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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.63( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  احلالة يف اجلمهورية العربية السورية  - ٦٧/٢٦٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٢٠١١ ديــــــسمرب/ كـــــانون األول ١٩ املــــــؤرخ ٦٦/١٧٦ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   

أغـسطس  / آب٣ بـاء املـؤرخ    ٦٦/٢٥٣  و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ ألف املؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و

ــؤرخ ٦٧/١٨٣  و٢٠١٢ ــانون األول٢٠ املـ ــوق  ٢٠١٢ديـــسمرب / كـ ــرارات جملـــس حقـ  وقـ

 املــــــؤرخ ١٧/١ - دإ  و)١(٢٠١١أبريــــــل / نيــــــسان٢٩ املــــــؤرخ ١٦/١ - اإلنــــــسان دإ

ــانون األول٢ املــــؤرخ ١٨/١ - دإ  و)١(٢٠١١أغــــسطس /آب ٢٣  )٢(٢٠١١ديــــسمرب / كــ

 )٣(٢٠١٢مــــارس /ذارآ ٢٣ املــــؤرخ ١٩/٢٢  و)٣(٢٠١٢مــــارس /ذارآ ١ املــــؤرخ ١٩/١ و

 )٥(٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٦ املؤرخ   ٢٠/٢٢ و   )٤(٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ املؤرخ   ١٩/١ - دإ و

  ،٢٠١٣مارس /ذارآ ٢٢ املؤرخ ٢٢/٢٤ و )٦(٢٠١٢ ربسبتم/ أيلول٢٨ املؤرخ ٢١/٢٦ و

 أبريـل /نيـسان  ١٤املـؤرخ   ) ٢٠١٢ (٢٠٤٢ جملـس األمـن      ي إىل قرار   تشري أيضا  وإذ  

  ،٢٠١٢أبريل / نيسان٢١املؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٤٣ و ٢٠١٢

_______________ 

، )A/66/53 (٥٣ق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسادسة والـــستون، امللحـــق رقـــم  الوثـــائ: انظـــر )١(
  .األول الفصل

 .، الفصل الثاين)Corr.1 و A/66/53/Add.2( والتصويب  باء٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(

 .ع ألف، الفصل الثالث، الفر)A/67/53 (٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٣(

 .املرجع نفسه، الفصل اخلامس )٤(

 .املرجع نفسه، الفصل الرابع، الفرع ألف )٥(

 .، الفصل الثالث)A/67/53/Add.1 ( ألف٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٦(
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يف اجلمهوريـة   باحلالةإىل مجيع قرارات جامعة الدول العربية املتعلقة        كذلكوإذ تشري     

ذي استعرضـت فيـه      الـ  ٢٠١٣مـارس   /ذارآ ٦ املـؤرخ    ٧٥٩٥العربية السورية، وخباصة القـرار      

أعمـال  و تـصاعد العنـف    من جـراء   اخلطورة يف اجلمهورية العربية السورية       ةالبالغ احلالةاجلامعة  

القتل يف معظم األراضي السورية واستمرار السلطات السورية يف ارتكاب انتـهاكات جـسيمة            

 حلقــوق اإلنــسان مــستخدمة األســلحة الثقيلــة والطــائرات احلربيــة وقــذائف ســكود يف قــصف   

ــة بالــسكان، ممــا    ــسكنية واملنــاطق املأهول ــاء ال مــن الــضحايا   أدى إىل ســقوط عــدد أكــرب األحي

ــزوح   ــسبب يف ن ــسوريني إىل     اوت ــدفق آالف ال ــسورية وت ــة ال ــة العربي ــسكان داخــل اجلمهوري ل

ــذين تعرضــوا ملــذابح       ــذي يــستهدف األطفــال والنــساء ال البلــدان اــاورة فــرارا مــن العنــف ال

ــذي ي ومر ــسورية ويعــرض الــسالم واألمــن واالســتقرار يف     عــة، األمــر ال ــة ال ــار الدول هــدد باي

  للخطر، املنطقة

ــشري   ــالمي    وإذ تــــ ــاون اإلســــ ــة التعــــ ــرار منظمــــ ــؤرخ ) إ . ق (EX-4/2 إىل قــــ املــــ

ــق ٢٠١٢أغــسطس /آب ١٥ ــة املتعل ــه      باحلال ــذي دعــت في ــسورية ال ــة ال ــة العربي يف اجلمهوري

ســورية تــسمح ببنــاء دولــة آليــة ســلمية ووضــع  فــور علــى الاالنتقاليــةخلطــة اتنفيــذ املنظمــة إىل 

املـساواة علـى أسـاس القـانون     فيه  تكفلدميقراطي مدين نظام على  و ةتعدديال على تقومجديدة  

  واحلريات األساسية،واملواطنة 

استمرار تصاعد العنف يف اجلمهورية العربية الـسورية،       من القلق   بالغ تعرب عن  وإذ  

  منــهجي واســع النطــاقوامتــهاا علــى حنــو جــسيم ق اإلنــسان حقــوانتــهاك وخباصــة اســتمرار

ألسـلحة  ااسـتخدام  الـسلطات الـسورية   مواصـلة  ، مبـا يف ذلـك    الدويل القانون اإلنساين انتهاك  و

التـسيارية  ، مثل االستخدام العشوائي للقـذائف       بالطائرات هقصفو الشعب السوري ضد  الثقيلة  

  ،سكاا محايةعن هورية العربية السورية اجلمحكومة  ومن تواينوالذخائر العنقودية، 

الـذين لقـوا حـتفهم     لعـدد األشـخاص   لتزايد السريع   ل وإذ تعرب عن الغضب الشديد      

 قتيـل وفـق مــا أفـادت بــه    ٧٠ ٠٠٠عــن قـل  يال  الـذي بلـغ مــا  يف اجلمهوريـة العربيـة الــسورية   

  ،)٧(٢٠١٣فرباير / شباط١٢السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة مفوضة 

اليت أدلت ـا مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان          البيانات إىل   وإذ تشري   

 ميكـن أن   أمام جملـس حقـوق اإلنـسان وجملـس األمـن وذكـرت فيهـا أن جـرائم ضـد اإلنـسانية                     

تتخـذ    قد ارتكبت يف اجلمهورية العربيـة الـسورية، وإذ تؤكـد أن الـسلطات الـسورية مل              تكون

_______________ 

  .S/PV.6917انظر  )٧(
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حلقـوق  املفوضـة الـسامية    أنلى هذه االنتـهاكات اجلـسيمة، وإذ تالحـظ           ع اةإجراءات للمقاض 

   على إحالة األمر إىل احملكمة اجلنائية الدولية،مرارا جملس األمناإلنسان شجعت 

اجلمهوريـة العربيـة   ب املتعلقـة  بتمديد واليـة جلنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة           وإذ ترحب   

تعـاون حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية مـع            لعـدم   األسـف   بـالغ    وإذ تعـرب عـن       ،السورية

  عضائها من دخول اجلمهورية العربية السورية،أل عدم السماحاللجنة، وخباصة مواصلة 

 النتـهاكات   األطفـال يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    من تعرض وإذ تعرب عن القلق    

وميــة، مبــا فيهــا العمليــات العــسكرية الــيت تنفــذها القــوات احلكيف  ضــحايا هم وســقوطجــسيمة

طفــال للقتــل األ وتعــرض، الــشبيحةالقــوات املــسلحة الــسورية وقــوات املخــابرات وميليــشيات 

ــشويه وا ــالوالتـ ــاز  العتقـ ــسفي واالحتجـ ــذيب  التعـ ــسي    والتعـ ــف اجلنـ ــة والعنـ ــوء املعاملـ وسـ

للقــانون  ممــا يــشكل انتــهاكا جتنيــدهم واســتخدامهم يف القتــال   و بــشريةاواســتخدامهم دروعــ

 ترحب باعتزام املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة باألطفـال والـرتاع املـسلح القيـام        الدويل، وإذ 

معوقـات مـن    كنها األطراف كافة بشكل كامل ودون       مت بأن   ببزيارة ثانية للمنطقة، وإذ تطال    

 بكــل مــدهاالبلـدان اــاورة  ب يــبمجيــع املنــاطق يف اجلمهوريـة العربيــة الــسورية، وإذ  دخـول  

   مساعدة،يلزم من ما

، اجلمهوريـة العربيــة الــسورية  يف استـضعاف النــساء  إزاء أيــضا وإذ تعـرب عــن القلـق    

 اجلــسدي علــيهن االعتــداءاجلنــسي وغــريه مــن أشــكال  ضــدهن واالعتــداءلتمييــز اذلــك  يف مبــا

، ألغــراض منــها عمليــات املدامهــةأثنــاء  واحتجــازهن اتعــسف واعتقــاهلن خــصوصيتهنوانتــهاك 

والقائمــة أن أعمــال العنــف اجلنــسي  تــشري إىل وإذ ،ذكور علــى االستــسالمأقربــائهن الــ إرغــام

 جـرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنـسانية،      تـصل إىل حـد    هـذه ميكـن أن       على أساس نوع اجلـنس    

، القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس         العنـف   تؤكد أمهيـة منـع مجيـع أعمـال العنـف اجلنـسي و              وإذ

الـرتاع زيـارة    يف حـاالت   اجلنسي   نفالعبام املعنية   ترحب باعتزام املمثلة اخلاصة لألمني الع      وإذ

  اجلمهورية العربية السورية للتحقيق يف هذه االنتهاكات والتجاوزات،

الــسلطات الــسورية ســراح مجيــع األشــخاص  إطــالق عــدم ل وإذ تعــرب عــن اســتيائها  

جــاز  وعــدم مساحهــا للمنظمــات اإلنــسانية املعنيــة بالوصــول إىل مراكــز االحتتعــسفااحملتجــزين 

  دف كفالة املعاملة اإلنسانية للمحتجزين،

تقـدمي   كفالـة سـتمرار تـدهور احلالـة اإلنـسانية وعـدم           ال أيضا وإذ تعرب عن استيائها     

   مجيع املناطق املتضررة من القتال،وعلى حنو آمن يفاملساعدة اإلنسانية يف حينها 

ني املــشردين  إزاء نــزوح أكثــر مــن مليــون الجــئ وماليــ  وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   

  داخليا فرارا من العنف املفرط،
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 باجلهود اليت تبذهلا البلـدان اـاورة وغريهـا مـن بلـدان املنطقـة الستـضافة                  وإذ ترحب   

 باآلثـار االجتماعيـة االقتـصادية لوجـود جتمعـات          وإذ تـسلم يف الوقـت نفـسه        ،الجئني سوريني 

 وتركيــا والعــراق ومــصر، وإذ اصــة األردن ولبنــانخبضــخمة مــن الالجــئني يف هــذه البلــدان، و

 اسـتنادا إىل مبـادئ تقاسـم األعبـاء، الالجـئني الـسوريني       ضيف،الدول األعـضاء أن تستـ    يب ب 

  بالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،

اصــة بلــدان خب باملــسامهات الــيت قدمتــها بالفعــل الــدول األعــضاء، و  أيــضاوإذ ترحــب  

 الـدعم  لتـوفري  الـضرورة امللحـة  تشري يف الوقت نفـسه إىل  إذ  انية، و ، دعما للجهود اإلنس   املنطقة

السـتجابة  اليت تبذل على الصعيد اإلقليمـي ل هود اجلو يف سورياطة االستجابة اإلنسانية   خلاملايل  

  الجئني،لا الحتياجات

ــصميمها     ــن تـ ــرب عـ ــى وإذ تعـ ــاد علـ ــوفري احل   إجيـ ــائل تـ ــبل ووسـ ــسكان  سـ ــة للـ مايـ

  السوريني، املدنيني

 إزاء ديد الـسلطات الـسورية باسـتعمال أسـلحة كيميائيـة       تعرب عن بالغ القلق وإذ  

اسـتعمال أسـلحة مـن هـذا القبيـل، وإذ ترحـب بقـرار               ب االدعاءات اليت تفيد  أو بيولوجية وإزاء    

اســتعمال هــذه األســلحة يف اجلمهوريــة الــيت تفيــد ب دعــاءاتالاألمــني العــام التحقيــق يف مجيــع ا

  السورية، العربية

 أن إحراز تقدم سريع يف االنتقال السياسي ميثـل أفـضل فرصـة للتوصـل إىل                 إذ تؤكد و  

األمـني العـام   جلهـود   دعمهـا  تعيد تأكيـد يف اجلمهورية العربية السورية، وإذ  للحالةحل سلمي  

وجبميــع اجلهــود  لــسوريا العربيــةواملمثــل اخلــاص املــشترك بــني األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول  

لمنظمـات  تأكيـد أن ل  أيـضا  تعيـد  التوصل إىل حل سياسي لألزمـة، وإذ   ىلمية إ الدبلوماسية الرا 

يف الفـصل   املـبني   يف صون السالم واألمن الدوليني، علـى النحـو           ادوراإلقليمية ودون اإلقليمية    

 جامعـة الـدول    ـذا الـشأن  ، وإذ ترحب بـالقرارات الـيت اختـذا     األمم املتحدة  الثامن من ميثاق  

   العربية السورية،هورية يف اجلمللحالةللتصدي العربية 

اجتماعات جمموعة أصدقاء الشعب الـسوري، وخباصـة االجتمـاع       مجيع إىل   وإذ تشري   

  حيـث ،٢٠١٢ ديـسمرب / كـانون األول ١٢ يف ، املغـرب الوزاري الرابع الذي عقد يف مـراكش   

ــشاركون   ــرف املـ ــر    اعتـ ــثال شـ ــسورية ممـ ــة الـ ــورة واملعارضـ ــوى الثـ ــوطين لقـ ــاالئتالف الـ عيا بـ

  السوري، للشعب

ــد    ــد تأكي ــا  وإذ تعي ــشديدالتزامه ــسورية واســتقالهلا     ال ــة ال ــة العربي ــسيادة اجلمهوري ب

  يثاق،املها ومببادئ وسالمة أراضيووحدا 
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 الدوليـة   م مجيـع األعـضاء يف األمـم املتحـدة يف عالقـا            ال يلجـأ  أضرورة   إىل   وإذ تشري   

سالمة أراضـي أيـة دولـة أو اسـتقالهلا الـسياسي،        التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد        إىل

  مقاصد األمم املتحدة،مع تفق ت  الوسيلة أخرىأي  إىلأو 

 وأحكـام  )٨(واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان    ه ومبادئيثاق امل مقاصد   تعيد تأكيد وإذ    

دنيـة  القانون الدويل حلقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق امل              

ــسياسية ــسان     )٩(والـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــسورية حبمايـ ــة الـ ــة العربيـ ــزام اجلمهوريـ ــشري إىل التـ ، وإذ تـ

   األساسية،رياتواحل
  

  الدويل وحقوق اإلنساناإلنساين  القانون

يف ذلـك   لألسلحة الثقيلة، مبااملتزايد  السلطات السورية    استخدام بشدةتدين    - ١  

ــسكانية القــصف العــشوائي  ــدبب  للمراكــز ال ــسيارية  وابات والطــائرات ال اســتعمال القــذائف الت

  العنقودية؛ الذخائراستعمال ومن األسلحة العشوائية  وغريها

 ومواصـــلةالـــدويل انتـــهاكات القـــانون اإلنـــساين مجيـــع أيـــضا  بـــشدةتـــدين   - ٢  

حقـوق اإلنـسان واحلريـات      ة انتـهاك    لحكومـ ل املواليـة   الـشبيحة السلطات السورية وميليـشيات     

ضـد املـدنيني    األسـلحة الثقيلـة   مثل اسـتخدام ،   منهجي واسع النطاق   ى حنو جسيم  علاألساسية  

 واهلجمـات علـى املـدارس    همضـد أشـكال القـوة   غري ذلك مـن     استعمال  و بالطائرات همقصفو

واإلعــدام التعــسفي والقتــل خــارج نطــاق القــضاء وقتــل   واملــذابحواملستــشفيات ودور العبــادة 

واالحتجــاز التعـــسفي   همواضــطهاد نــسان والـــصحفيني  احملــتجني واملــدافعني عـــن حقــوق اإل   

واالختفـاء القــسري وانتــهاكات حقــوق الطفــل، مبــا يف ذلــك جتنيــد األطفــال واســتخدامهم يف  

احلــصول علــى العــالج الطــيب خالفــا للقــانون   واحليلولــة دونللقــانون الــدويل،  انتــهاكاالقتــال 

، مبا يف ذلـك     ياجلنسي املنهج  العنفووالتعذيب  تهم  ومحايوعدم احترام مقدمي الرعاية الطبية      

حلقـوق  امتـهان   وأي معاملتـهم  وسـوء   األطفـال،  اصـة خبو أثناء االحتجاز،  اغتصاب األشخاص 

ترتكبــــــها اجلماعــــــات املــــــسلحة الــــــدويل  اإلنــــــساين أو انتــــــهاكات للقــــــانون اإلنــــــسان

  للحكومة؛ املناهضة

ع يـ ، ويـب جبم ابغض النظر عن اجلهة اليت ترتكبه     مجيع أعمال العنف،     تدين  - ٣  

ــى الفــور األطــراف أن تــضع حــدا  ــة     عل ــك األعمــال اإلرهابي  لكــل أشــكال العنــف، مبــا يف ذل

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )٨(

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار انظر  )٩(
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التــوترات الطائفيــة، وأن تتقيــد علــى حنــو صــارم تــؤجج وأعمــال العنــف أو التخويــف الــيت قــد 

   الدويل؛اإلنساين انونبالتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك الق

 مجيــع انتــهاكات القــانون اإلنــساين تنــهي فــورا ألطــراف بــأن  مجيــع اتطالــب  - ٤  

تنـهي  بـأن   الـسلطات الـسورية     املدنيني، وتطالب أيـضا     على  اهلجمات  شن   ذلك   ، مبا يف  الدويل

ــة         ــسؤوليتها عــن محاي ــهض مب ــسان وأن تن ــوق اإلن ــدويل حلق ــانون ال ــهاكات الق ــة انت ــورا كاف ف

ــام اللتزاماــا مبوجــب    ، مبــا يف ذلــك الــساري القــانون الــدويل الــسكان وأن متتثــل علــى حنــو ت

، )١٠(اتفاقيــة حقــوق الطفــل و تــهنومحاي قــوق النــساء والفتيــات حب فيمــا يتعلــقالقــانون الــدويل 

ملنـع  واضـحة   أوامـر  ، قيادة كل منـها من خالل سلسلة   ،ويب جبميع أطراف الرتاع أن تصدر     

جبميــع نــسي، ويــب العنــف اجلأعمــال مــرتكيب  حملاســبةالعنــف اجلنــسي وأن جتــري حتقيقــات 

 ،أيضا تيسري حـصول ضـحايا العنـف اجلنـسي بـشكل فـوري علـى اخلـدمات املتاحـة                   األطراف  

تليب االحتياجات الـصحية والنفـسية االجتماعيـة         وحتث اجلهات املاحنة على دعم اخلدمات اليت      

  احلماية؛ من حتياجاملضحايا العنف اجلنسي وا

عــن مجيــع األشــخاص احملتجــزين  ورا ج فــافراإلبــ الــسلطات الــسورية تطالــب  - ٥  

، مبن فيهم أعـضاء املركـز الـسوري لإلعـالم وحريـة التعـبري، ونـشر قائمـة جبميـع مرافـق                        اتعسف

 والـسماح  الـساري لقـانون الـدويل     متـسقة مـع ا     ظروف االحتجـاز     وكفالة أن تكون  االحتجاز  

   االحتجاز؛فق مجيع مرابدخولستقلني املمراقبني للفورا 

 قصف القـوات املـسلحة الـسورية للبلـدان اـاورة وإطـالق النـار             تدين بشدة   - ٦  

فيها، مما أدى إىل سقوط ضحايا ووقوع إصابات بني املدنيني من تلك البلـدان وبـني الالجـئني      

 األزمـة يف   أن وتؤكـد  ،السوريني، وتؤكـد أن هـذه احلـوادث شـكلت انتـهاكا للقـانون الـدويل               

لــسالم واالســتقرار يف اجرياــا ومــن أ  يهــددفادحــا تــشكل خطــرااجلمهوريــة العربيــة الــسورية 

 اجلمهوريــة خطــرية علــى الــسالم واألمــن الــدوليني، ويــب حبكومــة تــداعياتأن هلــا واملنطقــة 

   السورية أن حتترم سيادة الدول ااورة وأن تفي بالتزاماا الدولية يف هذا الصدد؛العربية

 التحقيق الدوليـة املـستقلة ولألفـراد      السلطات السورية بأن تتيح للجنة     تطالب  - ٧  

إليهــا والوصـول  العـاملني بامسهـا إمكانيــة دخـول مجيـع املنــاطق يف اجلمهوريـة العربيـة الــسورية       

بصورة تامة ودون قيود، وتطالب أيضا بـأن تتعـاون مجيـع األطـراف علـى حنـو تـام                    على الفور   

يع انتهاكات القانون الـدويل حلقـوق   مع جلنة التحقيق يف أداء واليتها املتمثلة يف التحقيق يف مج         

ــسان  ــدعىاإلن ــذ آذار امل ــا من ــارس / ارتكا ــع ســائر  ٢٠١١م ــة بــ  وم اإلجراءات اجلهــات املعني

_______________ 

  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٠(
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 حالــة حقــوق علــى اجلمعيــة العامــة إطــالعاخلاصــة لألمــم املتحــدة، وتــدعو جلنــة التحقيــق إىل  

  ن يف اجلمهورية العربية السورية؛اإلنسا

مان املـساءلة وضـرورة وضـع حـد إلفـالت مجيـع       أمهيـة ضـ  تؤكد مرة أخـرى       - ٨  

ــانون     ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت ــسؤولني ع ــساين امل ــهاكات والتجــاوزات   اإلن ــدويل واالنت ال

إىل  تـصل الـيت قـد      االنتـهاكات والتجـاوزات   اخلطرية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا          

األمــم  بــذلك مفوضــة ، كمــا أوصــتوحماســبتهمجــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإلنــسانية،  حــد

  اإلنسان؛ حلقوقالسامية املتحدة 

   جملس األمن على أن ينظر يف اختاذ التدابري املناسبة يف هذا الصدد؛ تشجع  - ٩  

ذات  أمهية أن يقوم الـشعب الـسوري، علـى أسـاس مـشاورات واسـعة                  تؤكد  - ١٠  

كامـل، بتحديـد العمليـة    اسـتنادا إىل مبـدأ الت   و القانون الدويل    ويف إطار  للجميعشاملة   مصداقية

 حتقيـق املـصاحلة وكـشف احلقيقـة وحماسـبة املـسؤولني       اليت تكفل على الـصعيد احمللـي      واآلليات  

  وتعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة هلم؛ اجلسيمةعن االنتهاكات 

 الـسلطات الـسورية بـأن تتقيـد تقيـدا تامـا بالتزاماـا مبوجـب القـانون              تطالب  - ١١  

 ١٥٤٠ يتعلـق باألسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة، مبـا يف ذلـك قـرار جملـس األمـن                  الدويل فيمـا  

وبروتوكــول حظــر االســتعمال احلــريب للغــازات   ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠٤(

يف جنيـف يف   الـذي مت التوقيـع عليـه   البكتريولوجيـة   لوسـائل لاخلانقة أو الـسامة أو مـا شـاها و    

وتطالب السلطات السورية أيـضا باالمتنـاع عـن اسـتخدام أي            ،  )١١(١٩٢٥يونيه  / حزيران ١٧

أو نقلـها إىل جهـات فاعلـة مـن غـري         مـواد    مـا يتـصل ـا مـن       أسلحة كيميائيـة أو بيولوجيـة أو        

ــة   الــدول والوفــاء بالتزاماــا حبــصر  ــة والبيولوجي  ومــا يتــصل ــا مــن مجيــع األســلحة الكيميائي

  ؛وتأمينها مواد

 إلمتـام  بصورة تامة ودون قيود   بإفساح اال السورية   السلطات   تطالب أيضا   - ١٢  

ميـع  جب ويـب حتقيق األمـني العـام يف مجيـع حـاالت االسـتخدام املزعـوم لألسـلحة الكيميائيـة،                   

  التحقيق؛أن تتعاون إلجناز األطراف 
  

  احلالة اإلنسانية

ة املـساعد  إيـصال  لتـدهور احلالـة اإلنـسانية وعـدم كفالـة            تعرب عن اسـتيائها     - ١٣  

  مجيع املناطق املتضررة من القتال؛إىل اإلنسانية يف حينها وعلى حنو آمن 

_______________ 

 .٢١٣٨، الد الرابع والتسعون، الرقم جمموعة املعاهداتعصبة األمم،  )١١(
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أن تنفذ على الفـور وبـصورة تامـة خطـة     إىل   السلطات السورية    دعواتكرر    - ١٤  

لعاملني يف جمـال تقـدمي   ل ويب جبميع أطراف الرتاع أن تتيح    ،االستجابة اإلنسانية املتفق عليها   

فـورا علـى حنـو آمـن وتـام دون عوائـق إىل مجيـع الـسكان                وصـول   النية  إمكااملساعدة اإلنسانية   

الذين هم حباجة إىل املـساعدة يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، وخباصـة إىل املرافـق            

الطبية، ويب بتلك األطراف أن تتعاون على حنو تام مع األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية          

  ؛بأكثر السبل فعاليةدمي املساعدة اإلنسانية املعنية من أجل تيسري تق

 السلطات السورية بتيـسري وصـول املنظمـات اإلنـسانية إىل مجيـع مـن                 تطالب  - ١٥  

، مبـا يــشمل اإلذن بالقيــام بعمليـات إنــسانية عــرب   بـأكثر الــسبل فعاليــة هـم حباجــة إىل املــساعدة  

هوريـة العربيـة الـسورية علـى     احلدود، باعتبارها أولوية ملحة، وتشجع مجيـع األطـراف يف اجلم       

تيسري إيصال املساعدة يف املناطق اخلاضعة لسيطرا، مبا يف ذلـك خطـوط املواجهـة، مـن أجـل             

  التنفيذ التام خلطة االستجابة اإلنسانية؛

 ةاإلنـساني  جمـال تقـدمي املـساعدة    يف   ما يتعـرض لـه العـاملون       مجيع   تدين بشدة   - ١٦  

، يف انتـهاك   من هجمـات وديـدات باسـتعمال العنـف     الطبية الطيب واملرافق واملركبات  اال  و

للقانون الـدويل، واسـتخدام املرافـق املدنيـة الطبيـة، مبـا فيهـا املستـشفيات، ألغـراض عـسكرية،              

تكـون مجيـع املرافـق الطبيـة خاليـة مـن األسـلحة، مبـا يف ذلـك األسـلحة الثقيلـة،                   وتدعو إىل أن  

  ؛الساريوفقا للقانون الدويل 

ــ  - ١٧   ــه   دينت  واحتجــاز هجمــات مــنموظفــو األمــم املتحــدة  مجيــع مــا يتعــرض ل

، ويــب جبميــع األطــراف يف هــذا الــصدد أن حتتــرم حقــــوق       باســتعمال العنــف وديــدات 

اإلنســان وامتيازات وحصانات موظفي األمـم املتحـدة وغريهـم مـن األفـراد الـذين يـضطلعون                  

  تحدة؛بأنشطة تنفيذا لواليــة إحدى عمليات األمم امل

 إزاء تزايـد أعـداد الالجـئني واملـشردين داخليـا نتيجـة              تعرب عـن بـالغ القلـق        - ١٨  

 مـا يكفـي   تـوفري  قـدرات البلـدان اـاورة علـى     األمر الذي قد يقوضالستمرار أعمال العنف،   

   االحتياجات اإلنسانية لالجئني السوريني؛لتلبية

للجهـود الكـبرية    بلدان املنطقـة    لبلدان ااورة و  ل تكرر اإلعراب عن تقديرها     - ١٩  

 عــرب حــدود اجلمهوريــة العربيــة الــسورية بــسبب  فــرواملــساعدة األشــخاص الــذين الــيت بذلتــها 

العنف، وحتث مجيع وكاالت األمـم املتحـدة املعنيـة، وخباصـة مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                   

 علـى  ةاإلنـساني ساعدة تقـدمي املـ  الالجئني، وغريها من اجلهات املاحنة واجلهات الفاعلة يف جمال          

  تقدمي الدعم بصورة عاجلة منسقة إىل الالجئني السوريني وإىل البلدان اليت تستضيفهم؛
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 ملـؤمتر  ٢٠١٣ ينـاير / كـانون الثـاين    ٣٠ باستضافة حكومة الكويت يف      ترحب  - ٢٠  

   املشترك لألمم املتحدة؛للنداءإعالن التربعات 

م، د اإلنـسان للمـشردين داخليـا أن يقـ     إىل املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق    تطلب  - ٢١  

احلالـة   عـن يومـا،   ٩٠ إىل اجلمعيـة العامـة، يف غـضون    ا خطيـ ابالتعاون مع األمانة العامة، تقرير    

ــث      العــصيبة ــسورية مــن حي ــة ال ــة العربي ــا يف اجلمهوري ــشها املــشردون داخلي ــيت يعي ــ ال  ةسالمال

بيــة احتياجــام مــن  توصــيات ــدف تل وأن يقــدمرزق الــقــوق األساســية وســبل كــسب  احلو

  الدويل حلاالت التشرد؛ التصدي على الصعيداملساعدة واحلماية وتعزيز فعالية 

 اتمع الدويل على تقدمي دعم مايل عاجل إىل البلدان املـضيفة لتمكينـها           حتث  - ٢٢  

لـى  من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة لالجئني السوريني واتمعات احملليـة املتـضررة، وع       

  وسائل وتدابري مناسبة، وفقا ملبدأ تقاسم األعباء؛بالنظر يف معاجلة مسألة الالجئني 

 مجيع اجلهات املاحنة على التعجيـل بتقـدمي الـدعم املـايل، يف سـياق خطـة        حتث  - ٢٣  

ــة االســتجابة     ــسانية وخط ــصعيد  االســتجابة اإلن ــى ال ــي عل الجــئني، إىل الحتياجــات الاإلقليم

التابعة لألمم املتحدة وغريها مـن املنظمـات الدوليـة العاملـة يف جمـال تقـدمي                املنظمات اإلنسانية   

املساعدة اإلنسانية، وإىل البلدان املضيفة، حىت يتسىن هلا تنفيذ خطة االستجابة اإلنـسانية بقـدر     

  أكرب من الفعالية داخل البلد؛

دول  بالدول األعضاء أن تقدم كل الدعم للشعب السوري، وتشجع الـ           يب  - ٢٤  

  األعضاء على املسامهة يف جهود االستجابة اإلنسانية اليت تبذهلا األمم املتحدة؛
  

  االنتقال السياسي

 إىل االضــطالع بعمليــة انتقــال سياســي شــاملة للجميــع بقيــادة  تكــرر دعوــا  - ٢٥  

سورية إىل نظام سياسي دميقراطي تعددي، يتساوى فيه املواطنـون بغـض النظـر عـن انتمـاءام            

 أو معتقـدام، بطـرق منـها الـشروع يف حـوار سياسـي جـاد بـني متحـاورين               العرقي لهمأصأو  

   من الطرفني؛ومقبولني ميثلون السلطات السورية واملعارضة السورية خمولني ذوي مصداقية

ــب  - ٢٦   ــسورية يف     ترحـ ــة الـ ــورة واملعارضـ ــوى الثـ ــوطين لقـ ــتالف الـ ــشاء االئـ  بإنـ

تلـك   الـذين ميثلـون فعليـا    ين احملاور يضمحة، باعتباره  يف الدو  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١

 ١٥ بياناتـه املؤرخـة   النتقال السياسي، وبااللتزام الـذي أعـرب عنـه يف           عملية ا  ل نيالالزم القوى

 مببـدأ االنتقـال الـسياسي املفـضي إىل          ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان  ٢٠ و ٢٠١٣فربايـر   / شباط ٢٣ و

ة، يتساوى فيها مجيـع املـواطنني بغـض النظـر عـن      مجهورية عربية سورية مدنية دميقراطية تعددي 

 يف وخباصـــة االعتـــراف الـــدويل الواســـع، وتالحـــظجنـــسهم أو دينـــهم أو انتمـــائهم العرقـــي، 
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االجتمــاع الــوزاري الرابــع موعــة أصــدقاء الــشعب الــسوري، بــاالئتالف بوصــفه املمثــل          

  الشرعي للشعب السوري؛

ة الـدول العربيـة مـن أجـل إجيـاد حـل              باجلهود الـيت تبـذهلا جامعـ       أيضا ترحب  - ٢٧  

  يف اجلمهورية العربية السورية وبالقرارات اليت اختذا يف هذا الصدد؛ للحالةسياسي 

 املمثل اخلـاص املـشترك بـني األمـم املتحـدة وجامعـة              ملهمة دعمها تعيد تأكيد   - ٢٨  

مـل مـع مكتبـه      ، وتطالب يف هذا الصدد مجيع األطـراف الـسورية بـأن تع             لسوريا الدول العربية 

من أجل التعجيل بتنفيذ اخلطة االنتقالية املنصوص عليها يف البيان اخلتامي الصادر عن جمموعـة          

 علـى حنـو يكفـل الـسالمة للجميـع يف          )١٢(٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠العمل من أجل سوريا يف      

 تبــاع خطــوات واضـحة ال رجعــة فيهــا يف العمليــة ويتـيح اــال ال جـو مــن االســتقرار واهلــدوء  

  اآلراءتوافـق تقـوم علـى   هيئة حكم انتقاليـة  ؤدي إىل إنشاء   االنتقالية وفق جدول زمين حمدد وي     

 املهـام ختول هلا كامل السلطات التنفيذية وحتول إليها مجيع مهـام الرئاسـة واحلكومـة، مبـا فيهـا                   

ســاس املتعلقــة باملــسائل العــسكرية واألمنيــة واالســتخباراتية، وإعــادة النظــر يف الدســتور علــى أ 

 وإجـراء انتخابـات حـرة نزيهـة متعـددة األحـزاب يف إطـار هـذا         يشارك فيه اجلميع حوار وطين   

  النظام الدستوري اجلديد؛

ــة    تطلــب  - ٢٩    إىل األمــني العــام أن يقــدم الــدعم واملــساعدة لتنفيــذ اخلطــة االنتقالي

جع الـدول   املنصوص عليها يف البيان اخلتامي الصادر عن جمموعة العمل من أجل سوريا، وتـش             

  األعضاء على تقدمي دعم دبلوماسي فعال يف هذا الصدد؛ 

 إىل األمني العام أن يقوم، بتنـسيق وثيـق مـع املؤسـسات املاليـة الدوليـة               تطلب  - ٣٠  

 اجلهــات جامعــة الــدول العربيــة، وغريهــا مــن  هــاواملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة، مبــا في 

الــسوريني، بالــشروع يف التخطــيط لتقــدمي الــدعم واملــساعدة  الفاعلــة الدوليــة املعنيــة واملمــثلني  

  ؛املناسبة هلذا الغرض املوارد توفريللعملية االنتقالية بقيادة سورية، مع 

ــذ هــذا القــرار يف غــضون     تطلــب  - ٣١   ــرا عــن تنفي  إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري

  .يوما ٣٠

  ٨٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ مايو/ أيار١٥

  

_______________ 

)١٢(  A/66/865-S/2012/522املرفق ،.  


