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تببببدهور حالببببة حقببببوق اإلنسببببان سببببا الجيهوريببببة العربيببببة السببببورية،  ./..25- إ
 سا حلب  والوضع مؤخرا  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة،يسرتشد إذ  
 قرارته السابقة بشأن اجلمهورية العربية السورية، مجيعوإذ يؤكد من جديد  
الكامدددس لسدددياهة اجلمهوريدددة العربيدددة التزامددده القدددورت بدددا حرتا   أيضدددا  وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد  

 السورية واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
إزاء العددددده املمددددزا مددددن اإل دددداباج ا  ددددمو  املدددددني  جددددراء وإذ يعددددر  خددددن سدددد  ه  

تصداخد العفددت وتكثيدت اددالج القصددت اجلدورت العشددواإذ ا حلدديف، وإذ يددك ر ا  دددا الصددده 
، ٢٠١٦أيلول/سدددبتم   ٢5خلددداأل ل مددد  العدددا  إمل سدددوريا ا بالبيدددان الددددرت أهمل بددده املبعدددو  ا

وكيدس البيان الدرت أهمل به وو ت فيه الوضع ا شرق حليف بأنه "يت د أبعاها  جديدة مرخبة"، و 

__________ 
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 ٢9، ا األمدددددد  العددددددا  للشددددددؤون اإلنسددددددانية ومفسدددددد  خمليدددددداج اإلغا ددددددة ا حددددددا ج ال ددددددوار 
 ن شرق حليف ااحما رة".أيلول/سبتم ، وو ت الوضع فيه بقوله "إهنا اآل

با لتزامددددداج القانونيدددددة جلميدددددع األودددددرا  مبوجددددديف القدددددانون الددددددو  اإلنسدددددا  وإذ يددددددك ر  
، حسدديف ا قتضدداء، و ميددع قددراراج جملددس األمددن ذاج الصددلة والقددانون الدددو   قددوق اإلنسددان

 بشأن ا الة ا اجلمهورية العربية السورية،
  والبددا التحتيددة املدنيددة، مبددا فيهددا تلدد  الدد  كددس اهلامدداج ضددد املدددنيوإذ يدددين بشدددة  

تتضمن  اوما  خلى املدارس، واملراف  ال بيدة ووواقمهدا، وا سدتيالء خلدى املدواه ال بيدة مدن قوافدس 
املساخداج اإلنسانية، والق ع املتعمد إلمداهاج املياه، وا ست دا  العشواإذ ل سلحة، مبا فيهدا 

وال اميدددس املتمادددرة، والقصدددت اجلدددورت، والقصدددت بقدددداإت اهلددداون، املدفعيدددة، والقفابدددس العفقوهيدددة، 
قفابدددس األنمددداق، واسدددت دا  والسدددياراج املم  دددة، واألسدددلحة ا ارقدددة، واهلامددداج ا نتحاريدددة، و 

األسددلحة الكيمياإيددة، و ويددع املدددني  كأسددلو  مددن أسددالييف القتددال، مبددا يشددمس  ا ددرة املفدداو  
العفددددت وإسدددداءة املعاملددددة وخمليدددداج اإلخدددددا  العشددددواإذ، املأ ولددددة بالسددددكان، وتمشددددذ اسددددت دا  

وأخمال القتدس ادارا القضداء، وا اتمداء القسدررت، والعفدت اجلفسدذ واجلفسدا ، فضدال  خدن مجيدع 
 ا نتهاكاج وا ختداءاج اجلسيمة املرتكبة حب  األومال؛ 

اخلسدددداإر الددد   لدددت العديدددد مدددن اهلامددداج اإلر ابيدددة املتزايدددددة وإذ يددددين بشددددة أيضدددا   
البشددرية والدددمار، خلددى يددد مددن رضددعون لسددي رة مددا يمسددمى الدولددة اإلسددالمية ا العددراق والشددا  
)هاخش(، وجبهة الفصرة، وكس ما يرتبط بتفظيم القاخدة أو ما يمسمى الدولة اإلسالمية ا العراق 

ن، مدن أفدراه والشا  )هاخش( وغريمها من اجلماخاج اإلر ابية، خلى الفحو الدرت خي فه جملس األم
أنددده    دددوز و  يفب دددذ ربدددط اإلر دددا ، ومدددن ومجاخددداج ومؤسسددداج وكيانددداج، وإذ يؤكدددد جمددددها  

ضددمفه األفعددال الدد  يرتكبهددا مددا يسددمى الدولددة اإلسددالمية ا العددراق والشددا  )هاخددش(، بددأرت هيددن 
( ٢٠١4)٢١7٠، ويشددده خلددى أمهيددة التفميددد الكامددس لقددرار جملددس األمددن جفسددية أو حضددارة أو
 ،٢٠١4آ /أغس س  ١5 ؤر امل

أن جملدددس األمدددن قدددد أخلدددن مدددا يمسدددمى هولدددة اإلسدددال  ا العدددراق والشدددا  وإذ يشدددري إمل  
تشدددرين األول/  ١5( املدددؤر  ١999)١٢٦7وجبهدددة الفصدددرة مفظمتددد  إر دددابيت ، مبوجددديف قراراتددده 

( ٢٠١5)٢٢53، و٢٠١١حزيران/يونيددددددددددده  ١7( املدددددددددددؤر  ٢٠١١)١989، و١999أكتددددددددددوبر 
، وحيد  اتتمدع الددو  خلدى بددل كدس مدا ا وسدعه ملفدع ٢٠١5نون األول/هيسم  كا  ١7 املؤر 

و ول أرت هخم باملال أو العتاه إمل  ات  اجلماخت  ويفهدى أرت ودر  مدن األودرا  املشداركة ا 
 وقت األخمال القتالية خن التعاون معهما،

املتحددددة بشدددأن  بقدددرار األمددد  العدددا  إنشددداء  ييدددة  قيددد  هااليدددة لدددد  األمدددموإذ يرحددديف  
حاه ددة القصددت اجلددورت الدددرت اسددتهد  قافلددة إغا ددة مشددرتكة بدد  األمددم املتحدددة واهلددالل األاددر 

، ٢٠١٦أيلول/سدددبتم   ١9السدددوررت ا بلددددة أرو  الكددد   ا اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، يدددو  
تكمال التحقيدد  ويؤكددد أمهيددة تعدداون مجيددع األوددرا  املعفيددة تعاونددا  كددامال  مددع  ددده اهلييددة وأمهيددة اسدد

 هون إب اء ب ية  اسبة املسؤول  خن  دا المعس،
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مجيدددع أودددرا  الفدددزاا السدددوررت، و ا دددة السدددل اج السدددورية وحلما  دددا، ي الددديف  -١ 
، با متثدددال المدددوررت  لتزاماهتدددا مبوجددديف القدددانون الددددو  اإلنسدددا  والقدددانون الددددو   قدددوق اإلنسدددان

يع املفاو  ااحما رة واملفاو  ال  يصعيف الو دول إليهدا، حسيف ا قتضاء، مبا ا ذل  ما يتعل   م
ويددددددددددخو مجيدددددددددع األوددددددددددرا  إمل التفميدددددددددد الكامددددددددددس والمدددددددددوررت جلميدددددددددع أحكددددددددددا  قدددددددددراراج جملددددددددددس 

متدددددوز/  ١4( املددددؤر  ٢٠١4)٢١٦5، و٢٠١4شددددباا/ف اير  ٢٢( املددددؤر  ٢٠١4)٢١39 األمددددن
( ٢٠١5)٢١99، و٢٠١4كدددانون األول/هيسدددم    ١7( املدددؤر  ٢٠١4)٢١9١، و٢٠١4يوليددده 
، ٢٠١5كددددانون األول/هيسددددم    ١8( املددددؤر  ٢٠١5)٢٢54، و٢٠١5شددددباا/ف اير  ١٢املددددؤر  

 ٢٦( املددددددددؤر  ٢٠١٦)٢٢٦8، و٢٠١5كدددددددانون األول/هيسدددددددم    ١8( املدددددددؤر  ٢٠١5)٢٢58و
، ويدك ر بأمهية  اسبة املسدؤول  خدن مجيدع انتهاكداج القدانون الددو  اإلنسدا  ٢٠١٦شباا/ف اير 
 السورية؛ كاج و اوزاج القانون الدو   قوق اإلنسان املرتكبة ا اجلمهورية العربيةومجيع انتها 
 خلى الت بي  الموررت لوقت األخمال القتالية؛حي   -٢ 
 بأن تسدم  فدورا  مجيع األورا ، و ا ة السل اج السورية وأنصار ا، ي اليف  -3 

للوكا ج اإلنسانية التابعة ل مم املتحدة وشركاإها التفميدي  بإيصال املساخداج اإلنسانية خلدى 
وهون خواإدد ، مبددا ا ذلدد  خدد  ا ددوا الفددزاا وخدد  ا دددوه، مددن أجددس ومسددتمر حنددو سددريع وآمددن 

 أقصر ال رق؛ خ ضمان و ول املساخداج اإلنسانية إمل ااحمتاج  
وحلمداءه بوضدع حدد فدوررت جلميدع أخمدال القصدت اجلدورت الفظدا  ي اليف أيضا   -4 

 وال لعاج اجلوية العسكرية فوق مديفة حليف؛
بالتعدداون التددا  مددع جملددس حقددوق اإلنسددان السددل اج السددورية ي الدديف كدددل   -5 

 الدوليددة املسددتقلة بشددأن اجلمهوريددة العربيددة السددورية، خددن وريدد  السددما  للافددة ومددع جلفددة التحقيدد 
 إمل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية؛ هون قيد أو شرالكامس بالو ول الموررت وا

أرت اسددت دا  لتاويددع املدددني  كأسددلو  مددن أسددالييف القتددال وأرت يدددين بشدددة  -٦ 
 حصار موجه ضد السكان املدني ؛

األخمدددال اإلر ابيدددة وأخمدددال العفدددت الددد  يرتكبهدددا ا حددد   يددددين بشددددة أيضدددا   -7 
اإلسددالمية ا العددراق والشددا  )هاخددش( وجبهددة الفصددرة، أو غريمهددا مددن يسددمى الدولددة  املدددني  مددا

املفظمددداج اإلر ابيدددة الددد    ا دددا جملدددس األمدددن، كمدددا يددددين اسدددتمرار  اوزاهتدددا اجلسددديمة واملفهايدددة 
والواسدددعة الف ددداق للقدددانون الددددو   قدددوق اإلنسدددان وانتهاكاهتدددا للقدددانون الددددو  اإلنسدددا ، ويؤكدددد 

و  يفب ددذ ربددط اإلر ددا ، ومددن ضددمفه األفعددال الدد  يرتكبهددا مددا يسددمى  جديددد أندده    ددوز مددن
الدولة اإلسالمية ا العراق والشا  )هاخش(، بأرت هين أو جفسية أو حضارة، ويشده خلى أمهيدة 

 (؛٢٠١4)٢١7٠لقرار جملس األمن  الكامسالتفميد 
ضمان  اسدبة مجيدع املسدؤول  خدن انتهاكداج القدانون الددو   ا اجة إمل يؤكد -8 

بواسددد ة آليدداج العدالدددة  ،اإلنسددا  أو خددن انتهاكددداج و دداوزاج القدددانون الدددو   قدددوق اإلنسددان
ويشددده خلددى ضددرورة ا دداذ ا ددواج خمليددة  ،املفاسددبة والعاهلددة واملسددتقلة ااحمليددة أو الدوليددة اجلفاإيددة
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شريا  إمل الدور اهلا  الدرت ميكن أن تؤهيه ااحمكمة اجلفاإيدة الدوليدة ا سبيس بلوغ  ده ال اية، م ا
  دا الصده؛
األمدم املتحددة وشدركا  ا  الد  توجههدا مجيع األورا  با متثال لل لبداجي اليف  -9 

التفميديون من أجس إيصال املساخداج اإلنسانية، ب رق مفهدا التقيدد بوقدت األخمدال القتاليدة، خلدى 
(، ووضددع حددد جلميددع أخمددال القصددت ٢٠١٦)٢٢٦8و ددمه جملددس األمددن ا قددراره الفحددو الدددرت 

وال لعاج اجلوية العسكرية فوق مديفة حلديف، مدن أجدس تيسدري إيصدال املسداخداج خلدى حندو فدوررت 
من األمم املتحدة وشدركاإها التفميددي  إمل مجيدع مفداو  حلديف وغري دا، وآمن ومستمر وهون خواإ  
تضددذ احنسددارا  مسددتمرا  للعفددت خلددى الفحددو الدددرت تعتدد ه األمددم املتحدددة مسددل ما  بددأن  قيدد  ذلدد  يق

  وشركا  ا التفميديون كافيا  للسما  بإيصال املساخداج اإلنسانية؛
أن املسداخداج اإلنسدانية يفب دذ أن تصدس إمل العدده الكامدس مدن ااحمتداج ، يؤكد  -١٠ 

ن، وأن يشدددمس ال يدددت الكامدددس مدددن خلدددى الفحدددو الددددرت  ددددهه األمدددم املتحددددة وشدددركا  ا التفميدددديو 
املسددداخداج اإلنسدددانية، خلدددى الفحدددو الددددرت تقدددرره األمدددم املتحددددة وشدددركا  ا التفميدددديون، ويفب دددذ أن 

 فحسيف؛  والضرورة ا ستعاال تيسر األورا  كافة إجالء ا ا ج ال بية ال ارإة، خلى أساس
 اجلمهوريددة العربيددة أن ا ددس السياسددذ الوحيددد املسددتدا  ل زمددة ا اليددة ايكددرر  -١١ 

السدورية يكمددن ا خمليددة سياسددية جامعددة ميسدد  بزمامهدا السددوريون وتف ددورت خلددى مشدداركة كاملددة 
وحقيقية للمرأة وتلد  الت لعداج املشدروخة للشدعيف السدوررت، لدد  التفميدد الكامدس لبيدان جفيدت 

( ٢٠١3)٢١١8، بصدددي ته الدددد  أقر  ددددا جملدددس األمددددن ا قددددراره ٢٠١٢حزيران/يونيدددده  3٠املدددؤر  
مفهددددا إنشدددداء  ييددددة حكددددم انتقاليددددة جامعددددة تتمتددددع  ، وبوسدددداإس٢٠١3أيلول/سددددبتم   ٢7املددددؤر  

اسددتمرار املؤسسدداج  وتمشددك س خلددى أسدداس تددوافقذ وتضددمن ا اآلن ذاتددهبسددل اج تفميديددة كاملددة 
 ؛(٢٠١٦)٢٢٦8( و٢٠١5)٢٢54، والتفميد الكامس لقراررت جملس األمن ا كومية
راسددمل ملسدداخذ املبعددو  اخلدداأل الراميددة إمل خددن هخمدده اله يعددر  ا  دددا الصددد -١٢ 

(، وحيدد  أوددرا  الفددزاا السددوررت كافددة خلددى ٢٠١5)٢٢54التفميددد الكامددس لقددرار جملددس األمددن 
التعددداون البفددداء وحبسدددن نيدددة مدددع املبعدددو  اخلددداأل ا سدددبيس بلدددوغ  دددده ال ايدددة، و ا دددة مدددن أجدددس 

 التصدرت الموررت للوضع ا حليف؛
التحقيدددد  أن  ددددررت، وفقددددا  لو يتهددددا،  قيقددددا  اا ددددا  شددددامال  مددددن جلفددددة ي لدددديف  -١3 

ومسددددتقال  ا األحدددددا  ا حلدددديف وأن  ددددده، قدددددر اإلمكددددان، كددددس مددددن تتددددوفر أسددددبا  معقولددددة 
لالختقدداه مبسددؤوليتهم خددن انتهاكدداج و دداوزاج القددانون الدددو   قددوق اإلنسددان املددد خى حدددو ها، 

مددددرتك  التادددداوزاج وا نتهاكدددداج املددددد خى  مددددن أجددددس هخددددم اجلهددددوه الراميددددة إمل ضددددمان مسدددداءلة
حدو ها، وي ليف من اللافة أيضا  تقدمي تقرير واٍ  خن نتاإج  قيقها اخلاأل إمل جملدس حقدوق 

 اإلنسان ا أجٍس أقصاه هورته الرابعة والثال ون؛
 إبقاء  ده املسألة قيد نظره. يقرر -١4 

    


