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  جملس حقوق اإلنسان
  ة والعشرونلثالدورة الثا

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 اململكـة  ،*الـسعودية  اململكة العربية ، الكويت، قطر،* تركيا ،اإلمارات العربية املتحدة      
  مشروع قرار: املتحدة األمريكية  الواليات،*يرلندا الشماليةآاملتحدة لربيطانيا العظمى و

    ٢٣.../  
تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، وضرورة منح جلنة           

  التحقيق إمكانية الوصول الفوري
  ان،إن جملس حقوق اإلنس  
   مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
 / حزيـران  ١٨ املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١بقراري جملس حقـوق اإلنـسان       إذ ُيذكر   و  

  ،٢٠٠٧ يونيه
 جبميع قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن وجملس حقوق اإلنسان          وإذ يذكر أيضاً    

  ذات الصلة بالوضع يف اجلمهورية العربية السورية،
يع قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسـالمي          جبم وإذ ُيذكّر كذلك    

  املتعلقة بالوضع يف اجلمهورية العربية السورية، 
 التزامه الشديد بسيادة اجلمهورية العربية السورية واسـتقالهلا         يؤكد من جديد  وإذ    

  ووحدهتا وسالمة أراضيها،

__________ 
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ما االجتمـاع   باجتماعات جمموعة أصدقاء الشعب السوري، وال سـي       وإذ يذكر     
 والذي اعتـرف    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢الوزاري الرابع الذي ُعقد يف مراكش يف        

فيه املشاركون باالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية باعتباره املمثل الـشرعي             
  للشعب السوري، 

ة الدول ملهمة املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامع دعمه  وإذ يؤكد من جديد     
 ويرحب باجلهود الدولية املبذولة لتنظيم مؤمتر دويل يهدف إىل          العربية، األخضر اإلبراهيمي،  

إجياد حل سياسي لألزمة السورية يليب التطلعات املشروعة للشعب السوري إىل دولة مدنيـة              
لدين ودميقراطية وتعددية، يتمتع فيها املواطنون كافة باملساواة بغض النظر عن نوع اجلنس وا            

واألصل العرقي، ويطالب يف هذا الشأن مجيع األطراف السورية بالعمل مع املمثل اخلـاص              
التعجيل بتنفيذ اخلطة االنتقالية املنصوص عليها يف البيان اخلتامي الصادر عن        املشترك من أجل    

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠جمموعة العمل من أجل سوريا يف 
هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام         بالبيانات اليت أدلت     وإذ ُيذكّر   

جملس حقوق اإلنسان وجملس األمن، وأدلت هبا اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق              
اإلنسان، بشأن احتمال أن تكون جرائم ضد اإلنسانية قد ارتكبت يف اجلمهوريـة العربيـة               

ة السامية جمللس األمن على إحالـة       السورية، وإذ يالحظ التشجيع املتكرر من جانب املفوض       
  الدولية، الوضع إىل احملكمة اجلنائية

 بتقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة عن اجلمهورية العربية السورية،          ُيرّحب  -١  
  ؛)١(٢٠١٣مارس / آذار٢٢ املؤرخ ٢٢/٢٤املقّدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 

عربية السورية مع جلنـة التحقيـق،        عدم تعاون حكومة اجلمهورية ال     يدين  -٢  
  وخباصة استمرار منع دخول أعضاء اللجنة إىل اجلمهورية العربية السورية؛

 أن عدم إتاحة إمكانية وصول جلنة التحقيق إىل اجلمهورية          يالحظ مع القلق    -٣  
العربية السورية ال يزال يعوق قدرة اللجنة على االضطالع بواليتها، ويشدد يف هذا الـصدد             

  ى ضرورة مجع األدلة مباشرة من مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية؛عل
بأن تتعاون كلياً مع جلنة التحقيق، مبا يف ذلـك           السلطات السورية    يطالب  -٤  

، منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل دون قيد إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية            
  ؛هتاوالرد سريعاً على مراسالهتا وطلبا

/  حزيـران  ٣ بالبيان الصادر عن ائتالف املعارضـة الـسورية يف           يرحب  -٥  
 بشأن إتاحة إمكانية الوصول إىل املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة، ويـدعو             ٢٠١٣ يونيه

املعارضة إىل التعاون مع اللجنة ملساعدهتا يف مباشرة مهمتـها واالضـطالع بواليتـها يف               
  ؛اجلمهورية العربية السورية

__________ 

)١( A/HRC/23/58. 
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 مجيع أعمال العنف، بغض النظر عن اجلهة اليت ترتكبـها، وال سـيما              ُيدين  -٦  
أعمال العنف املوجهة ضد املدنيني، مبا يف ذلك األعمال اإلرهابية وأعمال العنف اليت قد تشعل               

وأن التوترات الطائفية، ويطالب مجيع األطراف بأن تضع حداً على الفور جلميع أشكال العنف              
  و صارم بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين؛تتقيد على حن

 املوالية للحكومة الشبيحة مواصلة السلطات السورية وميليشيات ُيدين إدانة قوية    -٧  
انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشكل جسيم ومنهجي وواسـع النطـاق، ومجيـع              

إلنساين، فضالً عن أي جتاوزات حلقوق اإلنسان وانتهاكات القـانون          انتهاكات القانون الدويل ا   
جلنة التحقيق قد ذكرت    الدويل اإلنساين اليت ترتكبها مجاعات املعارضة املسلحة، مع مالحظة أن           

اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة مل تبلغ         واالنتهاكات يف تقريرها أن التجاوزات   
  ؛املرتبطة هباالقوات احلكومية وامليليشيات حجم ومدى االنتهاكات اليت ارتكبتها 

 مجيع املذابح اليت حتدث يف اجلمهورية العربية السورية،         يدين بأشد العبارات    -٨  
  وآخر ما ارُتكب منها يف القصري، ويشدد على ضرورة حماسبة املسؤولني عنها؛

اتلني األجانـب يف اجلمهوريـة العربيـة        تدخل مجيع املق   يدين إدانة قوية    -٩  
السورية، مبن فيهم أولئك الذين حياربون باسم النظام، وخباصة حزب اهللا، ويعرب عن قلقـه     
العميق من أن اشتراكهم يزيد من تفاقم حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية اآلخـذتني يف       

  التدهور، مما يترتب عليه تأثري خطري يف املنطقة؛
 على احلاجة املاسة إىل متابعة تقرير جلنة التحقيق وإىل إجراء حتقيـق             ديشد  -١٠  

دويل شفاف ومستقل وفوري وسريع يف مجيع التجاوزات ومجيع انتهاكات القانون الـدويل             
املرتكبة من جانب مجيع األطراف، بغية حماسبة املـسؤولني عـن ارتكـاب االنتـهاكات               

  ؛مبثابة جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حربفيها تلك اليت قد تكون  والتجاوزات، مبا
 أفراد اجملتمع الدويل على ضمان عـدم إفـالت مـرتكيب هـذه              يشّجع  -١١  

االنتهاكات أو التجاوزات من العقاب، ويشدد على أن السلطات الـسورية ختلفـت عـن        
م مالحقة َمن ُيّدعى ارتكاهبم لالنتهاكات أو التجاوزات اجلسيمة اليت قد تكون مبثابة جـرائ             

  ؛حرب أو جرائم ضد اإلنسانية
ضرورة أن حيّدد الشعب السوري، على أساس مشاورات        يؤكد من جديد      -١٢  

واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مصداقية، وضمن اإلطار املنصوص عليـه يف القـانون          
الدويل، العملية واآلليات الكفيلة بتحقيق العدل واملصاحلة وتقصي احلقيقة وحتقيق املـساءلة            
بشأن االنتهاكات اجلسيمة، وكذلك بشأن دفع تعويضات وتوفري سـبل انتـصاف فعالـة              
للضحايا، بينما يؤكد يف الوقت نفسه على أمهية عمليات اإلحالة إىل آلية العدالـة اجلنائيـة                

  الدولية املناسبة يف ظل الظروف املناسبة؛
   السوريني؛سكان السلطات السورية مبسؤوليتها يف محاية التضطلعبأن  يطالب  -١٣  
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الستمرار تدهور احلالة اإلنسانية وعدم كفالـة تقـدمي         عرب عن استيائه    ي  -١٤  
  ؛املساعدة اإلنسانية يف حينها وعلى حنو آمن يف مجيع املناطق املتضررة من القتال

 إزاء تزايد عدد الالجئني واملشردين داخلياً الفارين من         يعرب عن قلقه البالغ     -١٥  
هود بلدان اجلوار الستضافة الالجئني السوريني، ويعترف يف الوقت ذاتـه   العنف، وُيرحب جب  

  ؛ االقتصادية لوجود أعداد غفرية من الالجئني يف هذه البلدان-بالعواقب االجتماعية 
املقرر اخلاص املعين حبقوق    بالطلب املوجه من اجلمعية العامة إىل        حييط علماً   -١٦  

 عن احلالة العصيبة اليت يعيشها املـشردون         خطياً  تقريراً أن يقدم ب اإلنسان للمشردين داخلياً  
ويدعو املقرر اخلاص إىل أن يقدم ذلك التقريـر إىل           ،)٢( يف اجلمهورية العربية السورية    داخلياً

  اجمللس يف دورته الرابعة والعشرين؛
 اجملتمع الدويل على تقدمي دعم مايل عاجل إىل البلدان املضيفة لتمكينها  حيث  -١٧  

 مع التأكيد يف الوقت نفسه علـى  ،تلبية االحتياجات اإلنسانية املتنامية لالجئني السوريني  من  
  مبدأ تقاسم األعباء؛

 مجيع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما مفوضية األمـم            حيث  -١٨  
 املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وغريها من املنظمات الدولية والدول املاحنة، على تقـدمي            

  املزيد من الدعم العاجل إىل الالجئني السوريني وإىل البلدان املضيفة هلم؛
حيث مجيع املاحنني على أن يقدموا بشكل عاجل دعماً ماليـاً إىل مكتـب                -١٩  

تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإىل املنظمات اإلنسانية الدولية، على النحو املطلـوب يف النـداء              
عربية السورية، حىت يتسىن هلذه اجلهات تنفيذ خطة االستجابة         اإلنساين املتعلق باجلمهورية ال   

  اإلنسانية داخل البلد بشكل أكثر فعالية؛
 السلطات السورية بتيسري وصول املنظمات اإلنسانية إىل مجيع مـن      طالبي  -٢٠  

هم حباجة إىل املساعدة بأكثر السبل فعالية، مبا يشمل اإلذن بالقيام بعمليات إنـسانية عـرب                
شجع مجيع األطراف يف اجلمهورية العربية السورية علـى     يد، باعتبارها أولوية ملحة، و    احلدو

 خطوط املواجهة، مـن      عرب تيسري إيصال املساعدة يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، مبا يف ذلك         
مجيع األطراف إىل احترام سالمة العاملني      ، ويدعو   أجل التنفيذ التام خلطة االستجابة اإلنسانية     

األفراد العاملني يف اجملال الطـيب      ، فضالً عن محاية     ال اإلنساين وموظفي األمم املتحدة    يف اجمل 
  للقانون الدويل الساري؛، وفقاً واملرافق ووسائل النقل الطبية

  .أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظرهُيقّرر   -٢١  

        

__________ 

 .٢١، الفقرة ٦٧/٢٦٢امة قرار اجلمعية الع )٢(


