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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٩/٢٢  
   حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السوريةحالة    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق         إذ يؤكد من جديد     

اإلنسان واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص             
 الدول ملزمة بتعزيز حقـوق اإلنـسان واحلريـات          باحلقوق املدنية والسياسية، وأن مجيع    

  األساسية ومحايتها،
 ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٧٦ة   بقراري اجلمعية العام   وإذ يذكّر   

 ١٦/١-، وبقرارات جملس حقـوق اإلنـسان دإ       ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ املؤرخ   ٦٦/٢٥٣و
 ١٨/١-، ودإ ٢٠١١  أغسطس / آب ٢٢ املؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخ
  ،٢٠١٢مارس / آذار١  املؤرخ١٩/١و، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ

 لرفض السلطات السورية تنفيذ القرارات الـسالفة الـذكر          وإذ ُيعرب عن استيائه     
، مبا يف   ١٧/١-ولعدم تعاوهنا مع جلنة التحقيق اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ            

  ر يف رفض السماح هلا بدخول البلد،ذلك االستمرا
__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته التاسـعة                  *  
 .، الفصل األول)A/HRC/19/2(عشرة 
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 لتصاعد العنف الذي أدى إىل أزمة حقوق إنسان خطرية وإذ يعرب عن استيائه أيضاً     
ومستمرة وزاد املعاناة البشرية، ولكون السلطات السورية قد فشلت بصورة جلية يف الوفاء             

  مبسؤوليتها فيما يتعلق حبماية السكان السوريني،
ت حقوق اإلنسان الوحشية اجلارية واملنهجيـة الـيت ترتكبـها           انتهاكاوإذ ُترّوعه     

  السلطات ضد الشعب السوري،
بالبيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام           وإذ يذكّر     

جملس األمن وذكرت فيها أنه ُيحتمل أن تكون جرائم ضـد اإلنـسانية قـد ارتكبـت يف           
رية، وإذ يشري إىل تشجيعها جملس األمن على إحالة احلالة إىل احملكمة            اجلمهورية العربية السو  

  اجلنائية الدولية،
جامعة الدول العربية وقراراهتا وتدابريها الرامية إىل معاجلة        جهود  جبميع  وإذ يرحب     

مجيع جوانب احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، وباخلطوات اليت اختذهتا اجلامعة لـضمان             
 كانون  ٢٢ و ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢عملها، مبا يف ذلك قراراهتا املؤرخة        طةتنفيذ خ 
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٠فرباير و/ شباط١٢ و٢٠١٢يناير /الثاين

 بتعيني املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية         وإذ يرحب أيضاً    
احلميدة اهلادفة إىل وضع حّد جلميع أعمال       واملعين باألزمة السورية، الذي يقوم ببذل مساعيه        

  العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان وإىل تشجيع التوصل إىل حل سلمي لألزمة السورية،
 ٢٤ بعقد االجتماع األول جملموعة أصدقاء الشعب السوري يف          وإذ يرحب كذلك    
   يف مدينة تونس وبالنتائج املبينة يف استنتاجات الرئيس،٢٠١٢فرباير /شباط

أن على مجيع األطراف يف األزمة الراهنة احترام حقوق اإلنسان  ؤكد من جديد    يإذ  و  
  والتصرف مبا يتفق مع هذه احلقوق،

التزامه القوي بـسيادة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية          وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
  واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ومببادئ امليثاق،

 تحقيق املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان        بتقريري جلنة ال   يرحب  -١  
وبالتوصيات الواردة فيهما، ويعرب عن بالغ القلق إزاء ما توصلت إليه اللجنة من              )١(١٧/١-دإ

أن القوات احلكومية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة حلقوق اإلنسان ميكن            
   من جانب أعلى مستويات الدولة؛أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية، بعلم وقبول واضحني

  :ُيدين بأقوى العبارات  -٢  
االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان واحلريات          )أ(  

األساسية اليت ترتكبها السلطات السورية على حنو متصاعد حبدة، مثل اإلعدامات التعسفية،            
ني والالجئني واملدافعني عن حقوق اإلنسان      واالستخدام املفرط للقوة، وقتل واضطهاد احملتج     

__________ 

)١( A/HRC/S-17/2/Add.1و A/HRC/19/69. 
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والصحفيني، مبا يف ذلك مصرع صحفيني سوريني وأجانب مؤخراً، واالحتجاز التعـسفي،            
وحاالت االختفاء القسري، والتعذيب وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك احلـاالت الـيت مشلـت     

  مراهقني وأطفاالً؛
مجيع أحناء البلد، مبـا يف ذلـك   اهلجمات ضد املدنيني يف املدن والقرى يف       )ب(  

قصف املناطق السكنية باملدفعية، ومستويات القوة املفرطة والعـشوائية الـيت تـستخدمها             
وحدات القوات املسلحة السورية وخمتلف القوات األمنية بصورة مستمرة، والطابع املنـسق            

فذت بنـاًء   هلذه اهلجمات، ويالحظ وجود أدلة موثوقة ومتسقة على أن هذه األعمال قد ن            
  على أوامر السلطات، مبن فيها كبار الضباط؛

االنتهاكات الواسعة حلقوق األطفال اليت ترتكبها السلطات السورية، مبا يف            )ج(  
ذلك قتل األطفال يف أثناء املظاهرات وممارسة االحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملـة         

  على نطاق واسع؛
السلطات السورية، مبا يف ذلك ضد احملتجزين       العنف اجلنسي الذي ترتكبه       )د(  

  واألطفال الذكور؛
التدمري املتعمد للمستشفيات والعيادات الطبية، وإعاقة املـساعدة الطبيـة            )ه(  

ورفض تقدميها إىل اجلرحى واملرضى، ومدامهة احملتجني اجلرحى يف كل مـن املستـشفيات              
  العامة واخلاصة وقتلهم؛

رية على أن تضع حداً فورياً جلميع أعمال العنف          السلطات السو  حيث بقوة   -٣  
  ومجيع انتهاكات حقوق اإلنسان؛

   بأن تفي السلطات السورية مبسؤوليتها فيما يتعلق حبماية السكان؛يطالب  -٤  
 إزاء تفشي اإلفالت الشامل من العقاب على انتهاكات         ُيعرب عن بالغ قلقه     -٥  

  ح املسؤولني احلكوميني يف الدولة احلصانة؛حقوق اإلنسان وتكريسه يف التشريع الذي مين
 على أن االستخدام الواسع النطاق واملنهجي للعنف ضـد املـدنيني            يشدد  -٦  

  السوريني يتناىف مع القانون اجلنائي الدويل ويستلزم إحالة مرتكبيه إىل العدالة؛
عة  مبا توصلت إليه جلنة التحقيق من أن هناك جممو         ُيحيط علماً ببالغ القلق     -٧  

موثوقة من األدلة اليت توفر أُسساً معقولة لالعتقاد بأن أفراداً بعينهم، مبن فيهم قادة عسكريون 
ومسؤولون حكوميون من أعلى املستويات، يتحملون املسؤولية عن اجلرائم ضد اإلنـسانية            

  وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛
 يف  فـوري  على احلاجة إىل إجراء حتقيق دويل شفاف ومـستقل و          يشدد  -٨  

انتهاكات القانون الدويل بغية حماسبة املسؤولني عن االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجيـة            
  جرائم ضد اإلنسانية؛تشكل واجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت ميكن أن 
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لة اإلنسانية وحيث السلطات السورية علـى        إزاء احلا  ُيعرب عن بالغ القلق     -٩  
ضمان إمكانية وصول مجيع اجلهات الفاعلة اإلنسانية يف الوقت املناسب وبأمـان وبـدون              

  عوائق وضمان املرور اآلمن لإلمدادات اإلنسانية والطبية إىل داخل البلد؛
تحدة  مجيع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما مفوضية األمم امل           يدعو  -١٠  

  السامية لشؤون الالجئني، إىل تقدمي الدعم إىل الالجئني السوريني وإىل البلدان اليت تستضيفهم؛
  :بأن تقوم السلطات السورية مبا يلييطالب   -١١  
  أن حتترم اإلرادة الشعبية للشعب السوري وآماله ومطالبه؛  )أ(  
ترم بالكامـل   أن تضع حداً فورياً جلميع اهلجمات ضد الصحفيني، وأن حت           )ب(  

حرية التعبري وفقاً لاللتزامات الدولية، وأن تسمح لوسائط اإلعالم املستقلة والدولية بالعمل يف 
اجلمهورية العربية السورية بدون قيود أو مضايقة أو ختويف أو تعريض احلياة للخطـر، وأن               

  تضمن محاية كافية للصحفيني؛
ا األجانـب يف اجلمهوريـة      أن تتخذ خطوات فورية لضمان سالمة الرعاي        )ج(  

  العربية السورية، مبن فيهم الالجئون واملوظفون الدبلوماسيون، وكذلك محاية ممتلكاهتم؛
أن تقوم، دون تأخري، برفع احلصار عن محص ودرعا والزبداين ومجيع املدن              )د(  

  األخرى احملاصرة؛
 السلطات  ، ويطلب إىل  ويدعمها جبهود وتدابري جامعة الدول العربية       يشيد  -١٢  

 بكاملها، وكذلك   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢السورية تنفيذ خطة عمل اجلامعة املؤرخة       
  قراراهتا، دون مزيد من التأخري؛

 بأن تقوم حكومة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، دون تـأخري،             يطالب  -١٣  
 ٢٢ا املؤرخـة    نوفمرب وقراراهت / تشرين الثاين  ٢عمل جامعة الدول العربية املؤرخة       خلطة وفقاً

  :، مبا يلي٢٠١٢فرباير / شباط١٢يناير و/كانون الثاين
  وقف كل أشكال العنف ومحاية السكان؛  )أ(  
  اإلفراج عن مجيع األشخاص احملتجزين بصورة تعسفية بسبب األحداث األخرية؛  )ب(  
سحب مجيع القوات العسكرية واملسلحة السورية من املـدن والبلـدات،             )ج(  

  ثكناهتا األصلية؛وإعادهتا إىل 
  ضمان حرية املظاهرات السلمية؛  )د(  
السماح جلميع مؤسسات جامعة الدول العربية ذات الصلة ولوسائط اإلعالم   )ه(  

العربية والدولية بالوصول والتنقل بصورة كاملة وبدون عوائق يف مجيع أحناء اجلمهورية العربية 
  د ما جيري من حوادث؛السورية لتحديد حقيقة الوضع على أرض الواقع ورص
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 متديد والية جلنة التحقيق اليت أنشأها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              يقرر  -١٤  
 ويطلب إىل اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً شفوياً عن املستجدات            ١٧/١-دإ قراره

إىل اجمللس يف حوار تفاعلي يف دورته العشرين وأن تقدم إليه أيـضاً تقريـراً كتابيـاً عـن                   
  ستجدات يف حوار تفاعلي يف دورته احلادية والعشرين؛امل

 إىل جلنة التحقيق أن ُتجري عملية مسح لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق   يطلب  -١٥  
، مبا يف ذلك تقدير أرقام الضحايا، وأن تقـوم          ٢٠١١مارس  /اإلنسان اليت حدثت منذ آذار    

  بتحديث هذه العملية باستمرار، وأن تنشر نتائجها دورياً؛
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تسهيل التخـزين           يدعو  -١٦  

خمالفـات  واآلمن واملضمون للمعلومات واألدلة اليت جتمعها جلنة التحقيق عن انتـهاكات             
  ؛٢٠١١مارس /القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية منذ آذار

ن تتعاون تعاوناً كامالً مع جلنة التحقيـق،         إىل السلطات السورية أ    يطلب  -١٧  
  بوسائل منها السماح هلا بدخول البلد بدون عوائق؛

 دعوته للسلطات السورية بأن تتعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللـس           يكرر  -١٨  
حقوق اإلنسان ومع املفوضية السامية، بوسائل منها إقامة وجود ميداين مكلف حبماية وتعزيز     

  حقوق اإلنسان؛
 األمني العام إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لدعم جهود جامعة الـدول              يدعو  -١٩  

العربية، إذا طُلب إليه ذلك، للمسامهة يف إجياد حل سلمي للوضع يف اجلمهوريـة العربيـة                
  السورية وفقاً مليثاق األمم املتحدة وقرارات اجلامعة؛

لى وجه السرعة يف تقارير      بأن تنظر اهليئات الرئيسية لألمم املتحدة ع       يوصي  -٢٠  
جلنة التحقيق وأن تتخذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان وما قد يكـون              

  ارتكب من جرائم ضد اإلنسانية؛
 إحالة التقارير احملّدثة للجنة التحقيق إىل مجيع هيئات األمم املتحـدة            يقرر  -٢١  

ت املناسبة، ويطلب إىل األمني العـام أن يقـدم    اإلجراءاالختاذذات الصلة وإىل األمني العام      
  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورتيه العشرين واحلادية والعشرين؛

 أن يبقي املسألة قيد نظره وأن ينظر فيما يلزم اختاذه من خطوات             يقرر أيضاً   -٢٢  
  .إضافية مناسبة

  ٥٤اجللسة 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٣

 أصوات، مع امتناع عـضوين عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٤١ بأغلبية   ،بتصويت مسجل اعتمد  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :املؤيدون
األردن، إسبانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنغالديش، بـنن،          

مجهوريـة  بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تايلند، اجلمهوريـة التـشيكية،           
مولدوفا، رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمـاال، قطـر، قريغيزسـتان،           
الكامريون، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكـسيك، ملـديف،          
اململكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلنـد،          

  مريكيةهنغاريا، الواليات املتحدة األ
  :املعارضون

  االحتاد الروسي، الصني، كوبا
  : عن التصويتاملمتنعون

  ].إكوادور، أوغندا

        


