امل  )١١(٢٠١٦متوز/يولي
ــبتمرب أيلول/ ٣٠املـــــــؤرخ  ٣٣/٢٣ و تشـــــــرين  ٢١املـــــــؤرخ  ٢٥/١-دإ و )١٢(٢٠١٦ســـــ

  ،)١٣(٢٠١٦أكتوبر /األول

نيسـان/أبريل   ١٤املـؤرخ   )٢٠١٢( ٢٠٤٢إىل قرارات جملس األمـن   وإذ تشري أيضا  
ــؤرخ  )٢٠١٢( ٢٠٤٣ و ٢٠١٢ ــان/أبريل  ٢١املـ ــؤرخ  )٢٠١٣( ٢١١٨ و ٢٠١٢نيسـ املـ

ــباط/فرباير  ٢٢املـــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٣٩ و ٢٠١٣رب أيلول/ســـبتم ٢٧  ٢١٦٥ و ٢٠١٤شـ

آب/أغســــطس  ٢٩املــــؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٧٥ و ٢٠١٤متوز/يوليــــه  ١٤املــــؤرخ  )٢٠١٤(
 )٢٠١٥( ٢٢٠٩ و ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٧املؤرخ  )٢٠١٤( ٢١٩١ و ،٢٠١٤

 ،٢٠١٥أغســــــطس /آب ٧املـــــؤرخ   )٢٠١٥( ٢٢٣٥ و ٢٠١٥آذار/مــــــارس  ٦املـــــؤرخ  

ــؤ )٢٠١٥( ٢٢٥٤ و ــؤرخ  )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ١٨رخ امل امل
 ٢٠١٦شـــباط/فرباير  ٢٦املـــؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٦٨ و ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٢

ــؤرخ  )٢٠١٦( ٢٢٨٦ و تشـــرين  ٣١املـــؤرخ  )٢٠١٦( ٢٣١٤ و ٢٠١٦أيار/مـــايو  ٣املـ

  نفيذ هذه القرارات تنفيذا كامال،عن استهجاا لعدم ت تعرب وإذ، ٢٠١٦األول/أكتوبر 

إلعراب عن السـخط الشـعيب إزاء القيـود املفروضـة     بأنه يف خضم حاالت ا وإذ تذكّر  

على التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، انطلقـت احتجاجـات مدنيـة     

جلـوء السـلطات السـورية إىل القمـع املفـرط       ، وإذ تشـري إىل أن ٢٠١١آذار/مارس يف درعا يف 
ليتحــول إىل قصــف مباشــر ملنــاطق  والعنيــف لالحتجاجــات املدنيــة، وهــو قمــع تصــاعد الحقــا

_______________ 

  املرجع نفسه، الفصل الرابع، الفرع ألف.  )٥(

  )، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٦(

  ألف. ، الفرعاخلامساملرجع نفسه، الفصل   )٧(

  )، الفصل الثالث.A/68/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨(

  ف.)، الفصل الرابع، الفرع ألA/69/53( ٥٣الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(

  .الثاين)، الفصل A/71/53( ٥٣الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٠(

  املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف.  )١١(

  )، الفصل الثاين.A/71/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم  ،املرجع نفسه  )١٢(

 )، الفصل الثاين.A/71/53/Add.2( باء ٥٣امللحق رقم ، املرجع نفسه  )١٣(
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جلماعـات املتطرفـة، مبـا يف ذلـك     مأهولة بالسكان املدنيني، قـد أجـج تصـاعد العنـف املسـلح وا     
  داعش)،املعروف أيضا باسم سالمية يف العراق والشام (يسمى تنظيم الدولة اإل  ما

إزاء تصـــاعد العنـــف يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية،   وإذ تعـــرب عـــن اســـتنكارها  

ــاين      و ــدويل اإلنسـ ــانون الـ ــتمرة للقـ ــاق واملسـ ــعة النطـ ــهاكات الواسـ ــب، واالنتـ ــة يف حلـ خاصـ
قـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت تنطـوي علـى         حلقـانون الـدويل   الوانتهاكات وجتـاوزات  

مــن خــالل  ال سـيما القتـل العشــوائي واالسـتهداف املتعمــد للمـدنيني والبنيــة التحتيـة املدنيــة، و    

إليـه آليـة    انتـهت صـف اجلـوي، واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة، حسـبما       القصف املدفعي والق
املـــدنيني  التحقيــق املشـــتركة، وغريهــا مـــن األســلحة احملظـــورة، واســتخدام احلصـــار وجتويــع     

تسـبب يف معانـاة شـديدة وخسـائر يف األرواح، وهيـأ       مـا  كأسلوب من أساليب احلرب، وهـو 

إىل اإلرهــاب،  يفضــيوالتطــرف العنيــف الــذي الظــروف املؤديــة إىل تزايــد وانتشــار اإلرهــاب 
  السوريني، اجلماعي لالجئنيرتوح نتج عنه الو

أن اجلمهوريــة العربيــة الســورية تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن محايــة   إىلتشــري  وإذ  

وانتــهاكاا للقــانون الــدويل    ،يثــاقاملتــدين جتاهلــها املتكــرر ملقاصــد ومبــادئ     إذ ســكاا، و
اجلمهوريـة العربيـة   الـرتاع الـدائر يف   يف مجيـع أطـوار    ن الدويل حلقوق اإلنسـان  والقانواإلنساين

، وإذ تشري أيضا إىل ضرورة امتثال مجيع أطراف الرتاع امتثاال تاما اللتزاماـا مبوجـب   السورية

والقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان،    ،يثاقامل ال سيماالقانون الدويل، و
  االلتزامات،  ق العميق إزاء عدم االمتثال هلذهعرب عن القلوإذ ت

جلمعيـة العامـة   إزاء عدم تنفيذ قرارات جملـس األمـن وقـرارات ا    وإذ تعرب عن اجلزع  

لقـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان،        اجتاهل استمرار ذات الصلة وإزاء 
سـريعة  عـن كفالـة اختـاذ تـدابري     سـؤوليته  ن مبعـدم وفـاء جملـس األمـ    تعرب عن اجلـزع إزاء  إذ و

  ؛باجلمهورية العربية السوريةوفعالة فيما يتعلق 

ــالغ      ــا الب ــن قلقه ــرب ع ــاوي يف      وإذ تع ــدهور الوضــع اإلنســاين املأس ــتمرار ت إزاء اس
مليـون شـخص يف حاجـة إىل     ١٣,٥وألن هنـاك حاليـا أكثـر مـن      اجلمهورية العربية السـورية، 

إزاء تزايـد أعـداد    قلقها البالغ، وإذ تعرب عن اجلمهورية العربية السورية املساعدة اإلنسانية يف

، مبا يف ذلـك حنـو   اجلمهورية العربية السوريةالالجئني واملشردين داخليا نتيجة الرتاع الدائر يف 
ماليني شخص من املشردين داخليا باإلضافة إىل نصف مليون من الالجئني الفلسـطينيني   ٦,٣

، وإذ تعرب عـن أشـد القلـق إزاء أثـر األزمـة املزعـزع لالسـتقرار        العربية السوريةاجلمهورية يف 

ــة، و ــن        إذ يف املنطق ــراب ع ــى احلاجــة امللحــة إلجيــاد حــل سياســي، وإذ تكــرر اإلع تشــدد عل
األردن  ال ســيماتقــديرها للجهــود الكــبرية واجلــديرة باإلعجــاب الــيت تبــذهلا بلــدان املنطقــة، و   
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ماليني من الالجئني املسـجلني الـذين    ٤,٨الستيعاب أكثر من  ،مصرلبنان وووتركيا والعراق 
نتيجة ألعمال العنف الدائرة هناك، اجلمهورية العربية السوريةوا من فر  

 ال ســيماإزاء احلالــة املزريــة للســكان املــدنيني، و  عــن قلقهــا البــالغ  أيضــاوإذ تعــرب   

، فضـال عـن احلالـة    شخصـا  ٩٧٤ ٠٨٠ األشخاص الذين علقوا يف املنـاطق احملاصـرة وعـددهم   
  إليها،  ناطق اليت يصعب الوصولماليني شخص يف امل ٣,٩املفجعة ملا يقرب من 

ــدين وتشــجب بشــدة    ــع أعمــال العنــف  وإذ ت ــدات املوجهــة   مجي واهلجمــات والتهدي

اجلرحى واملرضى والعاملني يف اـال الطـيب والعـاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية         ضد
، وضد وسائل نقلهم ومعـدام ولـوازمهم، وكـذلك    بصفة حصرية اولون املهام الطبيةالذين يز

ضد املستشفيات وسائر املرافق الطبيـة، وإذ تعـرب عـن اسـتيائها مـن العواقـب الطويلـة األجـل         

 مـن جــراء  اجلمهوريـة العربيــة السـورية  الـيت تطـال الســكان املـدنيني ونظـم الرعايــة الصـحية يف      
  اهلجمات،  هذه

اهلجمـــات علـــى املـــدارس وأطفـــال املـــدارس   تصـــبحأن  يـــثري جزعهـــا الشـــديد وإذ   

قــد يــؤدي إىل فقــدان جيــل بأكملــه نتيجــة انقطــاع أكثــر مــن  وهــو مــاواملعلمــني أمــرا معتــادا، 
إىل مـن بـني كـل ثـالث مـدارس      واحـدة  مدرسـة  وتعـرض   ،مليوين طفل ومراهق عـن املـدارس  

  حتالل،االأو  تدمريالأو التخريب 

إزاء حالـة األشـخاص الضـعفاء، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال،         ببـالغ القلـق  وإذ تشعر   
ــداء اجلســدي،       ــف اجلنســي واجلنســاين، واالختطــاف، واالعت ــز، والعن ــذين يتعرضــون للتميي ال

واالعتقال التعسـفي واالحتجـاز، وإذ تعـرب عـن اسـتيائها إزاء       ،وانتهاك حقهم يف اخلصوصية

تـدين  إذ ال، مبـا يف ذلـك جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم، و     مجيع االنتهاكات املرتكبة ضد األطف
استخدام السلطات السورية ومجيع األطراف األخـرى ألسـاليب االختفـاء القسـري، واإلعـدام      

  التعذيب،جراءات موجزة أو تعسفا، وخارج القضاء أو بإ

رية إىل تقرير جلنة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة بشـأن اجلمهوريـة العربيـة السـو        وإذ تشري  
تأكيـــد توصـــيات رئيســـية تـــدعو مجيـــع   أعـــادالـــذي  )١٤(٢٠١٦آب/أغســـطس  ١١املـــؤرخ 

األطراف إىل مجلة أمور من بينـها اسـتعادة وتنشـيط ترتيبـات وقـف األعمـال العدائيـة، وتقليـل         

بوصـول   وإـاء اهلجمـات العشـوائية والسـماح    إىل أدىن حد ممكن اخلسائر يف صفوف املدنيني 
شــروط، وإــاء مجيــع عمليــات     أوعة وبشــكل مــأمون وبــال عوائــق    املعونــة اإلنســانية بســر  

  فورا،  احلصار

_______________ 

)١٤(  A/HRC/33/55.  
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اجلمهوريــة العربيــة إزاء وجــود التنظيمــات اإلرهابيــة يف  وإذ يســاورها القلــق العميــق  
وانتشار التطرف العنيف الذي يفضي إىل اإلرهـاب، وإذ تـدين بقـوة مجيـع اهلجمـات       السورية

ــوق اإلنســان    ــة وجتــاوزات حق ــا     اإلرهابي  ــوم ــيت يق ــدويل اإلنســاين ال ــانون ال ــهاكات الق  وانت

داعـش)، وجبهـة   املعـروف أيضـا باسـم    يسمى بتنظيم الدولة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (    ما
ــدة        ــرتبطني بتنظــيم القاع ــن امل ــات م ــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيان النصــرة وســائر األف

داعـش)، وغـري ذلـك مـن     عـروف أيضـا باسـم    امل(يف العراق والشام تنظيم الدولة اإلسالمية ب أو

اجلماعــات اإلرهابيــة، علــى النحــو الــذي يعينــه جملــس األمــن، وإذ تكــرر تأكيــد دعوــا مجيــع   
األطــراف إىل االلتــزام بوضــع حــد لألعمــال اإلرهابيــة الــيت ترتكبــها تلــك التنظيمــات وهــؤالء   

على أن اإلرهاب جبميع صوره يشكل أحد أفدح األخطـار الـيت   األفراد، مع التأكيد من جديد 

ميكن تربيرهـا بغـض النظـر     ال دد السالم واألمن الدوليني، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال
  ترتكبها،  عن دوافعها ومكان ارتكاا وتوقيتها واجلهة اليت

لة أمور إىل االلتـزام  يف مج يشريانإىل أمهية مبدأي التمييز والتناسب، اللذين  وإذ تشري  

مبوجـب القـانون الـدويل اإلنسـاين بـالتمييز بـني السـكان املـدنيني واملقـاتلني، وحظـر اهلجمـات            
ــه للتحقــق مــن أن األهــداف املقــرر    مــا العشــوائية، وااللتزامــات املتعلقــة ببــذل كــل   ميكــن بذل

ولة حبمايـة خاصـة،   مهامجتها ليست من السكان املدنيني وال من األعيان املدنية وأا غري مشـم 

وإذ تشري كذلك إىل االلتزام املتعلق باختـاذ مجيـع االحتياطـات املمكنـة لتفـادي إحلـاق األضـرار        
باملدنيني واملمتلكات املدنية، مبا فيها املدارس، ومرافق املياه واملرافق الطبية يف حد ذاـا وسـائر   

، ويف كل األحوال، التقليـل مـن   حلياةعلى قيد ا غىن عنها لبقاء السكان املدنيني ال األعيان اليت

  تلك األضرار إىل أدىن حد ممكن،

إزاء اســتمرار منــع وصــول عمليــات اإلغاثــة اإلنســانية الــيت   وإذ تشــعر بانزعــاج بــالغ  

امتناع النظام السوري عن إصـدار التـراخيص الالزمـة، واسـتمرار      سيما ال تشتد احلاجة إليها،

لتنقـل ووجـود أي ظـروف أخـرى تعـوق إيصـال املسـاعدة        حالة انعدام األمن، وانعدام حريـة ا 
مـن جانـب األمـم املتحـدة والشـركاء       يتم تقديره ما واإلمدادات اإلنسانية، املقدمة على أساس

اجلمهوريــة العربيــة ، إىل وجهــات داخــل وســائر اجلهــات الفاعلــة يف اــال اإلنســاين  املنفــذين

يصعب الوصـول إليهـا، وإذ تشـدد علـى احلاجـة       إىل املناطق احملاصرة واليت ال سيما، والسورية
  نساين يف مجيع اجلهود اإلنسانية،إىل تعزيز املنظور اجل

ــذكر   ــع    وإذ ت ــى مجي ــأن عل ــراف األب ــة إيصــال    الســورية يف ط ــيح إمكاني ــرتاع أن تت ال

تشدد على أن املنع التعسفي لوصـول املسـاعدات   إذ و ،املساعدات اإلنسانية فورا ودون عوائق
غىن هلم عنها لبقائهم على قيـد احليـاة، مبـا يف     ال وحرمان املدنيني من مواد ومساعدة اإلنسانية
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ــاة،          ــذة للحي ــة املنق ــوازم الطبي ــة والل ــة الغذائي ــل املعون ــة مث ــدادات اإلغاث ــة إم ــك تعمــد عرقل ذل
  ،ب، أعمال ميكن أن تشكل جرمية حربواستخدام التجويع أسلوبا من أساليب احلر

للقـانون   اخلطـرية اء اإلفالت من العقاب علـى االنتـهاكات   على ضرورة إ وإذ تشدد  

اجلمهوريـة العربيـة   الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان يف     
وإذ تعيـد تأكيـد ضـرورة     ،وبعضها قد يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسـانية ، السورية

  ،مساءلة مجيع املسؤولني عنها

التوصـل إىل حـل    مل يـتم  مـا  أن احلالة اإلنسـانية ستسـتمر يف التـدهور    لىعوإذ تشدد   
اجلمهوريـة العربيـة   سياسي، وإذ تؤكد من جديد أن احلـل املسـتدام الوحيـد لألزمـة الراهنـة يف      

ــيب        الســورية ــورية تل ــادة س ــاملة بقي ــية ش ــة سياس ــراء عملي ــن يف إج ــات املشــروعة  يكم التطلع

  السوري،  للشعب

دنيني على التماس السبل والوسائل الكفيلة حبماية السكان املـ  عزمها وإذ تكرر تأكيد  

  السوريني وغري املقاتلني،

ــدنيني واألهــداف      تطالــب  - ١   ــع اهلجمــات علــى امل ــام جلمي باإلــاء الفــوري والت
غىن عنها لبقاء السـكان املـدنيني، وبـالوقف الفـوري جلميـع عمليـات احلصـار يف         ال املدنية اليت

  ؛، مبا يف ذلك يف حلبعربية السوريةاجلمهورية ال

بـالوقف الفـوري لألعمـال القتاليـة، علـى النحـو املـبني يف قـرار          أيضـا تطالب   - ٢  
 الــيت تقــدمهااملســاعدات اإلنســانية  إيصــال، وكــذلك بتيســري )٢٠١٦( ٢٢٦٨جملــس األمــن 

ومجيـع اجلهـات اإلنسـانية الفاعلـة، بطريقـة سـريعة وآمنـة         املتخصصـة  اـ مم املتحدة ووكاالاأل

    اجلمهورية العربية السورية؛ومستمرة دون عوائق أو شروط يف مجيع أحناء 

ــبت  - ٣   ــذلك طال ــا       ك ــورا اللتزاما ــال ف ــرتاع الســوري باالمتث ــراف ال ــع أط مجي

إلنساين والقـانون الـدويل حلقـوق    مبوجب القانون الدويل الساري، مبا يف ذلك القانون الدويل ا

اإلنســان، مبــا يف ذلـــك فيمــا يتعلـــق جبميــع املنــاطق احملاصـــرة والــيت يصـــعب الوصــول إليهـــا        
  ؛اجلمهورية العربية السورية  داخل

بــأن تتخــذ مجيــع األطــراف كــل اخلطــوات املالئمــة حلمايــة املــدنيني    تطالــب   - ٤  

العرقية والدينية واملذهبية، وتؤكـد يف هـذا    واألشخاص غري املقاتلني، مبن فيهم أفراد اجلماعات
  ؛الصدد أن السلطات السورية تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاا
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ــب   - ٥   ــاتطالـ ــع      أيضـ ــوري جلميـ ــل والفـ ــذ الكامـ ــرتاع بالتنفيـ ــراف الـ ــع أطـ مجيـ
ــام ــن   أحكــ ــس األمــ ــرارات جملــ  )٢٠١٤( ٢١٩١ و )٢٠١٤(٢١٦٥ و )٢٠١٤( ٢١٣٩قــ

 ٢٢٥٤ و )٢٠١٥( ٢٢٠٩ و ٢٠١٥شـــــــــــباط/فرباير  ١٢املـــــــــــؤرخ  )٢٠١٥( ٢١٩٩ و

  ؛)٢٠١٦( ٢٢٨٦  و )٢٠١٦( ٢٢٦٨ و )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و )٢٠١٥(

ــها  تشــدد  - ٦   ــن     علــى مطالبت ــام والفــوري لقــرار جملــس األم ــذ الت  ٢٢٥٤بالتنفي

من حل دائم لألزمة الراهنـة   ما الذي يكرر التأكيد، يف مجلة أمور أخرى، على أنه ،)٢٠١٥(

ل عمليــة سياســية جامعــة بقيــادة ســورية تلــيب      إال مــن خــال  اجلمهوريــة العربيــة الســورية  يف 
 ٣٠التطلعــات املشــروعة للشــعب الســوري، ــدف التنفيــذ الكامــل لبيــان جنيــف املـــؤرخ          

ــه  ــده ٢٠١٢حزيران/يوني ــذي أي ــها  )٢٠١٣( ٢١١٨القــرار  لــس يفا ، ال ــك بســبل من ، وذل

نتقاليــة جامعــة ختــول ســلطات تنفيذيــة كاملــة، وتعتمــد يف تشــكيلها علــى  إنشــاء هيئــة حكــم ا
  ؛املوافقة املتبادلة، مع كفالة استمرارية املؤسسات احلكومية

لعملية سياسية موثوقـة وشـاملة وغـري طائفيـة بقيـادة       دعمها تؤكد من جديد  - ٧  

تحـدة تيسـريها، وتطلـب إىل    سورية، تشارك فيها املرأة وعناصر اتمع املدين، وتتوىل األمـم امل 
، مــن خــالل مســاعيه احلميــدة واجلهــود الــيت يبــذهلا مبعوثــه اخلــاص إىل  أن يعمــلاألمــني العــام 

حتت رعايـة   ،سوريا، على استئناف املفاوضات الرمسية بني ممثلي السلطات السورية واملعارضة

وقــرارات جملــس  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٣٠األمــم املتحــدة، اســتنادا إىل بيــان جنيــف املــؤرخ   
، يف أقـرب وقـت ممكـن   األمن ذات الصلة، ـدف التوصـل إىل تسـوية سياسـية دائمـة لألزمـة،       

    ؛وحتث ممثلي السلطات السورية واملعارضة على الدخول حبسن نية يف هذه املفاوضات

تفيده التقـارير مـن أعمـال التشـريد القسـري للسـكان يف اجلمهوريـة         ما تدين  - ٨  
ومــا ينشــأ عنــها مــن آثــار علــى دميغرافيــة البلــد تــثري اجلــزع، ويــب جبميــع    العربيــة الســورية، 

صـلة ـذه األعمـال، مبـا يف ذلـك      األطراف املعنية أن تكف علـى الفـور عـن مجيـع األنشـطة املت     

  نية؛أنشطة ميكن أن تشكل جرائم ضد اإلنسا  أي

كات سـاءلة عـن اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى انتـها       امل كفالةعلى ضرورة  تشدد  - ٩  

القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان، وبعضـها     ال سيماللقانون الدويل، و

يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية منـذ      املرتكبةشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، يقد 
مســتقلة علــى عادلــة وتكــون مناســبة واكمــات حم، مــن خــالل حتقيقــات و٢٠١١آذار/مــارس 

، وتؤكـد ضـرورة اختـاذ خطـوات عمليـة صـوب حتقيـق هـذا اهلـدف          لـي أو الـدويل  املستوى احمل

  لكفالة إنصاف مجيع الضحايا واإلسهام يف منع وقوع انتهاكات يف املستقبل؛
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جملس األمن علـى مواصـلة ممارسـة مسـؤوليته عـن صـون السـلم واألمـن          حتث  - ١٠  
وريـة العربيـة الســورية، وخباصـة األزمــة    يف اجلمه األزمــةملعاجلـة   إضـافية الـدوليني باختـاذ تــدابري   

  ؛من ميثاق األمم املتحدة ١١اإلنسانية املأساوية، وتؤكد يف هذا الصدد املادة 

إىل األمـني العــام أن يقـدم تقريــرا عـن تنفيــذ هـذا القــرار، مبـا يف ذلــك       تطلـب   - ١١  
ى امتثـال  مـن هـذا القـرار، ومـد     ٢معلومات عن تنفيـذ وقـف األعمـال العدائيـة، وفقـا للفقـرة       

ــرتاع الســوري، و   ــع أطــراف ال ــانون   ال ســيمامجي  الســلطات الســورية، اللتزاماــا مبوجــب الق

التقـدم احملـرز صـوب عمليـة انتقاليـة      عـن  اإلنساين والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، و     الدويل
ــية حقيقيــة، و  ــدمسياس ــة حبمايــة املــدنيني يف        أن يق توصــيات بشــأن الســبل والوســائل الكفيل

  .يوما من اختاذ هذا القرار ٤٥، يف غضون ية العربية السوريةاجلمهور
  

  ٥٨ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٩

 


