
GE.16-18416(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية الخامسة والعشرون

 ٢٠١٦أكتوبر /األول تشرين ٢١

 قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان  
تدددد ور حالدددة حقدددوق اإلنسدددان  دددر الجملورردددة العر يدددة السدددوررة   -25/1-دإ

 والوضع مؤخراً  ر حلب 
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسرتشد  
 قرارته السابقة بشأن اجلمهورية العربية السورية، مجيعوإذ يؤكد من جديد  
التزامددده القدددورت بدددااحرتال الدامددده لسددديارة اجلمهوريدددة العربيدددة وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد أي دددا   

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

ّكر ا هدد ا الصدددر تصداخد العفددت وتدثيدت اددالج القصددت اجلدورت العشددواإذ ا حلدد ، وإذ يد  
، ٢٠١٦أيلول/سدددبتم   ٢5بالبيدددان الددد رت أرمل بددده املبعدددوا اادددا  لرمددد  العدددال إمل سدددوريا ا 

الوضددع ا شددرق حلدد  بأندده عيت دد  أبعددارا  جديدددة مرخبددةع، والبيددان الدد رت أرمل بدده  حيددو و ددت
 ٢9، ا وكيددده األمددد  العدددال للشدددؤون اإلنسدددانية ومفسدددح خمليددداج اإل ا دددة ا حدددااج ال دددوار 

 بقوله عإهنا اآلن شرق حل  احملا رةع. حيو و ت الوضع أيلول/سبتم ،
باالتزامددددداج القانونيدددددة جلميدددددع األودددددرا  مبوجددددد  القدددددانون الددددددو  اإلنسدددددا  وإذ يددددد ّكر  

، حسدد  ااقت دداء، و ميددع قددراراج جملددس األمددن ذاج الصددلة والقددانون الدددو   قددوق اإلنسددان
 السورية، بشأن ا الة ا اجلمهورية العربية

الددت تسددتهد  املدددني  والبددة التحتيددة املدنيددة، مبددا  يهددا  كدده اهلامدداجوإذ يدددين بشدددة  
تسدتهد  املددار ، واملرا ددح ال بيدة ووواقمهدا، وااسددتيالء خلدل املدوار ال بيددة  تلد  اهلامداج الددت
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رسدلحة، إمدداراج امليداع خمددا ، وااسدت دال العشدواإذ ل ق دعو  من قوا ه املسداخداج اإلنسدانية،
مبددا  يهدددا املد عيدددة، والقفابدده العفقوريدددة، وال اميددده املتمادددرة، والقصددت اجلدددورت، والقصدددت بقددد اإت 

قفابددددده األنمددددداق، اهلددددداون، والسدددددياراج املم  دددددة، واألسدددددلحة ا ارقدددددة، واهلامددددداج اانتحاريدددددة، و 
حما درة واست دال األسلحة الديمياإية، وجتويع املدني  كأسلو  من أسالي  القتدال، مبدا يشدمه 

اإلخددددال ع إمل التعددد ي  وإسددداءة املعاملدددة و اللادددوء خلدددل ن ددداق واسدددو  املفددداوح املأهولدددة بالسددددان،
وكد ل  قسررت، والعفت اجلفسذ واجلفسدا ، القته خارج ن اق الق اء، وااختماء الو  العشواإذ،

  اج اجلسيمة املرتدبة حبح األومال،إمل مجيع اانتهاكاج وااختداء
الدددت  لدددت العديدددد مدددن ااسدددداإر اهلامددداج اإلرهابيدددة املتزايدددددة  دددا  وإذ يددددين بشددددة أي 

البشددرية والدددمار، خلددل يددد مددن ر ددعون لسددي رة مددا يمسددمل الدولددة اإلسددالمية ا العددراق والشددال 
)راخش(، وجبهة الفصرة، وكه ما يرتبط بتفظيم القاخدة أو ما يمسمل الدولة اإلسالمية ا العراق 

مددن اجلماخدداج اإلرهابيددة، مددن أ ددرار ومجاخدداج ومؤسسدداج وكياندداج، والشددال )راخددش( وب   ددا 
أنده ا ودوز وا يفب دذ ربدط اإلرهدا ، ومدن خلل الفحو ال رت خّيفه جملس األمن، وإذ يؤكد جمددرا  

ضددمفه األ عددال الددت يرتدبهددا مددا يسددمل الدولددة اإلسددالمية ا العددراق والشددال )راخددش(، بددأرت ريددن 
( ٢٠١4)٢١7٠ل أ يددة التفميدد  الدامدده لقددرار جملددس األمددن ، ويشدددر خلددجفسددية أو ح ددارة أو

 ،٢٠١4آ /أ س س  ١5 املؤرخ
أن جملددس األمددن قددد أخلددن مددا يمسددمل الدولددة اإلسددالمية ا العددراق والشددال  إملوإذ يشدد   

تشدددرين األول/  ١5( املدددؤرخ ١999)١٢٦7وجبهدددة الفصدددرة مفظمتددد  إرهدددابيت ، مبوجددد  قراراتددده 
  ١7 ( املدؤرخ٢٠١5)٢٢53، و٢٠١١حزيران/يونيده  ١7( املؤرخ ٢٠١١)١989و، ١999أكتوبر 

، وحيو اجملتمع الدو  خلل بد ل كده مدا ا وسدعه ملفدع و دول أرت ٢٠١5كانون األول/ريسم  
يثدددي أرت وددددر  مددددن األوددددرا  املشدددداركة ا وقددددت و  رخدددم باملددددال أو العتددددار إمل هددددات  اجلمدددداخت 

 ا،األخمال القتالية خن التعاون معهم
ملموسددة لتحسدد  الوضددع اإلنسددا  ا حلدد ، ويشدددر خلدددل  بأيددة خ ددواجوإذ يرحدد   

 األ ية ا يوية لوقت األخمال القتالية بصورة مستدامة،
بقرار األم  العال إنشاء هيئة حتقيح راخلية لدى األمم املتحددة بشدأن وإذ يرح  أي ا   

  األمددم املتحدددة واهلددالل األاددر حار ددة القصددت اجلددورت الدد رت اسددتهد  قا لددة إ ا ددة مشددرتكة بدد
، ٢٠١٦أيلول/سدددبتم   ١9السدددوررت ا بلددددة أرول الدددد ى ا اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، يدددول 

ويؤكددد أ يددة تعدداون مجيددع األوددرا  املعفيددة تعاونددا  كددامال  مددع هدد ع اهليئددة وأ يددة اسددتدمال التحقيددح 
 رون إب اء ب ية حماسبة املسؤول  خن ه ا المعه،

مجيددع أوددرا  الفددزاا السددوررت، ولا ددة السددل اج السددورية وحلما هددا، ي الدد   -١ 
، باامتثددال المددوررت التزاماهتددا مبوجدد  القددانون الدددو  اإلنسددا  والقددانون الدددو   قددوق اإلنسددان
حسدد  ااقت دداء، مبددا ا ذلدد  مددا يتعلددح  ميددع املفدداوح احملا ددرة واملفدداوح الددت يصددع  الو ددول 

األودددددرا  إمل التفميددددد  الدامددددده والمدددددوررت جلميدددددع أحددددددال قدددددراراج جملدددددس إليهدددددا، ويددددددخو مجيدددددع 
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متدددوز/  ١4( املدددؤرخ ٢٠١4)٢١٦5، و٢٠١4شدددبارب/  اير  ٢٢( املدددؤرخ ٢٠١4)٢١39 األمددن
( ٢٠١5)٢١99، و٢٠١4كانون األول/ريسدم    ١7( املؤرخ ٢٠١4)٢١9١، و٢٠١4يوليه 
، ٢٠١5ون األول/ريسددم  كددان  ١8( املددؤرخ ٢٠١5)٢٢54، و٢٠١5شددبارب/  اير  ١٢املددؤرخ 
 ٢٦( املدددددؤرخ ٢٠١٦)٢٢٦8، و٢٠١5كدددددانون األول/ريسدددددم    ١8( املدددددؤرخ ٢٠١5)٢٢58و

، ويدددد ّكر بأ يددددة حماسددددبة املسددددؤول  خددددن مجيددددع انتهاكدددداج القددددانون الدددددو  ٢٠١٦شددددبارب/  اير 
اإلنسددددا  ومجيددددع انتهاكدددداج وجتدددداوزاج القددددانون الدددددو   قددددوق اإلنسددددان املرتدبددددة ا اجلمهوريددددة 

 السورية؛ العربية
 خلل الت بيح الموررت لوقت األخمال القتالية؛حيو  -٢ 
 مؤيدوها، بأن تسمح  دورا  و  مجيع األورا ، ولا ة السل اج السوريةي ال   -3 

للوكااج اإلنسانية التابعة لرمم املتحدة وشركاإها التفمي ي  بإيصال املساخداج اإلنسانية خلدل 
ورون خواإددح، مبددا ا ذلدد  خدد  خ ددورب الفددزاا وخدد  ا دددور، مددن أجدده ومسددتمر حنددو سددريع وآمددن 

 أقصر ال رق؛ خ ضمان و ول املساخداج اإلنسانية إمل احملتاج  
الفظدال وحلمداءع بوضدع حدد  دوررت جلميدع أخمدال القصدت اجلدورت ي ال  أي ا   -4 

 وال لعاج اجلوية العسدرية  وق مديفة حل ؛
مدع جملدس حقدوق اإلنسدان  الدامده بالتعداونة السل اج السوريي ال  ك ل   -5 

 الدوليددة املسددتقلة بشددأن اجلمهوريددة العربيددة السددورية، خددن وريددح السددما  للافددة ومددع جلفددة التحقيددح
 إمل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية؛ رون قيد أو شررببالو ول الموررت والدامه 

أسددالي  القتددال وأرت  أرت اسددت دال لتاويددع املدددني  كأسددلو  مددنيدددين بشدددة  -٦ 
 حصار موجه ضد السدان املدني ؛

األخمدددال اإلرهابيدددة وأخمدددال العفدددت الدددت يرتدبهدددا ا حدددح  يددددين بشددددة أي دددا   -7 
يسددمل الدولددة اإلسددالمية ا العددراق والشددال )راخددش( وجبهددة الفصددرة، أو    ددا مددن  املدددني  مددا

اسدددتمرار جتاوزاهتدددا اجلسددديمة واملفهايدددة املفظمددداج اإلرهابيدددة الدددت  ّاهدددا جملدددس األمدددن، كمدددا يددددين 
والواسدددعة الف ددداق للقدددانون الددددو   قدددوق اإلنسدددان وانتهاكاهتدددا للقدددانون الددددو  اإلنسدددا ، ويؤكدددد 

جديددد أندده ا وددوز وا يفب ددذ ربددط اإلرهددا ، ومددن ضددمفه األ عددال الددت يرتدبهددا مددا يسددمل  مددن
و جفسية أو ح ارة، ويشدر خلل أ يدة الدولة اإلسالمية ا العراق والشال )راخش(، بأرت رين أ

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

بواسددد ة آليدداج العدالدددة  ،اإلنسددا  أو خددن انتهاكددداج وجتدداوزاج القدددانون الدددو   قدددوق اإلنسددان
ويشدددر خلددل ضددرورة ا دداذ خ ددواج خمليددة  احملليددة أو الدوليددة، لعارلددة واملسددتقلةاملفاسددبة وا اجلفاإيددة
سبيه بلوغ ه ع ال اية، مش ا  إمل الدور اهلال ال رت ميدن أن تؤريه احملدمة اجلفاإيدة الدوليدة ا  ا

 ه ا الصدر؛
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األمم املتحدة وشركا ها  الت توجهها مجيع األورا  باامتثال لل لباجي ال   -9 
التفميدد يون مددن أجدده إيصددال املسدداخداج اإلنسددانية، ب ددرق مفهددا التقيددد بوقددت األخمددال القتاليددة، 

(، ووضدددع حدددد جلميدددع أخمدددال ٢٠١٦)٢٢٦8خلدددل الفحدددو الددد رت و دددمه جملدددس األمدددن ا قدددرارع 
خلدل القصت وال لعاج اجلوية العسدرية  وق مديفة حل ، من أجده تيسد  إيصدال املسداخداج 

مددن األمددم املتحدددة وشددركاإها التفميدد ي  إمل مجيددع مفدداوح حنددو  ددوررت وآمددن ومسددتمر ورون خواإددح 
توقمددا  مسددتمرا  للعفددت خلددل الفحددو الدد رت تعتدد ع  حلدد  و  هددا، مسددّلما  بددأن حتقيددح ذلدد  يقت ددذ

  األمم املتحدة وشركا ها التفمي يون كا يا  للسما  بإيصال املساخداج اإلنسانية؛
أن املسداخداج اإلنسدانية يفب دذ أن تصده إمل العددر الدامده مدن احملتداج ، د يؤك -١٠ 

خلدددل الفحدددو الددد رت حتددددرع األمدددم املتحددددة وشدددركا ها التفميددد يون، وأن يشدددمه ال يدددت الدامددده مدددن 
املسددداخداج اإلنسدددانية، خلدددل الفحدددو الددد رت تقدددررع األمدددم املتحددددة وشدددركا ها التفميددد يون، ويفب دددذ أن 

  حس ؛  وال رورة ااستعاال جالء ا ااج ال بية ال ارإة، خلل أسا تيسر األورا  كا ة إ
أن ا دده السياسددذ الوحيددد املسددتدال لرزمددة ا اليددة ا اجلمهوريددة العربيددة يدددرر  -١١ 

السدورية يدمددن ا خمليددة سياسددية جامعددة ميسدد  بزمامهدا السددوريون وتف ددورت خلددل مشدداركة كاملددة 
شدروخة للشدع  السدوررت،  دد  التفميد  الدامده لبيدان جفيدت وحقيقية للمرأة وتلد  الت لعداج امل

( ٢٠١3)٢١١8، بصدددي ته الددددت أقّرهددددا جملدددس األمددددن ا قددددرارع ٢٠١٢حزيران/يونيدددده  3٠املدددؤرخ 
مفهددددا إنشدددداء هيئددددة حدددددم انتقاليددددة جامعددددة تتمتددددع  ، وبوسدددداإه٢٠١3أيلول/سددددبتم   ٢7املددددؤرخ 

اسددتمرار املؤسسدداج  من ا اآلن ذاتددهوتمشددّده خلددل أسددا  تددوا قذ وت ددبسددل اج تفمي يددة كاملددة 
 ؛(٢٠١٦)٢٢٦8( و٢٠١5)٢٢54، والتفمي  الدامه لقراررت جملس األمن ا دومية
 ملسددداخذ املبعدددوا اادددا  الراميدددة إمل خدددن كامددده رخمدددهيعدددر  ا هددد ا الصددددر  -١٢ 
( تفميد ا كدامال ، وحيدو أودرا  الفدزاا السدوررت كا دة خلدل ٢٠١5)٢٢54قرار جملس األمن  تفمي 

معاجلة  التعاون البفاء وحبسن نية مع املبعوا ااا  ا سبيه بلوغ ه ع ال اية، ولا ة من أجه
 الوضع ا حل   ورا ؛

مددددن جلفددددة التحقيددددح أن جتددددررت، و قددددا  لوايتهددددا، حتقيقددددا  خا ددددا  شددددامال  ي لدددد   -١3 
 الددد ين توجدددد بشدددأهنم أسدددبا  ومسدددتقال  ا األحدددداا ا حلددد  وأن حتددددر، قددددر اإلمددددان، كددده

معقولددة لالختقددار مبسدددؤوليتهم خددن انتهاكددداج وجتدداوزاج القدددانون الدددو   قدددوق اإلنسددان املدددّدخل 
حددددو ها، مدددن أجددده رخدددم اجلهدددور الراميدددة إمل ضدددمان مسددداءلة مدددرتد  التاددداوزاج واانتهاكددداج 
املّدخل حدو ها، وي ل  من اللافة أي ا  تقدمي تقرير واٍ  خن نتاإج حتقيقها اادا  إمل جملدس 

 اإلنسان ا أجٍه أقصاع رورته الرابعة والثال ون؛ حقوق
 إبقاء ه ع املسألة قيد نظرع. يقرر -١4 

 الثانيةاجللسة 
 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١
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أخ ددداء خدددن التصدددوي .  ١٦، وامتفددداا 7 دددوتا  مقابددده  ٢4اختممدددد بتصدددوي  مسددداه بأ لبيدددة ]
 وكان  نتياة التصوي  خلل الفحو التا :

 :املؤيدون
 ،تو دددو ،بوتسدددوانا ،بلايددددا ،ال ت دددال ،اإلمددداراج العربيدددة املتحددددة ،أملانيدددا ،ألبانيدددا

 ،السددددلمارور ،جورجيددددا ،مجهوريددددة مقدددددونيا اليو وسددددال ية سددددابقا   ،مجهوريددددة كوريددددا
 ،املدسددددي  ،امل ددددر  ،اتميددددا ،كددددوج ريمددددوار  ،ق ددددر ، رنسددددا ،سويسددددرا ،سددددلو يفيا
يرلفددددا آاملتحدددة ل ي انيددا العظمددل و  اململدددة ،اململدددة العربيددة السددعورية ،ملددديت
 هولفدا ،مف وليا ،الشمالية
 :املعارضون

 ،الصد  ،اجلزاإدر ،املتعدرة القومياج( -بوليميا )رولة  ،بوروندرت ،ااحتار الروسذ
 كوبا  ،البوليمارية( - فزويال )مجهورية 
 :املمتفعون خن التصوي 

 ، اندا ،جفدو  أ ريقيدا ،بفمدا ،بدف الريش ،بدارا وارت ،إندونيسديا ،إكدوارور ،إ يوبيا
 .[اهلفد ،نيا يا ،ناميبيا ،كيفيا  ،الدون و ،ق  يزستان ، يي  نال ،الملب 

    


