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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية - ٦٨/١٨٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  ق األمم املتحدة، مبيثاإذ تسترشد  
ـــوق اإلنــسان   وإذ تؤكــد جمــددا   ـــي حلقـ ـــه واإلعــالن العاملـ ـــاق ومبادئـ  )١( مقاصــد امليث

واملعاهدات الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنـسان، مبـا فيهـا العهـدان الـدوليان اخلاصـان                   
  ،)٢(حبقوق اإلنسان

 الـسورية واسـتقالهلا      بـسيادة اجلمهوريـة العربيـة      وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي       
  ووحدهتا وسالمة أراضيها، ومببادئ امليثاق،

ــا وإذ تـــــشري    ٢٠١١ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٦٦/١٧٦ إىل قراراهتـــ
أغـسطس  / آب٣ بـاء املـؤرخ   ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ ألف املؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و

ؤرخ  املــــــ٦٧/٢٦٢ و ٢٠١٢ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٠ املـــــؤرخ  ٦٧/١٨٣ و ٢٠١٢
أبريـل  / نيـسان ٢٩ املـؤرخ  ١٦/١- وقـرارات جملـس حقـوق اإلنـسان دإ         ٢٠١٣مـايو   /أيار ١٥

  كــانون ٢ املــؤرخ ١٨/١- و دإ)٣(٢٠١١أغــسطس / آب٢٣ املــؤرخ ١٧/١- و دإ)٣(٢٠١١
  

_________________ 
 ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، املرفق)٢١ - د (لف  أ٢٢٠٠القرار   )٢(  

ــستون، امللحــق رقــم     : انظــر  )٣(   ــسادسة وال ــدورة ال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ، )A/66/53 (٥٣الوث
 .األول  الفصل
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 املــــــؤرخ ١٩/٢٢ و )٥(٢٠١٢مــــارس / آذار١ املــــؤرخ ١٩/١ و )٤(٢٠١١ديــــسمرب /األول
 ٢٠/٢٢و  )٦(٢٠١٢يونيــــــه / حزيـــــران١ املـــــؤرخ ١٩/١- و دإ)٥(٢٠١٢ارس مــ/ارآذ ٢٣

 ٢٢/٢٤و  )٨(٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢٨ املــؤرخ ٢١/٢٦ و )٧(٢٠١٢يوليــه / متــوز٦املــؤرخ 
 ٢٣/٢٦  و)١٠(٢٠١٣مـــايو / أيـــار٢٩ املـــؤرخ ٢٣/١ و )٩(٢٠١٣مـــارس / آذار٢٢املـــؤرخ 
، )١١(٢٠١٣ســـبتمرب / أيلـــول٢٧ املـــؤرخ ٢٤/٢٢ و )١٠(٢٠١٣يونيـــه / حزيـــران١٤ املـــؤرخ

ــرارات جملــــس األمــــن    ٢٠٤٣  و٢٠١٢أبريــــل / نيــــسان١٤ املــــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٤٢وقــ
ســبتمرب / أيلــول٢٧ املــؤرخ )٢٠١٣ (٢١١٨ و ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ٢١ املــؤرخ )٢٠١٢(

  ،)١٢(٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢املؤرخ بيان رئيس اجمللس ، و٢٠١٣
 اسـتحداث    أن اجلمهورية العربيـة الـسورية قـد انـضمت إىل اتفاقيـة حظـر               وإذ تالحظ   

  ،)١٣(يس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحةوإنتاج وتكد
 إزاء استمرار تصاعد العنـف يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،     وإذ تعرب عن السخط    

 من الـضحايا الـيت سـقط معظمهـا نتيجـة السـتخدام              ١٠٠ ٠٠٠الذي تسبب يف ما يزيد على       
نتــهاكات والتجــاوزات  األســلحة التقليديــة؛ وإذ تعــرب عــن الــسخط بوجــه خــاص إزاء اال      

اجلسيمة املتواصلة بشكل منـهجي وعلـى نطـاق واسـع يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وانتـهاكات                    
القانون الـدويل اإلنـساين، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت تنطـوي علـى االسـتخدام املتواصـل لألسـلحة                

ديـة مـن   الثقيلة والقصف اجلوي، مثل االستخدام العشوائي للقذائف التسيارية والـذخائر العنقو       
  جانب السلطات السورية ضد الشعب السوري،

ــة   عــن اجلــزع وإذ تعــرب   ــة الــسورية يف محاي ــة العربي  إزاء إخفــاق حكومــة اجلمهوري
  سكاهنا وتنفيذ ما أصدرته هيئات األمم املتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،

_________________ 
 .، الفصل الثاين)Corr.1 و A/66/53/Add.2( والتصويب  باء٥٣، امللحق رقم املرجع نفسه  )٤(  

 .، الفصل الثالث، الفرع ألف)A/67/53 (٥٣لحق رقم الدورة السابعة والستون، املاملرجع نفسه،   )٥(  

 .املرجع نفسه، الفصل اخلامس  )٦(  

 .املرجع نفسه، الفصل الرابع، الفرع ألف  )٧(  

 .، الفصل الثالث)A/67/53/Add.1 ( ألف٥٣ امللحق رقم املرجع نفسه،  )٨(  

  .الفصل الرابع، الفرع ألف، )A/68/53 (٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(  
 .املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف  )١٠(  

 .، الفصل الثالث)A/68/53/Add.1 ( ألف٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )١١(  

  )١٢(  S/PRST/2013/15. 

 .٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(  
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ين بـشدة    إزاء انتشار التطرف واجلماعات املتطرفة، وإذ تد       وإذ تعرب عن بالغ القلق      
ــساين يف        ــدويل اإلن ــانون ال ــهاكات الق ــع انت ــسان ومجي ــوق اإلن ــع التجــاوزات يف جمــال حق مجي

  اجلمهورية العربية السورية،
 استخدام األسلحة الكيميائية علـى نطـاق واسـع يف غوطـة دمـشق يف           وإذ تدين بشدة    

للتحقيـق  ، حبسب االستنتاجات الواردة يف تقرير بعثة األمم املتحدة          ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢١
، وإذ تـدين مـا جنـم        )١٤(يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائيـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية            

عن ذلك من قتل للمدنيني، وإذ تؤكد أن استخدام األسلحة الكيميائية يشكل انتـهاكا خطـريا                
ــة جيــب أن        ــسؤولني عــن أي اســتخدام لألســلحة الكيميائي ــدويل، وإذ تؤكــد أن امل ــانون ال للق

  عوا للمساءلة،خيض
 الـــذي اعتمـــده اجمللـــس ٧٦٦٧ أن جامعـــة الـــدول العربيـــة، يف قرارهـــا تالحـــظوإذ   

، ومنظمـة التعـاون     ١٤٠ خـالل دورتـه العاديـة        ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ١الوزاري للجامعـة يف     
الــسورية املــسؤولية الكاملــة عــن اهلجمــات  اجلمهوريــة العربيــة حكومــة  اإلســالمي، قــد محلتــا

  الشعب السوري،ارتكبت يف غوطة دمشق ضد أبناء  الكيميائية اليت
 البيانات اليت أدىل هبا األمني العام لألمم املتحدة ومفوضة األمـم املتحـدة    إىلتشري  وإذ    

ارتكبـت   السامية حلقوق اإلنسان، واليت أفادت بـأن مـن املـرجح أن جـرائم ضـد اإلنـسانية قـد                   
السلطات الـسورية قـد أخفقـت يف مقاضـاة          يف اجلمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن         

شـجعت   مرتكيب هذه االنتهاكات اجلـسيمة واملتكـررة، وإذ تـشري إىل أن املفوضـة الـسامية قـد                 
  جملس األمن بصورة متكررة على إحالة احلالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، 

املعنيـة  قلة  جلنة التحقيق الدولية املست    للعمل الذي اضطلعت به      وإذ تعرب عن تأييدها     
  ، اجلمهورية العربية السوريةب

 االنتــهاكات املــستمرة للحــدود مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل وإذ تــدين بــشدة  
البلدان اجملـاورة، الـيت أدت إىل سـقوط ضـحايا ووقـوع إصـابات يف صـفوف املـدنيني يف تلـك                       

شـكلت انتـهاكا للقـانون    البلدان، مبن فيهم الالجئون السوريون، وإذ تؤكد أن هـذه احلـوادث       
الدويل وسلطت الضوء على ما تنتجه األزمة يف اجلمهورية العربيـة الـسورية مـن أثـر خطـري يف                    

  أمن جرياهنا ويف السالم واالستقرار اإلقليميني،

_________________ 
  )١٤(  A/67/997-S/2013/553. 
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ــتيائها    ــن اسـ ــة   وإذ تعـــرب عـ ــاق حكومـ ــسانية وإخفـ ــة اإلنـ ــدهور احلالـ ــتمرار تـ  السـ
 املـساعدة اإلنـسانية علـى حنـو فـوري وآمـن ودون              اجلمهورية العربية الـسورية يف كفالـة تقـدمي        
  عوائق يف مجيع املناطق املتضررة من القتال،

  مليون من الالجئني، مبـن     ٢,٢ إزاء وجود ما يزيد على       وإذ تعرب عن القلق العميق      
فيهم أكثر مـن مليـون طفـل، وماليـني املـشردين داخليـا الفـارين مـن جـراء العنـف الـشديد يف                         

ية السورية، وإزاء تصاعد العنف الـذي أدى إىل تـدفق الالجـئني الـسوريني إىل                اجلمهورية العرب 
  بلدان املنطقة، غريها من البلدان اجملاورة و

 باستـــضافة حكومـــة الكويـــت مـــؤمتر إعـــالن التربعـــات الـــذي عقـــد يف  وإذ ترحـــب  
، مـع    استجابة للنداء املشترك لألمم املتحـدة، وإذ ترحـب أيـضا           ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ٣٠

التقدير، بقيام حكومة الكويت باستضافة مؤمتر دويل إنـساين ثـان إلعـالن التربعـات مـن أجـل                   
  ،٢٠١٤يناير /يف كانون الثاينسورية 

 للجهود الكـبرية الـيت بذلتـها البلـدان اجملـاورة وبلـدان              وإذ تعرب عن تقديرها العميق      
يف الوقت نفسه بـاألثر املتزايـد،       أخرى يف املنطقة الستيعاب الالجئني السوريني، مع االعتراف         

االقتصادي واملايل، املترتب علـى وجـود األعـداد الغفـرية        - على الصعد السياسي واالجتماعي   
  من الالجئني يف هذه البلدان، وال سيما لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،

ة، واملمثـل اخلـاص      باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة وجامعة الدول العربيـ         وإذ ترحب   
هبــدف التوصــل إىل حــل  ة املــشترك بــني األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة املعــين بــسوري   

  السورية،  لألزمة
 اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،  تــدين بــشدة  - ١  

وخباصـة املذحبـة   الذي حيظره القانون الدويل ويشكل جرمية خطرية ولـه أثـر مـدمر يف املـدنيني،                 
ســبتمرب / أيلــول١٦الــيت وقعــت يف غوطــة دمــشق، وتــشري يف هــذا الــصدد إىل التقريــر املــؤرخ   

 الذي أعدته بعثة األمم املتحدة للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائيـة يف              )١٤(٢٠١٣
ــة واضــحة     ــدم أدل ــذي يق ــسورية، ال ــة ال ــة العربي ــى أن صــواريخ ســطح  اجلمهوري  ســطح - عل

أغــسطس مــن األراضــي الواقعــة حتــت ســيطرة احلكومــة علــى منــاطق  / آب٢١أطلقــت يف  قــد
  املعارضة، باستخدام ذخائر مصنوعة بصورة احترافية وحتتوي على غاز السارين؛

 استمرار االنتهاكات اجلـسيمة واملنهجيـة والواسـعة النطـاق           تدين أيضا بشدة    - ٢  
حلريــات األساســية ومجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنــساين مــن جانــب حلقــوق اإلنــسان وا

 املرتبطة باحلكومـة، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت تنطـوي               “الشبيحة”السلطات السورية وميليشيات    
ــسيارية       ــة والقــذائف الت ــذخائر العنقودي ــة والقــصف اجلــوي وال علــى اســتخدام األســلحة الثقيل
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، وشـن اهلجمـات علـى املـدارس واملستـشفيات وأمـاكن             وغريها من أشكال القوة ضد املدنيني     
العبادة، واملذابح وعمليـات اإلعـدام التعـسفي والقتـل خـارج نطـاق القـضاء، وقتـل واضـطهاد                     
احملـــتجني واملـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان والـــصحفيني، واالحتجـــاز التعـــسفي، واالختفـــاء  

للحيلولـة دون احلـصول علـى       القسري، وانتهاكات حقوق املرأة، والتدخل بشكل غري قـانوين          
العــالج الطــيب، وعــدم احتــرام ومحايــة العــاملني يف اجملــال الطــيب، والتعــذيب، والعنــف املنــهجي 
اجلنــسي واجلنــساين، مبــا يف ذلــك االغتــصاب أثنــاء االحتجــاز، وســوء املعاملــة، وتــدين بــشدة    

ــاوزات يف جمـــال حقـــوق اإلنـــس   كـــذلك  ــه املتطرفـــون املـــسلحون مـــن جتـ ــا يرتكبـ ان مجيـــع مـ
انتـــهاكات للقـــانون الـــدويل اإلنـــساين، وكـــذلك أي إســـاءات يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان    أو
  انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ترتكبها مجاعات مسلحة مناهضة للحكومة؛ أو

 مجيع االنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال على حنـو            تدين  - ٣  
يــق، مثــل جتنيــدهم واســتخدامهم، وقتلــهم وتــشويههم،  خيــالف القــانون الــدويل الواجــب التطب 

ــسي، وارتكــاب اهلجمــات علــى املــدارس       ــسائر أشــكال العنــف اجلن واغتــصاهبم وتعريــضهم ل
اعتقـــاهلم تعـــسفا، واحتجـــازهم، وتعذيبـــهم، وإســـاءة معاملتـــهم، واملستـــشفيات، فـــضال عـــن 
  واستخدامهم كدروع بشرية؛

نظــر عــن مـصدرها، وتــدعو مجيــع   مجيـع أعمــال العنــف، بغـض ال  تـدين أيــضا   - ٤  
األطراف إىل أن تضع على الفور حدا جلميـع أشـكال العنـف، مبـا يف ذلـك األعمـال اإلرهابيـة                      

تتقيـد بدقـة بالتزاماهتـا    وأعمال العنف أو التخويف الـيت ميكـن أن تـثري التـوترات الطائفيـة، وأن          
  مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين؛ 

 مجيــع األطــراف بــأن تــضع علــى الفــور حــدا جلميــع االنتــهاكات         تطالــب  - ٥  
والتجاوزات للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان والقـانون الـدويل اإلنـساين، وتـشري بوجـه خـاص               
ــدنيني         ــسكان امل ــني ال ــز ب ــضرورة التميي ــساين ب ــدويل اإلن ــانون ال ــذي يفرضــه الق ــزام ال إىل االلت

ئية وغـــري املتناســـبة، ومجيـــع اهلجمـــات علـــى املـــدنيني  واحملـــاربني، وحظـــر اهلجمـــات العـــشوا 
واألهداف املدنية، وتطالب أيضا مجيـع أطـراف الـرتاع باختـاذ مجيـع اخلطـوات املناسـبة حلمايـة                    
املـدنيني، مبــا يف ذلــك العــدول عــن اهلجمــات املوجهــة إىل أهــداف مدنيــة، مثــل املراكــز الطبيــة  

الـة الطـابع العـسكري لتلـك املرافـق، وتفـادي            واملدارس وحمطـات امليـاه، والعمـل فـورا علـى إز           
إنــشاء مواقــع عــسكرية يف املنــاطق املأهولــة بالــسكان، وإتاحــة إخــالء اجلرحــى ومجيــع املــدنيني 
الراغبني يف ذلك من املناطق احملاصرة، وتذكر يف هـذا الـصدد بـأن الـسلطات الـسورية تتحمـل        

  ؛املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاهنا
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تـدخل مجيـع املقـاتلني األجانـب يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،                تدين بشدة   - ٦  
مبن فيهم أولئك الذين يقـاتلون باسـم الـسلطات الـسورية، وال سـيما حـزب اهللا، وتعـرب عـن                  
القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب يف استمرار تفـاقم التـدهور الـذي تـشهده حالـة حقـوق                   

  ؤدي إىل آثار سلبية خطرية يف املنطقة؛ اإلنسان واحلالة اإلنسانية، األمر الذي ي
 بأن تقـوم الـسلطات الـسورية فـورا بـإطالق سـراح مجيـع األشـخاص                  تطالب  - ٧  

احملتجزين تعسفا، مبن فيهم أعضاء املركز السوري لإلعالم وحرية التعـبري، ونـشر قائمـة جبميـع      
الواجـب التطبيـق    مرافق االحتجاز، وكفالة امتثال ظروف االحتجـاز ألحكـام القـانون الـدويل              

  والسماح فورا بوصول مراقبني مستقلني إىل مجيع مرافق االحتجاز؛
 بأن تبـدي الـسلطات الـسورية تعاونـا كـامال مـع جلنـة التحقيـق                  تطالب أيضا   - ٨  

الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية وأن تتـيح للجنـة التحقيـق ولألفـراد العـاملني         
خول والوصول على الفور إىل مجيع أحنـاء البلـد بـصورة كاملـة ودون قيـود،         بامسها إمكانية الد  

  وتطالب كذلك بأن تتعاون مجيع األطراف على حنو تام مع اللجنة يف أداء واليتها؛
جلنة التحقيق الدولية املـستقلة املعنيـة باجلمهوريـة          بالتقارير املقدمة من     ترحب  - ٩  

   الواردة فيها؛ وبالنتائج والتوصياتالعربية السورية
 أمهيـة كفالـة املـساءلة وضـرورة إهنـاء حالـة اإلفـالت مـن العقـاب                   علىتشدد    - ١٠  

 يتحملــون مــسؤولية انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنــساين واالنتــهاكات نوحماســبة أولئــك الــذي
والتجاوزات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا فيها تلك االنتهاكات الـيت ميكـن أن ترقـى إىل مرتبـة                   

أغــسطس / آب٢١رائم ضــد اإلنــسانية وخباصــة تلــك الــيت وقعــت يف غوطــة دمــشق يف        اجلــ
ــساءلة يف      ٢٠١٣ ــة املــ ــبة لكفالــ ــدابري املناســ ــر يف التــ ــى النظــ ــن علــ ــشجع جملــــس األمــ ، وتــ

العربية السورية وتؤكد الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديـه العدالـة اجلنائيـة الدوليـة يف               اجلمهورية
  هذا الصدد؛

ية أن يقوم الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وشـاملة           أمهتؤكد    - ١١  
وذات مــصداقية، وضــمن اإلطــار الــذي يتيحــه القــانون الــدويل، واســتنادا إىل مبــدأ التكامــل،    
بتحديـــد العمليـــة واآلليـــات الداخليـــة الكفيلـــة بتحقيـــق املـــصاحلة وكـــشف احلقيقـــة وحماســـبة 

  ايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة هلم؛وتعويض الضحاجلسيمة املسؤولني عن االنتهاكات 
 جملــس األمــن مبــسؤوليته الرئيــسية عــن صــون الــسلم واألمــن الــدوليني   تــذكر  - ١٢  

واختاذ التدابري الكفيلة بوضع حد جلميع االنتهاكات اجلسيمة للقانون الـدويل اإلنـساين ومجيـع               
ــة االنتــهاكات والتجــاوزات اجلــسيمة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان املرتكبــ    ة يف اجلمهوري

  العربية السورية؛
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مجيع اهلجمات اليت تشنها السلطات السورية أو أي طـرف آخـر     بشدة  تدين    - ١٣  
ــة      ــة والعــاملني الطبــيني واملركبــات الطبيــة، وكــذلك اســتخدام املرافــق الطبي علــى املرافــق الطبي

 اإلنــساين واملدنيــة، مبــا يف ذلــك املستــشفيات، ألغــراض مــسلحة، وتــذكر بــأن القــانون الــدويل
ينص على وجوب أن يتلقى اجلرحى واملرضى كل ما حيتاجون إليه مـن رعايـة واهتمـام طبـيني            
إىل أقصى حد ممكن من الناحية العملية وبأقل قدر من التأخري، وحتث على تـوفري حريـة مـرور          

اء واألدويــة، إىل مجيــع أحنــ   العــاملني الطبــيني واللــوازم الطبيــة، مبــا يف ذلــك املــواد اجلراحيــة       
  اجلمهورية العربية السورية؛

ــة     تؤكــد  - ١٤   ــدائر يف اجلمهوري ــرتاع ال ــيت ســببها ال ــسانية ال  أن حجــم املأســاة اإلن
العربية السورية يقتضي اختاذ إجراءات فورية من أجل تيسري تسليم املساعدة اإلنسانية بـصورة              

الـيت تواجـه احتياجـات      آمنة ودون عوائق يف مجيع أحناء البلد، وال سـيما يف املنـاطق والنـواحي                
إنــسانية عاجلــة علــى حنــو خــاص، وتــدين مجيــع حــاالت الــرفض التعــسفي إليــصال املــساعدة    
اإلنسانية، وتـذكر بـأن حرمـان املـدنيني مـن مـواد ال غـىن هلـم عنـها لبقـائهم علـى قيـد احليـاة،                            

يف ذلـــك تعمـــد عرقلـــة إمـــدادات اإلغاثـــة وإيـــصاهلا، ميكـــن أن تـــشكل انتـــهاكا للقـــانون   مبـــا
  اإلنساين؛  لدويلا

 بأن تتخذ السلطات السورية خطوات فورية مـن أجـل تيـسري توسـيع               تطالب  - ١٥  
نطاق عمليات اإلغاثة اإلنسانية، ورفـع العقبـات البريوقراطيـة والعوائـق األخـرى، مبـا يف ذلـك                   
ــق          ــن ودون عوائ ــو آم ــى حن ــاجني عل ــة الوصــول إىل األشــخاص احملت ــوري إلمكاني ــسري الف التي

 األكثر فعالية مبا يف ذلك عرب خطوط الرتاع وعرب احلدود، وحيث مجيـع األطـراف                الطرق وعرب
علــى اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة لتيــسري اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة ووكاالهتــا            
املتخصــصة ومجيــع اجلهــات الفاعلــة املــشاركة يف أنــشطة اإلغاثــة اإلنــسانية، مــن أجــل تقــدمي     

ورية إىل األشـخاص املتـضررين يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، وتـسمية       املساعدة اإلنسانية الف  
حماورين يتمتعون بالسلطات الالزمة ويستطيعون العمل مع الوكـاالت اإلنـسانية للتغلـب علـى               

  الصعوبات اليت تعيق الوصول، من أجل التنفيذ الكامل خلطة اإلغاثة اإلنسانية؛
عـداد الالجـئني واملـشردين داخليـا نتيجـة           إزاء تزايـد أ    تعرب عـن بـالغ القلـق        - ١٦  

ألعمال العنف املستمرة، وتكرر اإلعراب عن تقديرها للبلدان اجملاورة وبلدان املنطقة ملا بذلتـه              
من جهود كبرية ملساعدة األشخاص الذين فروا عرب حدود اجلمهورية العربيـة الـسورية نتيجـة                

وخباصـة مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون        للعنف، وحتث مجيع وكاالت األمـم املتحـدة املعنيـة،           
الالجئني، وغريها من اجلهات املاحنة علـى تقـدمي الـدعم بـصورة عاجلـة ومنـسقة إىل الالجـئني                    



حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية A/RES/68/182  
 

8/8 

الــسوريني وإىل البلــدان الــيت تستــضيفهم، وتــدعو الــدول األعــضاء، اســتنادا إىل مبــادئ تقاســم 
  ية؛األعباء، إىل استضافة الالجئني السوريني بالتنسيق مع املفوض

الــسورية القــرارات واملقــررات اجلمهوريــة العربيــة حكومــة   بــأن تنفــذتطالــب  - ١٧  
  ذات الصلة الصادرة عن هيئات األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛

 لتطلعـات الـشعب الـسوري إىل إقامـة جمتمـع سـلمي دميقراطـي                دعمها تؤكد  - ١٨  
الــة، وال مكــان فيــه للطائفيــة أو التمييــز علــى  تعــددي، تــشارك فيــه املــرأة مــشاركة كاملــة وفع 

أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع اجلنس أو أي أســاس آخر، ويقوم علـى التـشجيع علـى        
  احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا على حنو شامل؛

ــة   تؤكــد  - ١٩   ــسريع يف عملي ــدم ال ــال لال أن التق ــنتق ــضل فرصــة   ال ــل أف سياسي ميث
املمثـل  واألمني العام   لعمل   ا دعمه وتؤكدتسوية الوضع يف اجلمهورية العربية السورية سلميا،        ل

ميـــع اجلهـــود جلو ةاملعـــين بـــسورياخلـــاص املـــشترك لألمـــم املتحـــدة وجامعـــة الـــدول العربيـــة  
تؤكـد مـن جديـد أيـضا علـى دور           والدبلوماسية الرامية إىل التوصـل إىل حـل سياسـي لألزمـة،             

يمية ودون اإلقليمية يف صون السلم واألمن الدوليني على النحو املنصوص عليـه             املنظمات اإلقل 
ــالقرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن      يف الفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وترحــب ب

  جامعة الدول العربية ملعاجلة الوضع يف اجلمهورية العربية السورية؛
يف  ةالعمـــل مـــن أجـــل ســـوري جمموعـــة البيـــان اخلتـــامي الـــصادر عـــن  تؤيـــد   - ٢٠  

وتدعو إىل عقد املـؤمتر الـدويل املعـين باجلمهوريـة       ،  )١٥()بيان جنيف (٢٠١٢يونيه  /حزيران ٣٠
  .جنيف العربية السورية يف أقرب موعد ممكن من أجل تنفيذ بيان

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨

  

_________________ 
  )١٥(  A/66/865-S/2012/522املرفق ،. 


