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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1  و  A/67/457/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  - ٦٧/١٨٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  مبيثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد   

ــد وإذ    ـــد تأكي ـــه واإلعــالن العا  تعيـ ـــاق ومبادئـ ــسان  مقاصــد امليث ـــوق اإلن ـــي حلقـ  )١(ملـ

ــة  املو ــصلة حبعاهــدات الدولي ــدوليان اخلاصــان     ذات ال ــك العهــدان ال ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن ق

  ،)٢(حبقوق اإلنسان

ــا إىل  تـــــشريإذ و   ــؤرخ ٦٦/١٧٦قراراـــ ــانون األول١٩ املـــ  ٢٠١١ديـــــسمرب / كـــ

س أغـسط / آب٣ بـاء املـؤرخ   ٦٦/٢٥٣ و   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ ألف املؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و

ــسان دإ  ٢٠١٢ ــوق اإلن ــس حق ــرارات جمل ــؤرخ ١٦/١ -  وق ــسان٢٩ امل ــل / ني  )٣(٢٠١١أبري

ــؤرخ ١٧/١ - دإ و ــسطس / آب٢٣ املـــ ــؤرخ ١٨/١ -  و دإ)٣(٢٠١١أغـــ ــانون  ٢ املـــ كـــ

ــؤرخ ١٩/١ و )٤(٢٠١١ديــــسمرب /األول ــارس / آذار١ املــ ـــؤرخ ١٩/٢٢ و )٥(٢٠١٢مــ  املـــ

ـــه / حزيـــــــــران١ املـــــــــؤرخ ١٩/١ -  و دإ)٥(٢٠١٢س مــــــــــار/آذار ٢٣   )٦(٢٠١٢يونيـــــــ

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(

ــر )٣( ــم      : انظـ ــق رقـ ــستون، امللحـ ــسادسة والـ ــدورة الـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ، (A/66/53) ٥٣الوثـ
  .األول الفصل

  .، الفصل الثاين)Corr.1 و (A/66/53/Add.2 والتصويب  باء٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٤(

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

  .املرجع نفسه، الفصل اخلامس )٦(
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 )٨(٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢٨ املــؤرخ ٢١/٢٦ و )٧(٢٠١٢يوليــه / متــوز٦ املــؤرخ ٢٠/٢٢ و

ــن    ــس األمــ ــراري جملــ ــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٤٢وقــ ــسان١٤املــ ــل / نيــ  ٢٠٤٣ و ٢٠١٢أبريــ

  ،٢٠١٢بريل أ/نيسان ٢١املؤرخ ) ٢٠١٢(

يف اجلمهوريـة    باحلالـة مجيع قرارات جامعة الـدول العربيـة املتعلقـة          إىل   أيضا تشريوإذ    
  الــذي أعربـت فيــه ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٥ املــؤرخ ٧٥٢٣قـرار  اصــة الخبالعربيـة الـسورية، و  

  التابعـة هلـا  “الـشبيحة ”الـسلطات الـسورية وميليـشيات      ن إدانتها الشديدة الستمرار     عامعة  اجل
اجلـرائم الـشنيعة    ارتكاب جـرائم القتـل العمـد و       يف  و ضد املدنيني السوريني  العنف   استخدام   يف

  والطائرات احلربيـة يف قـصف      ،الدبابات واملدفعية   مبا فيها  ،ستخدام األسلحة الثقيلة  ال و ضدهم
القـسري يف انتـهاك   ختفـاء    اإلعـدام التعـسفي واال     عمليـات لواألحياء والقرى املأهولة بالـسكان      

كومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية        حب وأهابـت فيـه   واحلريات األساسية     حلقوق اإلنسان  صارخ
  كامل جلميع أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري،بشكل فور وعلى الأن تضع حدا 

 احلالـة تطـورات   ب فيمـا يتعلـق    بالقرارات اليت اختذا جامعة الـدول العربيـة          وإذ ترحب   
  ية،اجلمهورية العربية السور يف

 ١٥  املـــؤرخ)إ  .ق( EX-4/2بقـــرار منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي  ترحـــب أيـــضاوإذ   
إىل  يف اجلمهورية العربية السورية الذي دعت فيه املنظمـة         املتعلق باحلالة  ٢٠١٢أغسطس  /آب

 تقـوم  جديـدة  ووضـع آليـة سـلمية تـسمح ببنـاء دولـة سـورية            على الفـور  خلطة االنتقالية   اتنفيذ  
 املـساواة علـى أسـاس القـانون واملواطنـة          فيـه  تكفـل مـدين    نظـام دميقراطـي      على التعددية وعلـى   

   األساسية،واحلريات

ــد وإذ    ــد تأكي ــتعي ــشديد ا التزامه ــسورية واســتقالهلا    ال ــة ال ــة العربي ــسيادة اجلمهوري  ب
  يثاق،امل وسالمتها اإلقليمية ومببادئ اتهووحد

، هـا اورة وإطـالق النـار في     لبلدان ا لالقوات املسلحة السورية     قصف وإذ تدين بشدة    
 الالجــئني وبــنياملــدنيني مــن تلــك البلــدان  بــني ممــا أدى إىل ســقوط ضــحايا ووقــوع إصــابات  

ألزمـة يف  ا أن وأكـدت  انتهاكا للقانون الـدويل     تالسوريني، وإذ تؤكد أن هذه احلوادث شكل      
 ســـتقرارالـــسالم واال ويفأمـــن جرياـــا  يفتـــؤثر بـــشكل خطـــري اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية 

  ،املنطقة يف

إزاء تــصاعد العنــف يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،       بــالغ القلــق  وإذ تعــرب عــن   

 بشكل منهجي واسع النطـاق ومواصـلة  وخباصة استمرار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان       

_______________ 

  .ألف ، الفرعاملرجع نفسه، الفصل الرابع )٧(

 .، الفصل الثالث)A/67/53/Add.1 ( ألف٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٨(
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وإزاء ضـد الـشعب الـسوري،    والقـصف اجلـوي   السلطات السورية اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة        

   محاية سكاا،عن السورية  اجلمهورية العربية حكومةتواين

 الـذي   )٩(بتقريـر األمـني العـام عـن األطفـال والـرتاع املـسلح              مع القلق  وإذ حتيط علما    

 يف ضـحايا  خطـرية وسـقوطهم  نتهاكات ال األطفال يف اجلمهورية العربية السورية       يفيد بتعرض 

الــسورية  ذلــك القــوات املــسلحة العمليــات العــسكرية الــيت تنفــذها القــوات احلكوميــة، مبــا يف  

سـنوات للقتـل    ٩ يف سن وتعرض أطفال ،‘‘لشبيحةا’’وقوات املخابرات السورية وميليشيات     

ذلــك العنــف   يف والتعــذيب وســوء املعاملــة، مبــا   واالحتجــاز والتــشويه واالعتقــال التعــسفي   

   بشرية،دروعا واستخدامهماجلنسي، 

 لتمييــزايف هــذا الــسياق، مبــا يف ذلــك   النــساء استــضعاف إزاء القلــقوإذ تعــرب عــن   

ــدهن ــسدي ضـ ــسي واجلـ ــداء اجلنـ ــيهن واالعتـ ــصوصيتهن   علـ ــهاك خـ ــسف  وانتـ ــاهلن تعـ  اواعتقـ

 أقربـائهن الـذكور علـى االستـسالم،         ألغـراض منـها إرغـام     ،  املدامهة أثناء عمليات    واحتجازهن

  ،ماأشكاهلميع جبوإذ تؤكد أمهية منع العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس 

 تقــدميتــدهور احلالــة اإلنــسانية وعــدم كفالــة      الســتمرار اســتيائهاعــن  وإذ تعــرب  

  مجيع املناطق املتضررة من القتال،يف يف الوقت املناسب على حنو آمن املساعدة اإلنسانية 

ــن    ــرب ع ــق ال  شــديدوإذ تع ــصاعد العنــف  إزاء قل ــذي أدى إىلت ــدفق الالجــئني  ال  ت

   وبلدان املنطقة،اورة االبلدانالسوريني إىل 

 للمبعـوث اخلـاص   النقـاط الـست  مقتـرح  تنفيـذ   إزاء عـدم  اعـن بـالغ قلقهـ   عرب  توإذ    

مثـل  املحب بتعـيني    تروإذ  ،  )١٠( إىل سوريا  املشترك السابق لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية      

 دعمهـا    وإذ تعـرب عـن     ،اسوريلـ املتحدة وجامعة الـدول العربيـة        ديد لألمم اجلشترك  املاص  اخل

تعدديـة  تقـوم علـى ال  مدنيـة   االنتقال سلميا إىل دولة دميقراطية      من أجل  اليت يبذهلا لجهود  ل التام

   فيها املساواة يف املواطنة واحلريات،تكفل

مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان        ـا  البيانات اليت أدلت  إىل   تشريوإذ    

ميكـن أن   أن جـرائم ضـد اإلنـسانية         ت فيهـا  وذكـر  األمـن    جملـس  جملـس حقـوق اإلنـسان و       أمام

  السورية، ارتكبت يف اجلمهورية العربية قدتكون 

ـــرى   ــصاعده   وإذ تــ ــادة تـ ــة دون زيـ ــف واحليلولـ ــف العنـ ــشاره  أن وقـ ــشكالن وانتـ  يـ
  ،ملحة ضرورة

_______________ 

)٩( A/66/782-S/2012/261.  

 .، املرفق)٢٠١٢ (٢٠٤٢ األمن جملسقرار  )١٠(
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ــدين   - ١   ــشدةت ــسورية وميليــشيات   ب ــسلطات ال ــشبيحة’’ مواصــلة ال ــة ‘‘ ال املوالي
منـهجي واسـع النطـاق،      خطـري   كل  شن واحلريـات األساسـية بـ      حقوق اإلنـسا   للحكومة انتهاك 

القـوة ضـد املـدنيني واملـذابح     اسـتخدام  القـصف اجلـوي و    األسـلحة الثقيلـة و     من قبيل اسـتخدام   
 نطــاق القــضاء وقتــل املتظــاهرين واملــدافعني عــن   وعمليــات اإلعــدام التعــسفي والقتــل خــارج  

في واالختفـاء القـسري واحليلولـة       واالحتجـاز التعـس    حقوق اإلنسان والصحفيني واضـطهادهم    
والعنـف اجلنـسي وسـوء معاملـة األشـخاص، مبـن           دون احلصول على العـالج الطـيب والتعـذيب        

  ؛املسلحة ترتكبها مجاعات املعارضة فيهم األطفال، وأي انتهاكات حلقوق اإلنسان

ــب  - ٢   ــسورية أن  ي ــسلطات ال ــل بال ــور  تعم ــى الف ــى وضــع حــد    عل ــع عل جلمي
 اللتزاماـا   واالمتثـال لـسكان   امحايـة   علـى   و  واهلجمات ضد املدنيني   اإلنسانانتهاكات حقوق   

 لعنـف ل، ويـب جبميـع األطـراف أن تـضع حـدا           على حنـو تـام     الساريالقانون الدويل   مبوجب  
  ؛أشكاله جبميع

 ااحملتجـزين تعـسف  األشـخاص   السلطات السورية على إخالء سبيل مجيع       ث  حت  - ٣  

ونشر قائمة جبميـع مرافـق   املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري،  ، مبن فيهم أعضاء     فورعلى ال 

 والـسماح  الـساري القـانون الـدويل       مـع  االحتجـاز متـسقة    ظروف   وكفالة أن تكون  االحتجاز  

   مجيع مرافق االحتجاز فورا؛بالوصول إىلاملستقلني لمراقبني ل

قراطـي  سـلمي دمي  جمتمـع إقامـة   شعب الـسوري إىل     الـ  لتطلعـات    ا دعمهـ  تؤكد  - ٤  

اس آخـر   ـــ أس أي أو لطائفية أو التمييز علـى أسـاس العـرق أو الـدين أو اللغـة              ا خيلو من تعددي  

   حنو شامل؛علىا ويقوم على تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعا

  الـسورية اجلمهوريـة العربيـة   عنر جلنة التحقيق الدولية املستقلة      ــ بتقري رحبت  - ٥  

  وبالتوصيات الواردة فيه؛ )١١(١٩/٢٢بقرار جملس حقوق اإلنسان  املقدم عمال

 مـــعحـــىت اآلن حكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية عـــدم تعـــاون ل أســـفت  - ٦  

  التحقيق؛ جلنة

 ألفـراد العـاملني بامسهـا     ل للجنة التحقيـق و    تتيح السلطات السورية بأن     تطالب  - ٧  

بـصورة  الـسورية   اجلمهورية العربيـة    يف  ناطق  ملاإىل مجيع   على الفور   الدخول والوصول   إمكانية  

 مـع جلنـة التحقيـق يف    تـام ، وتطالب أيضا بأن تتعاون مجيع األطراف على حنـو  تامة ودون قيود  

  واليتها؛ أداء

_______________ 

)١١( A/HRC/21/50.  
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هيئات األمـم املتحـدة املعنيـة علـى أن تـدعو رئـيس جلنـة التحقيـق إىل                    تشجع  - ٨  

  عربية السورية؛إطالعها على حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية ال

ــة ضــمان املــساءلة وضــرورة وضــع حــد إلفــالت املــسؤولني عــن    تؤكــد   - ٩    أمهي

  جــرائم ضــد تــصل إىل حــدانتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا االنتــهاكات الــيت ميكــن أن  

  ؛تهمالعقاب وحماسب  من،اإلنسانية

 ف متابعـة تقريـر جلنـة التحقيـق وإجـراء حتقيـق دويل شـفا        ضرورة  أيضا ؤكدت  - ١٠  

اسـبة املـسؤولني عـن      حملالقـانون الـدويل      التجـاوزات واالنتـهاكات الـيت متـس        مستقل فـوري يف   

 جـرائم  تـصل إىل حـد    الـيت قـد     والتجاوزات  االنتهاكات   مبا يف ذلك  ،  والتجاوزات االنتهاكات

مـرتكيب   عـدم إفـالت   كفالـة الدويل على عضاء اتمع أ شجعتضد اإلنسانية وجرائم حرب، و  

  ؛العقاب منالتجاوزات  أو تاالنتهاكا هذه

ــد كـــذلك   - ١١   ــه     تؤكـ ــدور الـــذي ميكـــن أن تؤديـ العدالـــة الدوليـــة يف   أمهيـــة الـ

  الصدد؛ هذا

 اإلغاثــة خطــة وبــصورة تامــة علــى الفــور تنفــذ بالــسلطات الــسورية أن يـب   - ١٢  

ة اني اإلنـس جمال تقـدمي املـساعدة   لعاملني يف   وصول ا  بوسائل منها ضمان     ،اإلنسانية املتفق عليها  

 إىل املـساعدة، وخباصـة      الذين هم حباجة   إىل مجيع السكان     فورا على حنو آمن وتام دون عوائق      

 آمـن  علـى حنـو   واخلـدمات اإلنـسانية   ة املـساعد وإيـصال الء،  جإىل اإل  الذين هم حباجة  املدنيون  

ة اجلمهوريـة العربيـ  ميـع األطـراف يف   جب أيـضا  ويـب ملـدنيني املتـضررين،   إىل ا  عوائق دون   وتام

األمـم املتحـدة واملنظمـات        مـع  علـى حنـو تـام     تعاون  أن ت ، وخباصة السلطات السورية،     السورية

  ؛اإلنسانية  من أجل تيسري تقدمي املساعدةتقدمي املساعدة اإلنسانيةالعاملة يف جمال  املعنية

ــشدة   - ١٣   ــدين ب ــة       اهلجمــات ت ــق الطبي ــى املراف ــشن عل ــيت ت ــدة واملتكــررة ال املتعم

اســتخدام املرافــق والطبيــة املخصــصة للخــدمات الطــيب واملركبــات  ملني يف اــالالعــافــراد األو

املدنيـة الطبيــة، مبــا فيهــا املستــشفيات، ألغــراض عــسكرية، وتــدعو إىل أن تكــون مجيــع املرافــق  

  ؛الساريالطبية خالية من األسلحة، مبا يف ذلك األسلحة الثقيلة، وفقا للقانون الدويل 

سـتمرار  ال الالجـئني والنـازحني نتيجـة    تزايد أعداد إزاء قلق بالغ ال تعرب عن   - ١٤  

للجهـود الكـبرية    اورة وبلـدان املنطقـة      ـ بلـدان ا  لل تقديرها    اإلعراب عن  أعمال العنف، وتكرر  

 بــسبب الــسورية  اجلمهوريــة العربيــة الــذين فــروا عــرب حــدوداألشــخاصالــيت بذلتــها ملــساعدة 

 مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون        وخباصـة ،   املعنيـة  كاالت األمـم املتحـدة    مجيع و ث  وحتلعنف،  ا

الـسوريني وإىل البلـدان     علـى تقـدمي الـدعم إىل الالجـئني    ةاحنـ املاجلهـات    وغريها مـن     ،الالجئني

  ؛ بصورة عاجلة منسقةاليت تستضيفهم
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البلدان املـضيفة لتمكينـها   على تقدمي دعم مايل عاجل إىل       اتمع الدويل    ثحت  - ١٥  

يف الوقـت ذاتـه علـى مبـدأ         وتشدد السوريني،   جئنياجات اإلنسانية املتزايدة لال   الحتيا تلبيةمن  

  تقاسم األعباء؛

تنـسيق  كتـب  ايل إىل ماملدعم التقدمي ب التعجيل على   مجيع اجلهات املاحنة  ث  حت  - ١٦  

 العاملــة يف جمــال تقــدمي املــساعدة  وإىل املنظمــات الدوليــةيف األمانــة العامــة الــشؤون اإلنــسانية 

صادرة عــن منظومــة األمــم املتحــدة  الــة اإلنــسانياتالنــداء، علــى النحــو املطلــوب يف سانيةاإلنــ

ــضيفة،   ــدان امل ــا ت  والبل ــسىن هل ــذ حــىت يت ــة خطــة اإلنفي ــسانية بغاث ــن ال  اإلن ــدر أكــرب م ــة ق فعالي

  البلد؛ داخل

ــدعو  - ١٧   ــشجع      ت ــسوري، وت ــشعب ال ــدعم لل ــدمي كــل ال ــدول األعــضاء إىل تق  ال

  . األمم املتحدةتبذهلا اإلنسانية اليت اإلغاثةملسامهة يف جهود الدول األعضاء على ا

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


