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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1  و A/71/L.48( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

ــتقلة للمســـاعدة يف التحقيـــق واملالحقـــة     - ٧١/٢٤٨ آليـــة دوليـــة حمايـــدة مسـ
ملسـؤولني عـن اجلـرائم األشـد خطـورة وفـق       ألشـخاص ا القضائية ل

تصنيف القانون الدويل املرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية منذ 
  ٢٠١١آذار/مارس 

  
  ،إن اجلمعية العامة  

  مبيثاق األمم املتحدة، إذ تسترشد  

  بسيادة اجلمهورية العربية السورية، التزامهاوإذ تؤكد من جديد   

 إىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملـس األمـن وجملـس حقـوق     وإذ تشري  
 الـذي  ٢٠١١ آب/أغسـطس  ٢٣املـؤرخ   ١٧/١- اإلنسان، وال سيما قرار جملس حقوق اإلنسـان دإ 

  ،  )١(نشاء جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السوريةإ مبوجبهجرى 

بالعمل اجلاري الذي تضطلع به جلنة التحقيق، وإذ تشري إىل التقـارير الـيت    وإذ ترحب  
  ،)٢(أصدرا والتوصيات الواردة فيها

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

  ،)٣(فيها  الواردة
_______________ 

ــر:  )١( ــائق انظـ ــة الوثـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــتون الرمسيـ ــة والسـ ــدورة السادسـ ــم  ، الـ ــق رقـ )، A/66/53( ٥٣، امللحـ
 .األول  الفصل

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

 رفق.، املS/2016/142و  S/2016/530و  S/2016/738/Rev.1و  S/2016/888انظر   )٣(



ملسؤولني عن اجلـرائم  ألشخاص اآلية دولية حمايدة مستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية ل
اجلمهوريـة العربيـة السـورية منـذ آذار/مـارس      األشد خطورة وفق تصنيف القانون الـدويل املرتكبـة يف   
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بالعمل الذي تقوم بـه اجلهـات الفاعلـة مـن اتمـع املـدين السـوري والـدويل          وإذ تنوه  
الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتـاوزات قـانون حقـوق اإلنسـان يف      يف توثيق انتهاكات القانون

  اجلمهورية العربية السورية أثناء الرتاع،

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

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

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

  م حرب قد ارتكبت يف اجلمهورية العربية السورية،جرائم ضد اإلنسانية وجرائ

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

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

واليت قـد يشـكل بعضـها جـرائم حـرب       ٢٠١١يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 
تقلة علـى  أو جرائم ضد اإلنسانية، وذلك من خالل حتقيقات وحماكمات مناسبة ونزيهـة ومسـ  

املستوى احمللي أو الدويل، وتؤكـد أن كفالـة إنصـاف مجيـع الضـحايا واإلسـهام يف منـع وقـوع         
  انتهاكات يف املستقبل تتطلب اختاذ خطوات عملية صوب حتقيق هذا اهلدف؛

أن حتقيــق املصــاحلة والســالم املســتدام يتطلــب مــن أي عمليــة سياســية   تؤكــد  - ٢  
ة العربية السـورية أن تكفـل املسـاءلة املوثوقـة والشـاملة عـن       دف إىل حل األزمة يف اجلمهوري

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

بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا الـــدول للتحقيـــق واملالحقـــة القضـــائية، وفقـــا   ترحـــب  - ٣  
املرتكبـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية  لتشـــريعاا الوطنيـــة والقـــانون الـــدويل، يف اجلـــرائم  

املشمولة بواليتها القضائية، وتشجع الدول األخرى على أن تنظر يف القيام بـنفس الشـيء وأن   
  لديها من معلومات ذات صلة حتقيقا هلذه الغاية؛  تطلع الدول األخرى على ما

إنشـاء اآلليـة الدوليـة احملايـدة املسـتقلة للمسـاعدة يف التحقيـق واملالحقـة          تقرر  - ٤  
ــدويل     ألشــخاص االقضــائية ل ــانون ال ملســؤولني عــن اجلــرائم األشــد خطــورة وفــق تصــنيف الق

برعايــة األمــم املتحــدة كــي   ٢٠١١املرتكبــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ آذار/مــارس  
تحقيـق الدوليـة املسـتقلة املعنيـة باجلمهوريـة العربيـة السـورية        تتعاون على حنو وثيـق مـع جلنـة ال   
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ــق واملالحقــة القضــائية ل    ــدة مســتقلة للمســاعدة يف التحقي ــة حماي ــة دولي ملســؤولني عــن  ألشــخاص اآلي
اجلــرائم األشــد خطــورة وفــق تصــنيف القــانون الــدويل املرتكبــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية منــذ    

  ٢٠١١آذار/مارس 
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الستقاء وجتميـع وحفـظ وحتليـل األدلـة علـى انتـهاكات القـانون الـدويل اإلنسـاين وانتـهاكات           
وجتاوزات حقوق اإلنسـان وإعـداد ملفـات لتيسـري وتسـريع السـري يف إجـراءات جنائيـة نزيهـة          

 هلـا، أو  يف احملـاكم الوطنيـة أو اإلقليميـة أو الدوليـة الـيت      ،وفقا ملعايري القانون الـدويل  ،ومستقلة
  االختصاص ذه اجلرائم وفقا للقانون الدويل؛ ،قد ينعقد هلا مستقبال

يــوم عمــل  ٢٠يف هــذا الصـدد إىل األمــني العـام أن يضــع، يف غضـون     تطلـب   - ٥  
مســتعينا يف ذلــك  مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، اختصاصــات اآلليــة الدوليــة احملايــدة املســتقلة  

مبفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان، وتطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يتخـذ دون إبطـاء         
يلزم من خطوات وتدابري وترتيبات لإلسـراع بإنشـاء ومتـام تشـغيل اآلليـة بتمويـل يـأيت أولَ         ما

ودة، مبـا يشـمل   األمر من التربعات، بالتنسيق مع جلنة التحقيق وباالستفادة من القدرات املوجـ 
ندب مـوظفني حمايـدين ذوي خـربة لـديهم املهـارات والدرايـة الفنيـة املناسـبة وفقـا           استقدام أو

  اآللية؛  الختصاصات

جبميــع الــدول ومجيــع أطــراف الــرتاع وكــذلك اتمــع املــدين التعــاونَ    يــب   - ٦  
هما بواليتـه علـى   نـ مالكامل مع اآللية الدولية احملايدة املستقلة وجلنة التحقيق كي يضـطلع كـل   

قـد يكـون حبـوزم مـن معلومـات ووثـائق        حنو فعال، وتزويدمها على وجه اخلصوص بكـل مـا  
  وأي أشكال أخرى من املساعدة املتصلة بوالية كل منهما؛

إىل منظومــة األمــم املتحــدة ككــل التعــاون الكامــل مــع اآلليــة الدوليــة  تطلــب   - ٧  
ألي طلــب، مبــا يف ذلــك إتاحــة الوصــول إىل مجيـــع      احملايــدة املســتقلة، واالســتجابة بســرعة     

ــة          ــق يف كاف ــة التحقي ــع جلن ــق م ــى حنــو وثي ــة عل ــاون اآللي ــرر أن تتع ــائق، وتق ــات والوث املعلوم
  عملها؛  جوانب

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

  يف أقرب وقت ممكن.
  

  ٦٦ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١

 


