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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة واألربعون

 13أيلول/سبتمبر  11 -تشرين األول/أكتوبر 2021
البند  4من جدول األعمال

حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  8تشرين األول/أكتوبر 2021
 -15/48حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصده،
وإذ يؤكد من جديد ق ارراته السابقة المتعلقة بالجمهورية العربية السورية،
وإذ يؤكد من جديد أيضا ا ا ا ا ااا التزامه القوي باالحترام الكامل لسا ا ا ا ا اايادة الجمهورية العربية السا ا ا ا ا ااورية

واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية،

وإذ يعرب عن اس ا ااتيا ه من مرور عش ا اار س ا اانوام رس ذار/مار  2021على اندالع االنتفاض ا ااة

السا ا االمية وقمعها الوحشا ا ااس الشي أدل إلى نشا ا ااوب النزاع رس الجمهورية العربية السا ا ااورية ،والشي كان له أ ر

مدمر على المدنيين ،بما رس ذلك بس ا اابت االنتهاكام والتجاولام الجس ا اايمة للقانون الدولس لحقوق اإلنس ا ااان
وانتهاكام القانون الدولس اإلنسانس،

وإذ يعرب عن باال قلقاه إلاء التصا ا ا ا ا ا ااعياد األعير رس أعماال العن

رس موتل

العربياة السا ا ا ا ا ا ااورياة وأ ره على األلماة اإلنسا ا ا ا ا ا ااانياة المسا ا ا ا ا ا ااتمرة ،وإذ ي االات جمي األ ار

اللتزاماتها بموجت القانون الدولس لحقوق اإلنسان والقانون الدولس اإلنسانس،

وإذ يحا

جمي األ ار

على تنفياش وق

أنحااء الجمهورياة

بااالمتثاال الفوري

كاامال وروري إل الق الناار رس جمي أنحااء الجمهورياة

العربية السا ا ااورية يجري تحة رعاية األمم المتحدة ،وعلى الدعول رس العملية السا ا ااياسا ا ااية التس تقود ا األمم
المتحدة من أجل التوصل إلى نهاية سلمية للنزاع،

وإذ يدين الحالة الو يرة لحقوق اإلنسا ا ا ااان رس جمي أنحاء الجمهورية العربية السا ا ا ااورية ،وي الت

بأن تفس السا اال ام السا ااورية بمسا ااؤوليتها عن حماية السا ااوريين وعن احترام وحماية حقوق اإلنسا ااان الم فولة

لجمي األشواص الواضعين لواليتها ،بمن ريهم المحتجزون وأسر م،
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وإذ يعرب عن القلق الش ا ااديد بش ا ااأن جمي األش ا ااواص الشين رقدوا بس ا اابت الوض ا ا رس الجمهورية

من

العربية السااورية ،بمن ريهم األشااواص الشين تعرض اوا لالعتفاء القسااري ،وإذ يالحا أن عش ارام ا ال

األشا ااواص ما لالوا رس عداد المفقودين رس الجمهورية العربية السا ااورية ،ورقا لتعليقام لجنة التحقيق الدولية

المسااتقلة المعنية بالجمهورية العربية السااورية والمبعوا الواص ليمين العام إلى سااوريا ،وإذ يشااير رس شا
الصدد ،إلى قرار مجلس حقوق اإلنسان  3/45المؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر ،2020

وإذ يالحا أنه ،بموجت القانون الدولس المن بق ،وتماش اايا م قرار مجلس األمن )2019(2474

المؤرخ  11حزيران/يونيه  ،2019تتحمل أ ار

النزاع المسال المساؤولية الر يساية عن اتواذ جمي التدا ير

المم ناة لتحادياد مصا ا ا ا ا ا ااير األشا ا ا ا ا ا اوااص المفقودين نتيجاة األعماال العادا ياة ،وعن إيجااد قنوام مال ماة تتي

التجاوب والتواصا ا اال م األسا ا اار بشا ا ااأن عملية البح  ،وإذ يالحا أيضا ا ااا أن المجلس دعا رس القرار نفسا ا ااه

أ ار

النزاع المسل إلى اتواذ ع وام لمن رقدان األشواص نتيجة للنزاع المسل ،

وإذ يشاير إلى يانام األمين العام ومفوضاة األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان التس جاء ريها

أن من المرج أن تكون ج ار م ضد اإلنسانية وج ار م حرب قد ارتُكبة رس الجمهورية العربية السورية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إلاء النتا ج التس علصا ا ااة إليها لجنة التحقيق الدولية ،بما ريها الواردة

رس أحدا تقرير لها( ،)1بما رس ذلك اس ااتنتال اللجنة بأن حالة حقوق اإلنس ااان قد س اااءم بالنس اابة لكثير من
السا ا ا ااوريين عالل العام الماضا ا ا ااس ،وإذ يعرب عن دعمه لوالية لجنة التحقيق وعن اسا ا ا ااتيا ه من عدم تعاون

السل ام السورية معها،

وإذ يُسا ا ا ا االم بأ مية إدرال وجهام نظر الضا ا ا ا ااحايا ،بما رس ذلك وجهام نظر النسا ا ا ا اااء الضا ا ا ا ااحايا

والناجيام ،وم البتهن بالحقيقة والعدالة رس جهود المجتم الدولس رس الجمهورية العربية السورية،

وإذ يرحت بعمل ا لية ا لدولية المحايدة المس ا ا ا ااتقلة للمس ا ا ا اااعدة رس التحقيق ومالحقة األش ا ا ا ااواص

المسااؤولين عن الج ار م األشااد ع ورة ورق تصاانين القانون الدولس ،المرتكبة رس الجمهورية العربية السااورية

منش ذار/مار  ،)2(2011وإذ يشير تقدير إلى عمل مجلس التحقيق التاب ليمم المتحدة،
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يعرب عن بال قلقه الس ااتمرار األلمة رس الجمهورية العربية الس ااورية ،وألن النزاع اتس اام

بحدوا أنماط ا تة من االنتهاكام والتجاولام الجسا اايمة للقانون الدولس لحقوق اإلنسا ااان وانتهاكام القانون

الدولس اإلنسااانس ،ويدين بشاادة جمي االنتهاكام والتجاولام والحالة ال ار نة لحقوق اإلنسااان ،وي الت جمي
األ ار

بااالمتثاال الفوري اللت ازماام كال منهاا بموجات القاانون الادولس اإلنس ا ا ا ا ا ا ااانس والقاانون الادولس لحقوق

اإلنسان ،ويشدد على ضرورة محاسبة جمي المسؤولين عن شه االنتهاكام والتجاولام؛
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ي رر بقوة دعوة األمين العام إلى وق

ليمين العام إلى سا ااوريا إلى وق

ش ا ا ااامل إل الق النار ،ودعوة المبعوا الواص

كامل وروري إل الق النار رس جمي أنحاء الجمهورية العربية السا ااورية،

والتوصا ا ااية التس قدمتها لجنة التحقيق الدولية المسا ا ااتقلة المعنية بالجمهورية العربية السا ا ااورية بالوق

الفوري

والدا م إل الق النار ،من أجل إرس ا ا ااال المجال للمفاوض ا ا ااام التس تقود ا س ا ا ااوريا والس ا ا ااتعادة احترام حقوق
اإلنسا ا ا ااان ،ويح

جمي أ ار

النزاع على توجيه جهود ا لتفعيل وق

إ الق النار شا ،ويشا ا ا ااير رس شا

الصا اادد إلى البروتوكول اإلضا ااارس لمشكرة اسا ااتقرار الوضا ا رس من قة تولين التوتر رس إدلت ،التس وقعها

االتحاد الروسس وتركيا رس  5ذار/مار )3(2020؛

2
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يؤيد بقوة الجهود التس يبشلها المبعوا الواص بغية إحرال تقدم رس العملية الس ا ا ااياس ا ا ااية

وإحرال مزيد من التقدم رس الجوانت الواردة رس قرار مجلس األمن  )2015(2254المؤرخ  18كانون األول/

ديسمبر  ،2015بما رس ذلك إجراء انتوابام حرة ونزيهة ،عمال بالدستور الجديد ،بمشاركة جمي السوريين
المؤ لين للمشا ا اااركة ،بمن ريهم الشين يفيشا ا ااون رس الشا ا ااتام ،ويح

جمي األ ار  ،وال سا ا اايما السا ا اال ام

السا ا ااورية ،على المشا ا اااركة بصا ا ااورة ادرة رس العملية السا ا ااياسا ا ااية تحة رعاية المبعوا الواص وم تبه رس

جنين ،ورقاا لجمي عنااصا ا ا ا ا ا اار قرار مجلس األمن  ،)2015(2254ويؤكاد من جادياد أ مياة التنفياش الكاامال

للو ة المتعلقة بالمرأة والس ااالم واألمن عمال بقرار مجلس األمن  )2000(1325الص ااادر هشا الش ااأن رس 31
تشرين األول/أكتوبر؛
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يرحت بالعمل والدور الهام الشي اضا لعة به لجنة التحقيق ،التس أنشاأ ا مجلس حقوق

اإلنسا ا ااان رس ق ارره د إ ،1/17-المؤرخ  23ب/أغسا ا ا س  ،2011رس دعم جهود المسا ا اااءلة األسا ا اااس ا ااية عن

ريق التحقيق رس جمي االنته اااك ااام والتج اااولام المزعومااة للق ااانون ال اادولس لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ا ااان من ااش ذار/

مار  2011رس الجمهورية العربية الس ا ا ااورية ،من أجل إ بام الوقا والمالبس ا ا ااام ،ولدعم الجهود المبشولة
لضا ا ا ا ا ا اامان تحديد وية جمي مرتكبس التجاولام واالنتهاكام ومحاسا ا ا ا ا ا اابتهم ،بمن ريهم من يحتمل أن ي ونوا

مسااؤولين عن ارتكاب ج ار م ضااد اإلنسااانية وج ار م حرب ،وي الت بأن تتعاون الساال ام السااورية تعاونا تاما

م مجلس حقوق اإلنس ااان وم لجنة التحقيق بالس اامال لها بالوص ااول على نحو روري وكامل وغير مقيد إلى

جمي أنحاء الجمهورية العربية السورية ،ويح
وكش ا ا
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جمي الدول على التعاون م اللجنة رس االض الع واليتها؛

يؤكد من جديد أ مية إنش ا ا اااء ودعم عمليام و ليام مناس ا ا اابة لتحقيق العدالة والمص ا ا ااالحة

الحقيقة والمسا اااءلة عن انتهاكام وتجاولام القانون الدولس لحقوق اإلنسا ااان وانتهاكام القانون الدولس

اإلنسا ااانس ،ولجبر الضا اارر وتورير سا اابل االنتصا ااا

الفعالة لجمي الضا ااحايا والناجين ،كما يؤكد أ مية الدور

األسااساس الشي يم ن أن تؤديه ليام المسااءلة والعدالة االنتقالية ،بمشااركة الضاحايا والناجين مشااركة ادرة،

رس أي جهد يرمس إلى تسوية النزاع بصورة مستدامة وشاملة وسلمية ،ويرحت أيضا رس شا الصدد بالمبادرام
التس يقود ا الضا ا ا ا ا ااحايا من أجل الحقيقة والعدالة ،كما يرحت بالجهود الكبيرة التس تبشلها لجنة التحقيق وا لية

الدولية المحايدة المساتقلة للمسااعدة رس التحقيق ومالحقة األشاواص المساؤولين عن الج ار م األشاد ع ورة ورق
تصنين القانون الدولس المرتكبة رس الجمهورية العربية السورية منش ذار/مار  ،2011م اإلشارة رس الوقة

نفسه إلى الدور الهام الشي يم ن أن تض ل به المح مة الجنا ية الدولية رس شا الصدد؛
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يرحات باالجهود التس تباشلهاا الادول للتحقيق يماا يحادا من تصا ا ا ا ا ا ارراام رس الجمهورياة

العربية السا ا ااورية ومالحقة المسا ا ااؤولين عن الج ار م المرتكبة ناا ،حسا ا اات االقتضا ا اااء ،كما يرحت بالجهود

المبشولة لمحاسا اابة الجمهورية العربية السا ااورية ،ويشا ااج الدول على مواصا االة القيام شلك وتبادل المعلومام
ذام الص ا ا ا االة يما ينها ،وكشلك م

ليام المس ا ا ا اااءلة المعنية مثل ا لية الدولية المحايدة والمس ا ا ا ااتقلة ،ورقا

للتشريعام الو نية للدول والقانون الدولس ،ويشج سا ر الدول أيضا على النظر رس القيام شلك؛
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يعرب عن اسا ا ااتيا ها إلاء األلمة اإلنسا ا ااانية المسا ا ااتمرة رس الجمهورية العربية السا ا ااورية،

ويالحا االحتياااجااام المت ازياادة ،بمااا رس ذلااك تورير إماادادام كااا يااة من لقاااحااام الوقااايااة من مر

ريرو

كورونا (كوريد )19-رس جمي أنحاء الجمهورية العربية السااورية ،بما رس ذلك رس الشاامال الش ارقس والشاامال
الغربس ،وي االات جمي األ ار

تحمال مسا ا ا ا ا ا ااؤوليااتهاا والت ازمااتهاا الواجباة الت بيق بموجات القاانون الادولس

لحقوق اإلنسا ااان والقانون الدولس اإلنسا ااانس ،وي لت من السا اال ام السا ااورية وحلفا ها من الدول وغير الدول

أن تيساار وصااول المساااعدام اإلنسااانية وصاوال كامال ومناساات التوقية وروريا و منا ودون عوا ق ،وي الت
بأن تمتن جمي األ ار
اإلنساانية على أساا

GE.21-14887

األعرل رس النزاع عن عرقلة ذلك الوصول ،ويشير إلى وجوب تسليم المساعدام

الحاجة ،وي رر رس شا الصادد الحاجة المساتمرة والعاجلة إلى اساتمرار وتوساي ن اق
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الوصا ااول عبر الحدود لمن المزيد من المعاناة ومن أجل إنقاذ األروال ،ويؤكد على ضا اارورة الوصا ااول عبر
الو وط بصا ا ااورة رورية وسا ا اريعة ودون عوا ق ومسا ا ااتدامة ،ويدعو إلى احترام المبادئ اإلنسا ا ااانية رس جمي

أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
ص ا ا ا اافو
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يعرب عن بال قلقه إلاء تزايد أعمال العن

مؤع ار وما ترتت على ذلك من عسااا ر رس

المدنيين رس جمي أنحاء الجمهورية العربية الس ا ا ا ااورية ،وي الت جمي األ ار

اللتزاماتها بموجت القانون اإلنسانس الدولس والقانون الدولس لحقوق اإلنسان؛
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يعرب أيض ااا عن بال قلقه وجه عاص إلاء تزايد أعمال العن

الجمهورية العربية الس ااورية ،بما رس ذلك الغارام الجوية ،وتأ ير ذلك العن

باالمتثال الفوري

مؤع ار رس ش اامال غرب

على المدنيين ،بما رس ذلك ما

أ ل عنه من مقتل وإصا ا ا ا ا ااابة ما ال يقل عن  45فال منش داية تمول/يوليه  ،2021ويؤكد على ضا ا ا ا ا اارورة

الوق

الفوري ليعمال العدا ية العس ا ا ا رية رس إدلت والمنا ق المحي ة ها ،وإع اء األولوية لحماية جمي

المدنيين ،بمن ريهم المشاردون ،وتأمين إيصاال المسااعدام اإلنساانية بصاورة كاملة ومناسابة التوقية ورورية

و منة ودون عوا ق ،بما رس ذلك عبر الحدود؛
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يعرب كشلك عن قلقه العميق إلاء الوض ا ا رس درعا البلد رس ا ونة األعيرة ،حي

يؤيد

السا ااوريون االحتجاجام السا االمية منش عام  ،2011وقد تسا اابت حصا ااار النظام السا ااوري للمدينة وما تاله من
جوم رس مقتل مدنيين ،ينهم أ فال ،ورس التشريد القسري ال

عرين ،ويشكر بالبيانام المتعلقة بالحالة

التس أدلة ها مفوضا ا ا ااة األمم المتحدة السا ا ا ااامية لحقوق اإلنسا ا ا ااان رس  5ب/أغسا ا ا ا س  ،2021والمبعوا
الواااص ليمين العااام رس  12ب/أغسا ا ا ا ا ا ا س ،ويح ا

العن

والظرو

جمي األ ار

على الوق

الفوري لجمي أعمااال

الشا ا ا اابيهة بالحصا ا ا ااار ،واحترام التزاماتها بموجت القانون الدولس لحقوق اإلنسا ا ا ااان والقانون

الدولس اإلنس ا ااانس ،وأن تكفل إيص ا ااال المس ا اااعدام اإلنس ا ااانية بص ا ااورة كاملة ومناس ا اابة التوقية ورورية ودون

عوا ق و منة إلى جمي المحتاجين؛
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يدين بشادة أعمال النظام الساوري رس درعا البلد ،ويالحا أن لجنة التحقيق علصاة رس

أحدا تقرير لها أن اسااتودام النظام ألساااليت شاابيهة بالحصااار رس رين دمشااق ومحارظتس درعا والقني رة

قد يش ل جريمة حرب تتمثل رس العقاب الجماعس؛
-12

يدين بشا اادة أيضا ااا اسا ااتهدا

العاملين رس المجال اإلنسا ااانس واألشا ااواص الشين يؤدون

مهام بية ووساا ل نقلهم ومعداتهم والمساتشاليام وغير ا من المرارق ال بية ،بما رس ذلك الهجوم الشي وق

رس  21ذار/مار  2021على مساتشافى لدة األتارب ال ُمحيَّدة ،الشي علصاة لجنة التحقيق بشاأنه إلى أن

القوام الموالية للح ومة ربما تكون قد ارتكبة جريمة الحرب المتمثلة رس شاان جوم على مررق بس ،كما
يدين الهجوم على مسا ا ااتشا ا اافى الشا ا اافاء رس  12حزيران/يونيه  ،2021ويشا ا ااير رس شا الصا ا اادد إلى أن لجنة
التحقيق رأم ،عالل سا ا ا ا ا ااير التحقيقام لتحديد وية الجناة ،وجود أسا ا ا ا ا ااباب معقولة تدعو لالعتقاد باحتمال
وقوع جريمة الحرب المتمثلة رس شا ا ا اان جمام عش ا ا ا اوا ية أسا ا ا اافرم عن قتل أو إصا ا ا ااابة مدنيين يما يتعلق

بالهجوم على مستشفى الشفاء؛
-13

يعرب عن بال قلقه من أن تؤدي الزيادة األعيرة رس أعمال العن

إلى تشا ا ا ا ا ا اريد المزيد

من المدنيين داعل الجمهورية العربية السا ا ااورية وإلى لدان أعرل ،مما يزيد من تفاقم األلمة المسا ا ااتمرة التس

أجبرم أكثر من  6,6ماليين الجئ على الفرار من الجمهورياة العربياة السا ا ا ا ا ا ااورياة ،وجعلاة أكثر من 6,7

ماليين شااوم مشااردين داعليا ،ويدعو جمي أ ار

النزاع إلى الوق

الفوري لينش ا ة التس قد تؤدي إلى

شا التش ا ا اريد ،بما رس ذلك أي أنش ا ا ا ة قد تش ا ا ا ل ج ار م حرب أو ج ار م ضا ا ااد اإلنسا ا ااانية ،ويحي علما بما
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علصا ا ا ا ا ا ااة إلياه لجناة التحقيق مؤع ار من أن الجمهورياة العربياة السا ا ا ا ا ا ااورياة ال تورر بعاد البي اة ا مناة لعودة
الالج ين بصورة مستدامة وكريمة أو للمشردين داعليا البال عدد م  6,7مليون نسمة؛
-14

يعرب أيض ا ا ا ا ااا عن بال قلقه إلاء أوض ا ا ا ا اااع المفقودين والمعتقلين والموتفين قسا ا ا ا ا ا ار رس

الجمهورية العربية الس ااورية ،وال س اايما من جانت النظام الس ااوري ،وي لت إلى جمي األ ار

عن اسا ا ااتودام االعتفاء أو االعت ا

أن تك

رو ار

غير ال وعس أو القسا ا ااري ،والتعشيت وغيره من ضا ا ااروب المعاملة أو

العقوبة القاس ا ا ا ااية أو الالإنس ا ا ا ااانية أو المهينة ،بما رس ذلك العن

الجنس ا ا ا ااس والعن

الجنس ا ا ا ااانس ،رس أماكن

االحتجال ،ووضا ا ا ا ا حد لجمي انتهاكام حقوق اإلنسا ا ا ا ااان والتجاولام واالنتهاكام المتعلقة بالقانون الدولس

اإلنس ا ااانس ،ويشكر بقرار مجلس حقوق اإلنس ا ااان  18/47الص ا ااادر رس  13تمول/يوليه  ،2021ويش ا ااير إلى

تعليق لجنة التحقيق بشا ا ا ااأن انتشا ا ا ااار حاالم االعتفاء التس ارتكبتها قوام األمن السا ا ا ااورية عمدا على ن اق
واس ا ا ا

يلة العقد الماضا ا ااس ،وإلى توصا ا ااية اللجنة بذنشا ا اااء لية مسا ا ااتقلة ذام والية دولية لتنسا ا اايق وتجمي

الم البام المتعلقة بالمفقودين ،بمن ريهم األشااواص الشين تعرضااوا لالعتفاء القسااري ،وي رر التشااديد على
أ مية عدم العب

بمواق المقا ر الجماعية رس الجمهورية العربية السا ا ااورية أو التالعت ها ،وي رر رس شا

الصا ا اادد أيضا ا ااا تأكيد دعوته جمي الدول األعضا ا اااء و ي ام األمم المتحدة ذام الصا ا االة والمنظمام الدولية

والمجتم المدنس إلى مواصا االة تنسا اايق الجهود وتركيز اال تمام رس المقام األول على قضا ااية المفقودين رس

الجمهورية العربية الس ااورية ،بمن ريهم األش ااواص الشين تعرض اوا لالعتفاء القس ااري ،ويشكر بأ مية مش اااركة
الضحايا والناجين وأسر م مشاركة كاملة و ادرة رس شه الجهود؛
-15

يرحت بما تقوم به مفوضا ا ااية األمم المتحدة السا ا ااامية لحقوق اإلنسا ا ااان من عمل لتحديد

حجم الوس ا ااا ر رس ص ا اافو

المدنيين رس الجمهورية العربية الس ا ااورية ،بالتعاون م المجتم المدنس ،ويؤكد

أ مية وجود مثل شه السجالم الشاملة والمو وقة والشفارة لحصر عسا ر النزاع؛
-16

يدين بش ا اادة األعمال اإلر ا ية وأعمال العن

المس ا ااتمرة ض ا ااد المدنيين التس ترتكبها كل

من حركة داعش وجبهة النصارة (المعرورة أيضاا باسام ي ة تحرير الشاام) وغير ما من المنظمام اإلر ا ية
التس حدد ا مجلس األمن ،ويدين انتهاكام حقوق اإلنسا ا ا ا ااان وانتهاكام القانون الدولس اإلنسا ا ا ا ااانس المرتكبة

يلاة رترة النزاع ،ويؤكاد من جادياد أن اإلر ااب ،بماا رس ذلاك أرعاال حركاة داعش ،ال يجول وال ينبغس رب اه

بأي ديانة أو جنسا ا ا ا ا ااية أو حضا ا ا ا ا ااارة ،ويشا ا ا ا ا اادد على أ مية التنفيش التام لقرار مجلس األمن )2014(2170

المؤرخ  15ب/أغسا ا س  ،2014رض ااال عن أ مية ض اامان المس اااءلة عن جمي انتهاكام حقوق اإلنس ااان
وانتهاكام القانون الدولس لحقوق اإلنسان؛
-17

يدين بش اادة أيض ااا اس ااتودام األس االحة الكيميا ية رس الجمهورية العربية الس ااورية ،ويشكر

بالنتا ج التس توص ا االة إليها لجنة التحقيق وبعثة تقص ا ااس الحقا ق التابعة لمنظمة حظر األس ا االحة الكيميا ية

ورريق التحقيق وتحديد الهوية رس شا الص ا ا ا اادد ،ويؤكد من جديد م البة جمي األ ار

بأن تك

رو ار عن

أي اسا ا ا ا ااتودام ليسا ا ا ا االحة الكيميا ية رس الجمهورية العربية السا ا ا ا ااورية ،ويعرب عن اقتناعه القوي بأنه يجت
محاس اابة المس ااؤولين عن اس ااتودام األس االحة الكيميا ية ،ويش ااير رس شا الص اادد إلى القرار C-25/DEC.9

الصادر عن مؤتمر الدول األ ار
وتدمير تلك األسلحة؛
-18

رس اتفاقية حظر استحداا وإنتال وتوزين واستعمال األسلحة الكيميا ية

يقرر أن يبقس المسألة قيد نظره.

الجلسة 44

 8تشرين األول/أكتوبر 2021
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[اعتمد تص ااوية مس ااجل بأغلبية  23ص ااوتا مقا ل  7أصا اوام وامتناع  17عضا اوا عن التص ااوية .وكانة

نتيجة التصوية كما يلس:

المؤيدون:
األرجنتين ،وألمااانيااا ،وأوروغواي ،وأوكرانيااا ،وإي اااليااا ،وبلغاااريااا ،وبولناادا ،وتشا ا ا ا ا ا ااي يااا،

وتوغو ،وجزر البهاما ،وجزر مارش ااال ،وجمهورية كوريا ،والدانمرا ،وغا ون ،وررنس ااا،

و يجس ،وكوم ديفوار ،والم سا ا ا ا ا ا اي ااك ،ومالوي ،والمملك ااة المتح اادة لبري اااني ااا العظمى

وأيرلندا الشمالية ،والنمسا ،و ولندا ،واليابان

المعارضون:
االتحاد الروس ا ا ا ااس ،وأرمينيا ،وإريتريا ،وبوليليا (دولة  -المتعددة القوميام) ،والص ا ا ا ااين،

ورنزويال (جمهورية – البوليفارية) ،وكوبا

الممتنعون عن التصوية:
إندونيسا اايا ،وأولب سا ااتان ،وباكسا ااتان ،والبحرين ،والب ارليل ،وبنغالديش ،وبوركينا راسا ااو،

والسا ا اانغال ،والسا ا ااودان ،والصا ا ااومال ،والفلبين ،والكاميرون ،وليبيا ،وموريتانيا ،وناميبيا،

ونيبال ،والهند]
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