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الدورة الثانية والسبعون

اللجنة الثالثة

البند ( 72ج) من جدول األعمال
تعزيز ز ز ززز حقز ز ز ززو اإلنسز ز ز ززان ومحايتهز ز ز ززا:
حز ز ززا حقز ز ززو اإلنسز ز ززان والتقز ز ززاري
املقدمة من املق رين واملمثلني اخلاصني
أوك انيا وقط واململكة الع بية السعودية والو اي املتحدة األم يكية والياابن :مش وع ق ار

حالة حقو اإلنسان يف اجلمهورية الع بية السورية
إن اجلمعية العامة،
إذ تسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ تؤكد مزن جديزد مقاصـد امليثــاق ومبادئـ ـ واإلعـن العاملـ ـ حلق ــقق اإلنسـا ( )1واملعاهـدا
الدولية ذا الصلة يف جمال حققق اإلنسا  ،مبا فيها العهدا الدوليا اخلاصا حبققق اإلنسا (،)2
وإذ تؤكززد م ززن جدي ززد التزامه ززا القززو بســيادة اجلمهقريــة العربيــة الســقرية واســتقن ا ووحــد ا
وسنمة أراضيها ،ومببادئ امليثاق،
وإذ تشز ززر إىل ق ار ار ـ ــا  176/66امل ـ ـ ر  19كـ ــانق األول/ديسـ ــمر  2011و  253/66أل ـ ـ امل ـ ـ ر
 16شــبا /فرايــر  2012و  253/66ابء املـ ر  3آب/أغسـ  2012و  183/67املـ ر  20كــانق األول/
ديســمر  2012و  262/67املـ ر  15أاير/مــايق  2013و  182/68املـ ر  18كــانق األول/ديســمر 2013
و  189/69امل ـ ـ ر  18كـ ــانق األول/ديسـ ــمر  2014و  234/70امل ـ ـ ر  23كـ ــانق األول/ديس ـ ــمر 2015
و  130/71امل ـ ـ ـ ر  9كـ ـ ــانق األول/ديس ـ ــمر  2016و  203/71امل ـ ـ ـ ر  19ك ـ ــانق األول/ديسـ ـ ــمر 2016
__________
( )1القرار  217أل (د.)3-
( )2القرار  2200أل (د ،)21-املرفق.
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و  248/71امل ـ ـ ـ ر  21كـ ـ ــانق األول/ديسـ ـ ــمر  ،2016وق ـ ـ ـ ار ار جمل ـ ـ ـ حقـ ـ ــقق اإلنسـ ـ ــا دإ 1/16-امل ـ ـ ـ ر
 29نيســا /أبري ـ  )3(2011ودإ 1/17-امل ـ ر  23آب/أغس ـ  )3(2011ودإ 1/18-امل ـ ر  2كــانق األول/
()5
ديسـ ـ ـ ــمر  )4(2011و  1/19امل ـ ـ ـ ـ ر  1آذار/مـ ـ ـ ــار  )5(2012و  22/19املـ ـ ـ ـ ـ ر  23آذار/مـ ـ ـ ــار 2012
و دإ 1/19-املـ ـ ـ ـ ر  1حزيـ ـ ـ ـ ار /يقنيـ ـ ـ ـ  )6(2012و  22/20امل ـ ـ ـ ر  6مت ـ ــق /يقلي ـ ـ ـ  )7(2012و  26/21امل ـ ـ ـ ر
 28أيل ـ ـ ــقل/س ـ ـ ــبتمر  )8(2012و  24/22امل ـ ـ ـ ـ ر  22آذار/م ـ ـ ــار  )9(2013و  1/23امل ـ ـ ـ ـ ر  29أاير/م ـ ـ ــايق
()11
 )10(2013و  26/23املـ ـ ـ ر  14حزيـ ـ ـ ار /يقنيـ ـ ـ  )10(2013و  22/24املـ ـ ـ ر  27أيل ـ ــقل/س ـ ــبتمر 2013
و  23/25امل ـ ر  28آذار/مــار  )12(2014و  23/26امل ـ ر  27حزي ـ ار /يقني ـ  )13(2014و  16/27امل ـ ر
 25أيل ـ ــقل/س ـ ــبتمر  )14(2014و  20/28امل ـ ـ ر  27آذار/م ـ ــار  )15(2015و  16/29امل ـ ـ ر  2مت ـ ــق /يقلي ـ ـ
()18
 )16(2015و  10/30امل ـ ر  1تش ـرين األول/أكت ـقبر  )17(2015و  17/31امل ـ ر  23آذار/مــار 2016
و  25/32املـ ـ ر  1مت ــق /يقليـ ـ  )19(2016و  23/33املـ ـ ر  30أيل ــقل/س ــبتمر  )20(2016ودإ 1/25-املـ ـ ر
 21تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـ ـ ـ ـقبر )21(2016و  26/34امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  24آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ــار  )22(2017و  26/35امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
 23حزي ـ ـ ـ ـ ار /يقني ـ ـ ـ ـ  )23(2016و  20/36امل ـ ـ ـ ـ ر  29أيلـ ـ ـ ــقل/سـ ـ ـ ــبتمر  ،)24(2017وق ـ ـ ـ ـ ار ار جمل ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ــن
 )2012( 2042امل ـ ـ ـ ـ ر  14نيس ـ ـ ـ ــا /أبري ـ ـ ـ ـ  2012و  )2012( 2043امل ـ ـ ـ ـ ر  21نيس ـ ـ ـ ــا /أبري ـ ـ ـ ـ 2012
__________
( )3انظر القاثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السادسة والستق  ،امللحق رقم  ،)A/66/53( 53الفص األول.
( )4املرجع نفس  ،امللحق رقم  53ابء والتصقيب ( A/66/53/Add.2و  ،)Corr.1الفص الثاين.
( )5املرجع نفس  ،الدورة السابعة والستق  ،امللحق رقم  ،)A/67/53( 53الفص الثالث ،الفرع أل .
( )6املرجع نفس  ،الفص اخلام .
( )7املرجع نفس  ،الفص الرابع ،الفرع أل .
( )8املرجع نفس  ،امللحق رقم  53أل ( ،)A/67/53/Add.1الفص الثالث.
( )9املرجع نفس  ،الدورة الثامنة والستق  ،امللحق رقم  ،)A/68/53( 53الفص الرابع ،الفرع أل .
( )10املرجع نفس  ،الفص اخلام  ،الفرع أل .
( )11املرجع نفس  ،امللحق رقم  53أل ( ،)A/68/53/Add.1الفص الثالث.
( )12املرجع نفس  ،الدورة التاسعة والستق  ،امللحق رقم  ،)A/69/53( 53الفص الرابع ،الفرع أل .
( )13املرجع نفس  ،الفص اخلام  ،الفرع أل .
( )14املرجع نفس  ،امللحق رقم  53أل والتصقيبا ( A/69/53/Add.1و  Corr.1و  ،)2الفص الرابع ،الفرع أل .
( )15املرجع نفس  ،الدورة السبعق  ،امللحق رقم  ،)A/70/53( 53الفص الثاين.
( )16املرجع نفس  ،الفص اخلام  ،الفرع أل .
( )17املرجع نفس  ،امللحق رقم  53أل ( ،)A/70/53/Add.1الفص الثاين.
( )18املرجع نفس  ،الدورة احلادية والسبعق  ،امللحق رقم  ،)A/71/53( 53الفص الثاين.
( )19املرجع نفس  ،الفص الرابع ،الفرع أل .
( )20املرجع نفس  ،امللحق رقم  53أل والتصقيب ( A/71/53/Add.1و  )Corr. 1الفص الثاين.
( )21املرجع نفس  ،امللحق رقم  53ابء والتصقيب ( A/71/53/Add.2و  )Corr. 1الفص الثاين.
( )22القاثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والسبعق  ،امللحق رقم  ،)A/72/53( 53الفص الرابع ،الفرع أل .
( )23املرجع نفس  ،الفص اخلام  ،الفرع أل .
( )24املرجع نفس  ،امللحق رقم  53أل ( ،)A/72/53/Add.1الفص الثالث.
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و  )2013( 2118امل ـ ـ ـ ر  27أيلـ ـ ــقل/سـ ـ ــبتمر  2013و  )2014( 2139امل ـ ـ ـ ر  22شـ ـ ــبا /فرايـ ـ ــر 2014
و  )2014( 2165امل ـ ـ ـ ـ ر  14مت ـ ـ ـ ــق /يقلي ـ ـ ـ ـ  2014و  )2014( 2170امل ـ ـ ـ ـ ر  15آب/أغس ـ ـ ـ ـ 2014
و  )2014( 2178املـ ـ ـ ر  24أيل ـ ــقل/س ـ ــبتمر  2014و  )2014( 2191املـ ـ ـ ر  17ك ـ ــانق األول/ديس ـ ــمر
 2014و  )2015( 2209امل ـ ـ ر  6آذار/م ــار  2015و  )2015( 2235امل ـ ـ ر  7آب/أغس ـ ـ 2015
و  )2015( 2258امل ر  22كانق األول/ديسمر  2015و  )2016( 2268امل ر  26شبا /فراير 2016
و  )2016( 2286املـ ـ ـ ر  3أاير/م ـ ــايق  2016و  )2016( 2314املـ ـ ـ ر  31تش ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـقبر 2016
و  )2016( 2319امل ر  17تشرين الثـاين/نـقفمر  2016و  )2016( 2328املـ ر  19كـانق األول/ديسـمر
 2016و  )2016( 2332املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  21ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانق األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2016و  )2016( 2336املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
 31كانق األول/ديسمر  ،2016وبياان رئي اجملل امل رخـة  3آب/أغسـ  )25(2011و  2تشـرين األول/
أكتقبر  )26(2013و  17آب/أغس ،)27(2015
وإذ ت ززدين بش ززدة التــدهقر اخل ــر حلالــة حقــقق اإلنســا يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية والقت ـ
العش ـقائ واالس ــتهدا املتعمــد للم ــدنين بص ــفتهم ه ـ  ،مب ــا يف ذل ـ تل ـ ال ــي تن ــق عل ـ اس ــتمرار
االسـ ــت دا العش ـ ـقائ لألسـ ــلحة الثقيلـ ــة وعمليـ ــا القص ـ ـ اجلـ ــق الـ ــي تسـ ــبب يف مقت ـ ـ أكثـ ــر مـ ــن
 400 000ش ـ  ،مبــا يف ذل ـ قت ـ مــا يربــق عل ـ  17 000طف ـ  ،واســتمرار االنتهاكــا اجلســيمة
املنهجيــة القاســعة الن ــاق ،فضــن عــن انتهاكــا حقــقق اإلنســا والقــانق الــدوي اإلنســاين ،مبــا يف ذل ـ
جتقي ــع امل ــدنين كقس ــيلة م ــن وس ــائ احل ــرب واس ــت دا األس ــلحة الكيميائي ــة ،مب ــا فيه ــا غ ــا ا الكل ــقر
والســارين وخــردل الكري ـ احملظــقرة مبقجــب القــانق الــدوي اإلنســاين ،وأعمــال العنـ الــي تثــر التــقترا
ال ائفية الي ترتكبها السل ا السقرية ضد السكا السقرين،
وإذ تالحظ بقلق عميق ثقافـة اإلفـن مـن العقـاب علـ االنتهاكـا اجلسـيمة للقـانق الـدوي
وانتهاكا وجتاو ا قانق حققق اإلنسا املرتكبـة خـنل النـزاع احلـاي ،وهـق مـا وفـر تربـة خصـبة للمزيـد
من االنتهاكا والتجاو ا ،
وإذ تذ ّك أبن يف غمرة اإلعراب عن الس ط الشعيب عل القيقد املفروضة عل التمتع ابحلقـقق
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ان لق احتجاجا مدنية يف درعا يف آذار/مار ،2011
وإذ تشــر إىل أ جلــقء الســل ا الســقرية إىل القمــع العني ـ لنحتجاجــا املدنيــة ،وهــق قمــع تصــاعد
الحقـا ليتحـقل إىل قصـ مباشـر للمـدنين ،قـد أجـ تصـاعد العنـ املسـل واجلماعـا املت رفـة العنيفــة
واجلماعا اإلرهابية ،مبا يف ذل ما يسم بتنظيم الدولة اإلسنمية (املعرو أيضا ابسم ”داعش“)،
وإذ تشر أيضا إىل االلتزاما احملددة مبقجب القانق الدوي اإلنسـاين الـي تقضـ  ،يف حـاال
النزاع املسل  ،ابحارا ومحاية العاملن يف اجملـال ال ـيب والعـاملن يف جمـال تقـدم املسـاعدة اإلنسـانية الـ ين
يزاولــق حصـرا مهــا طبيــة ،وابحـارا ومحايــة وســائ نقلهــم ومعــدا م ،وكـ ل املستشــفيا وســائر املرافــق
ال بي ــة ،وض ــما أ يتلق ـ اجلرحـ ـ واملرض ـ  ،إىل أقصـ ـ ح ــد ممك ــن عملي ــا ،وم ــع أق ـ ق ــدر ممك ــن م ــن
الت ـ ـ خر ،مـ ــا يلـ ــز مـ ــن رعايـ ــة وعنايـ ــة طبيتـ ــن ،وإذ تشـ ــر أيضـ ــا إىل أ ا جمـ ــا املقجهـ ــة عمـ ــدا ضـ ــد
__________
(S/PRST/2011/16 )25؛ انظر قرارا ومقررا جمل األمن 1 ،آب/أغس
(S/PRST/2013/15 )26؛ انظر قرارا ومقررا جمل األمن 1 ،آب/أغس
(.S/PRST/2015/15 )27
17-19258

 31-2011متق /يقلي .)S/INF/67( 2012
 31-2013متق /يقلي .)S/INF/69( 2014
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املستشــفيا واألمــاكن الــي جيمــع فيهــا املرضـ واجلرحـ  ،مــا مل تكــن أهــدافا عســكرية ،وكـ
املقجهة عمدا ضد املباين واملقاد والقحدا ال بية ووسائ النق واألفـراد احلـاملن للشـعارا
يف اتفاقيا جني امل رخة  12آب/أغس  ،)28(1949طبقـا للقـانق الـدوي ،تشـك
وإذ تشر إىل ققاعد القانق الدوي اإلنساين القاجبة الت بيق واملتعلقة بعد معاقبة أ ش
أبنش ة طبية تتفق مع أخنقيا مهنة ال ب،

ل ا جمــا
املميـزة املبينـة
جـرائم حـرب،
عل القيا

وإذ تعز عززن ابلز القلززق إ اء االسـت دا غــر املتناســب للقــقة مـن جانــب الســل ا الســقرية
ضــد املــدنين ،ممــا تســبب يف معــاانة إنســانية شــديدة وشــجع انتشــار الت ــر واجلماعــا املت رفــة ،األمــر
ال يدل عل إخفاق السل ا السقرية يف محاية سكاهنا وتنفي مـا أصـدرت هيئـا األمـم املتحـدة مـن
قرارا ومقررا ذا صلة،
وإذ تع ز عززن ابل ز القلززق أيضززا إ اء اســتمرار الت ــر واجلماعــا املت رفــة العنيفــة واإلرهــاب
واجلماعــا اإلرهابيــة ،وإذ تــدين بشــدة مجيــع انتهاكــا وجتــاو ا حقــقق اإلنســا وانتهاكــا القــانق
الدوي اإلنساين الي يرتكبها يف اجلمهقرية العربية السقرية أ طر من أطرا النزاع ،وخباصة مـا يسـم
بتنظيم الدولة اإلسنمية (املعرو أيضا ابسم ”داعش“) وجبهة النصرة واجلماعا اإلرهابية املنتسبة إىل
تنظيم القاعدة واملليشيا الي تقات ابسم النظا واجلماعا املت رفة العنيفة األخرى،
وإذ تع عزن عميزق قلقهزا إ اء النتـائ األخـرة الـي تقصـل إليهـا آليـة التحقيـق املشـاركة بـن
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة واألمــم املتحــدة وخلصـ فيهــا إىل أ القـقا املســلحة العربيــة الســقرية
مس ـ ولة عــن اســت دا غــا الســارين كســن كيميــائ يف خــا شــي ق يف نيســا /أبري ـ  2017وأ
مــا يســم تنظــيم الدولــة اإلســنمية (املعــرو أيضــا ابســم ”داعــش“) اســت د غــا خــردل الكري ـ يف
أ حــق يف أيلــقل/ســبتمر  ،2016فضــن عــن النتــائ الســابقة الــي خلص ـ فيهــا اآلليــة إىل ارتكــاب
اجلمهقريـة العربيـة الســقرية مـا ال يقـ عـن ثـن هجمــا مبـادة الكلــقر وارتكـاب مـا يســم تنظـيم الدولــة
اإلســنمية (املعــرو أيضــا ابســم ”داعــش“) هجقمــا واحــدا مبــادة اخلــردل ،وإذ ت كــد مــن جديــد مبــادئ
اتفاقي ــة حظ ــر اس ــتحدا وإنت ــاج وخت ـ ـزين واس ــتعمال األس ــلحة الكيميائي ــة وت ــدمر تل ـ ـ األس ــلحة(،)29
وتصــميم الــدول األط ـرا يف تل ـ االتفاقيــة” ،مــن أج ـ البش ـرية مجعــاء ،عل ـ أ تســتبعد كليــا إمكانيــة
استعمال األسلحة الكيميائية ،عن طريق تنفي أحكا هـ االتفاقيـة“ ،وإذ تنحـ أ االتفاقيـة دخلـ
حيز النفاذ يف اجلمهقرية العربية السقرية يف  14تشرين األول/أكتقبر ،2013
وإذ تع ز ز ع ززن أتيي ززد ا للعمـ ـ الـ ـ اضـ ـ لع بـ ـ جلن ــة التحقي ــق الدولي ــة املس ــتقلة املعني ــة
ابجلمهقرية العربية السقرية ،وإذ تدين بشدة عد تعاو السل ا السقرية مع جلنة التحقيق،
وإذ تالحزظ بقلزق ابلز مـا خلُصـ إليـ جلنـة التحقيـق يف منحظتهــا أ السـل ا السـقرية قــد
انتهج من آذار/مار  2011سياسة شن هجما واسعة الن اق ضد السكا املدنين،
وإذ تالحظ بقلق ابل أيضا ما ذكرت جلنة التحقيق مـن أ اجلماعـا املسـلحة مـن غـر الـدول
ما ال تلج إىل است دا الققة ضد املدنين،
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970-973 )28
( )29املرجع نفس  ،اجمللد  ،1974الرقم .33757
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وإذ تدين بشدة ما أبلغ عنـ مـن قتـ احملتجـزين يف مرافـق امل ـابرا العسـكرية السـقرية وانتشـار
ممارسة االختفـاء القسـر واالحتجـا التعسـف واسـت دا العنـ اجلنسـ والعنـ اجلنسـاين والتعـ يب يف
مراكز االحتجا املشار إليها يف تقـارير جلنـة التحقيـق ،مبـا يشـم  ،دو حصـر ،الفـرع  215والفـرع 227
والفــرع  235والفــرع  251وفــرع التحقيق ـا التــابع للم ــابرا اجلقيــة يف م ــار املــزة العســكر  ،وســجن
صــيداناي ،مبــا يف ذل ـ مــا أبلــغ عن ـ مــن اتبــاع الســل ا ممارســة الشــنق اجلمــاع ومــا أفيــد عن ـ مــن قت ـ
حمتجزين يف املستشفيا العسكرية ،مبا يف ذل مستشف تشرين ومستشف حرستا،
وإذ تشز ززر إىل البي ــاان الص ــادرة ع ــن األم ــن الع ــا ومف ــق األم ــم املتح ــدة الس ــام حلق ــقق
اإلنســا واإلجـراءا اخلاصــة جمللـ حقــقق اإلنســا  ،الــي تفيــد أ مــن املــرج أ جـرائم ضــد اإلنســانية
وجرائم حرب قد ارتُكب يف اجلمهقرية العربية السقرية ،وإذ تنح أ املفـق السـام قـد شـجع جملـ
األمــن بصــقرة متكــررة عل ـ إحالــة احلالــة إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،وإذ أتس ـ لعــد اعتمــاد مشــروع
قرار( )30يف ه ا الش رغم ما لقي من دعم كبر من الدول األعضاء،
وإذ تع عن عميق قلقها إ اء النتائ الي خلص إليها جلنة التحقيق وأيضا إ اء االدعـاءا
الــي تضــمنتها األدلــة الــي قــدمها ”قيصــر“ يف كــانق الثــاين/ينــاير  2014فيمــا يتعلــق بتع ـ يب وإعــدا
أش اص حمتجزين لدى السل ا السقرية ،وإذ تشدد عل ضرورة مجع تل االدعـاءا ومـا شـاهها مـن
أدلة والنظر فيها وإاتحتها جلهقد املساءلة الي قد تب ل مستقبن،
وإذ تعز ز ز ز ع ز ز ززن القل ز ز ززق أل قـ ـ ـ ـرارا جملـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ــن  )2014( 2139و )2014( 2165
و  )2014( 2191و  )2015( 2254املـ ـ ر  18ك ــانق األول/ديس ــمر  2015و )2015( 2258
و  )2016( 2268و  ،)2016( 2286مــا الـ غــر منفـ ة إىل حــد كبــر ،وإذ تنحـ احلاجــة املاســة
إىل تعزيــز اجلهــقد املب ولــة ملعاجلــة احلالــة اإلنســانية يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ،بســب منهــا محايــة املــدنين
وكفالة وصقل املساعدا اإلنسانية بشك كام وفقر ومستمر ودو عراقي ،
وإذ تز ز ز ز ز ززذ ّك ابلتزامهز ز ز ز ز ززا بق ـ ـ ـ ـ ـ ـرارا جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ـ ـ ــن  )2014( 2170و )2014( 2178
و  )2015( 2253امل ر  17كانق األول/ديسمر ،2015
وإذ يثر جزعها أ ما يزيد عل  5.3منين الجئ ،منهم أكثر مـن  3.8منيـن امـرأة وطفـ ،
يف اجلمهقري ــة العربي ــة
ق ــد أُج ــروا عل ـ الف ـرار م ــن اجلمهقري ــة العربي ــة الس ــقرية ،وأ  13.6ملي ــق ش ـ
السقرية ،منهم  6.5منين من املشردين داخليا ،حيتاجق إىل املساعدة اإلنسانية العاجلـة ،ممـا أسـفر عـن
تــدفق النجئــن الســقرين إىل البلــدا اجملــاورة وبلــدا أخــرى يف املن قــة وخارجهــا ،وإذ يثــر جزعهــا اخل ــر
ال تشكل ه احلالة عل االستقرار اإلقليم والدوي،
وإذ تع ز عززن اسززتيااها البززال مــن مقت ـ مــا يزيــد عل ـ  17 000طف ـ وإصــابة العديــد مــن
األطف ــال اآلخ ـ ـرين من ـ ـ ب ــدء االحتجاج ــا الس ــلمية يف آذار/م ــار  ،2011وم ــن مجي ــع االنتهاكـ ــا
والتجــاو ا اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال انتهاكــا للقــانق الــدوي القاجــب الت بيــق ،مــن قبيـ جتنيــدهم
واســت دامهم وق ــتلهم وتشــقيههم واغتص ــاهم واخت ــافهم ،وش ــن ا جمــا عل ـ املــدار واملستش ــفيا ،
والقبض عليهم تعسفا واحتجا هم وتع يبهم وإساءة معاملتهم ،واست دامهم كدروع بشرية،
__________
(.S/2014/348 )30
17-19258
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وإذ تع ز عززن تقززدي ا العميززق للجهــقد الكبــرة الــي تب ـ ا البلــدا اجملــاورة وبلــدا أخــرى يف
املن قـة الســتيعاب الســقرين ،وإذ تعـار يف الققـ نفسـ ابألثـر املتزايــد ،علـ الص ُـعد املــاي واالجتمــاع
واالقتص ــاد  ،والسياس ـ  ،املارت ــب عل ـ وج ــقد أع ــداد غف ــرة م ــن النجئ ــن والن ــا حن يف ه ـ البل ــدا ،
وال سيما يف لبنا واألرد وتركيا والعراق ومصر وليبيا،
وإذ تؤك ززد احلاج ــة املاس ــة إىل يئ ــة الظ ــرو الن م ــة لع ــقدة النجئ ــن واملش ــردين داخلي ــا ع ــقدة
طقعيــة آمن ــة إىل منــاطقهم األص ــلية وإعــادة أتهي ـ املنــاطق املتض ــررة ،وفقــا للق ــانق الــدوي ،مب ــا يف ذل ـ
األحكــا القاجب ــة الت بي ــق مــن االتفاقي ــة اخلاص ــة بقضــع النجئ ــن( )31والروتقك ــقل امللحــق ه ــا( ،)32وم ــع
مراعاة مصاحل البلدا املضيفة لنجئن،
وإذ ت حب ابستضافة حكقمة الكقي للمـ مترا الدوليـة األول والثـاين والثالـث للمـاين لـدعم
القضع اإلنساين يف سقرية املعققدة يف  30كـانق الثـاين/ينـاير  2013و  15كـانق الثـاين/ينـاير 2014
و  31آذار/م ــار  ،2015وإذ تع ــرب ع ــن تق ــديرها العمي ــق مل ــا أُعل ــن عنـ ـ م ــن ترع ــا كب ــرة لص ــاحل
املســاعدة اإلنســانية ،وإذ ترحــب مببــادرة اجلهــا الــي اشــارك يف استضــافة م ـ متر لنــد وم ـ متر بروكس ـ
بش ـ دعــم اجلمهقريــة العربيــة الســقرية واملن قــة ،يف  4شــبا /فرايــر  2016و  5نيســا /أبري ـ ،2017
عل ـ الت ـقاي ،وإذ جت ـدد دعق ـا مجيــع أعضــاء اجملتمــع الــدوي إىل االســتجابة الســريعة للنــداءا اإلنســانية
املتعلقة بسقرية وصر مجيع الترعا املعلنة سابقا،
وإذ ت حب ابجلهقد الي تب ا األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،وجبميع اجلهـقد الدبلقماسـية
املب ولــة للتقصـ إىل حـ سياسـ لأل مــة الســقرية اســتنادا إىل البيــا اخلتــام الصــادر عــن جممقعــة العمـ
من أج سقرية يف  30حزيرا /يقني  ،)33(2012ومتشيا مع قرار جمل األمن ،)2015( 2254
وإذ تع عن الدعم الكامز للجهـقد الـي يبـ ا املبعـق اخلـاص لألمـن العـا إىل سـقرية مـن
أج ـ محايــة الســكا املــدنين والتنفي ـ الكام ـ للعمليــة السياســية الســقرية الــي تقــيم ُحكمــا غــر طــائف
ذا مصــداقية يشــم اجلميــع ،وفقــا للبيــا اخلتــام ومبــا يتفــق مــع ق ـرار جمل ـ األمــن )2015( 2254
و  ،)2015( 2258وإذ حتث املبعق اخلاص عل متهيد ال ريق للتفاو بش عملية انتقـال سياسـ
حقيق ـ  ،وإذ تنح ـ مــع التقــدير جهــقد القســاطة الراميــة إىل تيســر التقص ـ إىل وق ـ إلطــنق النــار يف
اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ،عل ـ يــق مــا أشــار إلي ـ جمل ـ األمــن يف ق ـرار  ،)2016( 2336وإذ ت يــد
اجلهقد الرامية إىل إهناء العن  ،معربة يف القق نفس عن ابلغ القلـق إ اء االنتهاكـا  ،وإذ ت الـب مجيـع
أطـ ـرا وقـ ـ إط ــنق الن ــار يف اجلمهقري ــة العربي ــة الس ــقرية أب حت ــار التزاما ــا ،وإذ حتـ ـث مجي ــع ال ــدول
األعضــاء ،وال ســيما أعضــاء الفريــق الــدوي لــدعم ســقرية ،عل ـ أ تســت د نفقذهــا ك ـ تضــمن اح ـارا
تلـ االلتزامــا وتنفيـ تلـ القـرارا تنفيـ ا كــامن ،بغيــة دعــم اجلهــقد الراميــة إىل يئــة الظــرو الن مــة
للتقص ـ إىل وق ـ دائــم ومســتمر إلطــنق النــار ،وهــق أمــر ضــرور للتقص ـ إىل ح ـ سياس ـ للن ـزاع يف
اجلمهقريـة العربيـة الســقرية ،وكـ تنهـ االنتهاكـا والتجـاو ا اجلســيمة املنهجيـة القاســعة الن ـاق حلقــقق
اإلنسا وانتهاكا القانق الدوي اإلنساين،
__________
(.United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545 )31
( )32املرجع نفس  ،اجمللد  ،606الرقم .8791
( )33قرار جمل األمن  ،)2013( 2118املرفق الثاين.
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 - 1تززدين بشززدة االنتهاكــا والتجــاو ا املنهجيــة والقاســعة االنتشــار واجلســيمة للقــانق
الـ ــدوي حلقـ ــقق اإلنسـ ــا وانتهاكـ ــا القـ ــانق الـ ــدوي اإلنسـ ــاين املرتكبـ ــة يف اجلمهقريـ ــة العربيـ ــة السـ ــقرية،
وا جما العشقائية وغر املتناسبة يف املناطق املدنية وضد ا ياك األساسية املدنيـة ،وال سـيما ا جمـا
عل ـ املرافــق ال بيــة واملــدار  ،الــي مــا ال ـ تُققــع قتل ـ يف صــفق املــدنين ،وت الــب مجيــع األط ـرا
ابالمتثال اللتزاما ا مبقجب القانق الدوي اإلنساين؛
 - 2تشجب وتدين أبشد العبارا استمرار العن املسـل مـن جانـب السـل ا السـقرية
ضد شعبها من بداية االحتجاجا السلمية يف عا  ،2011وت الب السل ا السقرية أب تضع عل
الفــقر حــدا جلميــع ا جمــا عل ـ مقاطنيهــا وأ تت ـ مجيــع االحتياطــا املمكنــة لتجنــب أ خســائر
عرضية يف أروا املدنين وإصابتهم وإحلاق أضرار يف املمتلكـا املدنيـة ،ويف أ حـال ،للتقليـ مـن ذلـ
إىل أدىن حد ممكن ،وأ تض لع مبس ولياها عن محاية السكا السقرين ،وتنف فقرا قرارا جمل األمن
 )2015( 2254و  )2015( 2258و )2016( 2286؛
 - 3ت زث مجيــع الــدول األعضــاء ،وال ســيما أعضــاء الفريــق الــدوي لــدعم ســقراي ،عل ـ أ
يــئ الظــرو ملقاصــلة املفاوضــا مــن أجـ التقصـ إىل حـ سياسـ للنـزاع الســقر  ،حتـ رعايــة األمــم
املتحدة ،من خنل العم عل وق إطنق النار يف مجيـع أيـاء البلـد مبـا يتـي إمكانيـة القصـقل الكامـ
والفــقر واآلمــن للمســاعدة اإلنســانية ويـ د إىل اإلفـراج عــن احملتجـزين تعســفا ،علـ يــق يتســق مــع قـرار
جمل األمن  ،)2016( 2254أل احلـ السياسـ الـدائم للنـزاع مبشـاركة اجلميـع هـق وحـد الـ ميكـن
أ يض ــع ح ــدا لننتهاك ــا والتج ــاو ا املنهجي ــة والقاس ــعة االنتش ــار واجلس ــيمة للق ــانق ال ــدوي حلق ــقق
اإلنسا وانتهاكا القانق الدوي اإلنساين؛
 - 4تدين بشدة أ است دا من أ طر ألية أسلحة كيميائيـة ،مثـ الكلـقر والسـارين
وخردل الكري  ،كسن يف اجلمهقرية العربية السقرية ،وت الـب أيضـا النظـا السـقر ومـا يسـم تنظـيم
الدول ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــنمية (املع ـ ـ ــرو أيض ـ ـ ــا ابس ـ ـ ــم ”داع ـ ـ ــش“) ابالمتن ـ ـ ــاع ف ـ ـ ــقرا ع ـ ـ ــن أ اس ـ ـ ــت دا آخ ـ ـ ــر
لألسلحة الكيميائية؛
 - 5تؤكززد مززن جديززد إدانتهــا أبقــقى العبــارا املمكنــة الســت دا األســلحة الكيميائيــة مــن
يف أ ظ ــر م ــن الظ ــرو  ،مش ــددة علـ ـ أ أ اس ــت دا م ــن قبـ ـ أ شـ ـ
جان ــب أ شـ ـ
لألسلحة الكيميائية يف أ مكا ويف أ وق ويف أ ظر مـن الظـرو هـق أمـر غـر مقبـقل ويشـك
انتهاك ــا للق ــانق ال ــدوي ،ومعربـ ـة ع ــن اقتناعهـ ـا الراسـ ـ حبتمي ــة ووج ــقب إخض ــاع األفـ ـراد املسـ ـ ولن ع ــن
است دا األسلحة الكيميائية للمساءلة؛
 - 6تشززر إىل ق ـرار جمل ـ األمــن أبال تقــق اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ابســت دا األســلحة
الكيميائيــة أو اســتحداثها أو إنتاجهــا أو حيا ــا أب طريقــة أخــرى أو ختزينهــا أو االحتفــا هــا ،أو بنقـ
األســلحة الكيميائيــة ،بصــقرة مباشــرة أو غــر مباشــرة ،إىل دول أخــرى أو جهــا فاعلــة مــن غــر الــدول،
ومتشيا مع قرار اجملل  ،تعرب عن اقتناعها الراس أبن ينبغ مساءلة األش اص املس ولن عـن اسـت دا
األســلحة الكيميائيــة يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ،وتــدعق إىل إجـراء حتسـن كبــر يف تــدابر التحقــق الــي
تت ها منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛
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 - 7تز ززدين بشز ززدة اس ــت دا اجلمهقري ــة العربي ــة الس ــقرية غ ــا الس ــارين يف خ ــا ش ــي ق
يف  4نيســا /أبري ـ  2017ممــا أدى إىل مقت ـ مــا يقــرب مــن مائــة مــدين ،مــن بيــنهم أطفــال وعــاملق يف
جمــال اإلغاثــة ،عل ـ يــق مــا أكدت ـ آليــة التحقيــق املشــاركة بــن منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة واألمــم
املتحدة يف تقريرها( )34وما جاء يف تقريـر جلنـة التحقيـق الصـادر يف  8آب/أغسـ  ،)35(2017وتـدين
ا ج ــق الـ ـ وق ــع يف  30آذار/م ــار  2017يف الل امن ــة ،وت ال ــب أب يققـ ـ النظ ــا الس ــقر ف ــقرا
است دا األسلحة الكيميائية ومبساءلة األش اص املس ولن عن است دا األسلحة الكيميائية؛
 - 8تش ززر بقل ززق ابلز ز إىل التحقي ــق الـ ـ أجرتـ ـ آلي ــة التحقي ــق املش ــاركة ب ــن منظم ــة حظ ــر
األس ــلحة الكيميائي ــة واألم ــم املتح ــدة وإىل التقري ــر امل ـ كقر أع ــن الص ــادر ع ــن جلن ــة التحقي ــق يف  8آب/
أغس  2017اللـ ين محَّـن القـقا اجلقيـة السـقرية مسـ ولية ا جـق بغـا السـارين علـ خـا شـي ق
يف  4نيسا /أبري 2017؛
 - 9تشيد ابلعم ال اض لع ب يف ظ ظرو صعبة بعثة تقص احلقائق التابعـة ملنظمـة
حظر األسلحة الكيميائيـة وآليـة التحقيـق املشـاركة بـن منظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة واألمـم املتحـدة،
ومبنهجيتهم ـا الراس ـ ة والــدور احلاســم ال ـ ت داين ـ يف احلفــا عل ـ اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة
ونظــا عــد انتشــار األســلحة الكيميائي ـة ،وترحــب بتقــارير آليــة التحقيــق املشــاركة ،مبــا يف ذل ـ تقاريرهــا
امل رخ ـ ـة  24آب/أغس ـ ـ  )36(2016و  21تش ـ ـرين األول/أكت ــقبر  )37(2016و  26تش ـ ـرين األول/
أكتقبر  ،)38(2017وتنح بقلق عميق استنتاجا ا الي مفادها أ الققا املسـلحة للجمهقريـة العربيـة
السقرية مس ولة عن است دا أسلحة كيميائية يف أربع هجما عل األق يف اجلمهقريـة العربيـة السـقرية
(تلمـ ـ ــن يف عـ ـ ــا  ،2014وسـ ـ ــرمن يف عـ ـ ــا  ،2015وقمينـ ـ ــا يف عـ ـ ــا  2015وخـ ـ ــا شـ ـ ــي ق يف
عــا  ،)2017وأ مــا يســم تنظــيم الدولــة اإلســنمية (املعــرو أيضــا ابســم ”داعــش“) مس ـ ول عــن
ارتكاب هجقمن يف اجلمهقرية العربية السقرية (مارع يف عا  2015وأ حق يف عا )2016؛
 - 10تطالززب أب يتقيــد النظــا الســقر تقيــدا اتمــا ابلتزامات ـ الدوليــة ،مبــا يف ذل ـ واجــب
اإلع ــن ع ــن كامـ ـ برانجمـ ـ املتعل ــق ابألس ــلحة الكيميائي ــة ،م ــع الاركي ــز بقجـ ـ خ ــاص علـ ـ ض ــرورة قي ــا
اجلمهقرية العربية السـقرية علـ وجـ السـرعة مبعاجلـة مـا مت التحقـق منـ مـن ثغـرا وتناقضـا واختنفـا
تتعلق إبعنهنا فيما يتص ابتفاقية حظر استحدا وإنتاج وختزين واسـتعمال األسـلحة الكيميائيـة وتـدمر
تلـ األســلحة( ،)26وإ الــة برانجمهــا املتعلــق ابألســلحة الكيميائيــة بكاملـ علـ النحــق املشــار إليـ يف تقريــر
املــدير العــا ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ،امل ـ ر  22شــبا /فرايــر  )39(2016ال ـ أشــار إىل أ
األمانــة التقنيــة غــر قــادرة يف القق ـ احلــاي عل ـ التحقــق التــا مــن دقــة واكتمــال اإلعــن والتقــارير ذا
__________
( )34انظر  ،S/2017/440املرفق.
( )35انظر .A/HRC/36/55
(.S/2016/738/Rev.1 )36
(.S/2016/888 )37
(.S/2017/904 )38
(.EC-81/HP/DG.1 )39
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الصلـ ـ ـة املقدم ـ ـة مــن اجلمهقريـ ـة العربيــة الســقرية ،حســب مــا تقتضــي االتفاقيــة والقـرار
الصادر عن اجملل التنفي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية()40؛

EC-M-33/DEC.1

 - 11تطل ززب وض ــع إجـ ـراءا إض ــافية للتحق ــق الص ــار عم ــن ابلفق ــرة  8م ــن امل ــادة الرابع ــة
والفقــرة  10مــن املــادة اخلامســة مــن االتفاقيــة ،بغيــة ضــما التــدمر الكام ـ لــرانم األســلحة الكيميائيــة
السقر ومنع أ است دا آخر لألسلحة الكيميائية؛
 - 12تش ززجب وتز ززدين أبش ززد العبز ززارا اس ــتمرار االنتهاك ــا اجلس ــيمة املنهجي ــة القاس ــعة
االنتش ــار حلق ــقق اإلنس ــا واحلـ ـراي األساس ــية ومجي ــع انتهاك ــا الق ــانق ال ــدوي اإلنس ــاين م ــن جان ــب
السل ا السقرية وميليشيا ”الشبيحة“ التابعـة للحكقمـة ومـن يقـاتلق ابمسهمـا ،مبـا فيهـا االنتهاكـا
ال ــي تس ــتهد امل ــدنين أو األم ــاكن املدني ــة عم ــدا ،ومنه ــا ش ــن ا جم ــا علـ ـ امل ــدار واملستش ــفيا
وأم ــاكن العب ــادة ابس ــت دا األس ــلحة الثقيل ــة والقصـ ـ اجل ــق والـ ـ خائر العنققدي ــة والقـ ـ ائ التس ــيارية
والرامي ـ املتفج ــرة واألس ــلحة الكيميائي ــة أو غره ــا م ــن األس ــلحة وأش ـكال الق ــقة األخ ــرى ض ــد امل ــدنين،
وكـ ـ ـ ل جتقي ـ ــع الس ـ ــكا امل ـ ــدنين ك س ـ ــلقب م ـ ــن أس ـ ــاليب احل ـ ــرب ،وش ـ ــن هجم ـ ــا عل ـ ـ ـ امل ـ ــدار
واملستشــفيا وأمــاكن العبــادة ،واملـ اب وعمليــا اإلعــدا التعســف والقت ـ خــارج ن ــاق القضــاء ،وقت ـ
واض هاد احملتجن السلمين واملدافعن عن حققق اإلنسا والصحفين واألفراد وأعضاء ال قائ بسـبب
دينهم أو معتقدهم ،واالحتجا التعسف  ،واالختفاء القسر  ،وانتهاكا حققق املرأة وال فـ  ،والتشـريد
القســر ألفـراد األقليــا ومعارضـ النظــا الســقر  ،والتــدخ بشــك غــر قــانقين للحيلقلــة دو احلصــقل
علـ العـنج ال ــيب ،وعـد احـارا ومحايـة العــاملن يف اجملـال ال ــيب ،والتعـ يب ،والعنـ املنهجـ اجلنسـ
واجلنساين ،مبا يف ذل االغتصاب أثناء االحتجا  ،وسقء املعاملة؛
 - 13تز ززدين بشز ززدة مجي ــع م ــا يرتكب ـ ـ املت رف ــق املس ــلحق م ــن جت ــاو ا حلق ــقق اإلنس ــا
أو انتهاكــا للقــانق الــدوي اإلنســاين ،مبــا يف ذل ـ قت ـ األف ـراد وأعضــاء ال قائ ـ واض ـ هادهم بســبب
دينهم أو معتقدهم ،وك ل أ جتـاو ا حلقـقق اإلنسـا أو انتهاكـا للقـانق الـدوي اإلنسـاين ترتكبهـا
مجاع ـ ـ ــا مس ـ ـ ــلحة م ـ ـ ــن غ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ،مب ـ ـ ــا فيه ـ ـ ــا اجلماع ـ ـ ــا ال ـ ـ ــي أدرجه ـ ـ ــا جملـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ــن يف قـ ـ ـ ـقائم
الكياان اإلرهابية؛
 - 14تشززجب وتززدين بشززدة األعمــال اإلرهابيــة وأعمــال العن ـ املرتكبــة ضــد املــدنين مــن
جانــب مــا يســم تنظــيم الدولــة اإلســنمية (املعــرو أيضــا ابســم ”داعــش“) وجبهــة النصــرة ،وجتاو ا مــا
اجلســيمة واملســتمرة واملنهجيــة والقاســعة االنتشــار حلقــقق اإلنســا وانتهاكا مــا للقــانق الــدوي اإلنســاين،
وت كد من جديد أن ال ميكن وال ينبغ ربط اإلرهاب ،مبا يف ذلـ األفعـال الـي يقارفهـا مـا يسـم تنظـيم
الدولة اإلسنمية (املعرو أيضا ابسم ”داعش“) ،أب دين أو جنسية أو حضارة؛
 - 15تززدين أبش ززد العبززارا االنتهــا اجلســيم واملنهج ـ حلقــقق امل ـرأة وال ف ـ مــن جانــب
م ــا يس ــم تنظ ــيم الدول ــة اإلس ــنمية (املع ــرو أيض ــا ابس ــم ”داع ــش“) ،وبقج ـ خ ــاص العن ـ اجلنس ـ
واجلنس ــاين ،مب ــا فيـ ـ اس ــارقاق النس ــاء والفتي ــا واس ــتغن ن واالعت ــداء عل ــيهن جنس ــيا والتجني ــد القس ــر
لألطفال واست دامهم واخت افهم؛
__________
( )40قرار جمل األمن  ،)2013( 211املرفق األول.
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 - 16تدين ما أُبلغ عن من جر قسر للسكا يف اجلمهقرية العربية السقرية ،مبا يف ذلـ
التهجــر القســر للمــدنين نتيجــة التفاقــا ا دنــة احملليــة ،عل ـ يــق مــا أبر ت ـ جلنــة التحقيــق ،ومــا خيلف ـ
ذل ـ مــن آاثر مث ــرة للجــزع عل ـ التكــقين ال ــدميغرايف للبلــد ،وهــق م ــا ميث ـ اس ـاراتيجية للتغيــر ال ــدميغرايف
اجل ر بدأ تتبعها السل ا السـقرية وحلفاؤهـا وغـرهم مـن اجلهـا الفاعلـة الـي ليسـ دوال ،و يـب
جبميــع األطـرا املعنيــة أ تكـ علـ الفــقر عــن مجيــع األنشـ ة املتصــلة هـ األعمــال ،مبــا يف ذلـ أ
أنش ة ميكن أ تشك جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،وتنحـ أ إفـن مـرتكيب هـ اجلـرائم مـن
العقــاب أمــر غــر مقبــقل ،وت كــد مــن جديــد أ املس ـ ولن عــن ه ـ االنتهاكــا للقــانق الــدوي ،جيــب
تقدميهم إىل العدالة ،وت يد اجلهقد املب ولة جلمع األدلة متهيدا الختاذ إجراءا قانقنية يف املستقب ؛
 - 17تززذ ّك حكقمــة اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ابلتزاما ــا مبقجــب اتفاقيــة مناهضــة التع ـ يب
وغــر مــن ضــروب املعاملــة أو العققبــة القاســية أو النإنســانية أو املهينــة( ،)41مبــا يف ذل ـ التزامهــا ابختــاذ
إج ـراءا فعالــة ملنــع أعمــال التع ـ يب يف أ أرا خاضــعة لقاليتهــا ،و يــب جبميــع الــدول األط ـرا يف
االتفاقيـ ــة أ متتث ـ ـ أل التزامـ ــا ذا صـ ــلة مبقجـ ــب االتفاقيـ ــة ،مبـ ــا فيهـ ــا تل ـ ـ املتعلقـ ــة مببـ ــدأ التسـ ــليم
أو احملاكمة املنصقص علي يف املادة  7من االتفاقية؛
 - 18تز ز ززدين بشز ز ززدة االرتك ـ ــاب املس ـ ــتمر والقاس ـ ــع االنتشـ ـ ــار للعن ـ ـ ـ اجلنس ـ ـ ـ واالنتهـ ـ ــا
واالســتغنل اجلنســين ،يف أمــاكن مــن بينهــا مراكــز االحتجــا احلكقميــة ،مبــا فيهــا تلـ الــي تــديرها أجهــزة
امل ـ ــابرا  ،وتنح ـ ـ أ ه ـ ـ األعمـ ــال قـ ــد تشـ ــك انتهاكـ ــا للقـ ــانق الـ ــدوي اإلنسـ ــاين وانتهاكـ ــا
وجت ــاو ا للق ــانق ال ــدوي حلق ــقق اإلنس ــا  ،وتع ــرب يف ه ـ ا الص ــدد ع ــن ابل ــغ القل ــق إ اء املن ــا الس ــائد
لإلفن من العقاب عل جرائم العن اجلنس ؛
 - 19ت ززدين بش ززدة أيض ززا مجي ــع االنتهاك ــا والتج ــاو ا املرتكب ــة ض ــد األطف ــال ابمل الف ــة
للقــانق الــدوي القاجــب الت بيــق ،مثـ جتنيــدهم واســت دامهم ،وقــتلهم وتشــقيههم ،واغتصــاهم وتعريضــهم
لســائر أشــكال العن ـ اجلنس ـ  ،واخت ــافهم ومنــع وصــقل املســاعدا اإلنســانية إلــيهم ،وشــن ا جمــا
عل األماكن املدنية ،ومنهـا املـدار واملستشـفيا  ،فضـن عـن اعتقـال األطفـال تعسـفا ،واحتجـا هم غـر
القانقين ،وتع يبهم وإساءة معاملتهم ،واست دامهم كدروع بشرية؛
 - 20تشزر إىل البيـا الـ أدىل بـ رئـي جلنـة التحقيـق الدوليــة املسـتقلة املعنيـة ابجلمهقريــة
العربية السقرية يف  21أيلقل/سبتمر  ،2015ومفاد أ السل ا السـقرية مـا الـ مسـ ولة عـن غالبيـة
اإلصااب يف صفق املدنين ،بقتلها وتشقيهها ألعداد كبرة من املدنين يقميا ،وترحب ابلتقرير األخر
للجنة التحقيـق املـ ر  8آب/أغسـ  ،)35(2017وتكـرر أتكيـد قرارهـا إحالـة تقـارير جلنـة التحقيـق إىل
جمل ـ األمــن ،وتعــرب عــن تقــديرها للجنــة التحقيــق ملــا تقدم ـ مــن إحاطــا إىل أعضــاء جمل ـ األمــن،
وت لب إليها أ تقاص تقدم اإلحاطا إىل اجلمعية العامة وأعضاء جمل األمن؛
 - 21تعيززد أتكيززد مس ـ ولية الســل ا الســقرية عــن حــاال اختفــاء قســر  ،وحتــيط علمــا
بتقيــيم جلنــة التحقيــق أب اســت دا الســل ا الســقرية لنختفــاء القســر يشــك جرميــة ضــد اإلنســانية،
وت ــدين ح ــاال اختف ــاء ش ــبا مس ــتهدفن ،واس ــتغنل وق ـ ـ إط ــنق الن ــار كفرص ــة للتجني ــد القسـ ــر
واالحتجا التعسف الء الشبا ؛
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 - 22تطالزب السـل ا السـقرية ،وفقـا اللتزاما ــا مبقجـب األحكـا ذا الصـلة مـن القــانق
الــدوي حلقــقق اإلنســا  ،مبــا يف ذلـ احلــق يف احليــاة واحلــق يف التمتــع أبعلـ مســتقى مــن الصــحة البدنيــة
والعقلية ميكـن بلقغـ  ،بتعزيـز إمكانيـة احلصـقل علـ اخلـدما الصـحية دو متييـز واحـارا ومحايـة العـاملن
يف اجملال ال يب والصح من العقائق والتهديدا واالعتداءا البدنية؛
 - 23تدين بشدة مجيع االعتـداءا علـ العـاملن يف اجملـال ال ـيب والصـح ووسـائ نقلهـم
ومعـدا م ،وعلـ املستشـفيا واملرافــق ال بيـة األخــرى ،وتعـرب عــن اسـتيائها مــن العقاقـب ال قيلــة األجـ
ـ االعتــداءا عل ـ الســكا ونظــم الرعايــة الصــحية يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ،وت كــد مــن جديــد
وج ـ ـ ــقب محاي ـ ـ ــة الع ـ ـ ــاملن يف اجملـ ـ ـ ـال اإلنس ـ ـ ــاين ووس ـ ـ ــائ نقله ـ ـ ــم ومع ـ ـ ــدا م وم ـ ـ ـ ـرافقهم وفق ـ ـ ــا للق ـ ـ ــانق
الدوي اإلنساين؛
 - 24تع ز عززن ابل ز قلقهززا إ اء النتــائ الــي تقصــل إليهــا جلنــة التحقيــق يف تقريرهــا عــن
حل ــب( ،)42مب ــا يف ذل ـ تل ـ ال ــي تش ــر إىل أ ا ج ــق عل ـ ش ــرق حل ــب يف النص ـ الث ــاين م ــن ع ــا
 2016ح ــدث فيـ ـ انتهاك ــا وجت ــاو ا خ ــرة للق ــانق ال ــدوي حلق ــقق اإلنس ــا وانتهاك ــا للق ــانق
الــدوي اإلنســاين مــن قبـ مجيــع أطـرا النـزاع ،وهــق مــا شــك يف كثــر مــن احلــاال  ،وفقــا للجنــة ،جـرائم
حرب ،وال سيما من قب السل ا السقرية وحلفائها ،مبا يف ذل أثناء ا جق عل أورو الكرى؛
 - 25تع ز ز عز ززن ابل ز ز قلقهز ززا أيضز ززا إ اء النت ــائ ال ـ ـقاردة يف تقريـ ــر جلن ــة التحقي ــق بش ـ ـ
ا جمــا العش ـقائية املفجعــة املقجهــة دو ه ـقادة ضــد املــدنين يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ،وا جمــا
احملــددة املســتهدفن املقجهــة ضــد األش ـ اص واملمتلكــا املشــمقلن ابحلمايــة ،مبــا يف ذل ـ املرافــق ال بيــة
واملقظف ــق ال بي ــق ووس ــائ النق ـ ال ــيب ،والققاف ـ اإلنس ــانية املمنقع ــة م ــن التح ــر  ،وأعم ــال االختف ــاء
القسر واإلعدا إبجراءا مقجزة ،وغر ذل من االنتهاكا والتجاو ا ؛
تتي

 - 26تطالززب أب تبــد الســل ا الســقرية تعــاوان كــامن مــع جلنــة التحقيــق ،بســب منهــا أ
ا إمكانية الدخقل والقصقل فقرا إىل مجيع أياء اجلمهقرية العربية السقرية بصقرة كاملة ودو قيقد؛
 - 27تطالب أيضا أب تض لع السل ا السقرية مبس وليا ا عن محاية السكا السقرين؛

 - 28تززدين بشززدة تــدخ مجيــع املقــاتلن اإلرهــابين األجانــب والتنظيمــا األجنبيــة والق ـقا
األجنبيــة الــي تقات ـ ابســم النظــا الســقر يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية ،وتعــرب عــن القلــق البــالغ مــن أ
ضلقعهم يف النزاع يفاقم تدهقر احلالة يف اجلهقريـة العربيـة السـقرية ،مبـا يف ذلـ حالـة حقـقق اإلنسـا واحلالـة
اإلنســانية ،األمــر الـ يـ د إىل آاثر ســلبية خ ــرة يف املن قــة ،وي الــب كـ ل مجيــع املقــاتلن اإلرهــابين
األجانب ،وال ين يقـاتلق دعمـا للسـل ا السـقرية ،وال سـيما كتائـب القـد وفيلـق احلـر الثـقر اإليـراين
اإلسنم ومجاعا امليليشيا مث حزب هللا ،ابالنسحاب الفقر من اجلمهقرية العربية السقرية؛
 - 29تطالب مجيـع األطـرا أب تضـع علـ الفـقر حـدا جلميـع انتهاكـا وجتـاو ا القـانق
الــدوي حلقــقق اإلنســا وانتهاكــا القــانق الــدوي اإلنســاين ،وتـ كر بقجـ خــاص اباللتـزا الـ يفرضـ
القانق الدوي اإلنساين بضـرورة التمييـز بـن املـدنين واحملـاربن ،وحظـر ا جمـا العشـقائية وغـر املتناسـبة
ومجيــع ا جم ــا عل ـ امل ــدنين واملمتلكــا املدني ــة ،وت ال ــب ك ـ ل مجيــع أط ـرا الن ـزاع ابخت ــاذ مجي ــع
__________
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اخل ـقا املناســبة حلمايــة املــدنين وفقــا للقــانق الــدوي ،بقســائ منهــا الكـ عــن ا جمــا املقجهــة ضــد
األماكن املدنيـة ،مثـ املراكـز ال بيـة واملـدار وحم ـا امليـا  ،واالمتنـاع عـن تسـلي تلـ املرافـق ،والسـع
إىل تفاد إنشاء مقاقع عسكرية يف املناطق ذا الكثافة السـكانية العاليـة ،وإاتحـة إجـنء اجلرحـ ومجيـع
امل ــدنين ال ـ ـراغبن يف مغ ــادرة املن ــاطق احملاص ــرة ،وت ـ ـ كر يف ه ـ ـ ا الص ــدد أب الس ــل ا الس ــقرية تتحم ـ ـ
املس ولية الرئيسية عن محاية سكاهنا؛
 - 30تززدين أبشززد العبززارا مجيــع ا جمــا علـ األمــاكن املشــمقلة ابحلمايــة يف اجلمهقريــة
العربيــة الســقرية ،مبــا فيهــا ا جمــا العش ـقائية وغــر املتناســبة وتل ـ الــي ميكــن أ تشــك جــرائم حــرب،
وت لب إىل جلنة التحقيق مقاصلة حتقيقها يف مجيع ه األعمال؛
 - 31تشر إىل البياان الـي أدىل هـا املبعـق اخلـاص لألمـن العـا إىل سـقرية ،سـتافا د
ميســتقرا ،والــي تفيــد أب ســقق الغالبيــة العظم ـ مــن الضــحااي يف صــفق املــدنين يف اجلمهقريــة العربيــة
الســقرية يُعــزى إىل االســت دا العش ـقائ لعمليــا القص ـ اجلــق  ،وت الــب يف ه ـ ا الصــدد الســل ا
الســقرية أب تققـ فــقرا أ هجمــا علـ املــدنين ،وأ هجمــا غــر متناســبة وأ اســت دا عشـقائ
لألســلحة يف املنــاطق امل هقلــة ابلســكا  ،وت ـ كر يف ه ـ ا الصــدد اباللت ـزا القاض ـ ابح ـارا القــانق الــدوي
اإلنساين يف مجيع الظرو ؛
 - 32تشدد عل ضرورة املساءلة عما ارتكب يف اجلمهقريـة العربيـة السـقرية منـ آذار/مـار
 2011من جرائم تن ق عل خرق للقـانق الـدوي ،وال سـيما القـانق الـدوي اإلنسـاين والقـانق الـدوي
حلقـقق اإلنســا  ،وقـد يشــك بعضـها جـرائم حــرب أو جـرائم ضــد اإلنسـانية ،وذلـ مـن خــنل حتقيقــا
ومنحقا قضائية نزيهة ومستقلة عل املستقى القطين أو الدوي؛
 - 33ت حززب مبــا قررتـ اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  248/71مــن إنشــاء اآلليــة الدوليــة احملايــدة
واملســتقلة للمســاعدة يف التحقيــق بشـ األشـ اص املسـ ولن عــن اجلـرائم األشــد خ ــقرة مبقجــب القــانق
الــدوي املرتكبــة يف اجلمهقريــة العربيــة الســقرية من ـ آذار/مــار  2011ومنحقــتهم قضــائيا وبتعيــن رئــي
اآللية م خرا ،وحتث مجيع الدول األعضاء وأطـرا النـزاع ومنظمـا اجملتمـع املـدين علـ أ تتعـاو تعـاوان
اتم ــا م ــع اآللي ــة ،بقس ــائ منه ــا ت ــقفر املعلقم ــا والقاثئ ــق ذا الص ــلة ،وتش ــدد عل ـ واليته ــا املتمثل ــة يف
التعـاو القثيـق مـع جلنـة التحقيــق ،وحتـث كـ ل اآلليـة علـ بـ ل جهـد خـاص لضـما التشـاور والتعــاو
مع منظما اجملتمع املدين السقرية؛
 - 34تؤكززد ضــرورة ضــما حماســبة مجيــع املس ـ ولن عــن انتهاكــا القــانق الــدوي اإلنســاين
أو انتهاكــا وجتــاو ا قــانق حقــقق اإلنســا مــن خــنل آليــا حمليــة أو دوليــة مناســبة ونزيهــة ومســتقلة
للعدالــة اجلنائيــة وفقــا ملبــدأ التكام ـ  ،وضــرورة اختــاذ خ ـقا عمليــة لتحقيــق ه ـ ا ا ــد  ،و ـ ا الســبب
تشـجع جملـ األمــن علـ اختــاذ اإلجـراءا املناســبة لضــما املســاءلة ،مشــرة إىل الــدور ا ــا الـ ميكــن
أ تقق ب احملكمة اجلنائية الدولية يف ه ا الصدد؛
 - 35ت ح ززب ابلترع ــا املقدم ــة م ــن ال ــدول األعض ــاء لتمقي ـ اآللي ــة ،وت ــدعق مجي ــع ال ــدول
األعضاء إىل تقدم مسامها مالية إضافية حتقيقا الغاية ،وت لب إىل األمـن العـا أ يـدرج التمقيـ
الن لآللية يف ميزانيت املقارحة املقبلة؛
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 - 36ت ح ززب أيض ززا ابجله ــقد ال ــي تبـ ـ ا ال ــدول م ــن أجـ ـ التحقي ــق يف األعم ــال املرتكب ــة يف
اجلمهقري ــة العربي ــة الس ــقرية واملنحق ــة القض ــائية يف اجل ـ ـرائم املش ــمقلة بقاليته ــا املرتكب ــة يف اجلمهقري ــة العربي ــة
السقرية ،وتشجع ه الدول عل مقاصلة ب ل تل اجلهقد وعلـ تبـادل املعلقمـا ذا الصـلة بـن الـدول
وفقا لتشريعا ا القطنية وللقانق الدوي ،وتشجع الدول األخرى عل النظر يف اختاذ نف اإلجراءا ؛
 - 37تع عن استيااها لتدهقر احلالـة اإلنسـانية يف اجلمهقريـة العربيـة السـقرية ،وحتـث اجملتمـع
الــدوي عل ـ حتم ـ مس ـ وليت عــن تقــدم دعــم مــاي عاج ـ لتمكــن البلــدا واجملتمعــا املضــيفة مــن تلبيــة
االحتياجا اإلنسانية املتزايدة لنجئن السقرين ،وتشدد يف القق نفس عل مبدأ تقاسم األعباء؛
 - 38هتيززب جبميــع أعضـاء اجملتمــع الــدوي ،مبــن فــيهم اجلهــا املايــة كافــة ،القفــاء بتعهــدا م
الســابقة ومقاصــلة تقــدم مــا تشــتد احلاجــة إليـ مــن دعــم إىل األمــم املتحــدة ووكاال ــا املت صصــة واجلهــا
الفاعلــة اإلنســانية األخــرى مــن أج ـ تقــدم املســاعدة اإلنســانية إىل املنيــن مــن الســقرين النــا حن س ـقاء
داخليا أو يف البلدا واجملتمعا املضيفة؛
 - 39ت حزب جبهـقد البلـدا املقجـقدة خـارج املن قـة الـي وضـع تـدابر وسياسـا ملســاعدة
النجئــن الســقرين واستضــافتهم ،وتشــجعها علـ بـ ل املزيــد مــن اجلهــقد ،وتشــجع أيضــا الــدول األخــرى
املقجــقدة خــارج املن قــة عل ـ النظــر يف تنفي ـ تــدابر وسياســا مماثلــة ،هــد تــقفر احلمايــة واملســاعدة
اإلنسانية لنجئن السقرين؛
 - 40تز ززدين بشز ززدة ال ــرفض املتعم ــد لقص ــقل املس ــاعدا اإلنس ــانية إىل امل ــدنين ،أاي ك ــا
مصدر  ،وال سيما رفض وصقل املساعدة ال بية وخدما است راج امليا وخدما الصـر الصـح إىل
املناطق املدنية ،الي تفاقم أحقا ا يف اآلونة األخرة ،وت كد أ اللجقء إىل جتقيع املدنين ك سلقب مـن
أساليب احلرب حمظقر مبقجب القانق الدوي ،وتشر بقج خاص إىل املسـ ولية امللقـاة أساسـا علـ عـاتق
حكقمة اجلمهقرية العربية السقرية يف ه ا الصدد ،وتعرب عن استيائها لتدهقر احلالة اإلنسانية؛
 - 41تطالززب الســل ا الســقرية ومجيــع أطـرا النـزاع األخــرى بعــد عرقلــة وصــقل األمــم املتحــدة
وغرهــا مــن اجلهــا الفاعلــة يف اجملــال اإلنســاين وص ـقال كــامن وفــقراي ومســتمرا ودو عقائــق ،مبــا يف ذل ـ إىل
املنـ ــاطق احملاص ـ ــرة وتل ـ ـ ال ـ ــي يصـ ــعب القص ـ ــقل إليهـ ــا ،متش ـ ــيا مـ ــع ق ـ ـرارا جمل ـ ـ األم ـ ــن )2014( 2139
و  )2014( 2165و  )2014( 2191و  )2015( 2254و  )2015( 2258و )2016( 2332؛
 - 42ت ز ززدين بش ز ززدة املمارس ـ ــا ال ـ ــي تنتهجه ـ ــا اجلماع ـ ــا املس ـ ــلحة غ ـ ــر التابع ـ ــة لل ـ ــدول
واجلماعا اإلرهابية ،وخباصة ما يسم تنظيم الدولة اإلسنمية (املعرو أيضا ابسم ”داعش“) وجبهـة
النصرة ،ومنها االخت ا واحتجا الرهائن واحلب التعسف واالنفراد والتع يب وقتـ املـدنين األبـرايء
واإلعدا إبجراءا مقجزة ،وتشدد عل أ تل األفعال قد تشك جرائم ضد اإلنسانية؛
 - 43تعز عززن اسززتيااها ملـا جيــر مــن تعـ يب ومعـاانة يف مراكــز االحتجــا يف مجيــع أيــاء
اجلمهقرية العربية السـقرية ،علـ النحـق الـ تصـقر تقـارير جلنـة التحقيـق ومفقضـية األمـم املتحـدة حلقـقق
اإلنسا  ،وك ل األدلة املقدمة من ”قيصر“ يف كانق الثاين/يناير  ،2014والتقارير الـي تفيـد حبـدو
أعم ــال قتـ ـ واس ــعة االنتش ــار للمحتجـ ـزين يف مراف ــق امل ــابرا العس ــكرية الس ــقرية ،وال س ــيما يف مراف ــق
االحتج ـ ــا مب ـ ــار امل ـ ــزة العس ـ ــكر  ،وف ـ ــروع األم ـ ــن العس ـ ــكر  215و  227و  248و  ،291فض ـ ــن
عمـا أُبلـغ عنـ مــن قتـ حمتجـزين يف مستشــفيا عسـكرية ،مبـا فيهـا مستشــف تشـرين ومستشـف حرســتا،
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وتعــرب عــن ابلــغ القلــق أل النظــا تك ـتَّم عل ـ عمليــة قت ـ مجــاع للســجناء يف جممــع ســجق صــيداناي،
وت الــب الســل ا الســقرية إبطــنق س ـرا مجيــع احملتج ـزين بصــقرة غــر مشــروعة فــقرا ،مبــن فــيهم النســاء
واألطف ــال وامل ــدافعق ع ــن حق ــقق اإلنس ــا ومق ــدمق املعقن ــة اإلنس ــانية واملقظف ــق ال بي ــق والص ــحفيق ،
وكفالــة امتث ــال ظــرو االحتج ــا ألحكــا الق ــانق ال ــدوي ،و يــب ابلس ــل ا الســقرية أ تنش ــر قائم ــة
جبميع مرافق االحتجا وأ تقد معلقما عن احملتجزين إىل أسرهم؛
 - 44تدعو إىل متكن هيئا الرصد الدولية املناسبة مـن القصـقل إىل احملتجـزين يف السـجق
ومراكز االحتجا احلكقمية ،مبا يف ذل مجيع املنشآ العسكرية املشار إليها يف تقارير جلنة التحقيق؛
 - 45تطالززب أب تت ـ مجيــع األطـرا كـ اخل ـقا املناســبة حلمايــة املــدنين واألشـ اص
غــر املقــاتلن ،مبــن فــيهم أف ـراد اجلماعــا العرقيــة والدينيــة وامل هبيــة ،وت كــد يف ه ـ ا الصــدد أ الســل ا
السقرية تتحم املس ولية الرئيسية عن محاية سكاهنا؛
 - 46تززدين بشززدة الضــرر والــدمار اللـ ين حلقــا ابل ـارا الثقــايف للجمهقريــة العربيــة الســقرية،
واضــعة يف اعتبارهــا الــدمار القاســع االنتشــار لتــدمر وحلــب ،ومهــا مــن مقاقــع ال ـارا العــامل ملنظمــة األمــم
املتحدة للاربية والعلم والثقافة ،وك ل عمليـا النهـب والتهريـب املنظمـة ملمتلكا ـا الثقافيـة ،علـ النحـق
ال ـ ـ ـ أوضـ ـ ــح جمل ـ ـ ـ األمـ ـ ــن يف ق ـ ـ ـرار  )2015( 2199امل ـ ـ ـ ر  12شـ ـ ــبا /فرايـ ـ ــر  2015وق ـ ـ ـرار
 )2017( 2347املـ ر  24آذار/مــار  ،2017وت كــد أ تقجيـ ا جمــا غــر املشــروعة ضــد املقاقــع
واملباين امل صصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغرا اخلريـة أو اآلاثر التارخييـة قـد يشـك  ،يف
ظ ظرو معينة ووفقا للقانق الدوي ،جرمية حرب؛
 - 47ت حزب جبهـقد البلـدا املقجـقدة خـارج املن قـة الـي وضـع تـدابر وسياسـا ملســاعدة
واستضافة النجئن السقرين ،وتشجع ه البلدا عل القيـا ابملزيـد ،وتشـجع الـدول األخـرى املقجـقدة
خارج املن قة عل النظر أيضا يف تنفي تدابر وسياسا مماثلة ،هد تقفر احلماية واملساعدة اإلنسانية
لنجئن السقرين؛
 - 48ت ززث مجيــع أط ـرا الن ـزاع عل ـ اخت ــاذ مجيــع اخل ـقا املناســبة لضــما ســنمة وأم ــن
مــقظف األمــم املتحــدة واألف ـراد امل ـرتب ن هــا ،ومــقظف القكــاال املت صصــة ،ومجيــع املــقظفن اآلخ ـرين
املشاركن يف أنشـ ة اإلغاثـة اإلنسـانية حسـبما يقتضـي القـانق الـدوي اإلنسـاين ،دو املسـا حبـريتهم يف
التنق ـ ودخــق م املنــاطق الــي يقصــدوهنا ،وتشــدد عل ـ ضــرورة عــد عرقلــة تل ـ اجلهــقد ،وتشــر إىل أ
ا جما عل عمال اإلغاثة اإلنسانية قد تشك جرائم حرب ،وتنح يف ه ا الصدد أ جمل األمـن
أك ـ ــد جم ـ ــددا يف أن ـ ـ س ـ ــيت مزي ـ ــدا م ـ ــن اإلج ـ ـراءا يف حال ـ ــة ع ـ ــد امتث ـ ــال أ ط ـ ــر س ـ ــقر لقرارت ـ ـ
 )2014( 2139و  )2014( 2165و  )2014( 2191و  )2015( 2234و .)2015( 2258
 - 49تززث اجملتمــع الــدوي عل ـ دعــم قيــادة املـرأة ومشــاركتها الكاملــة والفعالــة يف مجيــع اجلهــقد
الرامي ــة إىل التقصـ ـ إىل حـ ـ سياسـ ـ لأل م ــة الس ــقرية ،علـ ـ النح ــق الـ ـ تقخ ــا جملـ ـ األم ــن يف قراراتـ ـ
 )2000( 1325املـ ر  31تشـرين األول/أكتــقبر  2000و  )2013( 2122املـ ر  18تش ـرين األول/
أكتقبر  2013و  )2015( 2242امل ر  13تشرين األول/أكتقبر 2015؛
 - 50تؤكد من جديد أن ال سبي إىل ح النـزاع يف اجلمهقريـة العربيـة السـقرية إال ابلقسـائ
السياســية ،وتكــرر أتكيــد التزامه ـا ابلقحــدة القطنيــة للجمهقريــة العربيــة الســقرية وســنمة أراضــيها ،وحتــث
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أطـرا النـزاع علـ االمتنــاع عــن أ أعمــال قــد تســهم يف التــدهقر املتقاصـ احلــاي حلالــة حقــقق اإلنســا
واحلالة األمنية واإلنسانية ،بغية حتقيق عملية انتقـال سياسـ حقيقـ  ،علـ أسـا البيـا اخلتـام الصـادر
يف  30حزي ـرا /يقني ـ  2012عــن جممقعــة العم ـ مــن أج ـ ســقرية( )28ومتش ــيا مــع ق ـرار جمل ـ األم ــن
 )2015( 2254و  ،)2016( 2268تليب الت لعا املشروعة للشـعب السـقر إىل إقامـة دولـة مدنيـة
دميقراطيــة تعدديــة ،تشــار فيهــا امل ـرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة ،وال مك ــا فيهــا لل ائفيــة أو التمييــز عل ـ
أسا العرق أو الدين أو اللغة أو نقع اجلن أو أ أسا آخـر ،وحيـث يتمتـع املقاطنـق كافـة ابحلمايـة
عل ـ قــد املســاواة بصــر النظــر عــن نــقع اجلــن أو الــدين أو العــرق ،وت الــب ك ـ ل مجيــع األط ـرا
ابلعم ـ عل ـ وج ـ االس ــتعجال صــقب التنفي ـ الشــام للبي ــا اخلتــام  ،ب ــرق منهــا إنش ــاء هيئــة حك ــم
انتقاليــة جامعــة تتمتــع بســل ا تنفي يــة كاملــة ويــتم تشــكيلها عل ـ أســا املقافقــة املتبادلــة ،مــع كفالــة
استمرار امل سسا احلكقمية يف القق نفس .
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