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البند  4من جدول األعمال

حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها
األردن ،إسبانيا ،أستراليا* ،إستونيا* ،إسرائيل* ،إكوادور* ،ألبانيا* ،ألمانيا ،أوكرانيا ،أيرلندا* ،إيطاليا،
بلجيكا* ،بلغاريا ،بولندا ،تركيا* ،تشيييكيا ،الج ل األسييود* ،يورييا* ،الدانمرو ،رومانيا* ،سييلو،اكيا*،
سيييلو،ينيا* ،السيييويد* ،ال يييوما ، ،رنسيييا، ،نلندا* ،طر* ،كرواتيا* ،كندا* ،الكويت* ،التفيا* ،لكسيييم ر *،
ليتوانيا* ،ليختنشيييتاي * ،مالطة* ،مقدونيا الشيييمالية* ،المملكة المتردة ل ريطانيا العيمل وأيرلندا الشيييمالية،
موناكو* ،نيوزيلندا* ،هولندا ،الواليات المتردة األمريكية* :مشروع رار

حالة حقوق اإلنسان ،ي الجمهورية العربية السورية

.../47

إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصده،
وإذ يؤكد من جديد ق ارراته السابقة المتعلقة بالجمهورية العربية السورية،
وإذ يؤكد من جديد أيضا ااا التزامه القوي باالحترام الكامل لسا اايادة الجمهورية العربية السا ااورية وا ا ااتق لها

ووحدتها و

مة أراضيها،

وإذ يس ااو ه أن آذار/مارس  2021يص ااادر مرور عس اار اانواال علال اندالة االنتماض ااة الس االمية

وقمعها الوحسااا ال ي أدإ إلال نسااون النزاة لا الجمهورية العربية السااورية ،وال ي كان له أرر مدمر علال
المدنيين ،بما لا ذلك بس ا ا اابا االنتهاتاال والتجاوزاال الجس ا ا اايمة للقانون الدولا لحقوق اإلنس ا ا ااان وانتهاتاال

القانون الدولا اإلنس ا ا ا ا ااانا ،وإذ يحا جميى األفرار علال تنمي وقي كامل ولوري إلف ق النار لا جميى
أنحاء الجمهورية العربية السورية يجري تحت رعاية األمم المتحدة ،وعلال الدخول لا العملية السيا ية التا
تقودها األمم المتحدة من أجل التوصل إلال خاتمة لمية للنزاة،

وإذ يدين الحالة الخطيرة لحقوق اإلنسا ا ا ااان لا جميى أنحاء الجمهورية العربية السا ا ا ااورية ،ويطالا

بأن تما الساالطاال السااورية بمسااؤوليتها عن حماية السااوريين وعن احترام حقوق اإلنسااان لجميى األشااخا

الخاضعين لواليتها وحماية ه ه الحقوق ،بمن لا ذلك األشخا
*

دولة غير عضو لا مجلس حقوق اإلنسان.
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وإذ يعرن عن بالغ القلق إزاء جميى األشا ا ا ا ا ااخا

العربية الس ا ا ا ااورية ،بمن ليهم األش ا ا ا ااخا

ال ين لقدوا بسا ا ا ا ا اابا ه ه الحالة لا الجمهورية

ال ين تعرض ا ا ا اوا ل ختماء القس ا ا ا ااري ،وإذ ي ح أن تعليقاال لجنة

التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والمبعوث الخا
بأن عسا اراال ا الر من األش ااخا

لألمين العام إلال وريا تميد

ما زالوا لا عداد الممقودين لا الجمهورية العربية الس ااورية ،وإذ يس ااير

لا ه ا الصدد ،إلال قرار مجلس حقوق اإلنسان  3/45المؤرخ  6تسرين األول/أتتوبر ،2020

وإذ ي ح أنه ،بموجا القانون الدولا المنطبق ،وتماش اايا مى قرار مجلس األمن )2019(2474

المؤرخ  11حزيران/يونيه  ،2019تتحمل األفرار لا النزاة المسا االم المسا ااؤولية الر يسا ااية عن اتخاذ جميى

المبلغ عن لقدهم نتيجة األعمال العدا ية ،وإنسااء قنواال منا ابة

التدابير الممكنة لمعرلة مصاير األشاخا

تتيم التجاون والتواصا اال مى األ ا اار لا عملية البحا ،وإذ ي ح أيضا ااا أن المجلس دعا لا القرار نمسا ااه
أفرار النزاة المسلم إلال اتخاذ خطواال لمنى لقد األشخا

نتيجة النزاعاال المسلحة،

وإذ يساير إلال بياناال األمين العام ومموضاة األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان التا جاء ليها

أن من المرجم أن تكون ج ار م ضد اإلنسانية وج ار م حرن قد ارتُكبت لا الجمهورية العربية السورية،

وإذ يعرن عن قلقاه العميق إزاء النتاا ا التا توصا ا ا ا ا ا الات إليهاا لجناة التحقيق الادولياة ،بماا ليهاا تلاك

الواردة لا آخر تقاريرها ،وإذ يعرن عن دعمه لوالية ه ه اللجنة وعن ا ا ا ا ا ااتيا ه من عدم تعاون السا ا ا ا االطاال

السورية معها(،)1

وإذ يسا ا ا ا ا ا االم بأهمياة دما وجهااال ن ر الضا ا ا ا ا ا احاايا ومطاالبهم بالحهيقاة والعادالة لا جهود المجتمى

الدولا لا الجمهورية العربية السورية،
لألشا ا ا ااخا

وإذ يرحا بعمل ا لية الدولية المحايدة المسا ا ا ا ااتقلة للمسا ا ا ا اااعدة لا التحقيق والم حقة القضا ا ا ا ااا ية

المسا ا ا ااؤولين عن الج ار م األشا ا ا ااد خطورة ولق تصا ا ا اانين القانون الدولا المرتكبة لا الجمهورية

العربية السا ااورية من آذار/مارس  ، 2011وإذ ي ح مى التقدير العمل ال ي يضا ااطلى به مجلس التحقيق
()2

التابى لألمم المتحدة،
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يعرن عن بااالغ القلق ألن األزمااة لا الجمهوريااة العربيااة السا ا ا ا ا ا ااوريااة قااد دخلاات عقاادهااا

الثانا ،وألن النزاة اتسا ا ا ا اام بحدوث أنما رابتة من االنتهاتاال والتجاوزاال الجسا ا ا ا اايمة للقانون الدولا لحقوق
اإلنس ا ا ا ااان وانتهاتاال القانون الدولا اإلنس ا ا ا ااانا ،ويدين بس ا ا ا اادة جميى االنتهاتاال والتجاوزاال والحالة الراهنة

لحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان ،ويطاالاا جميى األفرار بااالمتثاال الموري اللت ازمااال كال منهاا بموجاا القاانون الادولا

اإلنسااانا والقانون الدولا لحقوق اإلنسااان ،ويساادد علال ضاارورة ضاامان محا اابة جميى المسااؤولين عن ه ه

االنتهاتاال والتجاوزاال؛
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يكرر دعوة األمين العااام إلال وقي ش ا ا ا ا ا ا اااماال إلف ق النااار ،ودعوة المبعوث الخااا

لألمين العام إلال ا ااوريا إلال وقي كامل ولوري إلف ق النار لا جميى أنحاء الجمهورية العربية السا ااورية،

والتوصا ا ااية التا قدمتها لجنة التحقيق الدولية المسا ا ااتقلة المعنية بالجمهورية العربية السا ا ااورية بالوقي الموري

والدا م إلف ق النار ،من أجل إلسا ااام المجال للمماوضا اااال التا تقودها ا ااوريا وال ا ااتعادة حقوق اإلنسا ااان،

ويحا جميى أفرار النزاة علال توجيه جهودها لتمعيل وقي إف ق النار ه ا ،ويسا ااير لا ه ا الصا اادد إلال

البروتوكول اإلضاالا لم كرة ا اتقرار الوضاى لا منطقة تخ ين التوتر لا إدلا ،التا وقعها االتحاد الرو اا

وتركيا لا  5آذار/مارس )3(2020؛

2

( )1

 A/HRC/46/54و.A/HRC/46/55

( )2

ان ر .A/75/743

( )3

 ،S/2020/187المرلق.
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يؤيا ااد بقوة الجهود التا يبا ا لها ااا المبعوث الخا ااا

من أجا اال إحراز تقا اادم لا العمليا ااة

الس اايا ااية والمض ااا قدما بس ااأن الجوانا األخرإ الواردة لا قرار مجلس األمن  )2015(2254المؤرخ 18

تانون األول/ديسا اامبر  ،2015بما لا ذلك إجراء انتخاباال حرة ونزيهة ،عم بالد ا ااتور الجديد ،بمسا اااركة
جميى الس ا ا ااوريين المؤهلين للمس ا ا اااركة ،بمن ليهم ال ين ي يس ا ا ااون لا الس ا ا ااتاال ،ويس ا ا ااير إلال أن االنتخاباال

مؤخر لا الجمهورية العربية الس ااورية لم تكن جزءا من العملية الس اايا ااية التا أش ااار
ا
الر ا ااية التا أجريت

إليها مجلس األمن لا ق ارره  ،)2015(2254ويحا جميى األفرار ،وال ا ا اايما الس ا ا االطاال الس ا ا ااورية ،علال
المسا ا ا ا ا ا اااركة بصا ا ا ا ا ا ااورة هادلة لا ه ه العملية تحت رعاية المبعوث الخا

ومكتبه لا جنين ،ولقا لجميى

عناصا ا ا ا ا ا اار قرار مجلس األمن  ،)2015(2254ويؤكد من جديد أهمية التنمي الكامل للخطة المتعلقة بالمرأة

والسا ا م واألمن عم بقرار مجلس األمن  )2000(1325المؤرخ  31تسا ارين األول/أتتوبر  2000لا ه ا

الصدد ،وي ح الدور الهام ال ي يؤديه المبعوث الخا
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بسأن مسألة االحتجاز التعسما؛

يرحا بالعمل والدور الهام ال ي اض ا ا ا ا ا ااطلعت به لجنة التحقيق ،التا أنس ا ا ا ا ا ااأها مجلس

حقوق اإلنسااان لا ق ارره د إ ،1/17-المؤرخ  23آن/أغسااطس  ،2011لا دعم جهود المساااءلة األ ااا ااية
عن فريق التحقيق لا جميى االنته ااات اااال والتج اااوزاال المزعوم ااة للق ااانون ال اادولا لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ا ااان من ا

آذار/مارس  2011لا الجمهورية العربية الساورية ،من أجل إرباال الوقا ى والم بسااال ،ودعم الجهود المب ولة
لض ا ا ا ا اامان تحديد هوية جميى مرتكبا التجاوزاال واالنتهاتاال ومحا ا ا ا ا اابتهم ،بمن ليهم من يحتمل أن يكونوا

مس ااؤولين عن ارتكان ج ار م ض ااد اإلنس ااانية ،ويطالا بأن تتعاون الس االطاال الس ااورية تعاونا تاما مى مجلس

حقوق اإلنسا ا ا ااان ومى لجنة التحقيق بالسا ا ا اامام لها بالوصا ا ا ااول علال نحو لوري وكامل وغير مقيد إلال جميى
أنحاء الجمهورية العربية السورية ،ويحا جميى الدول علال التعاون مى اللجنة لا االضط ة بواليتها؛
-5

يؤكد من جديد أهمية إنسااء عملياال وآلياال منا ابة لتحقيق العدالة والمصاالحة وكساي

الحهيقاة والمسا ا ا ا ا ا اااءلاة عن انتهااتااال وتجااوزاال القاانون الادولا لحقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان وانتهااتااال القاانون الادولا
اإلنسااانا ،ولجبر الضاارر وتولير اابل االنتصااار المعالة للضااحايا والناجين ،وأهمية الدور األ ااا ااا ال ي

يمكن أن تؤديه آلياال المسااءلة والعدالة االنتقالية ،بمسااركة الضاحايا مسااركة هادلة لا أي جهد يرما إلال

التوصاال إلال حل مسااتدام وشااامل للجميى و االما ،ويرحا لا ه ا الصاادد بالمبادراال التا يقودها الضااحايا

بس ا ا ا ا ااأن الحهيقة والعدالة ،ويرحا أيض ا ا ا ا ااا بالجهود الكبيرة التا تب لها لجنة التحقيق وا لية الدولية المحايدة
المسااتقلة للمساااعدة لا التحقيق والم حقة القضااا ية لألشااخا

المسااؤولين عن الج ار م األشااد خطورة ولق

تصاانين القانون الدولا المرتكبة لا الجمهورية العربية السااورية من آذار/مارس  ،2011ويسااير لا الوقت

نمسه ،إلال الدور الهام ال ي يمكن أن تضطلى به المحكمة الجنا ية الدولية لا ه ا الصدد؛
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يعرن عن أ ا اامه إزاء األزمة اإلنسا ااانية المسا ااتمرة لا الجمهورية العربية السا ااورية ،التا

تماقمت مخافرها أتثر بس ا ا ا اابا جا حة مرو ليروس كورونا (توليد ،)19-ويطالا جميى األفرار باالمتثال

اللتزاماتها الواجبة التطبيق بموجا القانون الدولا لحقوق اإلنسا ااان والقانون الدولا اإلنسا ااانا ،ويطالا بأن

تيسار السالطاال الساورية وحلما ها من الدول وغير الدول وصاول المسااعداال اإلنساانية وصاوال كام ومنا اا

التوقيت ولوريا وآمنا ومن دون عوا ق ،وي ح  ،لا ضااوء ا ااتمرار تدهور الحالة اإلنسااانية وازدياد االحتياجاال،

بما لا ذلك لقاحاال كوليد ،19-لا جميى أنحاء الجمهورية العربية السااورية ،وال اايما لا الساامال الس ارقا
والسمال الغربا ،وجود حاجة لضمان إيصال المساعداال اإلنسانية علال أ اس االحتياج ،ويؤكد لا ه ا

الصادد ،الضارورة القصاوإ ال اتمرار إمكانية الوصاول عبر الحدود إلنقاذ األروام وتو ايى نطاق المعابر
لور و اريعا ومن دون عوا ق وعلال
ا
الحدودية ،ويسادد من جديد علال الحاجة إلال الوصاول عبر الخطو
نحو مستدام ،ويدعو إلال احترام المبادئ اإلنسانية لا جميى أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
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يدين بس ا اادة ا ا ااتخدام األ ا االحة الكيميا ية لا الجمهورية العربية الس ا ااورية ،ويس ا ااير إلال
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ا ا ا ا ااتنتاجاال لجنة التحقيق ومن مة ح ر األ ا ا ا االحة الكيميا ية لا ه ا الص ا ا ا اادد ،ويكرر مطالبته بأن تكي

جميى األفرار لو ار عن أي ا ا ا ا ا ااتخدام لأل ا ا ا ا االحة الكيميا ية لا الجمهورية العربية السا ا ا ا ااورية ،ويعرن عن
اقتناعه ال ار ا ا ااب بوجون محا ا ا اابة المسا ا ااؤولين عن ا ا ا ااتخدام األ ا ا االحة الكيميا ية ،ويرحا لا ه ا الصا ا اادد

بالقرار  C-25/DEC.9الص ا ا ا ااادر عن مؤتمر الدول األفرار لا اتماسية ح ر ا ا ا ا ااتحداث وإنتاج وتخزين
وا تعمال األ لحة الكيميا ية وتدمير تلك األ لحة؛
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يحيط علما بالبيان ال ي أدلت به مموضا ا ا ا ااة األمم المتحدة السا ا ا ا ااامية لحقوق اإلنسا ا ا ا ااان

لا  11آذار/مارس  2021بس ااأن مس ااألة الممقودين والمختمين لا الجمهورية العربية الس ااورية ،وبتوص ااياال
لجنة التحقيق فيما يتعلق بالممقودين ،بمن ليهم من تعرضوا ل ختماء القسري؛

يدين بس اادة ا ااتمرار ممار ااة االختماء القس ااري أو غير الطوعا لا الجمهورية العربية
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السااورية ،وانتهاتاال حقوق اإلنسااان والتجاوزاال المتصاالة ب لك ،وها ممار اااال ُيلجأ إليها بافراد ،وال اايما
من جانا الس االطاال الس ااورية ،وك لك من جانا أفرار أخرإ لا النزاة ،ويحا جميى األفرار علال التوقي

لور عن ممار اة االختماء القساري أو غير الطوعا ،وجميى انتهاتاال حقوق اإلنساان والتجاوزاال المتصالة ب لك،
ا

ويحااا جميى أفرار النزاة علال اتخاااذ جميى التاادابير الممكنااة ،عم بقرار مجلس األمن ،)2019(2474
للبحا عن الممقودين أو المختمين وكسي مصيرهم؛

ي ح بقلق ب ااالغ التعليق اااال األخيرة للجن ااة التحقيق التا تمي ااد ب ااأن ح اااالال االختم اااء
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القسا ااري التا انتسا اارال قد ارتكبتها قواال األمن السا ااورية عمدا علال نطاق وا ا ااى فيلة العقد الماضا ااا ،لبا
الخور وخنق المعارضاة وكو ايلة للعقان ،وأن عساراال ا الر من الرجال والنسااء والمتيان والمتياال ،ال ين

احتجزتهم الساالطاال السااورية ،ما زالوا لا عداد المختمين قسا اار بعد  10اانواال من موجاال االعتقاالال الجماةية

األولال ،وي ح لا ه ا الصدد الصلة بين االحتجاز واالختماء القسري لا الجمهورية العربية السورية؛

يدين بس ا ا ا اادة جميى انتهاتاال حقوق اإلنس ا ا ا ااان والتجاوزاال التا ترتكا أرناء االحتجاز،

-11

بما لا ذلك حاالال اإلعدام بإجراءاال موجزة والتع يا و وء المعاملة ،بطرق منها العني الجنسا والجنسانا،
ومقتل عس ا اراال آالر األشا ااخا

أرناء احتجازهم لدإ الن ام السا ااوري ،ويحا جميى األفرار علال الوقي

الموري لمثل انتهاتاال حقوق اإلنسان والتجاوزاال ه ه؛
-12

يعرن عن أ اامه السااديد ألن مصااير عساراال ا الر من الضااحايا ال ين تعرضاوا ل عتقال

التعسااما مى منى االتصااال ول ختماء القسااري علال أيدي الن ام ،وبأعداد أقل علال يد الدولة اإل ا مية لا

العراق والسام (داعش) وهيئة تحرير السام ،والجماعاال المسلحة األخرإ ،ال يزال مجهوال إلال حد كبير؛

يس ااير إلال أن لجنة التحقيق خلص اات إلال وجود أ اابان معقولة ل عتقاد بأن الس االطاال

-13

الساورية واصالت شان هجوم وا اى النطاق أو منهجا ضاد الساكان المدنيين ،عم بسايا اة ار اخة الرتكان

ه ه األلعال ،تس ا ا ا اامل ج ار م ض ا ا ا ااد اإلنس ا ا ا ااانية ،بما لا ذلك االختماء القس ا ا ا ااري ،وأن أعض ا ا ا اااء تن يم الدولة
اإل

مية لا العراق والسام ارتكبوا ج ار م ضد اإلنسانية ،بينها أعمال اختماء قسري؛
-14

يؤكد أن األدلة تسا ااير إلال أن السا االطاال السا ااورية تحتم بطلية بيروقرافية دسيقة ودرجة

عالية من السا اايطرة المركزية فيما يتعلق باألشا ااخا

ال ين احتجزتهم ،بما لا ذلك االحتماع بسا ااج ال عن

المحتجزين وأماتن احتجازهم ،وي ح الهيمة المحتملة له ه المعلوماال بالنساابة أللراد أ اار الممقودين ،بمن

قسر؛
ليهم المختمون ا
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يعرن عن بااالغ القلق إزاء اال ا ا ا ا ا ا ااتنتاااجاااال األخيرة للجنااة التحقيق التا تميااد بااأن قواال

الساالطة السااورية ال تزال تتعمد إخماء مصااير األشااخا

قصد ،أمد معاناة مئاال ا الر من ألراد أ رهم؛
-16

ار ومكان وجودهم ،وتطيل ب لك ،عن
المختمين قسا ا

يعرن أيضا عن بالغ القلق ألن رلض تن يم الدولة اإل

مية لا العراق والسام ،وهيئة

تحرير الساام ،والجماعاال المسالحة األخرإ الكساي عن مصاير أو مكان األشاخا

المحتجزين لديها ،وإن

بدرجة أقل من الن ام السوري ،يسكل ،ولقا ال تنتاجاال لجنة التحقيق ،ألعاال ترقال إلال مستوإ االختماء القسري؛
-17

يعرن عن القلق بوجه خا

ض ا ااحايا مباش ا ارين وألرادا من أ ا اار أش ا ااخا

وخطر ا تغ لهم؛
-18

إزاء أرر االختماء القسااري علال األفمال ،ليس لقط بوصاامهم

مختمين ،بل أيضا ا اا ألن اختماء أحد الوالدين يزيد من ض ا ااعمهم

يعرن أيض اا عن القلق بوجه خا

إزاء األرر الجنس ااانا ل ختماء القس ااري حيا أض ااالت

االعتقاالال الوا ا ا ااعة النطاق والمنهجية للرجال والمتيان علال أيدي قواال الن ام الس ا ا ااوري ،لا المقام األول،

عبئا آخر علال عدد متزايد من األ ا اار الم يسا ااية التا تعيلها نسا اااء ،وإزاء لقد العديد من الرجال والمتيان و/أو ولاتهم
الحقا من دون توريق حاالال الولاة ،األمر ال ي يماقم الصا ا ا اادمة ويضا ا ا ااى عهباال قانونية أمام النسا ا ا اااء واألفمال
فيما يتعلق بالحصا ااول علال الميراث ،وبقضا ااايا حضا ااانة األفمال ،وحرية التنقل ،وتسا ااجيل المواليد ،ويسا اادد

علال أهمية معالجة ه ه القضايا؛
-19

يس ا االط الض ا ااوء علال توص ا ااياال لجنة التحقيق بس ا ااأن المس ا اااءلة وتقديم الدعم للض ا ااحايا

والناجين وأ ا ا اارهم ،بما لا ذلك الدعم النمسا ا ااا واالجتماعا وتحديد هوية الممقودين والمختمين ،والعمل ،لا

حالة ولاة المحتجزين ،علال إصادار الورا ق ال زمة والسامام أللراد األ ار با اتعادة جثا ذويهم أو إب غهم

بمكان وجودهم ،ويسير لا ه ا الصدد إلال أهمية تجنا العبا بمواقى المقابر الجماةية لا الجمهورية العربية

السورية أو تلويثها؛
-20

يس ا ا ا ا ااير إلال أن االلتزاماال الواجبة التطبيق بموجا القانون الدولا اإلنس ا ا ا ا ااانا والقانون

الدولا لحقوق اإلنسا ا ااان ،بما لا ذلك االلتزاماال المتعلقة بمصا ا ااير األشا ا ااخا
ها التزاماال قا مة بمعزل عن وجود اتماق يا ا؛
-21

الممقودين وأماتن وجودهم،

يسا اادد علال ضا اارورة المسا اااءلة ،بما لا ذلك المسا اااءلة عن الج ار م المرتكبة لا ا ااياق

االختماء القسا ا ااري لا الجمهورية العربية السا ا ااورية ،ويؤكد أن المسا ا اااءلة أمر حيوي لا مماوضا ا اااال السا ا ا م

وعملياال بناء الس م؛
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يس ا ا اادد أيضا ا ا اا علال العمل الحيوي ال ي تؤديه المن ماال الس ا ا ااورية للض ا ا ااحايا والناجين
ال ين تعرض ا ا ا اوا ل ختماء القسا ا ا ااري ،ويدعم

واأل ا ا ا اار التا تُعنال بمسا ا ا ااألة الممقودين ،بمن ليهم األشا ا ا ااخا
جهودها الرامية إلال تجميى ا ا ااجل شا ا ااامل وشا ا اامار بسا ا ااأن جميى ضا ا ااحايا النزاة ،ويسا ا االم بأهمية عمل ه ه
المن ماال فيما يتعلق بالحصاول اريعا علال معلوماال عن الممقودين والمختمين وضارورة المسااءلة وتحقيق

العدالة للضحايا وأ رهم؛
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يسااجى جميى الدول األعضاااء وهيئاال األمم المتحدة المعنية والمن ماال الدولية والمجتمى

المدنا علال تنسايق المزيد من الجهود وتركيز االهتمام بساكل ا اتباقا علال مساألة الممقودين لا الجمهورية

العربية الساورية ،بمن ليهم األشاخا

ال ين تعرضاوا ل ختماء القساري ،ويساير إلال أهمية مسااركة الضاحايا

والناجين وأ رهم ،مساركة كاملة وهادلة ،لا ه ه الجهود؛
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يقرر أن يبقا المسألة قيد ن ره.
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