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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون 

 2021آذار/مارس  24 -شباط/فبراير  22
 من جدول األعمال 4البند  

 حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

 2021آذار/مارس  24قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في   

 حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية -46/22 

 إن مجلس حقوق اإلنسان، 
 بمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصده، إذ يسترشد 

 قراراته السابقة المتعلقة بالجمهورية العربية السورية، وإذ يؤكد من جديد 

  التزامه القوي باالحترام الكامل لسايادة الجمهورية العربية الساورية واقاتقالها وإذ يؤكد من جديد أيضاا   
 ووحدتها وقامة أراضيها،

ع االنتفاضاااااة على اندال  2021من مرور عشااااار قااااانوام فس آذار/مارس   وإذ يعرب عن اقاااااتيا ه 
الساااااالمية وقمعها الوحشااااااس الشي أدل إلى نشااااااوب النزاع فس الجمهورية العربية السااااااورية، والشي كان له أ ر 
مدمر على المدنيين ، بما فس ذلك بساااابن االنتهاوام والتجاواام الجساااايمة للقانون الدولس لحقوق اإلنسااااان 

ضحية فس صفوف المدنيين،    500 000ثر من  وانتهاوام القانون الدولس اإلنسانس، مما أقفر عن وقوع أو
وإذ يحااج جميا األاراف على تنفيااش وقم كاااماال وفوري إلااق النااار فس جميا أنحاااا الجمهوريااة العربيااة 
الساااااورية يجري تحي رعاية األمم المتحدة، وعلى الديول فس العملية الساااااياقاااااية التس تقود ا األمم المتحدة 

 نزاع،من أجل التوصل إلى نهاية قلمية لل

الحالة الخطيرة لحقوق اإلنسااااااااان فس جميا أنحاا الجمهورية العربية السااااااااورية، ويطالن   وإذ يدين 
بأن تفس الساالطام السااورية بمسااؤوليتها عن حماية السااوريين وعن احترام حقوق اإلنسااان لجميا األشااخا   

 الخاضعين لواليتها وحماية  شه الحقوق وإعمالها،

( 2019)2474ن الدولس المنطبق، وتماشااايا  ما قرار مجلس األمن أنه، بموجن القانو  وإذ ياحظ 
، تتحمل األاراف فس النزاع المساااالم المسااااؤولية الر يسااااية عن اتخاذ جميا 2019حزيران/يونيه   11المؤرخ 

التدابير الممكنة لتحديد مصااير األشااخا  المفقودين نتيجة األعمال العدا ية، وإقامة قنوام ما مة تتيم التجاوب  
النزاع   أن المجلس دعا فس القرار نفسااااااه أاراف ا  لتواصاااااال ما األقاااااار بشااااااأن عملية البحج، وإذ ياحظ أيضاااااا وا 

 المسلم إلى اتخاذ يطوام لمنا فقدان األشخا  نتيجة للنزاع المسلم،
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إلى بيانام األمين العام ومفوضاة األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان التس جاا فيها  وإذ يشاير 
 أن تكون جرا م ضد اإلنسانية وجرا م حرب قد ارُتكبي فس الجمهورية العربية السورية، أن من المرجم

  إااا االقااتنتاجام التس يلصااي إليها لجنة التحقيق الدولية المسااتقلة المعنية  وإذ يعرب عن أشااد قلقه  
مه لوالية لجنة  ، وإذ يعرب عن دع( 1) بالجمهورية العربية السااااورية، بما فيها تلك الواردة فس أحدا تقارير لها

 التحقيق وعن اقتيا ه من عدم تعاون السلطام السورية معها،

  بأ مية إدراج وجهام نظر الضحايا ومطالبهم المتعلقة بالحقيقة والعدالة فس جهود المجتما  وإذ يسّلم  
 الدولس فس الجمهورية العربية السورية،

فس التحقيق والماحقة القضا ية لألشخا  بعمل اآللية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة   وإذ يرحن 
عن الجرا م األشااااد يطورة وفق تصاااانين القانون الدولس المرتكبة فس الجمهورية العربية السااااورية    المساااؤولين 

 ، وإذ يشير بتقدير إلى عمل مجلس التحقيق التابا لألمم المتحدة،( 2) 2011منش آذار/مارس 

قاانوام على االنتفاضااة   10صااادف مرور ي   2021ألن آذار/مارس    يعرب عن بالغ القلق -1 
وقمعها الوحشاااااااس الشي أدل إلى النزاع فس الجمهورية العربية الساااااااورية، وألن النزاع اتسااااااام بحدوا    السااااااالمية 

أنماط  ابتة من االنتهاوام والتجاواام الجساااااايمة للقانون الدولس لحقوق اإلنسااااااان وانتهاوام القانون الدولس 
مين العام ومفوضاااة األمم المتحدة الساااامية لحقوق اإلنساااان التس جاا فيها اإلنساااانس، ويشاااير إلى بيانام األ

أن من المرجم أن تكون جرا م ضاد اإلنساانية وجرا م حرب قد ارُتكبي فس الجمهورية العربية الساورية، وإلى 
ة السااورية االقااتنتاجام األييرة التس يلصااي إليها لجنة التحقيق الدولية المسااتقلة المعنية بالجمهورية العربي 

من المرجم أن تشاكل جرا م ضاد اإلنساانية وجرا م حرب   التس تفيد بأن االنتهاوام والتجاواام شاملي أفعاال  
 وجرا م دولية أيرل، بما فس ذلك اإلبادة الجماعية؛

جميا االنتهاوام والتجاواام والحالة الرا نة لحقوق اإلنسان، ويطالن جميا  يدين بشدة -2 
  لفوري اللتزامام كل منها بموجن القانون الدولس اإلنسااااانس والقانون الدولس لحقوق اإلنسااااان، األاراف باالمتثال ا 

 ويشدد على ضرورة ضمان محاقبة جميا المسؤولين عن  شه االنتهاوام والتجاواام؛

 مليون شاخ  بعد عشار قانوام   11,5ألن النزاع قد شاّرد أوثر من   يعرب عن بالغ القلق  - 3 
 مثل أوثر من نصم قكان الجمهورية العربية السورية قبل النزاع؛من اندالعه، و و ما ي 

  دعوة األمين العام إلى وقم شاااامل إلااق النار، ودعوة المبعوا الخا  لألمين  يكرر -4 
العام إلى قاااوريا إلى وقم كامل وفوري إلااق النار فس جميا أنحاا الجمهورية العربية الساااورية، والتوصاااية 

تحقيق مؤيرا  باالوقم الفوري والادا م إلااق الناار، من أجال إتااحاة المجاال للمفااوضااااااااااااااام التس قادمتهاا لجناة ال 
تقود ا قوريا والقتعادة حقوق اإلنسان، ويحج جميا أاراف النزاع على توجيه الجهود من أجل تفعيل التس 

 لوضااا فس منطقة وقم إااق النار  شا، ويحيط علما  فس  شا الصاادد بالبروتوكول اإلضااافس لمشكرة اقااتقرار ا 
 ؛( 3) 2020آذار/مارس  5تخفين التوتر فس إدلن، التس وقعها االتحاد الروقس وتركيا فس 

الجهود التس يبشلها المبعوا الخا  بغية إحراا تقدم فس العملية الساااااااياقاااااااية   يؤيد بقوة -5 
 انون األول/ كااا   18( المؤرخ  2015) 2254وإحراا مزياااد من التقااادم فس الجوانااان الواردة فس قرار مجلس األمن  

بالدقااااااتور الجديد، بمشاااااااركة جميا السااااااوريين   ، بما فس ذلك إجراا انتخابام حرة ونزيهة، عما  2015ديساااااامبر 
المؤ لين للمشااااركة، بمن فيهم الشين يويشاااون فس الشاااتام، ويحج جميا األاراف، وال قااايما السااالطام الساااورية،  

__________ 

(1) A/HRC/46/54 وA/HRC/46/55 . 
(2) A/75/743. 
(3) S/2020/187ق. ، المرف 
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لجميا ا  بعوا الخا  ومكتبه فس جنين، وفقعلى المشاااركة بصااورة  ادفة فس  شه العملية تحي رعاية الم
(، ويعرب عن أقاااااافه الشااااااديد فس  شا الصاااااادد ألن االجتماعام  2015)2254عناصاااااار قرار مجلس األمن 

كاني فرصااة ضااا عة إلحراا تقدم، ويؤكد على ضاارورة أن تكون  نا   ا   التس عقدتها اللجنة الدقااتورية مؤير 
وفس مقدمتها السااالطام الساااورية، لضااامان حسااان قاااير  مشااااركة ذام مصااادا ية من جانن جميا األاراف،  

ومفاده أن النزاع قد يهبط إلى مساااتويام ا   أعمال اللجنة، ويشاااير إلى التعليق الشي قدمته لجنة التحقيق مؤير 
جديدة من الاإنسااااااانية إذا لم تتخش إجرااام فورية متضااااااافرة إلرقاااااااا وقم دا م إلااق النار ودعم عملية 

 ا مة على حسن النوايا؛قام بقيادة قورية ق

 بالعمل والدور الهام الشي اضااااطلعي به لجنة التحقيق، التس أنشااااأ ا مجلس حقوق   يرحن  -6 
، فس دعم جهود المسااااالة األقااااقاااية  2011آب/أغساااطس    23، الصاااادر فس 17/1-اإلنساااان فس قراره د إ

لحقوق اإلنسااااااااااااااااان مناااش عن اريق التحقيق فس جميا االنتهااااواااام والتجااااواام المزعوماااة للقاااانون الااادولس  
  فس الجمهورية العربية السااااااورية، من أجل إ بام الوقا ا والمابسااااااام، ولدعم الجهود المبشولة   2011آذار/مارس  

  لضاامان تحديد  وية جميا مرتكبس التجاواام واالنتهاوام ومحاقاابتهم، بمن فيهم من يحتمل أن يكونوا مسااؤولين 
تتعاون الساااااالطام السااااااورية تعاونا  تاما  ما مجلس حقوق    عن ارتكاب جرا م ضااااااد اإلنسااااااانية، ويطالن بأن

  اإلنساان وما لجنة التحقيق بالسامال لها بالوصاول على نحو فوري وكامل وغير مقّيد إلى جميا أنحاا الجمهورية 
 العربية السورية، ويحج جميا الدول على التعاون ما اللجنة فس االضطاع بواليتها؛

عمليام وآليام مناقابة لتحقيق العدالة والمصاالحة وكشام  أ مية إنشااا   يؤكد من جديد -7 
الحقيقة والمسااااااالة عن انتهاوام وتجاواام القانون الدولس لحقوق اإلنساااااان وانتهاوام القانون الدولس اإلنساااااانس،  
ولجبر الضااارر وتوفير قااابل االنتصااااف الفعالة للضاااحايا والناجين، وأ مية الدور األقااااقاااس الشي يمكن أن تؤديه  

م المساااااالة والعدالة االنتقالية، بالمشاااااركة الهادفة من جانن الضااااحايا، فس أي جهد يرمس إلى التوصاااال إلى آليا 
بالجهود الكبيرة التس تبشلها لجنة التحقيق واآللية الدولية  ا  حل مسااااااااتدام وشااااااااامل للجميا وقاااااااالمس، ويرحن أيضاااااااا 

خا  المسااااؤولين عن الجرا م األشااااد يطورة  المحايدة المسااااتقلة للمساااااعدة فس التحقيق والماحقة القضااااا ية لألشاااا 
، ما اإلشااااارة فس  2011آذار/مارس   وفق تصاااانين القانون الدولس المرتكبة فس الجمهورية العربية السااااورية منش 

 الوقي نفسه إلى الدور الهام الشي يمكن أن تضطلا به المحكمة الجنا ية الدولية فس  شا الصدد؛

من أجل التحقيق فس األعمال المرتكبة فس الجمهورية بالجهود التس تبشلها الدول    يرحن -8 
العربية الساااورية وماحقة الجناة فس الجرا م المشااامولة بواليتها التس ارتكبي فس الجمهورية العربية الساااورية، 
حسان االقتضااا، ويشاجعها على مواصالة ذلك وعلى تبادل المعلومام ذام الصالة بيما بين الدول، وكشلك 

  لتشاااااااريعاتها الوانية والقانون الدولس، ا   ذام الصااااااالة مثل اآللية الدولية المحايدة والمساااااااتقلة، وفق  ما آليام العدالة 
 على النظر فس القيام بشلك؛ا  ويشجا قا ر الدول أيض

، بيمااا يتعلق بجميا انتهاااوااام حقوق اإلنساااااااااااااااان وتجاااواام وانتهاااوااام القااانون  ياحظ -9 
ين أ ر وارق تعرض الضاااحايا لانتهاوام والتجاواام تبعا  لنوع الدولس اإلنساااانس على مدار فترة النزاع، تبا

الجنس والعمر وحالة اإلعاقة والمهنة والمعتقدام الدينية واالنتماا للجماعام الدينية والعر ية وغير ذلك من 
 الظروف والخصا  ، والتأ ير المركن الشي يخلفه التعرض النتهاوام و/أو تجاواام متعددة؛

المساؤوليام وااللتزامام الواجبة التطبيق الواقعة على عاتق جميا األاراف    تأويد  يكرر -10 
  بموجن القانون الدولس لحقوق اإلنساااان وااللتزامام بموجن القانون الدولس اإلنساااانس، ويطالن جميا األاراف 

،  الساوريين  بالوفاا بها، ويسالط الضاوا على المساؤولية الر يساية للسالطام الساورية عن حماية الساكان المدنيين 
  وااللتزام الواقا على الجمهورية العربية الساورية باحترام حقوق اإلنساان لجميا األفراد الموجودين دايل أراضايها
  والخاضاعين لواليتها القضاا ية وحماية  شه الحقوق وإعمالها، ويعرب عن أقافه لعدم تحقق ذلك، ويبدي قلقه بوجه 

 هجية والرمزية التس تميز الحالة فس الجمهورية العربية السورية؛ يا  إااا بعض االنتهاوام والتجاواام المن 
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فس  شا الصاااااادد ألن السااااااكان المدنيين ال يزالون يتحملون واأة    يعرب عن بالغ أقاااااافه -11 
عن المرافق التس ال غنى عنها لبقا هم، لهجمام متعمدة وعشاوا ية،    النزاع، وألن المدنيين يتعرضاون، فضاا  

أقاالحة وذيا ر محظورة، وال قاايما من جانن النظام وحلفا ه من الدول وغير الدول، بما فس ذلك باقااتخدام 
ويعرب عن بالغ القلق إااا عدد اإلصاااااابام فس صااااافوف المدنيين، بمن فيهم الشين قتلوا أو شاااااو وا بسااااابن 
القلق  األلغام األرضااااية والمتفجرام من مخلفام الحرب واألجهزة المتفجرة اليدوية الصاااانا، وياحظ ما بالغ  
 فس  شا الصدد النتا ج التس توصلي إليها لجنة التحقيق بيما يتعلق بارتكاب جرا م حرب وجرا م ضد اإلنسانية؛ 

اقااااتمرار اللجوا إلى االحتجاا التعساااافس والتعشين وقااااوا المعاملة، بما فس   يدين بشاااادة -12 
  طوعس، واإلعدامام بإجرااام ذلك عن اريق العنم الجنساااااس والعنم الجنساااااانس، وااليتفاا القساااااري أو غير ال 

  موجزة، و س ممارقاااام الحظي لجنة التحقيق مؤيرا  أنها تحدا بصاااورة متساااقة، وال قااايما من جانن السااالطام 
 السورية، وكشلك من جانن أاراف أيرل فس النزاع؛

تعرض عشاارام اآلالف من األشااخا  للقتل أ ناا احتجاا م من ق بل   يدين بشاادة أيضااا   -13 
  ام االغتصاااااب والعنم الجنسااااس فس مراوز االحتجاا، بما فس ذلك ضااااد األافال، كأداة للمعا بة النظام، واقااااتخد 

  واإلذالل وبج الخوف، ويشاير ما بالغ القلق إلى أن لجنة التحقيق قد يلصاي إلى وجود أقاباب معقولة لاعتقاد 
ن، وفقا  لسااياقااة  بأن الساالطام السااورية شااني  جمام بصااورة منهجية وواقااعة النطاق ضااد السااكان المدنيي 

راقااااخة، تشاااامل ارتكاب جرا م ضااااد اإلنسااااانية تتمثل فس القتل واإلبادة والسااااجن وااليتفاا القسااااري والعنم 
الجنسااااس والجنسااااانس والتعشين وغير ذلك من األفعال الاإنسااااانية، ويشااااير أيضااااا  ما بالغ القلق إلى النتا ج  

بشاأن ما يسامى تنظيم الدولة اإلقاامية فس العراق  األييرة التس يلصاي إليها لجنة التحقيق فس  شا الصادد  
 والشام )داعش( و يئة تحرير الشام؛

جميا األاراف على الكم فورا  عن ممارقة التعشين وغيره من ضروب المعاملة   يحج -14 
أو العقوبة القاقاااية أو الاإنساااانية أو المهينة، بما فس ذلك العنم الجنساااس والجنساااانس، وال قااايما فس أماون 

الحتجاا، ووقم جميا أشاااااااكال االحتجاا ما منا االتصاااااااال، واإلفراج عن جميا األشاااااااخا  المحتجزين ا
(، للبحاااج عن 2019)2474لقرار مجلس األمن  ا   وفقااا   ا ،واتخااااذ جميا التااادابير الممكناااة عمليااا   ا ،تعساااااااااااااافااا 

لة ما المحتجزين و/أو المفقودين أو المختفين والكشااااام عن مصاااااا ر م، وأن تنشاااااا كشلك قناة اتصاااااال فعا
األقاار لضاامان تلبية احتياجاتها القانونية واالقتصااادية والنفسااية بصااورة ما مة، كما يحج جميا األاراف،  
وال قاااااااايما الساااااااالطام السااااااااورية، على أن تمنم  يئام الرصااااااااد الدولية والخدمام الطبية المناقاااااااابة إمكانية 

حتجاا، بما فس ذلك جميا المرافق  الوصااول الفوري، من دون قيود ال مبرر لها، إلى المحتجزين ومرافق اال
العسااكرية السااورية المشااار إليها فس تقارير لجنة التحقيق، ويساالط الضااوا على التوصاايام األييرة الصااادرة  

 عن لجنة التحقيق فس  شا الصدد؛

ألن عشااااارام اآلالف من الضاااااحايا الشين تعرضاااااوا لاعتقال   يعرب عن أقااااافه الشاااااديد -15 
اليتفاا القسااااااااااري من ق بل النظام، وبأعداد أقل من ق بل ما يساااااااااامى الدولة  التعساااااااااافس ما منا االتصااااااااااال وا

اإلقاااامية فس العراق والشاااام )داعش( و يئة تحرير الشاااام، ال يزال مصاااير م مجهوال  بعد مرور حوالس عقد 
من الزمان على اندالع النزاع، وعلى الرغم من األدلة التس تظهر أن النظام على علم بمصااااااااااااير معظم من 

إاالة معاناة مئام اآلالف من أقااار األشاااخا  المختفين   ا  قلهم، فإنه يواصااال حجن المعلومام، متعمداعت 
قسارا ، ويسالط الضاوا على توصايام لجنة التحقيق بشاأن المسااالة وتوفير الدعم للضاحايا والناجين وأقار م، 

 بما فس ذلك الدعم النفسس واالجتماعس وتحديد مصير المفقودين والمختفين؛

إااا األامة اإلنسااانية المسااتمرة فس الجمهورية العربية السااورية، التس  يعرب عن اقااتيا ه -16 
  (، وحجز أو إعاقة وصااااول المساااااعدام 19- تفاقمي مخاار ا أوثر بساااابن جا حة مرض فيروس كورونا )ووفيد 

  ذلك قاامة متكررة   اإلنسااانية المنقشة للحياة من ق بل الساالطام السااورية، وياصااة فس المنااق المسااتعادة، وقد شااكل 
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من قاااامام النزاع السااااوري، ويطالن جميا األاراف بتحمل مسااااؤولياتها والتزاماتها الواجبة التطبيق بموجن  
القانون الدولس لحقوق اإلنسااااان والقانون الدولس اإلنسااااانس، ويطالن بأن تيساااار الساااالطام السااااورية وحلفا  ا  

 كاما  ومناقااااان التوقيي وفوريا  وآمنا  ودون من الدول وغير الدول وصاااااول المسااااااعدام اإلنساااااانية وصاااااوال  
عوا ق، ويطالن بأن تمتنا جميا األاراف األيرل فس النزاع عن عرقلة ذلك الوصااااااااول، وياحظ أن شاااااااادة  
الحالة اإلنسااااااانية تتطلن اقااااااتخدام جميا ارا ق المعونة، ويدعو إلى مواصاااااالة تقديم الدعم اإلنسااااااانس عبر 

  ، بماا فس ذلاك التوقاااااااااااااا فس العادد والنطااق الجغرافس لنقااط العبور المعتمادة 2021الحادود إلى ماا بعاد تموا/يولياه  
ودون عوا ق لتقديم  شه المساعدة، ويكرر التأويد على ضرورة الوصول عبر الخطوط بصورة فورية وقريعة 
إلنسااانية فس  ا  ومسااتدامة، للحيلولة دون اقااتمرار المعاناة ووقوع الخسااا ر فس األروال، ويدعو إلى احترام المبادئ 

 جميا أنحاا الجمهورية العربية السورية؛

فرض الحصااار، الشي أدل إلى نق  فس الضااروريام مثل الغشاا والماا والدواا،   يدين -17 
 ويشّكر بأن القانون الدولس اإلنسااانس يحظر تجويا المدنيين كأقاالوب من أقااالين الحرب، ويحظر على األاراف 

 لبقاا الساااااااااااكان المدنيين أو تدمير ا أو إاالتها أو تعطيلها، وفس  شا الصااااااااااادد  مهاجمة المرافق التس ال غنى عنها 
يطالن جميا أاراف النزاع بالكم عن أي اقاااااتخدام لهشه األقاااااالين، بما فس ذلك االنقطاعام المتكررة فس  

 توايا المياه والكهرباا؛ يدمام

اقاااتهداف العاملين فس المجال اإلنساااانس واألشاااخا  الشين يؤدون واجبام ا  يدين أيضااا  -18 
ابية، ووقاا ل نقلهم ومعداتهم والمساتشافيام وغير ا من المرافق الطبية، الشي كان قامة متكررة من قامام  

بشان   تشافيام والويادام النزاع، بما فس ذلك النمط البغيض المتمثل فس  يام القوام الموالية للنظام باقاتهداف المسا 
   جمام ال تزال تحرم المدنيين من الحصااول على الرعاية الصااحية، والتس يلصااي لجنة التحقيق إلى أنها تشااكل 
جرا م حرب، ويطاالان جميا أاراف النزاع بااالمتثاال التاام اللتزامااتهاا بموجان القاانون الادولس، بماا فس ذلاك 

ن واجبام ابية، ووقاا ل نقلهم ومعداتهم، والمساتشافيام ضامان احترام وحماية جميا األشاخا  الشين يؤدو 
 وجميا المرافق الطبية األيرل؛

إااا األ ر الفوري والطويل األجل لهشه الهجمام على السااااكان المدنيين   يعرب عن قلقه -19 
س ونظم الرعاية الصااااحية، بما فس ذلك تقديم المساااااعدة المنقشة للحياة، وكشلك الصااااحة العقلية والدعم النفساااا 

  ( 2016) 2286األمن   ، ويحيط علما  بقرار مجلس 19- واالجتماعس، وعلى القدرة على التصااادي لجا حة كوفيد 
توصاايام  فس  شا الصاادد، ويرحن بقيام األمين العام بإنشاااا فريق لمتابعة   2016أيار/مايو  3الصااادر فس 

المدعومة   لمحيَّدة من النزاع والمرافق مجلس التحقيق التابا لألمم المتحدة، الشي حقق فس الهجمام على المرافق ا 
 من األمم المتحدة فس شمال غرب الجمهورية العربية السورية؛

فس الجمهورية العربية الساااااورية،   19-عن اقاااااتمرار قلقه إااا تأ ير جا حة كوفيد يعرب -20 
ة على وايادة األ ر على األشااخا  الشين يويشااون فس أوضاااع  شااة، وال قاايما فس ضااوا القيود المفروضاا 

  يدمام الرعاية الصااحية بساابن قاانوام النزاع، ويؤكد أ مية الحصااول على نحو متكافا على اإلمدادام المتعلقة 
، بماا فس ذلاك اللقااحاام، فس جميا أنحااا الجمهورياة العربياة السااااااااااااااورياة، ويؤكاد من جادياد دور 19-بكوفياد

 29يس مجلس حقوق اإلنساااان فس  السااالطام الساااورية فس  شا الصااادد، ويشاااير إلى البيان الشي أدلى به ر  
 ؛ ( 4) فس مجال حقوق اإلنسان 19-بشأن اآل ار المترتبة على جا حة كوفيد 2020أيار/مايو  

تعرض األافال، اوال فترة النزاع، النتهاوام وتجاواام يطيرة، ويشير إلى   يدين بشدة -21 
ا  ألجيال القادمة، ويحيط علمأن الطابا غير المساااابوق والمتكرر لهشه االنتهاوام والتجاواام قاااايؤ ر على ا

  للغاية،ا   ما القلق العميق بالنتا ج التس يلصاااي إليها لجنة التحقيق ومفاد ا أن أ ر  شه االنتهاوام كان شاااديد 
__________ 

(4) A/HRC/PRST/43/1 . 
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وأن الصاااااحة العقلية لألافال تأ رم وقاااااتظل متأ رة تأ را  عميقا  بوحشاااااية الحرب، وأن الصاااااحة الجسااااادية  
ة، قد تأ رم بشااادة نتيجة االفتقار إلى الهياول األقااااقاااية المادية، لألافال، وال قااايما األافال ذوو اإلعاق 

  بنوع الجنس، ويشااجا اللجنة على مواصاالة التحقيقا  شااديد ا  وأن معاناة األافال أ ناا النزاع السااوري تأ رم تأ ر 
 فس االنتهاوام والتجاواام المتعلقة بحقوق الطفل وتو يقها؛

مس على الفور تمتا األافااال الكاااماال بجميا  جميا األاراف على أن تحترم وتح  يحااج -22 
حقوق اإلنسااااااااااااان المكفولة لهم، وأن تمنا جميا أشااااااااااااكال العنم وتحمس األافال منها، بما فس ذلك العنم 
الجنسااااس والجنسااااانس، واالقااااتغال، واالنتهاوام واالعتدااام، بما فس ذلك تجنيد األافال واقااااتخدامهم فس  

عة على المدارس، وأن تكفل حصاااول األافال المتضاااررين من النزاع  النزاع المسااالم والهجمام غير المشااارو 
على المسااااااااعدة المناقااااااابة، بما فس ذلك الحصاااااااول على و ا ق الهوية والتعليم والعدالة والرعاية الصاااااااحية،  

  فس ذلك توفير الدعم فس مجال الصاحة العقلية والدعم النفساس واالجتماعس، ويدين بشادة اقاتخدام المدارس بما 
 عسكرية؛ألغراض 

إااا النتا ج التس توصااااااااالي إليها لجنة التحقيق، و س أن العنم  يعرب عن قلقه العميق -23 
الجنساااااس والعنم الجنساااااانس ضاااااد النسااااااا والفتيام والرجال والفتيان يشاااااكل قضاااااية مساااااتمرة فس الجمهورية 

العنم الجنساااس ، وأن االغتصااااب وغيره من أشاااكال 2011العربية الساااورية منش اندالع االنتفاضاااة فس عام  
والجنسااانس ما االي ترتكن، وأن النساااا والفتيام تضااررن منه بما لم يتضاارر به غير ن ووقعن ضااحايا له  
ألقاباب متعددة، ويحيط علما  بالنتا ج التس توصالي إليها اللجنة بأن أعمال العنم الجنساس والجنساانس  شه 

  يليشاايام المرتبطة بها، وكشلك من قبل ما يساامى قد ارتكبي فس معظم األحيان من جانن الساالطام السااورية والم 
بالدولة اإلقاااااامية فس العراق والشاااااام )داعش( و يئة تحرير الشاااااام، وأنها تتجساااااد فس  جوم واقاااااا النطاق  
ومنهجس على السااااكان المدنيين، و و ما يمّثل جرا م ضااااد اإلنسااااانية، وأن  شه األعمال تشااااكل جرا م حرب  

 شكال العنم الجنسس، بما فس ذلك التعشين وإ انة الكرامة الشخصية؛تتمثل فس االغتصاب وغيره من أ

جميا أعمال العنم واإلقااااااة الجنسااااية والجنسااااانية، ويسااااّلم بضاااارورة اتباع   يدين بشاااادة -24 
نهج يركز على الناجين فس منا أعمال العنم واإلقاااة  شه والتصادي لها، ويدعو إلى إتاحة الحصاول فورا   

مام مثل الدعم الطبس والنفساااااس واالجتماعس وتقديمها إلى جميا الضاااااحايا والناجين  ودون تمييز على الخد
من  شه الجرا م، وإلى بشل كل جهاد ممكن لضااااااااااااااماان تحقيق العادالة لمن عانوا نتيجاة  لهاشه الجرا م، بماا فس  

الكامل ذلك المسااااااالة والتعويضاااااام، ويحج جميا أاراف النزاع على احترام وحماية تمتا النسااااااا والفتيام 
 بحقوق اإلنسان ومراعاة التوصيام التس قدمتها لجنة التحقيق؛

اقتهداف الصحفيين والعاملين فس وقا ط اإلعام وتهديد م ومضايقتهم واعتقالهم    يدين -25 
  وقتلهم بواقاااطة السااالطام الساااورية والجماعام المسااالحة والمنظمام اإلر ابية التس حدد ا مجلس األمن، ويشاااير 

 اا على الصحفيين والضغط على وقا ط اإلعام يزيد من صعوبة تو يق االنتهاوام والتجاواام؛ إلى أن االعتد 

مليون شااااخ  تعرضااااوا للتشااااريد الدايلس   6,2ألن ما يزيد على   يعرب عن بالغ القلق -26 
ة فس الجمهورية العربية الساااااورية، وألن نتا ج لجنة التحقيق تشاااااير إلى أن العديد منهم كانوا ضاااااحايا للجريم
ضااااااد اإلنسااااااانية المتمثلة فس النقل القسااااااري، وجريمة الحرب المتمثلة فس إصاااااادار األمر بتشااااااريد السااااااكان 
المدنيين، أو كانوا ضااااااحايا لكا الجريمتين، وألن ارتكاب جرا م الحرب واالنتهاوام المتعددة للقانون الدولس 

ارج، ويعرب كشلك عن بالغ القلق ألن أو التماس اللجوا فس الخا  اإلنسااااااااااااااانس دفا المايين إلى الفرار دايلي 
التشاااريد المتكرر كان قااامة من قااامام النزاع، وألن الساااوريين فس مختلم أنحاا الجمهورية العربية الساااورية  
  ُيحرمون بصاورة روتينية من العودة إلى ديار م، ال قايما بسابن القيود المفروضاة من جانن السالطام الساورية

المساااتعادة والمنااق المحاصااارة قاااابقا ، ويحج جميا أاراف النزاع على والخوف من االعتقال فس المنااق 
 بالتوصيام التس قدمتها اللجنة بشأن  شه المسألة؛ا  اإلحااة علم
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ما تفيد به التقارير من أعمال التشااريد القسااري للسااكان فس الجمهورية العربية السااورية،   يدين -27 
دوا عمليام  ندقاة اجتماعية وديمغرابية فس منااق مختلفة  قلقه إااا ورود تقارير تفيد بح  ويعرب عن بالغ 

فس كاافاة أنحااا البلاد، ويهيان بجميا األاراف المعنياة أن تكم على الفور عن جميا األنشاااااااااااااطاة التس تؤدي إلى 
 األعمال، بما فس ذلك أي أنشطة يمكن أن تشّكل جرا م حرب أو جرا م ضد اإلنسانية؛   شه 

مليون شااااخ  فروا من األوضاااااع   5,3ا تسااااجيل ما يزيد على  إاا  يعرب عن قلقه العميق -28 
الساااااانوام العشاااااار الماضااااااية، واتجهوا فس المقام األول إلى البلدان   فس الجمهورية العربية السااااااورية على مدل 

ت ام على الصاااعيد العالمس، ويقدر بالغ التقدير الجهود التس تبشلها البلدان  المجاورة، وتتزايد أعداد م فس الشاااَّ
ورة، تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصاار، القااتضااافة الاجئين السااوريين، وُيقر بالعواقن االجتماعية  المجا

  واالقتصااااااااااااااادياة النااجماة عن وجود أعاداد كبيرة من الاجئين فس تلاك البلادان، ويحاّج المجتما الادولس على تقاديم 
جئين السااااوريين اإلنسااااانية المتزايدة، مالس عاجل بغية تمكين البلدان المضاااايفة من تلبية احتياجام الا دعم

  بما فس ذلك االحتياجام الخاصاااة للنسااااا والفتيام وذوي اإلعاقة، ويشااادد فس الوقي ذاته على مبدأي المساااؤولية 
وتقاقاااااام األعباا، وياحظ ما القلق أن إحدل العقبام الر يسااااااية التس تحول دون عودة الاجئين إلى بلد م 

 س ممارقااام النظام السااوري المتمثلة فس انتها  حقوق اإلنسااان للمدنيين  األصاالس بأمان واواعية وكرامة
 فس المنااق الخاضعة لسيطرته؛

  جميا األاراف على تنفيش التوصااية التس قدمتها لجنة التحقيق بشااأن كفالة احترام  يحج -29 
هم األصالية  حق العودة وتيسايره بشاكل كامل عن اريق ضامان أن تكون تحركام جميا العا دين إلى مواان 

آمنة واوعية وكريمة وياضاااااااااعة لموافقتهم المساااااااااتنيرة، وحماية جميا حقوق الملكية واإليجار، بما يتساااااااااق 
القانون الدولس ذي الصااااالة، وبالتعاون ما المنظمام المختصاااااة، مثل مفوضاااااية األمم المتحدة الساااااامية  ما

 لشؤون الاجئين؛

وحقوق األراضس والملكية لمايين السوريين  انعدام أمن السكن  إااا   يعرب عن قلقه العميق -30 
وتفاقم ذلك بصاورة متعمدة بفعل التشاريعام والساياقاام والممارقاام،   النااحين، ما اإلشاارة إلى أ ره الجنساانس 

والتحديام التس تواجه السوريين، وياصة النااحين منهم، فس االحتفاظ بو ا قهم المدنية األقاقية وتجديد ا،  
  لهم على الخدمام الحكومية األقااااقاااية، مثل الرعاية الصاااحية والتعليم والمزايا االجتماعية مما يحول دون حصاااو 

 والمساعدام اإلنسانية، ويعرضهم للحرمان من حقوقهم، بما فس ذلك الحق فس الهوية والتنقل والملكية؛ 

قدمها  أ مية التنفيش الكامل للخطة المتعلقة بالمرأة والساااااااااام واألمن التس يؤكد من جديد -31 
  ، مشايرا  إلى احتياجام الحماية2000تشارين األول/أوتوبر   31( المؤرخ 2000) 1325مجلس األمن فس قراره  

الخاصااااة للنساااااا والفتيام المشااااردام فس جميا أنحاا الجمهورية العربية السااااورية، وضاااارورة كفالة مشاااااركة 
  نا القرار، ويدعو إلى توفير قدر أوبرالمرأة مشااركة كاملة و ادفة وبصاورة متسااوية فس جهود الساام وفس صا 

 من الحماية للجهام الفاعلة فس المجتما المدنس، بما فس ذلك النساا بانيام السام؛

اقااااااااتخدام األقاااااااالحة الكيميا ية الشي بام قاااااااامة مدمرة من قاااااااامام النزاع   يدين بشاااااااادة -32 
ام األقاااااااالحة الكيميا ية،  حالة منفصاااااااالة القااااااااتخد 38السااااااااوري، وياحظ بقلق بالغ أن لجنة التحقيق و قي 

منها مويار اإل بام وُنساابي إلى القوام الحكومية السااورية، وحالة واحدة ُنساابي إلى ما يساامى   32اقااتوفي 
الدولة اإلقااامية فس العراق والشااام )داعش(، وأن كل اقااتخدام من  شا النوع لسااال كيميا س يشااكل جريمة 

  ي اقااااااتخدام لألقاااااالحة الكيميا ية فس الجمهورية العربيةحرب، ويطالن جميا األاراف بأن تكم فورا  عن أ
 الساااااااااااورية، فهو يشاااااااااااكل انتهاوا  للقانون الدولس، ومراعاة االلتزامام بموجن القانون الدولس العرفس، وقرار مجلس 

  ، واتفا ية حظر اقاتحداا وإنتاج وتخزين واقاتعمال 2013أيلول/قابتمبر    27( الصاادر فس  2013) 2118األمن 
،  2013كيميا ية وتدمير تلك األقاااالحة، التس انضاااامي إليها الجمهورية العربية السااااورية فس عام  األقاااالحة ال

 ويعرب عن اقتناعه القوي بضرورة محاقبة المسؤولين عن اقتخدام األقلحة الكيميا ية؛ 
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  فس  اشا الصاااااااااااااادد بقرار المجلس التنفياشي لمنظماة حظر األقاااااااااااااالحاة الكيمياا ياة  يرحان -33 
(EC-94/DEC.2 المؤرخ )وبصااااااااااادور التقرير األول لفريق التحقيق وتحديد الهوية 2020تموا/يوليه   9 ،

التابا لمنظمة حظر األقاااااااااااالحة الكيميا ية الشي يل  إلى وجود أقااااااااااااباب معقولة لاعتقاد بأن الجمهورية 
،  2017آذار/مارس   30و 25و 24العربية السااااااااورية قد اقااااااااتخدمي األقاااااااالحة الكيميا ية فس اللطامنة فس  

ويعرب عن قلقااه العميق ألن الجمهوريااة العربيااة السااااااااااااااوريااة لم تتعاااون ما فريق التحقيق ولم تساااااااااااااامم لااه  
(، ويطاالن الجمهورية العربياة 2013)2118بالوصااااااااااااااول، على النحو المطلوب بموجن قرار مجلس األمن 

لبلد بموجن اتفا ية حظر  السااااااااااورية بالتعاون التام ما منظمة حظر األقاااااااااالحة الكيميا ية والوفاا بالتزامام ا
 (؛2013)2118األقلحة الكيميا ية، وقرار مجلس األمن 

أعمال اإلر اب والعنم المساااااتمرة التس يرتكبها فس حق المدنيين ما يسااااامى  يدين بشااااادة -34 
الدولة اإلقااامية فس العراق والشااام )داعش(، وجبهة النصاارة )التس ُتعرف أيضااا  باقاام  يئة تحرير الشااام(، 

 ا من المنظمام اإلر ابية التس حدد ا مجلس األمن، وانتهاواتها الجسااااايمة والمنهجية والواقاااااعة النطاق وغير م 
  للقانون الدولس لحقوق اإلنساان وانتهاواتها للقانون الدولس اإلنساانس اوال فترة النزاع، ويؤكد من جديد أنه ال يجوا 

ا يساااامى تنظيم الدولة اإلقااااامية فس العراق والشااااام  وال ينبغس ربط اإلر اب، ومن ضاااامنه األفعال التس يرتكبها م 
(  2014) 2170)داعش(، بأي ديانة أو جنسااااااية أو حضااااااارة، ويشاااااادد على أ مية التنفيش التام لقرار مجلس األمن 

  عن أ مية ضمان المساالة عن جميا  شه االنتهاوام للقانون الدولس  ، فضا  2014آب/أغسطس    15المؤرخ 
 م القانون الدولس اإلنسانس؛لحقوق اإلنسان وانتهاوا

بالحمام والمبادرام الدولية ذام الصاااالة لدعم الشااااعن السااااوري، ويجدد دعوته   يرحن -35 
 بجميا التعهدام بالكامل؛ المجتما الدولس إلى الوفاا

من جديد أن الحل الوحيد للنزاع فس الجمهورية العربية الساااورية  و حل قاااياقاااس،   يؤكد -36 
األاراف من أجل تحقيق انتقال قاااياقاااس شاااامل وحقيقس على أقااااس بيان جنين   ويطالن بأن تعمل جميا

(، فس إاااار المحاااد ااام التس 2015)2254وقرار مجلس األمن    2012حزيران/يونيااه    30الصاااااااااااااااادر فس  
تجري بين األاراف الساااورية بقيادة األمم المتحدة فس جنين، ما تمكين المرأة من االضاااطاع بدور  يادي 

ورة كاملة ومتسااااااااوية و ادفة على جميا المساااااااتويام فس صااااااانا القرار وفس جميا الجهود والمشااااااااركة بصااااااا 
يلبس  ( والقرارام الاحقة المتعلقة بالمرأة والسام واألمن، بما2000)1325يتسق ما قرار مجلس األمن   بما

واانون كافة   تطلعام الشااااااعن السااااااوري المشااااااروعة فس إقامة دولة مدنية وديمقرااية وتعددية يتمتا فيها الم
  بحماية متسااااااوية بغض النظر عن نوع الجنس أو االنتماا اإل نس أو الدين أو المعتقد، ويرحن بإشااااارا  المجتما 

 المدنس فس  شه العملية؛

 إلى مفوضااااية األمم المتحدة السااااامية لحقوق اإلنسااااان أن تسااااتأنم عملها بيما يتعلق   يطلن  - 37 
، من الجمهورية العربية السااااااورية، بالتعاون ما المجتما المدنس   بتحديد حجم الخسااااااا ر فس صاااااافوف المدنيين فس 

مجلس  أجل إجراا تقييم كامل لعدد األشخا  الشين قتلوا نتيجة النزاع الشي دام عشر قنوام، وأن تقّدم إلى 
 حقوق اإلنسان فس دورته الثامنة واألربعين تقريرا  عن التقدم المحرا فس شكل إفادة شفوية بالمستجدام؛ 

 أن يمدد والية لجنة التحقيق لمدة قنة واحدة؛  يقرر -38 

إلى لجنة التحقيق أن تقّدم إلى مجلس حقوق اإلنساااان إفادة شااافوية بالمساااتجدام    يطلن -39 
  أ ناا جلسااااااااة التحاور فس دورته السااااااااابعة واألربعين، وأن تقدم تقريرا  كتابيا  محدَّ ا  أ ناا جلسااااااااة تحاور فس دورتيه 

 التاقعة واألربعين؛الثامنة واألربعين و 

إحالة كل ما تقدمه لجنة التحقيق من تقارير وإفادام شاااااااااافوية بالمسااااااااااتجدام إلى   يقرر -40 
جميا  يئام األمم المتحدة المعنية، ويوصاااس بأن تقدم الجموية العامة التقارير إلى مجلس األمن كس يتخش 

إلى أعضااا مجلس األمن والجموية  اإلجراا المناقان، ويعرب عن تقديره للجنة على ما قدمته من إحااام  
 العامة، ويوصس بمواصلة تقديم  شه اإلحااام فس المستقبل؛



A/HRC/RES/46/22 

9 GE.21-04200 

 أن ُيبقس المسألة قيد نظره. يقرر أيضا   -41 

 51الجلسة  
 2021آذار/مارس  24

ل بأغلبية   . وكاني نتيجة عضااااااوا  عن التصااااااويي 14وامتناع   6صااااااوتا  مقابل   27]اعُتم د بتصااااااويي مسااااااجَّ
 التصويي كما يلس:

 المؤيدون:
األرجنتين، وألمااانيااا، وأوروغواي، وأوكرانيااا، وإيطاااليااا، والبرااياال، وبلغاااريااا، وبولناادا،  
  وتشايكيا، وتوغو، وجزر البهاما، وجزر مارشاال، وجمهورية كوريا، والدانمر ، والصاومال، 
وغابون، وفرنساااااااااااا، والفلبين، وبيجس، وكوم ديفوار، وليبيا، والمكسااااااااااايك، وماوي،  

 طانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، و ولندا، واليابانوالمملكة المتحدة لبري 

 المعارضون:
المتعددة القوميام(، والصاين، وفنزويا   -االتحاد الروقاس، وأرمينيا، وبوليفيا )دولة 

 البوليفارية(، وكوبا –)جمهورية 

 الممتنعون عن التصويي:
وبنغاديش، وبوركينا فاقااو،  إريتريا، وإندونيساايا، وأوابكسااتان، وباوسااتان، والبحرين،  

 والسنغال، والسودان، والكاميرون، وموريتانيا، وناميبيا، ونيبال، والهند[  
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