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*1622462*  

  الدورة احلادية السبعون

  من جدول األعمال ٣١البند 
        نشوب الرتاعات املسلحةمنع 

 وأيرلنـدا،  وأوكرانيـا،  وأنـدورا،  املتحـدة،  العربيـة  واإلمـارات  وأملانيـا،  وألبانيـا،  ،إستونيا  

 وتركيـــا، وبولنـــدا، وبوتســـوانا، وبلغاريـــا، وبلجيكـــا، والبحـــرين، وبـــاالو، يســـلندا،وأ

 والســويد، وســلوفينيا، ،والــدامنرك وجيبــويت، وجورجيــا، األســود، واجلبــل وتشــيكيا،

ــدا، والصــومال، وسويســرا، ــدا، وقطــر، وفنلن ــت، وكوســتاريكا، وكن ــا، والكوي  والتفي

 السـعودية،  العربيـة  واململكـة  وملـديف،  ومالطـة،  وليختنشـتاين،  وليتوانيـا،  ولكسمربغ،

  قرار مشروع: واليمن وهولندا، والنمسا،
    

القضـائية للمسـؤولني   آلية دولية حمايدة مستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة     
عن اجلرائم األشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدويل املرتكبـة يف اجلمهوريـة       

  ٢٠١١العربية السورية منذ آذار/مارس 
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  مبيثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد  

  التزامها بسيادة اجلمهورية العربية السورية،وإذ تؤكد من جديد   

رارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمـن وجملـس   إىل الق وإذ تشري  
 آب/ ٢٣املـــؤرخ  ١٧/١-حقـــوق اإلنســـان، وال ســـيما قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان دإ      
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ــة     )١(٢٠١١ أغســـطس ــتقلة املعنيـ ــة املسـ ــق الدوليـ ــة التحقيـ ــاء جلنـ ــها إنشـ ــرى مبوجبـ ، الـــيت جـ
  باجلمهورية العربية السورية،

الــذي تضــطلع بــه جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة بالعمــل اجلــاري  وإذ ترحــب  
  ،)٢(باجلمهورية العربية السورية، وإذ تشري إىل التقارير اليت أصدرا والتوصيات الواردة فيها

للعمل الـذي تضـطلع بـه آليـة التحقيـق املشـتركة بـني منظمـة          وإذ تعرب عن تقديرها  
ذ تشــري إىل تقــارير تلــك اآلليــة واالســتنتاجات  حظــر األســلحة الكيميائيــة واألمــم املتحــدة، وإ 

  ،)٣(الواردة فيها

بالعمل الذي تقوم بـه اجلهـات الفاعلـة مـن اتمـع املـدين السـوري والـدويل          وإذ تنوه  
يف توثيق انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتـاوزات قـانون حقـوق اإلنسـان يف     

  اجلمهورية العربية السورية أثناء الرتاع،

انون الـدويل  اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة للق وإذ تالحظ مع القلق  
اإلنســاين وانتــهاكات وجتــاوزات قــانون حقــوق اإلنســان املرتكبــة أثنــاء الــرتاع يف اجلمهوريــة    

  ات،العربية السورية، وهو ما وفر أرضا خصبة الرتكاب املزيد من االنتهاكات والتجاوز

إىل البيانــات الصــادرة عــن األمــني العــام ومفــوض األمــم املتحــدة الســامي     وإذ تشــري  
نسـان واإلجـراءات اخلاصـة لـس حقـوق اإلنسـان، الـيت تفيـد بـأن مـن املـرجح أن            حلقوق اإل

  جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت يف اجلمهورية العربية السورية،

أن األمني العام واملفوض السامي حلقوق اإلنسان قد شجعا جملـس األمـن    وإذ تالحظ  
  ربية السورية إىل احملكمة اجلنائية الدولية،مراراً على إحالة الوضع يف اجلمهورية الع

على ضرورة كفالة املساءلة عـن اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى انتـهاكات        تشدد  - ١  
للقانون الدويل، وال سيما القانون الدويل اإلنساين والقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، املرتكبـة     

قـد يشـكل بعضـها جـرائم حـرب      واليت  ٢٠١١يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 
أو جرائم ضد اإلنسانية، وذلك من خالل حتقيقات وحماكمات مناسبة ونزيهة ومسـتقلة علـى   
املستوى احمللي أو الدويل، وتؤكد أن كفالـة إنصـاف مجيـع الضـحايا واإلسـهام يف منـع وقـوع        

  انتهاكات يف املستقبل تتطلب اختاذ خطوات عملية صوب حتقيق هذا اهلدف؛

__________ 

 )، الفصل السابع.A/66/53( ٥٣، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )١(  

 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspxانظر   )٢(  

  )٣(  S/2016/888 و S/2016/738/Rev.1  وS/2016/530  وS/2016/142رفق.، امل 
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أن حتقيــق املصــاحلة والســالم املســتدام يتطلــب مــن أي عمليــة سياســية   ؤكــدت  - ٢  
دف إىل حل األزمة يف اجلمهورية العربية السـورية أن تكفـل املسـاءلة املوثوقـة والشـاملة عـن       

  انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان املرتكبة يف البلد؛

تبـــذهلا الـــدول للتحقيـــق واملالحقـــة القضـــائية، وفقـــا   بـــاجلهود الـــيت ترحـــب  - ٣  
لتشـــريعاا الوطنيـــة والقـــانون الـــدويل، يف اجلـــرائم املرتكبـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية   
املشمولة بواليتها القضائية، وتشجع الدول األخرى على أن تنظر يف القيام بـنفس الشـيء وأن   

  ات ذات صلة حتقيقا هلذه الغاية؛تطلع الدول األخرى على ما لديها من معلوم

إنشاء اآلليـة الدوليـة احملايـدة املسـتقلة للمسـاعدة يف التحقيـق واملالحقـة         تقرر  - ٤  
القضــائية للمســؤولني عــن اجلــرائم األشــد خطــورة وفــق تصــنيف القــانون الــدويل املرتكبــة يف    

ي تتعاون علـى حنـو   برعاية األمم املتحدة ك ٢٠١١اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 
وثيق مـع جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة املعنيـة باجلمهوريـة العربيـة السـورية السـتقاء وجتميـع            
وحفظ وحتليل األدلة على انتهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين وانتـهاكات وجتـاوزات حقـوق       

ة وفقـا ملعـايري   اإلنسان وإعداد ملفات لتيسري وتسريع السري يف إجراءات جنائية نزيهـة ومسـتقل  
ــتقبال     ــة أو الدوليـــة الـــيت قـــد ينعقـــد هلـــا مسـ القـــانون الـــدويل يف احملـــاكم الوطنيـــة أو اإلقليميـ

  االختصاص ذه اجلرائم وفقا للقانون الدويل؛

يـوم عمــل   ٢٠يف هـذا الصـدد إىل األمـني العــام أن يضـع، يف غضـون       تطلـب   - ٥  
مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، اختصاصــات اآلليــة الدوليــة احملايــدة املســتقلة مســتعينا يف ذلــك    
مبفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان، وتطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يتخـذ دون إبطـاء         

ات لإلسـراع بإنشـاء ومتـام تشـغيل اآلليـة الدوليـة احملايـدة        يلزم مـن خطـوات وتـدابري وترتيبـ     ما
املســتقلة بتمويــل يــأيت أولَ األمــر مــن التربعــات، بالتنســيق مــع جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة  
املعنيـة باجلمهوريـة العربيــة السـورية وباالسـتفادة مــن القـدرات املوجـودة، مبــا يشـمل اســتقدام        

ــربة   أو ــدين ذوي خـ ــوظفني حمايـ ــدب مـ ــا      نـ ــبة وفقـ ــة املناسـ ــة الفنيـ ــارات والدرايـ ــديهم املهـ لـ
  الختصاصات اآللية؛

جبميــع الــدول ومجيــع أطــراف الــرتاع وكــذلك اتمــع املــدين التعــاونَ   يــب   - ٦  
الكامل مع اآللية الدوليـة احملايـدة املسـتقلة وجلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة املعنيـة باجلمهوريـة          

ــة الســورية كــي يضــطلع كــل     ــمالعربي ــى وجــه     ن ــدمها عل ــال، وتزوي ــى حنــو فع ــه عل هما بواليت
اخلصوص بكل ما قد يكون حبوزم من معلومات ووثائق وبأي أشكال أخـرى مـن املسـاعدة    

  املتصلة بوالية كل منهما؛
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إىل منظومــة األمــم املتحــدة ككــل التعــاون الكامــل مــع اآلليــة الدوليــة تطلــب   - ٧  
ألي طلــب، مبــا يف ذلــك إتاحــة الوصــول إىل مجيــع       احملايــدة املســتقلة، واالســتجابة بســرعة    

املعلومات والوثائق، وتقرر أن تتعاون اآللية على حنو وثيق مـع جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة      
  املعنية باجلمهورية العربية السورية يف كافة جوانب عملها؛

ــذ هــذا القــرار يف غضــون     تطلــب  - ٨   ــرا عــن تنفي  إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري
يوما من تاريخ اختاذه، وتقرر العودة إىل تناول مسألة متويل اآللية الدولية احملايـدة املسـتقلة    ٤٥

  يف أقرب وقت ممكن.

 


