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  بشأن احلالة يف اجلمهورية العربية السورية ٧١/١٣٠تنفيذ القرار     
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  

، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة     ٧١/١٣٠يقدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة         
يومـا عـن تنفيـذ ذلـك القـرار. ويقـدم التقريـر         ٤٥األمني العام أن يقـدم تقريـرا يف غضـون     إىل

اإلنســانية وجمــال حقــوق اإلنســان    معلومــات مســتكملة عــن اــاالت السياســية واألمنيــة و     
ــدة مــن     يف ــرة املمت ــة الســورية خــالل الفت ــة العربي  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٩اجلمهوري
ــة     ٢٠١٧ ايركــانون الثاين/ينــ  ٢٥ إىل . ويتضــمن أيضــا توصــيات بشــأن ســبل ووســائل محاي

  املدنيني، على النحو املطلوب يف القرار.
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  مقدمة  - أوال   
ال تزال احلالة العامة يف اجلمهورية العربية السورية تتسم بالرتاع املسـلح بـني احلكومـة      - ١

ــة     ــة الشــعب الكردي ــيت  ومجاعــات املعارضــة املســلحة ووحــدات محاي ــة ال واجلماعــات اإلرهابي
حددها جملس األمن. وال تزال أطراف الرتاع تتلقـى دعمـا مـن جهـات فاعلـة خارجيـة، ونفـذ        

ــة      ــران (مجهوريـ ــي وإيـ ــاد الروسـ ــي االحتـ ــدان، وهـ ــرا يف امليـ ــكريا مباشـ ــها عمـــال عسـ  -بعضـ
لــة اإلســالمية) وتركيــا وأعضــاء التحــالف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة ملكافحــة تنظــيم الدو

اإلســالمية يف العــراق والشــام، وكــذلك حــزب اهللا. وحبلــول ايــة كــانون األول/ديســمرب،         
أكملت العمليات العسكرية احلكوميـة، بـدعم مـن املليشـيات املدعومـة مـن إيـران وحـزب اهللا         
واالحتاد الروسي، الستعادة األجزاء الشرقية من مدينة حلب مـن مجاعـات املعارضـة املسـلحة،     

  نيني الراغبني يف املغادرة معهم.ء بقية أعضاء تلك اجلماعات واملدكما اكتمل إجال

ــادة النشــاط الدبلوما    - ٢ ســي، الــذي تــوج باتفــاق  وشــهدت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير زي
منان وقفــا إلطــالق النــار، دخــل    االحتــاد الروســي وتركيــا علــى العمــل كــدولتني تضــ       بــني
ذل جهـود لتنظــيم اجتمـاع يف أسـتانا يف يــومي    كـانون األول/ديســمرب، وبـ   ٣٠النفـاذ يف   حيـز 
بـــني ممثلـــي احلكومـــة ومجاعـــات املعارضـــة املســـلحة.  ٢٠١٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٤و  ٢٣

ــام إىل ســوريا يف هــ      ــني الع ــوث اخلــاص لألم ــارك املبع ــه     وش ــن عزم ــن أيضــا ع ــد وأعل ذا اجله
  شباط/فرباير. ٨مفاوضات بني األطراف السورية يف جنيف يف   عقد

ــزال وصــول    وال  - ٣ ــة اإلنســانية خطــرية. وال ي ــزال احلال ــة   ت املســاعدات اإلنســانية املقدم
األمم املتحدة وشركائها إىل املناطق احملاصـرة واملنـاطق الـيت يصـعب الوصـول إليهـا يعرقـل         من

بشدة، وذلك يف املقام األول من قبل احلكومة. وكـان شـهر كـانون األول/ديسـمرب هـو أسـوأ       
ا يتعلـق بوصـول املسـاعدات اإلنسـانية إىل مـن هـم يف أمـس احلاجـة         فيمـ  ٢٠١٦شهر يف عـام  

إليها. وال يزال ما يزيد على نصف مليون من املـدنيني حتـت احلصـار، حيـث حتاصـر احلكومـة       
الــرتاع األغلبيــة الســاحقة منــهم. وال تــزال تــرد تقــارير مزعجــة للغايــة بشــأن جتاهــل أطــراف     

  للقانون الدويل اإلنساين.

نون األول/ديسمرب، تلقـى جملـس األمـن مـوجزا للنتـائج الـيت توصـل إليهـا         كا ٢١ويف   - ٤
جملس التحقيـق مبقـر األمـم املتحـدة حـول اهلجـوم الـذي وقـع ضـد عمليـة إغاثـة مشـتركة بـني              

 أيلـول/  ١٩األمم املتحدة واهلالل األمحر العـريب السـوري كانـت متجهـة إىل أورم الكـربى يف      
  ).S/2016/1093سبتمرب (
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ــة،        - ٥ ــذخائر احملظــورة، ال ســيما مــن جانــب احلكوم ــارير عــن اســتخدام ال ــزال تق وال ت
تكشف عـن انتـهاكات للقواعـد الدوليـة بشـأن األسـلحة العشـوائية ومبـدأ التناسـب. وتشـمل           

لرباميـل املتفجـرة والقنابـل    التقارير استخدام الذخائر العنقودية والذخائر الفوسفورية احلارقة وا
اخلارقة للتحصينات واألسلحة الكيميائيـة يف منـاطق مدنيـة مكتظـة بالسـكان. ووردت تقـارير       
عــن غــارت جويــة شــنتها احلكومــة والقــوات املتحالفــة معهــا علــى اهلياكــل األساســية املدنيــة،   

الشـرب. ووردت  فيها املستشفيات، ومرافق االستجابة حلاالت الطوارئ وموظفيها، ومياه  مبا
ــك         ــا يف ذل ــدنيني شــنتها املعارضــة املســلحة، مب ــى امل ــارير عــن هجمــات عشــوائية عل أيضــا تق
هجمــات علــى اهلياكــل األساســية املدنيــة، مثــل قصــف املنــاطق احلضــرية واهلجــوم علــى قافلــة   

  بلديت الفوعة وكفريا احملاصرتني.حافالت فارغة يف طريقها إىل 

يــة املســتقلة املعنيــة باجلمهوريــة العربيــة الســورية توثيــق  وواصــلت جلنــة التحقيــق الدول  - ٦
ــدويل     ــانون الـ ــهاكات القـ ــان وانتـ ــوق اإلنسـ ــدويل حلقـ ــانون الـ ــاوزات للقـ االنتـــهاكات والتجـ
اإلنساين، على أساس معلومات مجعت من خارج البلـد، نظـرا إىل أن احلكومـة تواصـل، حـىت      

كـانون األول/ديسـمرب، أنشـأت     ٢١ وقت كتابة التقرير، منع اللجنة من دخول أراضيها. ويف
احملايـــدة واملســـتقلة للمســـاعدة  ، اآلليـــة الدوليـــة٧١/٢٨٤اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـــا  

التحقيق بشأن األشـخاص املسـؤولني عـن اجلـرائم األشـد خطـورة مبوجـب القـانون الـدويل           يف
ومالحقتـهم قضـائيا. وعمـال     ٢٠١١وريـة العربيـة السـورية منـذ آذار/مـارس      املرتكبة يف اجلمه

بذلك القرار، يعرض على اجلمعية العامة تقرير منفصـل يـبني اختصاصـات اآلليـة، مبـا يف ذلـك       
واليتها ومنهجيتـها وإطارهـا القـانوين، واجلوانـب األخـرى ذات الصـلة، فضـال عـن اخلطـوات          

). وينبغــي أن تســتكمل اآلليــة A/71/755شــغيلها الكامــل (املتوخــاة لضــمان ســرعة إنشــائها وت 
عمــل جملــس التحقيــق بتطبيــق ممارســات التحقيــق واملالحقــة القضــائية الراســخة، وفقــا ملعــايري    

و متـأن  القانون اجلنائي الدويل. وينبغي أن يؤدي مجع األدلة املادية وإفـادات الشـهود، علـى حنـ    
  ومنهجي، إىل تيسري وتسريع العمل احلايل أو املقبل للمحاكم الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.

    
  ٧١/١٣٠تنفيذ القرار   - ثانيا   

، )٢٠١٦( ٢٣٢٨كانون األول/ديسمرب، اختذ جملس األمـن باإلمجـاع القـرار     ١٩يف   - ٧
الذي طلب فيه إىل األمـم املتحـدة واملؤسسـات األخـرى ذات الصـلة أن ترصـد الوضـع رصـدا         
كافيا وحمايدا وأن تضـطلع باملراقبـة املباشـرة لعمليـات اإلجـالء مـن األحيـاء الشـرقية يف حلـب          

الـب مجيـع األطـراف بـأن تتـيح للمـراقبني الوصـول إىل تلـك         واألحياء األخـرى مـن املدينـة وط   
ــن املبعــوث اخلــاص يف       ــق. وأعل ــاء علــى حنــو آمــن وفــوري ومــن دون عوائ كــانون  ١٩األحي
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، وهو يرحب باختاذ القرار، ودف البنـاء علـى قـوة الـدفع األوليـة الـيت       ٢٠١٦األول/ديسمرب 
ة فيمــا بــني األطــراف الســورية، الــيت تولّــدت، أن األمــم املتحــدة ستســتأنف املفاوضــات الرمسيــ

  .٢٠١٧، يف جنيف يف شباط/فرباير )٢٠١٥( ٢٢٥٤أصدر ا الس تكليف يف قراره 

ــار     ٢٩ويف   - ٨ كــانون األول/ديســمرب، أعلــن االحتــاد الروســي وتركيــا وقفــا إلطــالق الن
صـده جلنـة روسـية تركيـة مشـتركة،      كـانون األول/ديسـمرب، وستر   ٣٠سيدخل حيز النفـاذ يف  

إنشـاء نقـاط تفتـيش يف امليـدان. وأُعلـن أيضـا عـن توقيـع اتفاقـات مـع احلكومـة ومجاعـات              مع
املعارضة املسلحة الرئيسية لتشكيل وفود إلطالق املفاوضات يف أستانا من أجل حتقيـق تسـوية   

ــا     ــة بالوسـ ــل لألزمـ ــاد حـ ــاملة إلجيـ ــية شـ ــن    سياسـ ــس األمـ ــى جملـ ــت علـ ــلمية. وعممـ ئل السـ
كانون األول/ديسمرب بيانات صـحفية بشـأن وقـف إطـالق النـار ووثيقـة تصـف اآلليـة          ٢٩ يف

االنتهاكات واتفاق بشأن تشكيل الوفـود لالجتمـاع الـذي سـيعقد يف أسـتانا       تسجل االيت س
). ومل تقدم يف ذلك الوقت قـوائم الكيانـات الـيت وقعـت الوثـائق املختلفـة       S/2016/1133(انظر 

  وال النسخ املوقَّعة.

، )٢٠١٦( ٢٣٣٦كانون األول/ديسمرب، اختذ جملـس األمـن باإلمجـاع القـرار      ٣١ويف   - ٩
لعنــف وبــدء عمليــة سياســية وأعــرب  وتركيــا إلــاء ا الــذي رحــب فيــه جبهــود االحتــاد الروســي 

الصـلة،   دعمه لتلك اجلهود. وشدد أيضـا علـى أمهيـة التنفيـذ الكامـل جلميـع القـرارات ذات        عن
، وأشـار إىل أنـه يتطلـع إىل االجتمـاع     )٢٠١٦( ٢٢٦٨و  )٢٠١٥( ٢٢٥٤وال سيما القراران 

الذي سيعقد يف أستانا، حيـث اعتـربه جـزءا هامـا مـن العمليـة السياسـية بقيـادة سـورية وخطـوة           
  .٢٠١٧هامة قبل استئناف املفاوضات حتت رعاية األمم املتحدة يف جنيف يف شباط/فرباير 

، وجـه األمـني   ٢٠١٧ويف إطار التحضري للمفاوضـات املقـرر عقـدها يف شـباط/فرباير       - ١٠
، رسـائل إىل رؤسـاء كـل مـن االحتـاد الروسـي وتركيـا        ٢٠١٧كانون الثاين/ينـاير   ٥العام، يف 

وكازاخستان من أجـل اإلعـراب عـن دعـم األمـم املتحـدة جلهـودهم وتأكيـد اهلـدف املشـترك           
ــداد األطــراف ال   ــل يف إع ــب      املتمث ــاءة بشــأن إرســاء ترتي ــة وبن ــاوض بصــورة جدي ســورية للتف

للحوكمــة يتميــز بشــمول اجلميــع واملصــداقية، وكــذلك بشــأن ســلطاته التنفيذيــة، حبيــث يلــيب   
التطلعــات املشــروعة للشــعب الســوري وميكّنــهم مــن تقريــر مســتقبلهم علــى حنــو مســتقل           

وبيــان جنيــف مهــا األســاس الــذي  )٢٠١٥( ٢٢٥٤ودميقراطــي. ومــا زال قــرار جملــس األمــن 
ترتكز عليه هذه اجلهود ويتضمنان املبادئ املوجهة جلهـود الوسـاطة الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة       

  يف هذا الصدد.

، اجتمــع ممثلــون جلماعــات   ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير   ١٣إىل  ١١ويف الفتــرة مــن    - ١١
ــات      املعارضــ ــال التحضــريية للمحادث ــا، ملناقشــة األعم ــة تركي ــرة، حتــت رعاي ة املســلحة يف أنق
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مقترحات تدعو إىل تركيز جـدول األعمـال علـى توطيـد وقـف إطـالق       أستانا، مبا يف ذلك  يف
النار وتشـكيل وفـد مشـترك. واالتصـاالت بـني مسـؤويل الـدولتني الضـامنتني حملادثـات أسـتانا           

مع احملاورين السـوريني واإلقليمـيني. ومـع بيـان     لتقرير، مبا يف ذلك جارية يف وقت كتابة هذا ا
ــار          ــرئيس بشــار األســد وكب ــإن ال ــتانا، ف ــاوض بشــأن أي مســائل يف أس ــة بالتف ــزام احلكوم الت
املسؤولني يف حكومته قد أصدروا أيضا بيانات علنية خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، مفادهـا     

  من األراضي السورية. “آخر شرب” تتواىن حىت تستعيد  أن الدولة لن

اعـات املعارضـة املسـلحة، الـذي     ويستثىن نظـام وقـف إطـالق النـار بـني احلكومـة ومج        - ١٢
كانون األول/ديسمرب، مناطق العمليات القتالية ضد اموعات اليت حددها جملـس   ٣٠يف  بدأ

صـرة (الـيت تطلـق    األمن بوصـفها منظمـات إرهابيـة، وهـي تنظـيم الدولـة اإلسـالمية وجبهـة الن        
على نفسها اآلن جبهة فتح الشام). واسـتمر اإلبـالغ يف كـانون األول/ديسـمرب عـن هجمـات       
عشوائية تستهدف املدنيني واهلياكـل األساسـية املدنيـة، وخاصـة ضـد املرافـق الطبيـة والعـاملني         

 ر بعــد بــدء نفــاذ فيهــا وضــد املــدارس والعــاملني فيهــا والتالميــذ، ووردت بعــض هــذه التقــاري   
  إطالق النار.  وقف

وشــهدت الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أنشــطة عســكرية مكثفــة شــنتها احلكومــة، حيــث    - ١٣
ركــزت علــى إعــادة تأكيــد الســلطة علــى كامــل مدينــة حلــب. وبعــد محلــة عســكرية مكثفــة    

تركـي   -الستعادة األجزاء الشرقية من املدينة، مت التوصل إىل اتفـاق مـن خـالل جهـد روسـي      
كانون األول/ديسمرب إلجالء املقاتلني واملدنيني الراغبني يف املغادرة. وقد جـاء   ١٤مشترك يف 

ذلــك بعــد مــا يزيــد قلــيال علــى مخســة أشــهر مــن حصــار احلكومــة، وهجــوم كــبري يف تشــرين   
يف املائـة مـن األراضـي الـيت      ٩٥الثاين/نوفمرب، اسـتعادت خاللـه القـوات احلكوميـة وحلفاؤهـا      

ومناســبات ألقيــت فيهــا منشــورات ــدد  ة املســلحة يف املدينــة، كانــت تســيطر عليهــا املعارضــ
من يبقون يف املناطق اليت تسيطر عليها املعارضـة. وقبـل ذلـك، كانـت هنـاك تقـارير        “بإبادة”

ن املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا.     عن قيام مجاعـات املعارضـة املسـلحة مبنـع املـدنيني مـن الفـرار مـ        
ــا ــني   كم ــة الع   أن املركــز الروســي للمصــاحلة ب ــة يف اجلمهوري ــة الســورية  األطــراف املتنازع ربي
ــد ــذيب واإلعــدام ذكرهــا ســ     ق ــزاعم بالتع ــدأ    ســجل أيضــاً م ــب. وب ــروا مــن شــرق حل كان ف
د مـــن األجـــزاء الشـــرقية يف حلـــب كـــانون األول/ديســـمرب إجـــالء اآلالف مـــن األفـــرا ١٥ يف
الضواحي الغربية، ولكنه توقف مرارا وسط تقارير عن إطـالق النـار علـى القوافـل، وقطـع       إىل

ميليشيات موالية للحكومة لطرق اإلجالء، وإنزال أفراد من احلافالت املغادرة لشـرقي حلـب،   
واإلعدام بإجراءات موجزة، وطلب حكـومي إضـايف، ال يشـكل جـزءا مـن االتفـاق األصـلي،        

الء من شرق حلب مشروطة باإلجالء من بلدتني حتاصـرمها مجاعـات   بأن تكون عمليات اإلج
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كـانون   ١٨املعارضة املسلحة: الفوعة وكفريا يف حمافظة إدلب. ومت التوصل إىل اتفاق ثـان يف  
ــاتل  ٣٢ ٥٥٦األول/ديســمرب، ممــا أســفر عــن إجــالء    ني واملــدنيني مــن اجلــزء الشــرقي   مــن املق

ــة، باإلضــاف   مــن ــردا جيــري إجالؤهــم مــن الفوعــة    ١ ٢٢٨ة إىل حلــب إىل الضــواحي الغربي ف
ــا        ــب. وتعرضــت قافلــة ح ــريب مــن مدينــة حل ــا إىل اجلــزء الغ فالت فارغــة يف طريقهــا  وكفري

هاتني البلدتني لدعم عمليات اإلجالء هلجوم يف إحدى نقاط التفتيش من جانـب مجاعـات    إىل
االت إجـالء إضـافية   كانون األول/ديسمرب. ومل حتدث بعـد ذلـك حـ    ١٨املعارضة املسلحة يف 

من الفوعة وكفريا، كما مل حيدث إجالء فيما يتعلق ببلـديت مضـايا والزبـداين اللـتني حتاصـرمها      
  احلكومة، ومها البلدتان األخريان اللتان تعدان جزءا من اتفاق البلدات األربعة.

ــد، وكــان ذلــك        - ١٤ ــرية النشــاط العســكري يف أحنــاء أخــرى مــن البل واســتمر ارتفــاع وت
ساس نتيجة حملاوالت الزحف اإلقليمي من جانب القوات احلكومية، وال سيما فيمـا تبقـى   باأل

من جيوب تسيطر عليها املعارضة املسلحة يف حميط دمشق. ووردت تقارير عن وقوع معـارك  
ــرقية ووادي بـــردى     ــة الشـ ــا علـــى الغوطـ ــارية يف دمشـــق، بعـــدما شـــنت احلكومـــة هجومـ ضـ

صــمة واحلــدود مــع لبنــان. ونتيجــة للقتــال الــدائر يف وادي   االســتراتيجي، الــذي يقــع بــني العا 
من سكان املنطقة وتعطَّل إمداد املياه إىل دمشق واملناطق احمليطة ـا منـذ    ٧ ٠٠٠بردى، شرد 

ماليـني شـخص    ٥,٥كانون األول/ديسمرب، مما تسبب يف اخنفاض إمداد املياه ألكثـر مـن    ٢٢
ــادات عــن إطــال   ــذائف هــاون جتــاه حمــيط    إىل احلــد األدىن. ووردت إف ق املعارضــة املســلحة ق

القــوات احلكوميــة أيضـــا   الســفارة الروســية ومكاتــب األمــم املتحـــدة يف دمشــق. وزحفــت       
ميــة ومجاعــات املعارضــة املســلحة درعــا، يف حــني وقعــت اشــتباكات بــني القــوات احلكو علــى

والالذقيـة،   محص ومحاة. ومت اإلبالغ عن غارات جويـة يف حمافظـات محـاة ومحـص وإدلـب      يف
ــن قصــف و      ــغ ع ــتان يف إدلــب. وأُبل ــك مدرس ــا يف ذل ــدافع اهلــاون    مب ــذائف وم هجمــات بالق

  حمافظات درعا ومحاة وإدلب والالذقية.  يف

وفقد تنظيم الدولة اإلسـالمية أراضـي يف هجمـات منفصـلة شـنتها مجاعـات املعارضـة          - ١٥
ة وحدات محايـة الشـعب الكرديـة،    املسلحة اليت تدعمها تركيا وقوات سوريا الدميقراطية بقياد

ولكنه استوىل على أراض من القوات احلكومية. واستعاد التنظيم بلدة تدمر، مبحافظـة محـص،   
كانون األول/ديسمرب. ويف اليوم نفسه، أعلنت قـوات سـوريا الدميقراطيـة بـدء املرحلـة       ١١يف 

سيطرة تنظـيم الدولـة    ، دف أخذ الرقة من حتت“غضب الفرات”الثانية من العملية املسماة 
قريــة، بينمــا دمــرت الغــارات  ٩٧اإلســالمية. وعلــى مــدى األســابيع الالحقــة، اســتولت علــى  

ــادة الواليــات املتحــدة أربعــة جســور، حيــث قطعــت       ــة الــيت شــنها التحــالف الــدويل بقي اجلوي
ــة         ــات املعارضــة املســلحة املرتبط ــيم. وواصــل اجلــيش التركــي ومجاع ــدادات التنظ خطــوط إم
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املدعومــة مــن تركيــا هجومهمــا ــدف طــرد تنظــيم الدولــة  “درع الفــرات”ليــة املســماة بالعم
ــة   حلـــب، وقـــد أحـــرزا بعـــض التقـــدم.   اإلســـالمية مـــن مدينـــة البـــاب ومشـــال شـــرقي حمافظـ

ــاير   ١٤ ويف ــانون الثاين/ين ــيم الدولــة   ٢٠١٧ك ــع النطــاق    ، شــن تنظ ــا واس اإلســالمية هجوم
ط مدينة دير الزور، مما هدد بقطع الطريق بـني املدينـة   املنشآت العسكرية احلكومية يف حمي على

  واملطار العسكري، والذي كان يستخدم إليصال املساعدات اإلنسانية.

ــاطق         - ١٦ ــد مــن من ــالغ الصــعوبة يف العدي ــرا ب ــد كــان إيصــال املســاعدات اإلنســانية أم وق
تنفيـذ قـرارات جملـس     اجلمهورية العربية السورية. وتقـدم التقـارير الشـهرية الـيت أقـدمها بشـأن      

 )٢٠١٥( ٢٢٥٨ و )٢٠١٤( ٢١٩١ و )٢٠١٤( ٢١٦٥ و )٢٠١٤( ٢١٣٩األمـــــــــــــــن 
  لحالة اإلنسانية على أساس منتظم.استعراضا أكثر تفصيال ل )٢٠١٦( ٢٣٣٢  و

جانــب األمــم املتحــدة وشــركائها وينصــب التركيــز الرئيســي لالســتجابة اإلنســانية مــن   - ١٧
شخص من األشخاص املشردين مـن املنـاطق الـيت كانـت      ١٥٠ ٠٠٠تقدمي الدعم إىل حنو  على

شـخص مسـجل يف املنــاطق    ١١٠ ٠٠٠حماصـرة سـابقا يف شـرق مدينـة حلـب. ومثــة أكثـر مـن        
 ٣٦ ٠٠٠كانون األول/ديسمرب، أُجلـي   ٢٢إىل  ١٥اخلاضعة لسيطرة احلكومة، ويف الفترة من 

لب وإدلب. وسامهت األمم املتحدة يف مراقبـة إجـالء احلـافالت    شخص إىل الضواحي الغربية حل
وسـيارات اإلســعاف وقـدمت املســاعدة املنقـذة للحيــاة إىل األشـخاص الــذين شـردوا مــن شــرق      

  .)٢٠١٦( ٢٣٢٨حلب أو الذين عادوا إليها فيما بعد، وفقا لقرار جملس األمن 

وظل الوصول إىل ماليني الناس يف املواقع احملاصرة واملواقـع الـيت يصـعب الوصـول إليهـا        - ١٨
مثار قلق بالغ. فلم ينشر سـوى اثـنني مـن القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت، واحـدة يف كـانون          

، األول/ديسمرب والثانية يف كانون الثاين/ينـاير، وذلـك بسـبب التـأخر يف إصـدار رسـائل التيسـري       
تجـاوز اخلطـوتني املتفـق عليهمـا     واشتراط احلصول علـى موافقـات حكوميـة وأمنيـة إضـافية مبـا ي      

احلكومـة يف نيسـان/أبريل، وعـدم التقيـد بـالربوتوكوالت املتفـق عليهـا عنـد نقـاط التفتـيش،            مع
شـخص   ٦ ٠٠٠، قـدمت املسـاعدة إىل حنـو    كانون األول/ديسـمرب  ١٦وانعدام األمن: قافلة يف 

يف كانون الثاين/يناير، وصـلت إىل منطقـة املعضـمية     أخرى الشيح بريف دمشق، وقافلةيف خان 
شـخص. وواصـلت احلكومـة تقـدمي      ٤٥ ٠٠٠احملاصرة مبساعدة متعددة القطاعـات لفائـدة حنـو    

  اخلدمات األساسية إىل املناطق اخلاضعة لسيطرا ويف كثري من املناطق الواقعة خارج سيطرا.

إىل القوافل الربية املشتركة بني الوكاالت، قـدمت األمـم املتحـدة املسـاعدة     وباإلضافة   - ١٩
إىل املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصعب الوصـول إليهـا عـن طريـق قوافـل الوكـاالت املنفـردة        
وعمليات النقل اجلوي واإلسقاط اجلوي. وواصلت املنظمات غـري احلكوميـة تقـدمي اخلـدمات     

مات احلمايــة، إضـــافةً إىل تقــدمي بعــض الـــدعم يف قطاعــات أخـــرى     الطبيــة والتعليميــة وخـــد  
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بالغــــة الصــــعوبة. ويف الفتــــرة املواقــــع الــــيت يصــــعب الوصــــول إليهــــا ويف ظــــلِّ ظــــروف  يف
ــة كــانون األول/ديســمرب، أجنــزت األمــم املتحــدة     ١٠ مــن ــة  ١٧٠نيســان/أبريل إىل اي عملي

ديـر الـزور. وباإلضـافة إىل ذلـك،     إسقاط جوي لسلع غذائية ومساعدات إنسـانية علـى مدينـة    
ــة      ــة اللوجســـتية العامليـ ــة دعـــم اموعـ ــلت خليـ ــن دمشـــق      واصـ ــل اجلـــوي مـ عمليـــات النقـ

ــذ     ٢٥٤القامشــلي، حيــث أكملــت   إىل ــات النقــل اجلــوي من ــة مــن عملي ــه،  ٩عملي متوز/يولي
  بسبب استمرار إغالق السلطات التركية ملعرب نصيبني/القامشلي احلدودي ألسباب أمنية.

واستمر االستيالء على األدوية واللـوازم الطبيـة املنقـذة للحيـاة مـن قوافـل املسـاعدات          - ٢٠
اإلنسانية طـوال شـهر كـانون األول/ديسـمرب. فقـد اسـتولت القـوات احلكوميـة علـى أصـناف           

حـاالت مـن القافلـة املشــتركة     ٢٣ ٢٠٧طبيـة منقـذة للحيـاة وضـرورية للحيـاة تكفــي لعـالج       
رســلَت إىل خــان الشــيح. ومتثــل احلالــة يف حــي الــوعر احملاصــر يف مدينــة  الوكــاالت الــيت أُ بــني

ــة يف املدي     ــه املعارضـ ــيطر عليـ ــي تسـ ــر حـ ــو آخـ ــص، وهـ ــا.    محـ ــبري أيضـ ــق كـ ــدر قلـ ــة، مصـ نـ
تقييم مشترك لالحتياجات اإلنسانية، أجرته األمم املتحدة واللجنة الدوليـة للصـليب    وجد فقد

كــانون األول/ديســمرب، حاجــة   ٧ ي الــوعر يفاألمحــر واهلــالل األمحــر العــريب الســوري يف حــ  
التدخل اإلنساين الفوري لوقاية سـكان احلـي مـن مواجهـة نقـص حـاد يف املـواد األساسـية          إىل

واملنقذة للحياة وايار اخلدمات الطبية احملدودة للغاية بالفعل. وأفادت مفوضية األمـم املتحـدة   
ــة يف احلــي   حلقــوق اإلنســان أيضــا بوقــوع غــارتني أرضــيتني علــى اهل     -ياكــل األساســية املدني

خــالل كــانون األول/ديســمرب. ويف املاضــي   -مدرســة ابتدائيــة ومجعيــة خرييــة معنيــة باأليتــام  
  وردت أيضاً تقارير عن تنفيذ عمليات قصف من حي الوعر ألحناء أخرى من محص.

ر كـانون  ويف إطار خطة األمم املتحدة لتسـيري القوافـل املشـتركة بـني الوكـاالت لشـه        - ٢١
موقعا، مبا يف ذلك مجيع املواقع احملاصرة، ـدف إيصـال    ٢١األول/ديسمرب طُلب الوصول إىل 

ــانون األول/ديســمرب   ١شخصــا. وردت الســلطات الســورية يف    ٩٣٠ ٢٥٠املســاعدة إىل  ك
شــخص مــن املســتفيدين املطلــوب   ٧٩٨ ٢٠٠باملوافقــة علــى الســماح بالوصــول إىل   ٢٠١٦

، قـــدمت األمـــم املتحـــدة كـــانون األول/ديســـمرب ١٩ املائـــة). ويف يف ٨٥,٨الوصـــل إلـــيهم (
، ٢٠١٧وزارة اخلارجية خطة القوافل املشـتركة بـني الوكـاالت لشـهر كـانون الثاين/ينـاير        إىل

ــا إليصــال املســاعدة إىل   ١٩الــيت تألفــت مــن   منطقــة  ٢١شــخص حمتــاج يف  ٩١٤ ٠٠٠طلب
ل إليهـا واملنـاطق ذات األولويـة عـرب خطـوط      املناطق احملاصرة واملناطق اليت يصـعب الوصـو   من

مــن   ٦٩٧ ٧٠٠إىل بالوصــول   فيــهذن أُكــانون األول/ديســمرب،   ٢٩التمــاس. وجــاء رد يف  
  يف املائة). ٧٦,٣املستفيدين (
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ــا، وردت تقــارير عــن وقــوع       - ٢٢ ــات اإلجــالء مــن حلــب والفوعــة وكفري وخــالل عملي
املتحدة تقارير موثوقة عن قيام قـوات مواليـة   اعتداءات غري قانونية على مدنيني. وتلقت األمم 

شــخص  ٨٠٠حافلــة كانــت تنقــل  ٢٠ن للحكومــة يف غــرب حلــب بإيقــاف قافلــة مكونــة مــ
كــانون األول/ديســمرب. وأفيــد عــن مقتــل مقــاتلَني وعنصــر مــن الــدفاع املــدين. وجــرد   ١٦ يف

هويتـهم وهـواتفهم النقّالـة.     األفراد الذين كانوا على منت القافلة من مقتنيام الثمينة وبطاقات
وأُجبِر الرجال على االنبطـاح علـى وجـوههم علـى األرض وتعرضـوا للشـتم والضـرب. وبعـد         

شخصــا أمــروا بــالعودة إىل شــرق  ١٤حــواىل أربــع ســاعات، ســمح للقافلــة باملســري، باســتثناء  
ن األول/ديســمرب، هامجــت مجاعــات   كــانو  ١٨حلــب، ومعهــم جثــث القتلــى الثالثــة. ويف     

عنـــد نقطــــة تفتــــيش يف ســــرمني،  املعارضــــة املســــلحة قافلـــة مــــن احلــــافالت الفارغــــة   مـــن 
كيلـــومترا  ١٥، علـــى بعـــد حـــواىل طريقهـــا إىل بلـــديت الفوعـــة وكفريـــا احملاصـــرتني يف وهـــي

اجلنوب من البلدتني. وأعلنت اجلماعة املعروفة باسم جند األقصى إحراق مثـاين حـافالت.    إىل
رار. وتفيـد التقـارير باحتجـاز مجاعـة جنـد األقصـى لسـبعة سـائقني         وقُتل سائق وهو حياول الفـ 

ــات اإلجــالء مــن الفوعــة        ــة املطــاف، مت الشــروع يف عملي ــك احلــني. ويف اي ــذ ذل آخــرين من
شخصــا مــن البلــدتني. وال يــزال  ١ ٢٢٦حافلــة مل تســتطع إجــالء ســوى  ١٥وكفريــا ولكــن 

الء املزيــد مــن األشــخاص عالقــة جــحافلــة كانــت قــد دخلــت إىل البلــدتني إل  ٢٣جمموعــه  مــا
  سائقيها يف املنطقة احملاصرة بعد فشل املفاوضات، ومل يسمح هلا باملغادرة.  مع

ويف جتاهل سافر للوضع اخلـاص بـاملرافق الطبيـة الـيت حتظـى باحلمايـة مبوجـب القـانون           - ٢٣
، )٢٠١٦( ٢٢٨٦الـدويل اإلنســاين، علــى حنـو مــا توســع جملـس األمــن يف توضــيحه يف قــراره    

استمر تعرض تلك املرافق لإلتالف أو التدمري نتيجةً للقتال. وتلقـت األمـم املتحـدة والشـركاء     
ــوع     ــن وقـ ــة عـ ــارير موثوقـ ــحة تقـ ــال الصـ ــانون    ١٢يف جمـ ــة يف كـ ــق طبيـ ــى مرافـ ــا علـ هجومـ

(هجمتــان يف حلــب، وواحــدة يف دارا،   هجمــات علــى مستشــفيات  ٤األول/ديســمرب، منــها 
ــة الصــحية األوليــة (يف كــل مــن حلــب      وواحــدة يف إدلــب)، وهجمــتني علــى مركــزين للرعاي

هجمـات علـى سـيارات     ٥وريف دمشق)، وهجمة على مستشـفى ميـداين متنقـل (حلـب) و     
  يف ريف دمشق، وواحدة يف حلب). ٤إسعاف (

نني مــن مرافــق التعلــيم خــالل الفتــرة  هجمــتني علــى اثــ وأفــادت األمــم املتحــدة بشــن    - ٢٤
كانون األول/ديسمرب، تعرضت مدرسة يف ناحيـة األتـارب حبلـب     ٢٢املشمولة بالتقرير. ففي 

لغارة جوية أصابتها بأضرار جزئية. ويف اليوم نفسه، وقعت عمليـات قصـف متفرقـة يف مدينـة     
خــالل الفتــرة درعــا، حيــث ســقطت قذيفــة هــاون بــالقرب مــن مدرســة كفــر كينــا احلكوميــة  

املسائية اخلاضعة إلدارة وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشـرق     
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األدىن. وأُصيب أحد معلمي الوكالة ونقل إىل املستشفى ومت إخالء املدرسة. وعقـب اسـتعادة   
م تسـتخد  تالسيطرة علـى شـرقي مدينـة حلـب، أفـادت احلكومـة باكتشـاف أن املـدارس كانـ         

ــاير  ٩ألغــراض عســكرية. ويف  ــة يف حلــب  ٢٠١٧كــانون الثاين/ين ، أعلنــت الســلطات البلدي
مدرسة إصالحا جزئيا يف األحيـاء الشـرقية، حيـث بلـغ جممـوع التالميـذ العائـدين         ١٧إصالح 

  .٣ ٨٢٥عطلة إىل الدراسة بعد ال

ــق، الــ     - ٢٥ ــذي  وقــدم جملــس مقــر األمــم املتحــدة للتحقي تعرضــت ذي حيقــق يف اهلجــوم ال
العـريب السـوري يف أورم الكـربى    عملية إغاثـة مشـتركة بـني األمـم املتحـدة واهلـالل األمحـر         له
ــره يف   ١٩ يف ــبتمرب، تقريــ ــانون األول/ ١٦أيلول/ســ ــل    كــ ــا ال يقــ ــي مــ ــد لقــ ــمرب. وقــ ديســ

شـــاحنة، ومعظـــم اإلمـــدادات  ١٧، بينمـــا تضـــررت ٢٢أفـــراد مصـــرعهم وجـــرح  ١٠ عـــن
حتملــها أصــاا التلــف أو دمــرت يف أثنــاء اهلجــوم، وبلــغ إمجــايل   اإلنســانية الــيت كانــت القافلــة

  دوالر. ٦٥٠ ٠٠٠خسائر فريق األمم املتحدة القطري قرابة 

ــا يف     - ٢٦ ــوجزا علنيـ ــدة مـ ــم املتحـ ــم ٢١وأصـــدرت األمـ ــانون األول/ديسـ رب، وعـــرض كـ
). ويف املوجز العلين، ذكرت األمـم املتحـدة أنـه،    S/2016/1093أعضاء جملس األمن (انظر  على

أيلول/سـبتمرب، تعـرض جممـع     ١٩بالتوقيت احمللـي يـوم    ١٩:٤٥والساعة  ١٩:١٥بني الساعة 
ــريب الســوري يف أورم الكــربى هلجــو     ــددة    اهلــالل األمحــر الع ــواع متع ــن أن ــذخائر م م جــوي ب

واحـد مـن الطـائرات. ومشلـت الـذخائر املسـتخدمة       أكثر من طائرة واحدة وأكثر من نوع  من
أرض أصـغر حجمـا، رمبـا     -قنابل أحادية غري دقيقة اهلدف و/أو أسلحة انفجارية حارقة جـو  

ــغرية.     ــل صـ ــكل قنابـ ــة يف شـ ــرية فرعيـ ــواريخ أو ذخـ ــذائف أو صـ ــت قـ ــس   كانـ ــظ الـ والحـ
القــوات اجلويــة  الطــائرات العاملــة يف إطــار قــوات التحــالف الــدويل واالحتــاد الروســي و        أن

وتـبني لـه أن أيـا مـن األطـراف       السورية لديها القدرات الالزمة لشـن هجـوم مـن هـذا القبيـل.     
يزعم ضلوع الطائرات التابعـة لقـوات التحـالف الـدويل يف احلـادث، ومـن مث فـإن ضـلوعها          مل

نبـاء عـن وجـود معلومـات مؤداهـا      مستبعد إىل حد كـبري. وإضـافة إىل ذلـك، ذكـر أنـه تلقـى أ      
القوات اجلوية السورية هي على األرجح مـن نفـذ اهلجـوم، ولكنـه مل يـتمكن مـن التوصـل         أن

  إىل نتيجة قاطعة، يف ظل عدم احلصول على بيانات أولية ذات صلة.

وأصدرت جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية منـذ إنشـائها     - ٢٧
وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان، وكـذلك مـدى اجلـرائم الـيت ترتكبـها          تقارير توثِّق أمناط انتهاكات

  احلكومة واجلماعات املعارضة املسلحة واملنظمات اإلرهابية، وال سيما تنظيم الدولة اإلسالمية.

ــهاكات والتجــاوزات         - ٢٨ ــق إىل أن االنت ــة التحقي ــا جلن ــيت توصــلت إليه ــائج ال وتشــري النت
قـانون الـدويل اإلنسـاين مسـتمرة بـال هـوادة، ويفـاقم        الصارخة حلقـوق اإلنسـان وانتـهاكات ال   
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ل القتل والتعـذيب واملعاملـة   امنها إفالت مرتكبيها من العقاب على حنو صارخ. وترتكب أعم
مــن أشـــكال العنــف اجلنســي، فضـــال     الالإنســانية واملهينــة، مبــا يف ذلـــك االغتصــاب وغــريه     

ــإجراءات مــوجزة، مــن جانــب     عــن ــات اإلعــدام ب ــع األعملي طــراف علــى نطــاق واســع،   مجي
سيما ضد األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم. وقـد وجهـت القـوات احلكوميـة ومجاعـات          وال

دنيني واملستشـــفيات والعـــاملني املعارضــة املســـلحة واجلماعـــات اإلرهابيــة هجمـــات ضـــد املــ   
ـــ    يف ــة، مم ــق التعليميـ ــدارس واملرافـ ــيب واملـ ــاع الطـ ــحايا   القطـ ــقوط آالف الضـ ــن سـ ــفر عـ ا أسـ

. وتســتخدم أطــراف الــرتاع احلصــار ومــا يترتــب عليــه مــن جتويــع ومنــع وصــول    املــدنيني مــن
املساعدة اإلنسانية وأشكال أخرى من احلرمان كأدوات حرب، لفـرض االستسـالم أو انتـزاع    

قــوانني احلــرب وأعرافهــا، وتبلــغ التنـازالت السياســية. وهــذه األعمــال قــد تشـكل انتــهاكات ل  
  جرائم احلرب.  حد

لطائفــة اليزيديــة، مــع اإلشــارة نــة التحقيــق عــن جــرائم ارتكبــت حبــق اكمــا أفــادت جل  - ٢٩
ــى     إىل ــد علـ ــا يزيـ ــز مـ ــة اإلســـالمية حيتجـ ــيم الدولـ ــم   ٣ ٠٠٠أن تنظـ ــل، معظمهـ ــرأة وطفـ امـ
اجلمهورية العربية السورية، حيث تتعرض النسـاء والفتيـات اليزيـديات لالسـتعباد اجلنسـي،       يف

من اإليذاء، بينما ينقل األطفـال اليزيـديون قسـراً    ويبعن يف األسواق ويتعرضن ألشكال أخرى 
من أسرهم، مما يعـزهلم عـن املعتقـدات واملمارسـات اخلاصـة بطائفتـهم الدينيـة وميحـو هويتـهم          
بوصفهم يزيديني. ويزج بالفتيان يف صفوف مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية، ويلقنون العقائـد  

ــل       ــا قتـ ــا فيهـ ــرائم، مبـ ــاب اجلـ ــى ارتكـ ــربون علـ ــراد أوجيـ ــق    أفـ ــة التحقيـ ــري جلنـ ــرهم. وتشـ سـ
البيانات العامة الصـادرة عـن التنظـيم والسـلوك الـذي ينتهجـه هـو ومقـاتلوه أمـور تـبني            أن إىل

بوضوح أن التنظيم يهدف إىل القضاء، كليا أو جزئيا، علـى اليزيـديني مـن سـنجار (العـراق)،      
  وأن التنظيم قد يكون مسؤوالً عن تعرضهم لإلبادة اجلماعية.

ــق يف اجلــرائم        - ٣٠ ــادرات للتحقي ــة مب ــه يف حــني اختــذت احلكوم ــق إىل أن ــة التحقي وتشــري جلن
املرتكبة يف سياق األزمة، فإا مل تـتمكن مـن حتديـد أي حالـة مقاضـاة ناجحـة حبـق أي مـن قـادة          

نيني الـــذين يتحملـــون املســـؤولية القــوات العســـكرية أو األمنيـــة أو أي رئـــيس مـــن الرؤســاء املـــد  
ضــد اإلنســانية وجــرائم احلــرب أو عــن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان الــيت    اجلــرائم  عــن

. وباملثل، مل ترد أي معلومات موثوقة عن التحقيـق مـع مجاعـات    ٢٠١١ارتكبت منذ آذار/مارس 
  .املعارضة املسلحة ومالحقتها قضائياً ومعاقبة أفرادها الذين يزعم ارتكام اجلرائم والتجاوزات

مــن والداعيــة إىل إحالــة الوضــع    نــداءات املتكــررة الصــادرة عــن جملــس األ    ورغــم ال  - ٣١
ن املبـادرات املتخـذة حـىت اآلن    اجلمهورية العربيـة السـورية إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، فـإ       يف
هــذا الصــدد مل تكلــل بعــد بالنجــاح. وإن انعــدام املســاءلة علــى املســتويني الــوطين والــدويل   يف
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من العقاب قد شجعا دون شك على ارتكـاب املزيـد مـن االنتـهاكات     ووجود مناخ لإلفالت 
  والتجاوزات حلقوق اإلنسان ومن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين.

    
ــائل محايــة املــدنيني يف اجلمهوريــة         -  ثالثاً   التوصــيات املقدمــة بشــأن ســبل ووس

  العربية السورية
ما فتئت مسألة محاية املدنيني تشكّل أحد اـاالت اهلامـة املـثرية للقلـق يف مجيـع أحنـاء         - ٣٢

ــاج حنــو     ــة الســورية، إذْ حيت ــة العربي ــة واملســاعدة.     ١٣,٥اجلمهوري ــون شــخص إىل احلماي ملي
املسـتمر مـن مجيـع أطـراف الـرتاع      والعدد الكبري من القتلى واجلرحى املـدنيني جيسـد التقـاعس    

ــدم التق يف ــات العشــوائية         ع ــن خــالل شــن اهلجم ــك م ــا يف ذل ــرتاع املســلح، مب ــوانني ال ــد بق ي
واالستخفاف مببادئ التناسب، وباختاذ احتياطات أثنـاء اهلجـوم، واحتياطيـات ملواجهـة آثـاره.      
وتتواصــل التقــارير عــن اســتخدام الــذخائر العنقوديــة والــذخائر الفوســفورية احلارقــة والرباميــل  

ــل اخلا ــرة والقنابـ ــة   املتفجـ ــة املكتظـ ــة يف املنـــاطق املدنيـ ــينات واألســـلحة الكيميائيـ ــة للتحصـ رقـ
بالســكان. وأُفيــد أيضــاً بــأن اهلياكــل األساســية املدنيــة، الــيت تشــمل املستشــفيات ومرافـــق           
االستجابة حلـاالت الطـوارئ وموظفيهـا وميـاه الشـرب، قـد اسـتهدفتها الضـربات اجلويـة الـيت           

فة معها. واملدنيون، إىل جانب أولئـك الـذين أصـبحوا    يشنها كل من احلكومة والقوات املتحال
عاجزين عن القتال، يتعرضون بانتظام للعنف، مبا يف ذلك للقتل واملعاملـة القاسـية والتعـذيب،    
باإلضافة إىل عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء ولغريها من األعمـال االنتقاميـة الـيت تعـزى     

ــتم   اللجــوء باســتمرار إىل حرمــان املــدنيني مــن املــواد    إىل مــا يعــد دعمــاً لقــوات املعارضــة. وي
األساسية الالزمة لبقائهم، مثل املاء والـدواء واملـواد الغذائيـة، كأسـلوب مـن أسـاليب احلـرب.        
وتفـرض شــروط أيضـاً علــى إيصـال املســاعدة اإلنسـانية وإجــالء املرضـى واجلرحــى يف انتــهاك      

  ئق.م املساعدة اإلنسانية دون عوالشرط السماح بتسلي

ــام          - ٣٣ ــدنيون بانتظ ــا. وحيــرم امل ــوق اإلنســان أو جتاوزه ــهاك حق ــام انت ــا جيــري بانتظ كم
وتعسف من حريتهم دون أن تتاح هلم احلقوق يف حماكمة عادلـة. وحيتجـز الكـثريون لسـنوات     

وكـثرياً مــا يتعرضـون للتعــذيب أو املعاملـة القاســية     -عديـدة يف ظــل ظـروف مــن هـذا القبيــل    
  وخيتفي بعضهم اختفاء قسرياً. -أو املهينة الالإنسانية   أو

وقــد حــددت األمــم املتحــدة شــواغل إضــافية متعلقــة باحلمايــة، إىل جانــب الســبل           - ٣٤
والوسائل املتبعة ملعاجلتها، وهو ما ميكـن أن يسـاعد املـدنيني علـى التعامـل مـع الـرتاع وآثـاره.         

ة األمم املتحـدة. وهـي توصـيات    ويرد فيما يلي موجز للتوصيات الرئيسية اليت وضعتها منظوم
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موجهة إىل الدول األعضاء، وال سيما اجلمهورية العربية السورية، واجلهـات األخـرى الفاعلـة    
  على أرض الواقع وتلك اليت لديها تأثري واضح عليها.

جيب على مجيع األطراف أن تتقيد على الفور وبشكل صارم بقـوانني الـرتاع املسـلح.      - ٣٥
صــوص، أن يتوقــف شــن اهلجمــات العشــوائية واســتخدام األســلحة       وجيــب، علــى وجــه اخل  

ــة      العشــوائية أو احملظــورة. وينبغــي أن ميتنــع اجلميــع عــن شــن اهلجمــات أو إحلــاق أضــرار تبعي
باملدنيني أو املمتلكات املدنية، مبا يف ذلك الوحدات الطبية والعـاملون فيهـا، واألفـراد العـاملني     

مـم املتحـدة، ومركبـات املسـاعدة اإلنسـانية وإمـدادات اإلغاثـة،        يف اال اإلنسـاين، ومبـاين األ  
واملمتلكات الثقافية. وعالوة على ذلك، ينبغي عدم وضع أهداف عسـكرية يف املنـاطق اآلهلـة    
ــع وصــول املــواد األساســية           ــي عــدم فــرض أي حصــار مين بالســكان أو بــالقرب منــها. وينبغ

لمقاتلني الذين استسلموا، أو رمـوا سـالحهم،   للمدنيني. ومن الضروري محاية احلق يف احلياة ل
أو املرضــى أو اجلرحــى، أو غــري املقــاتلني ألي ســبب آخــر. وجيــب تــوفري املســاعدة الطبيــة         
للجميــع، مــن مـــدنيني ومقــاتلني علـــى حــد ســـواء، دون متييــز. وينبغـــي استكشــاف أفضـــل       

اهلجمـات وضـمان   املمارسات لإلخطار بوجود مواقع للهياكل األساسية املدنية من أجـل منـع   
املساءلة عن شن مثل هـذه اهلجمـات وتطبيـق تلـك املمارسـات. وباإلضـافة إىل ذلـك، يطلـب         
إىل الدول األعضاء اليت تقدم الدعم إىل أطراف الرتاع أن تسـتخدم نفوذهـا مـن أجـل التوصـل      
إىل وضــع حــد فــوري للــهجمات علــى املنــاطق املدنيــة الــيت تقتــل وتشــوه املــدنيني، مبــن فــيهم    

فــال، وللضــرر والتــدمري اللــذين يلحقــان باهلياكــل األساســية املدنيــة، مبــا يف ذلــك املرافــق    األط
  الطبية والتعليمية.

ــزام         - ٣٦ ــة االلت ــى عــاتق احلكوم ــدويل حلقــوق اإلنســان، يقــع عل ــانون ال ــق بالق وفيمــا يتعل
م واضـح  األساسي حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع املدنيني يف البلـد. ويترتـب عليهـا التـزا    

بعدم انتهاك حقوق اإلنسـان للمـدنيني يف املنـاطق الـيت ال متـارس فيهـا سـلطتها. وينبغـي تقيـيم          
سلوك مجاعات املعارضة املسلحة بناء على األركان واملبادئ األساسية للقانون الـدويل حلقـوق   

يني؛ ق يف احليــاة جلميــع املــدناإلنســان. ومــن مث يطلــب إىل مجيــع أطــراف الــرتاع أن حتتــرم احلــ  
تصون حق األشخاص يف احلرية واألمن، مبا يف ذلـك االمتنـاع عـن أي أفعـال قـد تشـكل        وأن

حرماناً تعسـفياً مـن احلريـة أو اختفـاًء قسـرياً؛ وأن تضـمن عـدم تعـرض أي شـخص للتعـذيب           
إنســــانية أو املهينــــة. ويترتــــب لغــــريه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الال  أو

تها اجلهة املسـؤولة عـن صـون حقـوق اإلنسـان، االلتـزام بضـمان أن تتـاح         احلكومة، بصف على
ألولئك الذين تتهمهم بارتكاب جرائم جنائية حماكمة تتوافر فيهـا مجيـع الضـمانات القضـائية.     
وال جيـوز فــرض عقوبـة جنائيــة حبـق أي شــخص ميـارس بطريقــة سـلمية حقــه يف حريـة التعــبري       
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ضـاً علـى عـاتق احلكومـة التـزام يقضـي بضـمان أن متتثـل         وتكوين اجلمعيات والتجمع. ويقع أي
ــاطق اخلاضــعة لســيطرة       ــة تفــرض علــى املــدنيني املغــادرين للمن ــدابري أمني بشــكل صــارم ألي ت

ــام القـــانون الـــدويل.    ــة املســـلحة ألحكـ وجيـــب أال يكـــون هنـــاك أي متييـــز  مجاعـــات املعارضـ
ــى ــرق، أو اجلــنس     عل ــين أو الع ــدين أو األصــل اإلث ــاس ال ــاعي    أس ــة أو األصــل االجتم أو اللغ

  املعتقدات السياسية.  أو

عـث علـى الشـقاق، اللـذين جتليـا      وفيما يتعلق بـالعنف القـائم علـى اهلويـة واخلطـاب البا       - ٣٧
حنو متزايد ومثري للجـزع يف الـرتاع السـوري ومـا زالـت تغـذيهما جهـات فاعلـة خارجيـة،           على

هم أو طائفتـهم أو انتمـائهم اإلثـين. وتتحمـل     فيجب محايـة مجيـع املـدنيني، بغـض النظـر عـن دينـ       
احلكومة ومجاعات املعارضـة املسـلحة، يف كـل مـن املنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا والـيت ال تسـيطر           

اضـحة، للقيـام بـذلك. وجيـب     عليها، مسؤولية والتزاما قانونيني، إضـافة إىل مسـؤولية أخالقيـة و   
لديين أو الطائفي أو اإلثين، وكذلك اخلطـاب  يتوقف فوراً العنف القائم على أساس االنتماء ا أن

الباعث علـى الشـقاق. ويـتعني علـى كـل مـن احلكومـة ومجاعـات املعارضـة املسـلحة، وكـذلك            
ــل       ــل ك ــدويل، فع ــي وال ــى الصــعيدين اإلقليم ــدون عل ــادي التصــدعات    املؤي ــعهم لتف ــا يف وس م

يف نــزع فتيــل أســس إثنيــة ودينيــة ومنــع حــدوثها. وتضــطلع وســائط اإلعــالم بــدور هــام     علــى
التوترات. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تعاجل التوترات بني الطوائف وأسباا اجلذريـة التارخييـة   
باحلوار السياسي، بينما ينبغـي أن يكـون احلـوار اتمعـي الشـامل جـزءا مـن أي عمليـة مصـاحلة          

  .ترمي إىل توطيد السالم الطويل األجل وضمان انتهاج سياسة شاملة وتشاركية

ــة احلركــة، وحــاالت         - ٣٨ ــق بإيصــال املســاعدات اإلنســانية، والتشــرد، وحري ــا يتعل وفيم
ــات ا     ــع اجلهـ ــول مجيـ ــة وصـ ــوفري إمكانيـ ــتعني تـ ــار، يـ ــم   احلصـ ــكل دائـ ــانية بشـ ــة اإلنسـ لفاعلـ

عراقيل وعـرب أكثـر الطـرق عمليـة، مبـا يف ذلـك عـرب احلـدود، ودون شـروط، مـن أجـل             ودون
تقدمي اخلدمات الالزمة لألشـخاص املتضـررين مـن األزمـة،     إجراء تقييم مستقل لالحتياجات و

سيما عندما تكون اجلهـات املسـيطرة علـى املنـاطق املأهولـة بالسـكان قـد تغـريت مـؤخرا.           وال
ولدى تقدمي املعونة، ينبغي إيالء االهتمام الواجب لضـمان وجـود إنـاث يف صـفوف املـوظفني      

ــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية ع     من توزيعهــا علــى حنــو شــامل.    لــى حنــو يضــ  الع
أن ميتنع اجلميع عن ارتكاب أفعال من شأا أن تنتهك احلظـر املفـروض علـى التشـريد      بد وال

القسري للسكان املدنيني ما مل يكن ذلـك ضـروريا لضـمان أمنـهم. ويف هـذه احلـاالت، جيـب        
ــت ا    ــىت زالـ ــارهم مـ ــالعودة إىل ديـ ــدنيني بـ ــمح للمـ ــطر أن يسـ ــيت اضـ ــروف الـ ــرد. لظـ م للتشـ

استوىل آخرون على ممتلكات املشردين، مثلما أُفيد بـه يف حالـة بلـدة داريـا الـيت تعرضـت        وإذا
يف الســابق للحصــار، والــيت وطّنــت فيهــا منــذ ذلــك احلــني أســر عراقيــة، فيجــب إعــادة مجيــع     
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خاص املمتلكات إىل مالكيها األصليني. ويتحتم أن تحترم حقـوق امللكيـة الـيت يتمتـع ـا األشـ      
املشردون، وأن يكون هلؤالء املشردين احلق يف العودة الطوعية، اآلمنـة، إىل ديـارهم أو أمـاكن    
إقامتـهم املعتــادة يف أســرع وقـت ممكــن. وجيــب بـذل قصــارى اجلهــود لضـمان وحــدة األســرة     
ومحاية األشخاص الضعفاء، مثـل النسـاء واألطفـال، أثنـاء التشـرد، باإلضـافة إىل يئـة ظـروف         

  ن حيث توفري املأوى والنظافة والصحة والسالمة والتغذية.مرضية م

ابري الـيت قـد حتـد حبكـم الواقـع      وينبغي عـدم إكـراه النسـاء والفتيـات علـى التقيـد بالتـد         - ٣٩
حرية تنقلهن. وينبغي القيام فوراً بوضع حـد للجـوء إىل مجيـع عمليـات احلصـار مـن أجـل         من

وتـوفري إمكانيـة الوصـول     -ية واإلنسانية والتجارية على املستويات املدن -توفري حرية احلركة 
للموظفني الطبيني واللوازم الطبية، على أن يكفل أيضا عدم إغفال السكان اآلخرين احملتـاجني  

ــد    ــارس لتقـ ــذي ميـ ــي الـ ــغط السياسـ ــبب الضـ ــاعدة بسـ ــددة.  إىل املسـ ــاطق حمـ ــة إىل منـ مي املعونـ
العربية السورية وغريهـا إمكانيـة دخـول مجيـع      املتوقع أن تتيح البلدان ااورة للجمهورية ومن

املدنيني الفارين من االضطهاد واحلرب إىل أراضيها، مع إدراك أن التزامات الدول جتاه هـؤالء  
  املشردين تبدأ عند حدود كل منها.

وينبغي اإلفراج فوراً عن أولئك احملتجزين أو املختطفني تعسفاً، والتعامل مع احلـاالت    - ٤٠
لى أسس إنسانية. وينبغي أن يتلقى أولئك احملتجـزون العـاجزون عـن القتـال معاملـة      الضعيفة ع

فـال احملتجـزين، وكـذلك احلاجـة     إنسانية، مع مراعاة االلتـزام احملـدد فيمـا يتعلـق بالنسـاء واألط     
اختاذ تدابري خاصة تطبق علـى اجلهـات الفاعلـة املسـلحة الـيت تسـعى إىل االستسـالم وإلقـاء          إىل

نشقاق. وينبغي للحكومة أن تتيح للوكـاالت اإلنسـانية الدوليـة احملايـدة والرتيهـة،      السالح واال
ــق إىل احملتجــزين        ــوري ودون عوائ ــة الوصــول الف ــة للصــليب األمحــر، إمكاني ــة الدولي ــل جلن مث
واملختطفني ومرافق االحتجاز من أجل رصـد معاملـة احملتجـزين وظـروف احتجـازهم. وجيـب       

ــتعني، بوجــه خــاص، علــى احلكومــة    مــنح مجيــع احملتجــزين حقــوق   ــة هلــم؛ وي اإلنســان الواجب
ــة إنســانية        ــة احملتجــزين معامل ــيت تقضــي مبعامل ــرتاع األخــرى أن تفــي بالتزاماــا ال وأطــراف ال
ــة أو التعــذيب. وجيــب إبالغهــم بأســباب        ــهم مــن أي شــكل مــن أشــكال ســوء املعامل ومحايت

  ملراجعة مشروعية االحتجاز. احتجازهم ومثوهلم على وجه السرعة أمام حمكمة مستقلة

وفيما يتعلق بتجنيد األطفال وزواجهـم وعملـهم، تحـث بقـوة مجيـع اجلهـات الفاعلـة          - ٤١
السورية واإلقليمية والدولية على إـاء ومنـع جتنيـد األطفـال دون الثامنـة عشـرة واسـتخدامهم        

اض االسـتغالل اجلنسـي.   يف الرتاع، سـواء يف األدوار القتاليـة وغـري القتاليـة، مبـا يف ذلـك ألغـر       
ومن األمهية مبكان أن تشمل أي حمادثات للسالم مناقشات خمصصة بشأن تدابري حمـددة ترمـي   
إىل حتقيـــق هـــذا اهلـــدف، بغيـــة التوصـــل إىل التزامـــات تقضـــي مبنـــع األطفـــال مـــن املشـــاركة   
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طفـال  األعمال القتالية أو ربطهم بأطراف الرتاع بسبل أخرى، والتعجيل بإطالق سـراح األ  يف
املرتبطني حاليا بقوات أو مجاعات مسلحة، وضمان وجود اخلـدمات، وتيسـري سـبل احلصـول     
عليها دف إعادة إدماج األطفال يف احلياة املدنية. وينبغي أيضا وضـع حـد للممارسـات الـيت     

شـــكال املـــدفوعات أو التفـــاوض يطلـــب مبوجبـــها أن تكـــون النســـاء والفتيـــات شـــكال مـــن أ 
  هلذا الغرض.يزوجن   أن  أو

ــل      - ٤٢ ــا يف ذلـــك العنـــف اجلنســـي املتصـ ــي واجلنســـاين، مبـ ــالعنف اجلنسـ ــا يتعلـــق بـ وفيمـ
درجـــت يف تقريـــري الســـنوي األخـــري بالرتاعــات، فـــإن مجيـــع أطـــراف الـــرتاع املســلح الـــيت أ  

) جيب أن تكف فـورا عـن اسـتخدام    S/2016/361/Rev.1العنف اجلنسي املتصل بالرتاعات ( عن
العنــف اجلنســي كأســلوب مــن أســاليب احلــرب أو اإلرهــاب. وجيــب علــيهم تقــدمي التزامــات   

مصداقية وعلنية وحمـددة زمنيـا مبكافحـة العنـف اجلنسـي، وتنفيـذ التزامـات حمـددة بشـأن           ذات
ــن       ــس األم ــرار جمل ــا لق ــة وفق ــة يف التجــاوزات املزعوم ــات آني . )٢٠١٠( ١٩٦٠إجــراء حتقيق

ــف اجلنســي واجلنســاين،        ــع العن ــة إىل من ــدابري الرامي ــرتاع الت ــع أطــراف ال وجيــب أن تتخــذ مجي
وتضمن الوصول اآلمن للناجني من العنف إىل اخلدمات املطلوبة، مبا يف ذلك الرعايـة الصـحية   

جتماعي واالقتصادي ودعم سبل كسب العيش، مبا يشمل إتاحـة  والنفسية وإعادة اإلدماج اال
تلك اخلدمات يف األماكن اليت ال توجد فيها. وينبغي أن توضـع أحكـام لصـاحل النسـاء اللـوايت      
ــيت تســتقبل           ــدول األعضــاء ال ــي لل ــن احلــرب. وينبغ ــاال نتيجــة لالغتصــاب يف زم ــنجنب أطف ي

إيــالء اعتبــار خــاص للنــاجني مــن العنــف  أشخاصــا مشــردين مــن اجلمهوريــة العربيــة الســورية  
  اجلنسي واجلنساين يف إجراءاا اخلاصة باللجوء.

وفيمــا يتعلــق بالتهديــد الــذي تشــكله خملفــات احلــرب مــن املتفجــرات، ينبغــي جلميــع     - ٤٣
ــة          ــن بأنشــطة التوعي ــى حنــو آم ــات، وأن تضــطلع عل ــك املخلف ــة تل األطــراف أن تســمح بإزال

الســالمة للمــوظفني العــاملني يف اــال اإلنســاين الــذين يقومــون  باملخــاطر، وتكفــل االحتــرام و
  بأنشطة التطهري.

وبالنظر إىل التحديات املتعلقـة بفقـدان أو عـدم وجـود سـجل مـدين وسـجل ممتلكـات،           - ٤٤
يف ذلك يف حاالت الوالدة يف أماكن التشرد، يلزم بذل جهـود لتشـجيع احلصـول علـى تلـك       مبا

عــد ويف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة مجاعــات املعارضــة املســلحة،       الوثــائق، مبــا يف ذلــك عــن ب   
عدم جترمي األفراد وعدم التمييز ضدهم على أساس السجالت اليت يستطيعون احلصـول   وكذلك
مثــل الوثــائق الصــادرة عــن كيانــات حكوميــة أو الســلطات البديلــة يف املنــاطق الواقعــة    -عليهــا 

وية لتسجيل املواليـد. وينبغـي تيسـري حركـة املـدنيني      خارج سيطرة احلكومة. وينبغي إعطاء األول
ــائق      ــز علــى أســاس نــوع الوث ــائق يف احلــاالت اإلنســانية امللحــة، ودون متيي ــذين ال حيملــون وث ال
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هلم. وإضافة إىل ذلك، ينبغي إنشاء آليات آمنة السترداد املمتلكات لألشخاص العائـدين   املتاحة
  ف إطالق النار والذين جيدون بيوم حمتلة.إىل املناطق اليت تطبق فيها اتفاقات وق

وفيما يتعلق مبسائل املساءلة عن اجلرائم اليت تنطوي علـى انتـهاكات للقـانون الـدويل،       - ٤٥
جيب على مجيع أطـراف الـرتاع التقيـد بالتزامهـا بـالتحقيق، وحماكمـة أي أفـراد حتـت قيـادم،          

نون الـدويل. وينبغـي جلميـع أطــراف    عنـد االقتضـاء، علـى االشـتباه يف حـدوث انتـهاكات للقـا       
الرتاع أن تتذكر أا تتقاسم املسؤولية عن االمتثال اللتزاماا مبوجب القانون الدويل. وإضـافة  
إىل ذلك، فاجلميع مدعوون إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل توثيق األعمال القتالية، مبـا يف ذلـك   

وجلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة   التعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان 
باجلمهوريــة العربيــة الســورية واآلليــة الدوليــة احملايــدة واملســتقلة للمســاعدة يف التحقيــق بشــأن   

وجـــب القـــانون الـــدويل املرتكبـــة    األشـــخاص املســـؤولني عـــن اجلـــرائم األشـــد خطـــورة مب     
  قضائيا.ومالحقتهم  ٢٠١١اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس   يف
    

  االستنتاجات  - رابعا   
يف خضــم قلـق شـديد يف أوســاط الـدول األعضـاء إزاء احلالــة      ٧١/١٣٠اتخـذ القـرار     - ٤٦

يف اجلمهورية العربية السـورية وعلـى خلفيـة تكثيـف العمليـات السـتعادة شـرق حلـب. وبعـد          
انقسامات مطولة بشأن مسائل تتصل بالرتاع، شـهد اجلـزء األخـري مـن كـانون األول/ديسـمرب       

ــا يتضــ       ــن، كم ــس األم ــن جتــدد الوحــدة يف جمل ــة م ــرارات   حلظــة هام ــن اختــاذ الق  ٢٣٢٨ح م
ة باإلمجـــاع. ومثـــة أمـــل يف إمكانيـــة زيـــاد  )٢٠١٦( ٢٣٣٦ و )٢٠١٦( ٢٣٣٢ و )٢٠١٦(

توســيع نطــاق هــذه الوحــدة وتعميقهــا، يف جملــس األمــن ويف املنطقــة علــى حــد ســواء، خــالل  
  الفترة املقبلة.

ــا، يف     - ٤٧ ــاد الروســــي ومجهوريــــة تركيــ ــانون  ٢٩وجيــــدر الترحيــــب بــــإعالن االحتــ كــ
األول/ديسمرب، التوصل إىل اتفاق بشأن وقف األعمال العدائية على نطاق البلد بـني احلكومـة   

 وقــــف شــــامل لألعمــــال العدائيــــة ملعارضــــة املســــلحة. وال يــــزال التوصــــل إىلومجاعــــات ا
  .)٢٠١٥( ٢٢٥٤الزاوية لإلطار احملدد يف قرار جملس األمن   حجر

الــرتاع بيــد أنــه ال يــزال يســاور األمــم املتحــدة القلــق إزاء التقــارير الــيت تفيــد باســتمرار    - ٤٨
املسلح. ويعد تقيد مجيع األطراف التام باتفاق وقف إطالق النار أمرا بالغ األمهيـة إلنقـاذ أرواح   

لــدول األعضــاء الــيت هلــا تــأثري املــدنيني وتيســري إيصــال املســاعدات اإلنســانية. وينبغــي، مــن مث، ل
  اء القتال.أطراف الرتاع أن تبذل مساعيها احلميدة من أجل كفالة احترام االتفاق وإ على
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ــورية     - ٤٩ ــاة املســـتمرة للشـــعب يف اجلمهوريـــة العربيـــة السـ ــاء الـــرتاع واملعانـ وال ميكـــن إـ
سياسي. ويلـزم حتقيـق طفـرة يف املسـاعي الدبلوماسـية. وقـد أسـفر االجتمـاع يف أسـتانا           حبل إال

ثيـة ملراقبـة   اإلسالمية) وتركيا على إنشاء آليـة ثال  -عن موافقة االحتاد الروسي وإيران (مجهورية 
إطـالق النـار    أولويتنا املباشرة يف تعزيز وقف وقف إطالق النار وكفالة االمتثال التام له. وتتمثل

نشــاء  وإنقــاذ أرواح الســوريني، وتقــف األمــم املتحــدة علــى أهبــة االســتعداد للمســاعدة يف إ        
داعمـة السـتئناف   اآللية. وتركيز االجتماع على وقف إطالق النار سيساعد على يئة بيئـة   هذه

املفاوضات فيمـا بـني األطـراف السـورية يف جنيـف حتـت رعايـة األمـم املتحـدة. وحتـتفظ األمـم            
املتحدة بزمام املبادرة يف عمليـة الوسـاطة، مثلمـا أكـده مـن جديـد مجيـع املشـاركني يف اجتمـاع          

هـم احلفـاظ   أستانا، وعلى النحو الذي أصدر جملس األمن تكليفا به يف قراراته. وسـيكون مـن امل  
يتـأتى احلـل املسـتدام الوحيــد     د ضــمان إجـراء مفاوضـات جمديـة. ولــن   علـى هـذا الوضـوح بقصـ    

ــية   إال ــإجراء عمليــــة سياســ ــتنادا إىل    بــ ــادة ســــورية اســ ــف املــــؤرخ    جامعــــة بقيــ بيــــان جنيــ
، وكـرره  )٢٠١٣( ٢١١٨، على النحو الـذي أيـده الـس يف قـراره     ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠

ــه  ــا)٢٠١٦( ٢٣٣٦ و )٢٠١٦( ٢٢٦٨و  )٢٠١٥( ٢٢٥٤يف قرارات ت ذات الصــلة ، والبيان
  .الصادرة عن الفريق الدويل لدعم اجلمهورية العربية السورية

ولن تدخر األمم املتحدة جهدا ملساعدة السوريني يف حتديـد مسـار، حيظـى بـدعم دويل       - ٥٠
ــدما حنــ      ــة املفاوضــات واملضــي ق ــي،   موحــد، للوصــول إىل طاول ــة نظــام سياســي دميقراط و إقام

ص إىل ســوريا، بالتشــاور الوثيــق للجميــع. وينشــط مبعــوثي اخلــاحتقيــق املســاواة يف احلقــوق  مـع 
وكيل األمني العام للشؤون السياسية، ومبشاركة األمني العام ودعمه الشخصيني، يف اإلعداد  مع

. ونظرا ألن طاقاتنا تتركز اآلن ٢٠١٧لالجتماع املقبل يف جنيف، املقرر عقده يف شباط/فرباير 
السـورية، فمـن املتوقـع أن يبـذل االحتـاد الروسـي وتركيـا،        على عقـد مفاوضـات بـني األطـراف     

بصــفتهما الــدولتان الضــامنتان لوقــف إطــالق النــار القــائم، وكــذلك أعضــاء آخــرون يف اتمــع  
الدويل، مبا يف ذلك يف املنطقة، قصـارى اجلهـود مـن أجـل حـث أطـراف الـرتاع علـى املشـاركة          

على نتائج شاملة ومستدامة إلاء الرتاع ويئـة  بصورة بناءة وصادقة من أجل التعجيل باالتفاق 
  انتقال سياسي حقيقي ال رجعة فيه.اجلمهورية العربية السورية للمضي على طريق 

وال يزال املدنيون األبرياء، مبن فيهم النساء واألطفال، هم الضحايا الرئيسـيني لدوامـة     - ٥١
ــيت طــال     ــالعنف ال ــرتاع واإلرهــاب والتطــرف املصــحوب ب ــة  أمــال ــوفري احلماي دها. ويتطلــب ت

استجابة عاجلة وأكثر تضافرا من جملس األمن واتمع الدويل األوسـع نطاقـا. وقـد أسـهم      هلم
االفتقــار إىل حــل مســتدام للــرتاع يف انتشــار اإلرهــاب والتطــرف املصــحوب بــالعنف، داخــل    

رية األخــرية، اجلمهوريــة العربيــة الســورية ويف مجيــع أحنــاء املنطقــة. ورغــم النجاحــات العســك   
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ســـالمية وتنظـــيم القاعـــدة تســـيطر  تـــزال اجلماعـــات اإلرهابيـــة املتصـــلة بتنظـــيم الدولـــة اإل  ال
األراضي واملـوارد واملراكـز السـكانية، ممـا يقـوض األمـن واالسـتقرار السـوريني. وعـالوة           على

ذين على ذلك، ال يزال يشكل وجود املقاتلني اإلرهـابيني األجانـب مـن مجيـع أحنـاء العـامل، الـ       
علــى املــدنيني الســوريني، ولكــن  هلــم مصــلحة يف حــل الــرتاع، خطــرا جــديا لــيس فقــط    لــيس
رهــاب مكافحــة فعالــة وحــدة العمــل النــاس يف بلــدام وخارجهــا. وتتطلــب مكافحــة اإل علـى 
يتطلـــب التصـــدي هلـــذه اآلفـــة     جانـــب اتمـــع الـــدويل بأســـره. وإضـــافة إىل ذلـــك،        مـــن
 األسباب اجلذرية لألزمـة والتطلعـات املشـروعة للشـعب     مستدام تسوية سياسية تعاجل حنو على

  السوري، مقترنة بتدابري فعالة للمساءلة.

وقــد أثــار التــدهور يف احتــرام القــانون الــدويل فيمــا يتعلــق حبمايــة املــدنيني، مــع تزايــد    - ٥٢
ى االنتهاكات الصارخة، يف أثنـاء الـرتاع، قلقـا بالغـا لـدى األمـم املتحـدة، ولـدى العـامل، ولـد          

األمني العام نفسه. وقد ارتكب االنتهاكات العديـد مـن األطـراف، ولكـن ال يوجـد مـن فعـل        
ذلــك أكثــر مــن احلكومــة نفســها. وقــد أفيــد بــأن احلكومــة وحلفاءهــا اســتهدفوا املستشــفيات   

لشــرب وخمزونــات األغذيــة وغريهــا  ومرافــق االســتجابة حلــاالت الطــوارئ وموظفيهــا وميــاه ا 
واعــد الدوليــة للتناســب يف كــثري  ملدنيــة، وذلــك يف انتــهاك واضــح للق اهلياكــل األساســية ا مــن
األحيان. وقد كـان اسـتخدام الـذخائر العنقوديـة والـذخائر الفوسـفورية احلارقـة والرباميـل          من

املتفجرة والقنابل اخلارقة للتحصينات واألسلحة الكيميائية يف املناطق املدنية املكتظـة بالسـكان   
ق ــا تفيــد بــأن آالف األشــخاص    ديث. وهنــاك تقــارير موثــو  غــري مســبوق يف العصــر احلــ   

االحتجاز دون مراعاة لألصول القانونية، يف ظروف غري مقبولة، مع خضـوعهم للتعـذيب    قيد
علــى نطــاق واســع. وجيــب كفالــة وضــع آليــات رصــد ملنــع حــدوث املزيــد مــن االنتــهاكات     

ع مـرتكيب  يل بأسـره التحقيـق مـ   واالحتجاز التعسفي وحاالت االختفاء. وينبغي للمجتمع الـدو 
  هذه الفظائع ومساءلتهم.

مــع املــدين إىل التعــاون الكامــل  وتــدعى الــدول األعضــاء ومجيــع أطــراف الــرتاع وات    - ٥٣
تحقيـــق بشــأن األشـــخاص املســـؤولني  اآلليـــة الدوليــة احملايـــدة واملســـتقلة للمســاعدة يف ال   مــع 
 اجلمهوريــة العربيــة الســورية رتكبــة يفاجلــرائم األشــد خطــورة مبوجــب القــانون الــدويل امل عــن
ومالحقتهم قضائيا وجلنة التحقيق الدولية املسـتقلة املعنيـة باجلمهوريـة     ٢٠١١آذار/مارس  منذ

ــدمها علــى وجــه        ــه علــى حنــو فعــال، وتزوي ــهما بواليت ــة الســورية، كــي يضــطلع كــل من العربي
أخـرى مـن املسـاعدة    اخلصوص بكل ما قد يكون حبوزم من معلومات ووثـائق وأي أشـكال   

  املتصلة بواليتيهما. وهذا الدعم ضروري لكي تبدأ اآللية عملها على حنو كامل.
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سادســـة مـــن ســـنوات احلـــرب والـــدمار ومـــع اقتـــراب الســـوريني مـــن ايـــة الســـنة ال  - ٥٤
أراضيهم، فمن األمهية مبكان أن تضاعف اجلهود ملساعدم على إاء سـفك الـدماء ويئـة     يف

ع العمـل صـوب مسـاعدة السـوريني     مـن أجـل إعـادة بنـاء حيـام وسـالمهم. ومـ        أفق مسـتدام 
وضع مبادرات حامسة وتنفيذها على الصعيد الوطين بصـورة مشـتركة فيمـا يتعلـق بوقـف       على

العنف واالنتقال السياسي والتعمري، فمـن امللـح بـنفس القـدر مسـاعدم علـى معاجلـة شـواغل         
  ل تؤثر عليهم يف حيام اليومية.ال تزا احلماية املتعددة اليت ظهرت واليت

ومثة أمل يف أن تـدرس اجلهـات الفاعلـة السـورية واإلقليميـة والدوليـة التوصـيات بشـأن           - ٥٥
السبل والوسائل الكفيلة حبماية املدنيني، اليت ترد يف هذا التقرير بناء على طلـب اجلمعيـة العامـة،    

األكثر إحلاحا هو أنـه جيـب بـذل جهـود متضـافرة      وتراعيها دف اختاذ إجراءات فورية. واألمر 
لإلصرار على متسك أطـراف الـرتاع بقواعـد القـانون الـدويل اإلنسـاين والقـانون الـدويل حلقـوق          

  اإلنسان، مبا يف ذلك وضع حد الستعمال احلصار واألسلحة العشوائية يف املناطق املدنية.

لســـالم واألمـــن إثـــارة للجـــزع ات اوجتســـد اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية أكثـــر أزمـــ  - ٥٦
ــراهن، الــذي تتســم نتائجــه وانعكاســاته خبطــورة شــديدة بالنســبة للبلــد واملنطقــة      يف العصــر ال

والساحة الدولية األوسع نطاقا. واألمني العام ملتزم بالتصدي هلذا الرتاع املدمر بعزم وبصـورة  
ا مـن اإلسـهام يف إجيـاد    بناءة ومبتكرة، وهو على استعداد لالخنراط بأي أسلوب ميكّنه شخصـي 

حل دائم لألزمة. ولن يتسنى إـاء املعانـاة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، وحتقيـق االسـتقرار        
واإلعمار يف البلد، إال عن طريق التوصل إىل حل سياسي مستدام حيظـى بـدعم واسـع النطـاق     

  .فيما بني أفراد الشعب السوري واتمع الدويل
 


