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 الدورة السبعون
  اللجنة الثالثة

  (ج) من جدول األعمال   ٧٢البند 
تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان ومحايتـــها: حـــاالت  
ــة  ــارير املقدمـــــ  حقـــــــوق اإلنســـــــان والتقـــــ

        املقررين واملمثلني اخلاصني من
 ،البحـرين  ،إيطاليـا  ،أيرلنـدا  ،املتحـدة  العربيـة  اإلمارات ،أملانيا ،إستونيا ،إسبانيا ،األردن    

 ،الكويـت  ،قطـر  ،قـربص  ،فنلنـدا  ،فرنسـا  ،السـويد  ،سـلوفينيا  ،الـدامنرك  ،تركيا ،بلغاريا
ة املتحدة لربيطانيا العظمـى  اململك ،السعودية العربية اململكة ،املغرب ،مالطة ،لكسمربغ

 املتحـــدة الواليـــات ،هنغاريـــا ،)املوحـــدة -  واليـــات( ميكرونيزيـــا ،وأيرلنـــدا الشـــمالية
  قرار مشروع: اليونان ،اليمن ،اليابان ،األمريكية

  
  حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السوريةحالة     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
  مبيثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد  
ـــوق اإلنســان    جمــددا تؤكــد وإذ   ـــي حلقـ ـــه واإلعــالن العاملـ ـــاق ومبادئـ  )١(مقاصــد امليث

صـان  واملعاهدات الدولية ذات الصلة يف جمال حقوق اإلنسـان، مبـا فيهـا العهـدان الـدوليان اخلا     
  ،)٢(حبقوق اإلنسان

__________ 

  ).٣-ألف (د ٢١٧القرار   )١(  
  )، املرفق.٢١-ألف (د ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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بسـيادة اجلمهوريـة العربيـة السـورية واسـتقالهلا       التزامها القـوي  جديد من تؤكد وإذ  
  ووحدهتا وسالمة أراضيها، ومببادئ امليثاق،

 ٢٠١١كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٩املـــــؤرخ  ٦٦/١٧٦إىل قراراهتـــــا  تشـــــري وإذ  
آب/أغسـطس   ٣املـؤرخ   باء ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢شباط/فرباير  ١٦ألف املؤرخ  ٦٦/٢٥٣ و

ــؤرخ  ٦٧/١٨٣ و ٢٠١٢ ــانون األول/ديســـــمرب   ٢٠املـــ املـــــؤرخ  ٦٧/٢٦٢ و ٢٠١٢كـــ
 ٦٩/١٨٩و  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرخ  ٦٨/١٨٢و  ٢٠١٣أيار/مــايو  ١٥

 ١٦/١-، وقـــرارات جملـــس حقـــوق اإلنســـان دإ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨املـــؤرخ 
  )٣(٢٠١١آب/أغســـــطس  ٢٣املـــــؤرخ  ١٧/١-دإ و )٣(٢٠١١نيســـــان/أبريل  ٢٩املـــــؤرخ 

ــؤرخ  ١٨/١-دإ و ــمرب  ٢املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ١٩/١ و )٤(٢٠١١كـ ــارس  ١املـ آذار/مـ
ـــؤرخ  ١٩/٢٢ و )٥(٢٠١٢ ــارس  ٢٣املـــــــــ ـــؤرخ  ١٩/١-دإ و )٥(٢٠١٢آذار/مــــــــ املــــــــــ

املـؤرخ   ٢١/٢٦ و )٧(٢٠١٢متوز/يوليـه   ٦املـؤرخ   ٢٠/٢٢ و )٦(٢٠١٢حزيـــران/يونيــــه  ١
املـؤرخ   ٢٣/١ و )٩(٢٠١٣آذار/مـارس   ٢٢املـؤرخ   ٢٢/٢٤ و )٨(٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٨
 ٢٤/٢٢ و )١٠(٢٠١٣حزيران/يونيـــــه  ١٤املـــــؤرخ  ٢٣/٢٦ و )١٠(٢٠١٣أيار/مـــــايو  ٢٩

ــؤرخ  ــبتمرب ٢٧املـــ ــؤرخ  ٢٥/٢٣ و )١١(٢٠١٣ أيلول/ســـ ــارس  ٢٨املـــ  )١٢(٢٠١٤آذار/مـــ
ــؤرخ  ٢٦/٢٣ و ــه  ٢٧املــ ــؤرخ  ٢٧/١٦ و )١٣(٢٠١٤حزيران/يونيــ ــبتمرب  ٢٥املــ أيلول/ســ

ــارس  ٢٧املـــؤرخ  ٢٨/٢٠و ، )١٤(٢٠١٤ ــؤرخ  ٢٩/١٦، و ٢٠١٥آذار/مـ ــه متوز ٢املـ /يوليـ
 ٢٠٤٢لـس األمـن   وقـرارات جم ، ٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   ١املؤرخ  ٣٠/١٠ و، ٢٠١٥

ــؤرخ ٢٠١٢( ــان/أبريل  ١٤) املـ ــؤرخ ٢٠١٢( ٢٠٤٣ و ٢٠١٢نيسـ ــان/أبريل  ٢١) املـ نيسـ
) املــؤرخ  ٢٠١٤( ٢١٣٩ و ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب   ٢٧) املــؤرخ ٢٠١٣( ٢١١٨ و ٢٠١٢

__________ 

 .األول )، الفصلA/66/53( ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  :انظر  )٣(  

 .)، الفصل الثاينCorr.1و  A/66/53/Add.2والتصويب ( باء ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٤(  

)، الفصـل الثالـث،   Corr.1و  A/67/53والتصـويب (  ٥٣الـدورة السـابعة والسـتون، امللحـق رقـم      املرجع نفسـه،    )٥(  
 .ألف الفرع

 املرجع نفسه، الفصل اخلامس.  )٦(  

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

 .)، الفصل الثالثA/67/53/Add.1( ألف ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨(  

 .)، الفصل الرابع، الفرع ألفA/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(  

 .املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف  )١٠(  

 .)، الفصل الثالثA/68/53/Add.1( ألف ٥٣، امللحق رقم املرجع نفسه  )١١(  

 )، الفصل الرابع، الفرع ألف.A/69/53( ٥٣الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٢(  

 .املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع ألف  )١٣(  

  )، الفصل الرابع، الفرع ألف.Corr.1 و A/69/53/Add.1والتصويب (ألف  ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٤(  
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 ٢١٧٠ و ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ١٤) املـــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٦٥ و ٢٠١٤ فربايـــر شـــباط/ ٢٢
أيلول/ســبتمرب  ٢٤) املــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٧٨ و ٢٠١٤آب/أغســطس  ١٥) املــؤرخ ٢٠١٤(

ــؤرخ ٢٠١٤( ٢١٩١ و، ٢٠١٤ ــمرب   ١٧) املـــــ ــانون األول/ديســـــ  ٢٢٠٩ ، و٢٠١٤كـــــ
ــؤرخ ٢٠١٥( ــارس  ٦) املــ ــؤرخ ٢٠١٥( ٢٢٣٥ ، و٢٠١٥آذار/مــ ــطس  ٧) املــ آب/أغســ

ــ ٢٠١٥ ــس املؤرخـــــ  اتوبيانـــ ــيس اجمللـــ ــطس  ٣ة رئـــ ــرين  ٢ و )١٥(٢٠١١آب/أغســـ تشـــ
  ،)١٧(٢٠١٥طس آب/أغس ١٧ و ،)١٦(٢٠١٣األول/أكتوبر 

ــدين وإذ  ــل العشــوائي واالســتهداف       ت ــوق اإلنســان والقت ــة حق ــدهور اخلطــري حلال الت
ــدويل      ــانون ال ــهاك للق ــذه الصــفة، يف انت ــدنيني هب ــد للم ــيت     املتعم ــف ال ــال العن اإلنســاين، وأعم

  تؤجج التوترات الطائفية،  قد
ثقافة اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الـدويل   بقلق تالحظ وإذ  

ــاوزات   ــهاكات وجتـ ــاين وانتـ ــانون اإلنسـ ــرتاع،    قـ ــذا الـ ــالل هـ ــة خـ ــان املرتكبـ ــوق اإلنسـ حقـ
  لمزيد من االنتهاكات والتجاوزات،وفر أرضا خصبة ل  ما  وهو

فروضـة  بأنه يف خضم حاالت اإلعراب عن السـخط الشـعيب إزاء القيـود امل    تذكّر وإذ  
على التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، انطلقـت احتجاجـات مدنيـة     

فـرط  القمـع امل جلـوء السـلطات السـورية إىل     أن، وإذ تشـري إىل  ٢٠١١يف درعا يف آذار/مارس 
اطق نــعد الحقــا ليتحــول إىل قصــف مباشــر ملوهــو قمــع تصــا ،لالحتجاجــات املدنيــة والعنيــف
مبـا يف ذلـك   قد أجـج تصـاعد العنـف املسـلح واجلماعـات املتطرفـة،        ،السكان املدنينيمأهولة ب

  ة يف العراق والشام (داعش)،ييسمى بتنظيم الدولة اإلسالم  ما
إزاء استمرار تصاعد العنـف يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية،     عن السخط  تعرب وإذ  

 ١٠ ٠٠٠تـل مـا يزيـد علـى     مبا يف ذلـك مق  شخص، ٢٥٠ ٠٠٠مما تسبب يف مقتل أكثر من 
إزاء االنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة املتواصلة بشكل منهجي وعلـى نطـاق    ال سيماو طفل،

واســع يف جمــال حقــوق اإلنســان، وانتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين، مبــا فيهــا تلــك الــيت      
ــتخدام املتواصــــل  ــوائي تنطــــوي علــــى االســ ــوي،  لأل والعشــ ــة والقصــــف اجلــ ــلحة الثقيلــ ســ

الستخدام العشوائي للقـذائف التسـيارية والـذخائر العنقوديـة والرباميـل املتفجـرة والقنابـل        ا مثل
السـلطات   ، مـن جانـب  أسـاليب القتـال   اهلوائية وغاز الكلـور، وجتويـع املـدنيني كأسـلوب مـن     

  ،حمظورة مبوجب القانون الدويل اإلنساين ، وهي ممارساتالسورية ضد السكان السوريني
__________ 

  )١٥(  S/PRST/2011/16. 

  )١٦(  S/PRST/2013/15. 

  )١٧(  S/PRST/2015/15.  
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إزاء االستخدام غري املتناسب للقـوة مـن جانـب السـلطات      بالغ القلقعن  تعرب وإذ  
املـدنيني، ممـا تسـبب يف معانـاة إنسـانية شـديدة وشـجع انتشـار التطـرف          رعاياها السورية ضد 

 وتنفيـذ سكاهنا واجلماعات املتطرفة، األمر الذي يدل على إخفاق السلطات السورية يف محاية 
  من قرارات ومقررات ذات صلة،أصدرته هيئات األمم املتحدة   ما

املوجهــة إىل  ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١٨بالرســائل املتطابقــة املؤرخــة  وإذ حتــيط علمــا  
دولـة عضـوا، تعـرب فيهـا      ٧١باسـم   اجلمعية العامة ورئيس جملس األمـن، رئيس األمني العام و

، النامجـة  ريةيف سـو إزاء استمرار إراقة الدماء وأعمال العنف املوجهة ضـد املـدنيني    هاغضبعن 
  ،بوجه خاص عن استخدام الرباميل املتفجرة استخداما ممنهجا

إزاء انتشــار التطــرف واجلماعــات املتطرفــة، واإلرهــاب  عــن بــالغ القلــق  تعــرب وإذ  
واجلماعــات اإلرهابيــة، وإذ تــدين بشــدة مجيــع االنتــهاكات والتجــاوزات يف جمــال حقــوق         

 اجلمهوريـة العربيـة السـورية   اإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين اليت يرتكبـها يف  
 الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام     ميسـمى بتنظـي   مـا  أي طرف من أطراف الرتاع، وخباصـة 

، واملليشيات اليت تقاتل باسـم النظـام، واجلماعـات اإلرهابيـة التابعـة لتنظـيم القاعـدة،        (داعش)
  وغريها من اجلماعات املتطرفة،

للعمل الذي اضطلعت به جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنيـة   عن تأييدها تعرب وإذ  
  ية، وتدين بشدة عدم تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقيق،باجلمهورية العربية السور

مـا خلُصـت إليـه جلنـة التحقيـق يف مالحظتـها بـأن السـلطات         وإذ تالحظ بقلـق بـالغ     
عة النطــاق ضــد الســكان املــدنيني هجمــات واســ ٢٠١١الســورية قــد نفــذت منــذ آذار/مــارس 

  إطار السياسة العامة اليت تنتهجها،  يف
الســامي األمــم املتحــدة  ومفــوض بيانــات الصــادرة عــن األمــني العــام إىل ال تشــري وإذ  

ــراءات اخلاصــة    ــوق اإلنســان واإلج ــد      حلق ــيت تفي ــوق اإلنســان، ال ــس حق ــن املــرجح  جملل أن م
كبت يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية، وإذ تشـري     جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارُت أن

صـورة متكـررة علـى إحالـة احلالـة إىل احملكمـة       قد شجع جملس األمـن ب املفوض السامي إىل أن 
ــرار     ــدم اعتمــاد مشــروع ق ــة، وإذ تأســف لع ــة الدولي ــا يف هــذا الشــأن رغــم  )١٨(اجلنائي ــه  م لقي

  دعم كبري من الدول األعضاء،  من
إزاء أيضـا  إزاء النتـائج الـيت خلصـت إليهـا جلنـة التحقيـق و       تعرب عن عميق قلقهـا  وإذ  

فيمـا يتعلـق    ٢٠١٤ يف كـانون الثاين/ينـاير  “ قيصـر ”الـيت قـدمها   االدعاءات اليت تضمنتها األدلـة  
__________ 

  )١٨(  S/2014/348.  
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تشدد علـى ضـرورة مجـع تلـك      بتعذيب وإعدام أشخاص حمتجزين لدى السلطات السورية، وإذ
  ،مستقبال تبذل االدعاءات وما شاهبها من أدلة والنظر فيها وإتاحتها جلهود املساءلة اليت قد

 ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩مــــن جملــــس األ ألن قــــراراتتعــــرب عــــن القلــــق  وإذ  
ــذة إىل حــد كــبري    )٢٠١٤( ٢١٩١ و) ٢٠١٤( ، وإذ تالحــظ احلاجــة املاســة   تظــل غــري منف
، بسـبل منـها   اجلمهوريـة العربيـة السـورية   تعزيز اجلهود املبذولـة ملعاجلـة احلالـة اإلنسـانية يف      إىل

  عراقيل، بطريقة سريعة وآمنة ودونمحاية املدنيني وكفالة وصول املساعدات اإلنسانية 
  )،٢٠١٤( ٢١٧٨  و )٢٠١٤( ٢١٧٠بقراري جملس األمن  بالتزامها تذكّر وإذ  
مليـون   ٢,٨، منـهم أكثـر مـن    ماليـني الجـئ   ٤,٢يزيـد علـى    مـا  أن يثري جزعها وإذ  

ــال، قــــد  مــــن ــاء واألطفــ ــأُ النســ ــرار مــــن  جــ ــورية ربوا علــــى الفــ ــة الســ ــة العربيــ ، اجلمهوريــ
ماليـني مــن املشــردين   ٦,٥العربيـة الســورية، منــهم  اجلمهوريــة مليـون شــخص يف   ١٢,٢ أنو

تــدفق الالجــئني الســوريني  مــا أســفر عــن   ،املســاعدة اإلنســانية العاجلــة  حيتــاجون إىل داخليــا،
خلطـر الـذي تشـكله    إذ يـثري جزعهـا ا  ، ووخارجها البلدان اجملاورة وبلدان أخرى يف املنطقة إىل

  ،اإلقليمي والدويلستقرار االهذه احلالة على 
طفـل وإصـابة    ١٠ ٠٠٠علـى  بكثري يزيد  ما من مقتل عن استيائها البالغ تعرب وإذ  

 ،٢٠١١آذار/مـــارس  بـــدء االحتجاجـــات الســـلمية يف العديـــد مـــن األطفـــال اآلخـــرين منـــذ 
مجيع االنتـهاكات والتجـاوزات اجلسـيمة املرتكبـة ضـد األطفـال انتـهاكا للقـانون الـدويل           ومن

 وشـن اهلجمـات  ، هم، واغتصـاهبم هوقتلـهم، وتشـوي  ، واسـتخدامهم  املنطبق، من قبيـل جتنيـدهم  
، وإسـاءة معاملتــهم  وتعذيبـهم،  واحتجـازهم، ، تعســفا واعتقـاهلم علـى املـدارس واملستشـفيات،    

  كدروع بشرية، واستخدامهم
للجهـود الكـبرية الـيت بذلتـها البلـدان اجملـاورة وبلـدان         تعرب عـن تقـديرها العميـق    وإذ  

ــت  ــة السـ ــرى يف املنطقـ ــراف يف  أخـ ــع االعتـ ــوريني، مـ ــد،   يعاب السـ ــاألثر املتزايـ ــه بـ الوقـــت نفسـ
 السياسي، املترتب علـى وجـود أعـداد غفـرية مـن     واالقتصادي  -واالجتماعي املايل الصعد  على

  ،وليبيا يف هذه البلدان، وال سيما يف لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر والنازحني الالجئني
ــ راتت للمــؤمتكويــباستضــافة حكومــة ال ترحــب وإذ    والثالــث األول والثــاين ةالدولي

كــانون  ١٥ و ٢٠١٣كــانون الثاين/ينــاير  ٣٠ يف ســورياللمــاحنني لــدعم الوضــع اإلنســاين يف 
عــن تقــديرها العميــق ملــا أُعلــن     وإذ تعــرب  ،٢٠١٥آذار/مــارس  ٣١ و ٢٠١٤الثاين/ينــاير 

  اإلنسانية،  من تربعات كبرية لصاحل املساعدة  عنه
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باجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة، وجبميـع         أيضا ترحب وإذ  
السـورية اسـتنادا إىل بيـان جنيـف      ةاجلهود الدبلوماسية املبذولة للتوصل إىل حل سياسي لألزمـ 

لألمـني  اص اخلـ  عوثمبلل عن دعمها الكامل تعرب، وإذ )١٩(٢٠١٢حزيران/يونيه  ٣٠املؤرخ 
  ،  دي ميستوراستافان سوريا، إىل العام 

ــرتاع يف   عــن أســفها تعــرب وإذ   ــام أطــراف ال ــة الســورية لعــدم اغتن ــة العربي ، اجلمهوري
سيما السلطات السورية، الفرص املتاحة للتوصل إىل حل سياسي وتشكيل حكومـة انتقاليـة    وال

  ،٢٠١٢ يونيهحزيران/ ٣٠املؤرخ  متارس كامل السلطات التنفيذية، استنادا إىل بيان جنيف
ــدين  - ١   ــدويل حلقــوق اإلنســان     بشــدة ت ــانون ال ــهاكات وجتــاوزات الق ــع انت مجي

مجيــع  ال ســيماومجيــع انتــهاكات القــانون الــدويل اإلنســاين املرتكبــة ضــد الســكان املــدنيني، و  
ــةمنــاطق  يفاســتخدام الرباميــل املتفجــرة   يف ذلــكاهلجمــات العشــوائية، مبــا   البنيــة ضــد و مدني

ريــد املرافــق الطبيــة واملــدارس  جت ألطــراف بالعمــل فــورا علــى التحتيــة املدنيــة، وتطالــب مجيــع ا 
  انون الدويل؛األسلحة واالمتثال اللتزاماهتا مبوجب الق  من

استمرار العنف املسلح من جانـب السـلطات    العبارات شدبأ وتدين تشجب  - ٢  
، وتطالــب الســلطات ٢٠١١منــذ بدايــة االحتجاجــات الســلمية يف عــام  شــعبهاالســورية ضــد 

األمـاكن   يفاملنـاطق املدنيـة و   يفالسورية بأن تضع على الفور حدا جلميع اهلجمـات العشـوائية   
ــة         ــة والضــربات اجلوي ــى اســتخدام األســاليب اإلرهابي ــيت تنطــوي عل ــا تلــك ال ــا فيه ــة، مب العام

  ة الكيميائية واملدفعية الثقيلة؛ية واألسلحوالرباميل املتفجرة والقنابل اهلوائ
استمرار االنتهاكات اجلسـيمة املنهجيـة    أيضا بأشد العبارات وتدين تشجب  - ٣  

الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومجيع انتهاكات القانون الـدويل اإلنسـاين   
ومــن يقــاتلون   مــةالتابعــة للحكو “ الشــبيحة”مــن جانــب الســلطات الســورية وميليشــيات     

الـيت تنطـوي علـى اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة والقصـف اجلـوي          االنتـهاكات ، مبـا فيهـا   بامسهما
ــل املتفجــر     ــيارية والربامي ــذائف التس ــة والق ــذخائر العنقودي ــا   وال ــة وغريه ــلحة الكيميائي ة واألس

تـال،  جتويع السكان املدنيني كأسلوب من أسـاليب الق  وكذلكأشكال القوة ضد املدنيني،  من
ــات اإلعــدام       ــذابح وعملي ــادة، وامل ــدارس واملستشــفيات وأمــاكن العب وشــن هجمــات علــى امل

واملـــدافعني  الســـلميني التعســـفي والقتـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء، وقتـــل واضـــطهاد احملـــتجني  
ــهاكات      عــن ــاء القســري، وانت حقــوق اإلنســان والصــحفيني، واالحتجــاز التعســفي، واالختف

بشكل غري قانوين للحيلولة دون احلصول على العـالج الطـيب،    حقوق املرأة والطفل، والتدخل
__________ 

  )، املرفق الثاين.٢٠١٣( ٢١١٨قرار جملس األمن   )١٩(  
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ــي      ــهجي اجلنسـ ــذيب، والعنـــف املنـ ــيب، والتعـ ــال الطـ ــاملني يف اجملـ ــة العـ ــرام ومحايـ ــدم احتـ وعـ
  ؛أثناء االحتجاز، وسوء املعاملة واجلنساين، مبا يف ذلك االغتصاب

جمــال  يرتكبــه املتطرفــون املســلحون مــن جتــاوزات يف  مــا مجيــع تــدين بشــدة  - ٤  
جمـال حقـوق    حقوق اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، وكذلك أي جتاوزات يف
  للحكومة؛  اإلنسان أو انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ترتكبها مجاعات مسلحة مناهضة

املرتكبــــة األعمــــال اإلرهابيــــة وأعمــــال العنــــف  بشــــدة وتــــدين تشــــجب  - ٥  
(داعـش) وجبهـة    تنظيم الدولة اإلسالمية يف العـراق والشـام  باملدنيني من جانب ما يسمى  ضد

ــة الواســعة النطــاق يف جمــال حقــوق اإلنســان     مــا، واســتمرار جتاوزاهتالنصــرة اجلســيمة املنهجي
 ينبغــــي وال ميكــــن ال أنــــه جديــــد مــــن وتؤكــــدللقــــانون الــــدويل اإلنســــاين،  ماوانتــــهاكاهت

لدولـة اإلسـالمية يف العـراق    ا تنظـيم ب يسـمى  ما يقترفها اليت األفعال ذلك يف مبا اإلرهاب، ربط
  حضارة؛ ، بأي دين أو جنسية أو(داعش) شاموال

االنتــهاك اجلســيم واملمنــهج حلقــوق املــرأة والطفــل مــن    تــدين بأشــد العبــارات   - ٦  
جانب ما يسمى بتنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام (داعـش)، وبوجـه خـاص اسـترقاق         

  ؛واالعتداء اجلنسي عليهن، والتجنيد القسري لألطفال واستخدامهم واختطافهمالنساء والفتيات 
مبوجـب اتفاقيـة مناهضـة    بالتزاماهتـا  حكومة اجلمهورية العربية السورية  رتذكّ  - ٧  

، مبـا يف ذلـك   )٢٠(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ملنع أعمال التعذيب يف أي من األقاليم التابعـة لواليتـها القضـائية، وهتيـب      اختاذ إجراءات فعالة

، مبوجـب هـذه االتفاقيـة    ذات صـلة  جبميع الدول األطراف يف االتفاقية أن متتثـل ألي التزامـات  
  من االتفاقية؛ ٧عليه يف املادة  مبا فيها تلك املتعلقة مببدأ التسليم أو احملاكمة املنصوص

العنـف   أعمـال  التقارير مـن اسـتمرار وانتشـار اسـتخدام    ه تفيد ما بشدة تدين  - ٨  
، مبـــا يشـــمل مراكـــز االحتجـــاز احلكوميـــة، مبـــا فيهـــا تلـــك  ةواالنتـــهاك واالســـتغالل اجلنســـي

تديرها الوكاالت االستخباراتية، وتالحظ أن هذه األعمال قد تشكل انتـهاكات للقـانون    اليت
اإلنسان، وتعرب يف هذا الصـدد عـن بـالغ القلـق إزاء     الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق 

  العقاب على جرائم العنف اجلنسي؛ املناخ السائد املتمثل يف اإلفالت من
ــدين  - ٩   ــهاكات وال  أيضــا بشــدة ت ــع االنت ــة ضــد األطفــال   مجي تجــاوزات املرتكب
ــى ــهم        عل ــدهم واســتخدامهم، وقتل ــل جتني ــق، مث ــدويل الواجــب التطبي ــانون ال ــالف الق  حنــو خي

واختطـافهم ومنـع وصـول    وتشويههم، واغتصاهبم وتعريضهم لسـائر أشـكال العنـف اجلنسـي،     
__________ 

  )٢٠(  United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.  
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املدارس واملستشفيات، فضال عن اعتقاهلم تعسـفا،   اهلجمات على املساعدات اإلنسانية، وشن
  واحتجازهم، وتعذيبهم، وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية؛

جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة املعنيــة ئــيس إىل البيــان الــذي أدىل بــه ر تشــري  - ١٠  
ــة الســورية    ــة العربي ــبتمرب ٢١يف باجلمهوري ــاده أن الســلطات الســورية   ٢٠١٥ أيلول/س ، ومف

ا ألعــداد كــبرية هتبقــى مســؤولة عــن غالبيــة اإلصــابات يف صــفوف املــدنيني، بقتلــها وتشــويه   
، وتعـرب  تحقيـق إىل جملـس األمـن   إحالة تقارير جلنـة ال  وتكرر تأكيد قرارهااملدنيني يوميا،  من

عن تقديرها للجنة التحقيق ملا تقدمه مـن إحاطـات إىل أعضـاء جملـس األمـن وتوصـي مبواصـلة        
  ؛هذه اإلحاطات يف املستقبل

مســؤولية الســلطات الســورية عــن حــاالت االختفــاء القســري،    تأكيــد تعيــد  - ١١  
رية لالختفــاء القســـري  لطات الســو بــأن اســتخدام الســ    وحتــيط علمــا بتقيــيم جلنــة التحقيــق     

أعقـاب اتفاقـات    يفشـبان مسـتهَدفني،   اختفاء إلنسانية، وتدين حاالت يشكل جرمية ضد ا قد
  وقف إطالق النار اليت تربمها احلكومة؛

بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كـامال مـع جلنـة التحقيـق، بسـبل       تطالب  - ١٢  
 منــها أن تتــيح هلــا إمكانيــة الــدخول والوصــول علــى الفــور إىل مجيــع أحنــاء اجلمهوريــة العربيــة  

  السورية بصورة كاملة ودون قيود؛
ــا تطالـــب  - ١٣   ــؤولياهتا    أيضـ ــورية مبسـ ــلطات السـ ــطلع السـ ــأن تضـ ــنبـ ــة  عـ محايـ
  ؛السوريني  السكان
تــدخل مجيــع املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب وتلــك التنظيمــات    بشــدة تــدين  - ١٤  
سـرايا القـدس، وفيلـق     ال سـيما اليت تقاتل باسـم النظـام السـوري، و    والقوات األجنبية األجنبية

احلـق ولـواء أبـو الفضـل      ميليشيات مثل حزب اهللا وعصـائب أهـل  و احلرس الثوري اإلسالمي،
عربيـة السـورية، وتعـرب عـن القلـق البـالغ مـن أن ضـلوعهم يف الـرتاع          العباس، يف اجلمهورية ال

يزيد من تدهور احلالة يف اجلهورية العربية السورية، مبا يف ذلك حالـة حقـوق اإلنسـان واحلالـة     
  ىل آثار سلبية خطرية يف املنطقة؛اإلنسانية، األمر الذي يؤدي إ

مجيـع اهلجمـات الـيت تسـتهدف املعارضـة املعتدلـة السـورية         بشدة أيضاتدين   - ١٥  
وتــدعو إىل وقفهــا علــى الفــور ألن هجمــات مــن هــذا القبيــل ختــدم مصــاحل مــا يســمى بتنظــيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) ومجاعات إرهابية أخرى من قبيـل جبهـة النصـرة،    

  وتساهم يف تفاقم احلالة اإلنسانية املتدهورة؛
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مجيع املقاتلني اإلرهـابيني األجانـب، مبـن فـيهم أولئـك الـذين يقـاتلون         تطالب  - ١٦  
  مهورية العربية السورية؛باالنسحاب الفوري من اجل ،لصاحل السلطات السورية

مجيـع األطــراف بــأن تضـع علــى الفــور حـدا جلميــع انتــهاكات     أيضــا تطالـب   - ١٧  
القانون الدويل اإلنسـاين، وتـذكّر بوجـه    كات انتهاوجتاوزات القانون الدويل حلقوق اإلنسان و

خاص بااللتزام الذي يفرضه القانون الدويل اإلنساين بضـرورة التمييـز بـني املـدنيني واحملـاربني،      
وحظر اهلجمات العشـوائية وغـري املتناسـبة ومجيـع اهلجمـات علـى املـدنيني واألهـداف املدنيـة،          

وفقــا  خلطــوات املناســبة حلمايــة املــدنيني مجيــع أطــراف الــرتاع باختــاذ مجيــع ا  كــذلكوتطالــب 
أهـداف مدنيـة، مثـل املراكـز      ضـد ذلك العدول عـن اهلجمـات املوجهـة     يف ، مباللقانون الدويل

الطبية واملدارس وحمطات املياه، والعمل فورا علـى جتريـد تلـك املرافـق مـن األسـلحة، وتفـادي        
إخـالء اجلرحـى ومجيـع املــدنيني     إنشـاء مواقـع عسـكرية يف املنـاطق املأهولـة بالسـكان، وإتاحـة       

املنـاطق احملاصـرة، وتـذكر يف هـذا الصـدد بـأن السـلطات السـورية تتحمـل           مغادرةالراغبني يف 
  ؛سكاهنااملسؤولية الرئيسية عن محاية 

تزايــد عــدد املــذابح وغريهــا مــن حــوادث اإلصــابات   تــدين بأشــد العبــارات  - ١٨  
اجلمهوريــة العربيــة الســورية،  تلــك الــيت ميكــن أن تشــكل جرميــة حــرب، يف  ومنــهااجلماعيــة، 

 ايف ذلــك اهلجــوم الشــنيع الــذي شــنه النظــام الســوري يف دومــا واســتهدف ســوقا مزدمحــ     مبــا
ــن    ، حيــث ق٢٠١٥ُآب/أغســطس  ١٦ يف ــل ع ــا ال يق ــدنيا،  ١١١تــل م ــهم م ــاء  مــن بين نس

  مجيع هذه األعمال؛ وأطفال، ويطلب إىل جلنة التحقيق مواصلة حتقيقها يف
ســوريا، إىل خلــاص لألمــني العــام  البيانــات الــيت أدىل هبــا املبعــوث ا  إىلتشــري   - ١٩  

الغالبية العظمـى مـن الضـحايا يف صـفوف املـدنيني      سقوط أن  واليت تفيدستافان دي ميستورا، 
ــة الســورية يف  ــة العربي ــزى إىل االســتخدام العشــوائي  ُي اجلمهوري ــات القصــف ع  ،اجلــوي لعملي

وتطالب يف هذا الصدد السلطات السورية بأن توقف على الفـور أي هجمـات علـى املـدنيني،     
ملأهولــة بالســكان، عشــوائي لألســلحة يف املنــاطق ااســبة وأي اســتخدام وأي هجمــات غــري متن

يف ذلــك االســتخدام العشــوائي لألســلحة الــذي ينطــوي علــى إطــالق القــذائف والقصــف    مبــا
الرباميـل املتفجـرة وأسـاليب احلـرب الـيت تسـبب بطبيعتـها إصـابات         اجلوي، وخاصة اسـتخدام  

مفرطة أو معاناة ال داعي هلا، وتذكر يف هذا الصدد بااللتزام باحترام القانون الـدويل اإلنسـاين   
  يف مجيع الظروف؛

ــد  - ٢٠   ــاءلة    تؤكـ ــز مسـ ــة إىل تعزيـ ــن عمليـــات    احلاجـ ــؤولني عـ ــخاص املسـ األشـ
ــل ــانوين،   قت ــدنيني دون مســوغ ق ــع       امل ــن مجي ــبة املســؤولني ع ــة حماس ــى أمهي وتؤكــد أيضــا عل

  انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
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عمليـــات التشـــريد القســـري للســـكان    مـــا تفيـــده التقـــارير بشـــأن     تـــدين  - ٢١  
ألطـراف  اجلمهورية العربية السورية واألثر املثري للجزع على دميغرافية البلـد، وتـدعو مجيـع ا    يف

األعمـال، مبـا يف ذلـك أي أنشـطة     املعنية إىل أن توقـف فـورا مجيـع األنشـطة ذات الصـلة هبـذه       
  تشكل جرائم ضد اإلنسانية؛  قد

، ة يف اجلمهوريــة العربيــة الســوريةاإلنســاني احلالــةلتــدهور  تعــرب عــن أســفها  - ٢٢  
ني البلـدان املضـيفة   وحتث اجملتمع الدويل على حتمل مسؤوليته عن تقدمي دعم مايل عاجل لتمك

  من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة لالجئني السوريني، مشدداً على مبدأ تقاسم األعباء؛
عدات اإلنســانية إىل املــدنيني،  الــرفض املتعّمــد لوصــول املســا    تــدين بشــدة   - ٢٣  

أي مكان، وال سيما رفض وصـول املسـاعدة الطبيـة وخـدمات اسـتخراج امليـاه والصـرف         من
ــا يف اآلونــ     ال ــيت تفاقمــت أحواهل ــة، ال ــاطق املدني ــدةً أن اللجــوء   صــحي إىل املن ة األخــرية، مؤك
جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتـال حمظـور مبوجـب القـانون الـدويل؛ مـع اإلشـارة         إىل

ــة ا     ــاتق حكوم ــى ع ــاة أساســا عل ــة الســورية  بوجــه خــاص إىل املســؤولية امللق ــة العربي جلمهوري
  وتعرب عن استيائها لتدهور احلالة اإلنسانية؛الصدد،   هذا  يف

السلطات السورية وسائر أطراف الرتاع األخرى بعدم عرقلة وصـول   طالبت  - ٢٤  
والً كـامالً وفوريـاً وآمنـاً،    األمم املتحـدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنسـاين وصـ        

قــرارات جملــس  إليهــا، متشـيا مــع الوصــول  يتعـذر يف ذلــك إىل املنــاطق احملاصـرة وتلــك الــيت   مبـا 
  ؛)٢٠١٤( ٢١٩١ و) ٢٠١٤( ٢١٦٥ و) ٢٠١٤( ٢١٣٩األمن 

تقـوم بـه اجلماعـات املسـلحة غـري التابعـة للـدول واجلماعـات          ما بشدة تدين  - ٢٥  
وجبهــة النصــرة،  (داعــش) اإلرهابيــة، وبــاألخص تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام  

واحتجــاز الرهــائن واحلــبس االنفــرادي والتعــذيب والقتــل      ممارســات منــها االختطــاف    مــن
زة، وتشــدد علــى أن تلــك األفعــال    الوحشــي للمــدنيني األبريــاء واإلعــدام بــإجراءات مــوج     

  اإلنسانية؛ تشكل جرائم ضد  قد
ــذيب يف مراكــز االحتجــاز      عــن اســتيائها  تعــرب  - ٢٦   ــاة وتع ــا جيــري مــن معان مل

ــة الســور   يف ــة العربي ــع أحنــاء اجلمهوري ــة    مجي ــواردة مــن جلن ــارير ال ــبني يف التق ية علــى النحــو امل
 “قيصـر ”وكـذلك يف األدلـة املقدمـة مـن      التحقيق ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان،     

ح وتطالــب بــأن تقــوم الســلطات الســورية فــورا بــإطالق ســرا ، ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  يف
حتجـاز ألحكـام القـانون الـدويل،     ، وكفالة امتثال ظروف االمجيع األشخاص احملتجزين تعسفا

  االحتجاز؛ وهتيب بالسلطات السورية أن تنشر قائمة جبميع مرافق
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 الســـلطات الســـورية وتنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية يف العـــراق والشـــام تطالـــب  - ٢٧  
ــة بوقــف االحتجــاز التعســفي للمــدنيني       (داعــش) ــة النصــرة واجلماعــات األخــرى كاف وجبه
  احملتجزين؛ق سراح مجيع املدنيني وإطال

إىل متكــني هيئــات الرصــد الدوليــة املناســبة مــن الوصــول إىل احملتجــزين  تــدعو  - ٢٨  
املنشـآت العسـكرية املشـار إليهـا      مجيـع  السجون ومراكز االحتجاز احلكوميـة، مبـا يف ذلـك    يف
  ؛التحقيق  تقارير جلنة  يف

استخدام األسلحة الكيميائية ومجيع األسـاليب احلربيـة العشـوائية     بشدة تدين  - ٢٩  
يف اجلمهورية العربية السورية، وهو أمر حيظـره القـانون الـدويل، وتالحـظ ببـالغ القلـق النتـائج        

صت إليها جلنـة التحقيـق ومفادهـا أن السـلطات السـورية اسـتخدمت بصـورة متكـررة         اليت خلُ
ا يشكل انتهاكا التفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وختـزين      غاز الكلور كسالح غري قانوين، مم

  ، وعمالً حيظره القانون الدويل؛)٢١(واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة
)، الـذي أنشـأ   ٢٠١٥( ٢٢٣٥باختـاذ جملـس األمـن باإلمجـاع القـرار       ترحب  - ٣٠  

ائيــة واألمــم املتحــدة    آليــة حتقيــق مشــتركة بــني منظمــة حظــر األســلحة الكيمي      فيــه اجمللــس  
ة ملـواد كيميائيـة سـامة كأسـلحة     حتديـد هويـة اجلهـات الضـالعة يف اسـتخدامات معينـ       أجل من
  اجلمهورية العربية السورية، وتؤكد على ضرورة حماسبة املسؤولني عنها؛  يف

بأن حتترم اجلمهورية العربية السورية احتراما كامال التزاماهتا مبوجـب   تطالب  - ٣١  
ظــر األســلحة الكيميائيــة وقــرار اجمللــس التنفيــذي ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة   اتفاقيــة ح
ــؤرخ  ــبتمرب  ٢٧املـ ــرار )٢٢(٢٠١٣أيلول/سـ ــن   يوقـ ــس األمـ  ٢٢٣٥ و )٢٠١٣( ٢١١٨جملـ

  ؛اليت تقتضي منها اإلعالن عن برناجمها بالكامل وإزالته برّمته )٢٠١٥(
ــب  - ٣٢   ــة        أيضــا تطال ــة حلماي ــوات املالئم ــراف كــل اخلط ــع األط ــأن تتخــذ مجي ب

املــدنيني، مبــن فــيهم أفــراد اجلماعــات العرقيــة والدينيــة واملذهبيــة، وتؤكــد يف هــذا الصــدد           
  ؛سكاهنااملسؤولية الرئيسية عن محاية   السلطات السورية تتحمل  أن

العربيـة   الضـرر والـدمار الـذي حلـق بـالتراث الثقـايف للجمهوريـة        بشـدة تدين   - ٣٣  
الســورية وكــذلك عمليــات النــهب والتــهريب املنظمــة ملمتلكاهتــا الثقافيــة، علــى النحــو الــذي   

  ؛٢٠١٥شباط/فرباير  ١٢) املؤرخ ٢٠١٥( ٢١٩٩أوضحه جملس األمن يف قراره 

__________ 

  .٣٣٧٥٧، الرقم ١٩٧٤املرجع نفسه، اجمللد   )٢١(  
  )، املرفق األول.٢٠١٣( ٢١١٨قرار جملس األمن   )٢٢(  



A/C.3/70/L.47

 

12/13 15-19064 
 

ضرورة كفالة إخضاع مجيـع املسـؤولني عـن ارتكـاب انتـهاكات       علىتشدد   - ٣٤  
ت وجتــاوزات يف جمــال قــانون حقــوق اإلنســان للمســاءلة للقــانون الــدويل اإلنســاين أو انتــهاكا

أو دوليـة، وفقـا ملبـدأ     حمليـة طريق آليات للعدالـة اجلنائيـة تكـون مناسـبة ونزيهـة ومسـتقلة،        عن
التكامل، وتؤكد ضرورة مواصلة اختـاذ خطـوات عمليـة صـوب حتقيـق هـذا اهلـدف، وتشـجع         

لضـمان املسـاءلة، مشـريةً إىل الـدور      األمـن علـى اختـاذ اإلجـراءات املالئمـة      سهلذا السـبب جملـ  
  اجلنائية الدولية يف هذا الصدد؛ املهم الذي ميكن أن تؤديه احملكمة

باجلهود اليت تبذهلا البلدان الواقعة خارج املنطقة واليت وضـعت تـدابري    ترحب  - ٣٥  
وسياسات ملساعدة واستضافة الالجئني السوريني، وتشـجع هـذه البلـدان علـى القيـام باملزيـد،       

يف تنفيـذ تـدابري وسياسـات    أيضـا  وتشجع الـدول األخـرى الواقعـة خـارج املنطقـة علـى النظـر        
  اجئني السوريني؛ية وتقدمي املساعدة اإلنسانية للّمماثلة هتدف إىل توفري احلما

مجيع اجلهات املاحنة، علـى تقـدمي دعـم مـايل      ذلك اجملتمع الدويل، مبا يف حتث  - ٣٦  
البلـدان املضـيفة مـن تلبيـة االحتياجـات اإلنسـانية املتناميـة لالجـئني السـوريني،           لـتمكني عاجل 

  اء؛قت نفسه على مبدأ تقاسم األعبيف الو التشديد  مع
اجملتمع الدويل، مبن فيهم اجلهـات املاحنـة كافـة، إىل الوفـاء      أعضاءمجيع  تدعو  - ٣٧  

تشتد احلاجة إليـه مـن دعـم إىل األمـم املتحـدة ووكاالهتـا        ما بتعهداهتم السابقة ومواصلة تقدمي
 املتخصصة واجلهات الفاعلة اإلنسانية األخرى من أجل تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل املاليـني    

  ء داخليا أو يف البلدان املضيفة؛من السوريني املشردين سوا
مجيع أطراف الرتاع السورية على اختاذ مجيع اخلطوات املناسـبة لضـمان    حتث  - ٣٨  

املتخصصـة،   كـاالت والسالمة وأمن مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا، ومـوظفي        
ــوظفني اآلخــرين املشــاركني يف أنشــطة اإل   ــع امل ــانون   ومجي ــة اإلنســانية حســبما يقتضــيه الق غاث

وتشــدد الــدويل اإلنســاين، دون املســاس حبريتــهم يف التنقــل ودخــوهلم املنــاطق الــيت يقصــدوهنا، 
ضرورة عدم عرقلة تلك اجلهـود، وتشـري إىل أن اهلجمـات علـى عمـال اإلغاثـة اإلنسـانية         على
ــراره  جمــددا دتشــكّل جــرائم حــرب، وتالحــظ يف هــذا الصــدد أن جملــس األمــن أكــ     قــد يف ق

) أنه سيتخذ مزيـداً مـن اإلجـراءات يف حالـة عـدم امتثـال أي طـرف سـوري         ٢٠١٤( ٢١٩١
  )؛٢٠١٤( ٢١٩١أو  )٢٠١٤( ٢١٦٥) أو ٢٠١٤( ٢١٣٩ للقرارات
اجملتمع الدويل إىل دعم قيادة املرأة ومشاركتها الكاملـة يف اجلهـود الراميـة     تدعو  - ٣٩  

 ١٣٢٥إىل التوصل إىل حل سياسي لألزمة السورية، على النحو املتوخى يف قرارات جملس األمن 
ــؤرخ ٢٠٠٠( ــوبر   ٣١) امل ــؤرخ ٢٠١٣( ٢١٢٢ ؛ و٢٠٠٠تشــرين األول/أكت تشــرين  ١٨) امل

  ؛٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٣املؤرخ ) ٢٠١٥( ٢٢٤٢ ؛ و٢٠١٣األول/أكتوبر 
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باجلهود الدولية املبذولة إلجياد حـل سياسـي لألزمـة     التزامها جديد من تؤكد  - ٤٠  
الســورية يلــيب التطلعــات املشــروعة للشــعب الســوري إىل إقامــة دولــة مدنيــة دميقراطيــة تعدديــة، 
تشارك فيما املرأة مشاركة كاملة وفعالة، وال مكان فيها للطائفية أو التمييز على أسـاس العـرق   

بالعمـــل األطـــراف  وتطالـــب مجيـــعأســـاس آخـــر،  أو الـــدين أو اللغـــة أو نـــوع اجلـــنس أو أي 
الذي يرمي إىل وضـع حـد جلميـع     )٢٠(بيان جنيفوجه االستعجال صوب التنفيذ الشامل ل على

أعمال العنف، وانتهاكات حقوق اإلنسان ومـا تتعـرض لـه مـن جتـاوزات، وانتـهاكات القـانون        
ىل انتقــال سياســي يلــيب اإلنســاين الــدويل، وللشــروع يف عمليــة سياســية بقيــادة ســورية تفضــي إ 

كّنهم من تقرير مستقبلهم بصورة مسـتقلة ودميقراطيـة،   متالتطلعات املشروعة للشعب السوري و
تنفيذيــة كاملــة ويــتم تشــكيلها  بطــرق منــها إنشــاء هيئــة حكــم انتقاليــة جامعــة تتمتــع بســلطات 

  ؛نفسه أساس املوافقة املتبادلة، مع كفالة استمرار املؤسسات احلكومية يف الوقت  على
إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ الســلطات الســورية هلــذا   تطلــب  - ٤١  

  يوما من اختاذه. ٤٥القرار يف غضون 
 


