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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٢/٢٤  
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
  /  كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٧٦قرارات اجلمعيـة العامـة       إىليشري  إذ  و  
بـاء   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ١٦ ألف املؤرخ    ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمرب
، ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٧/١٨٣، و ٢٠١٢س  أغسط/ آب ٣ املؤرخ

 ١٧/١-، ودإ ٢٠١١ أبريـل / نيسان ٢٩ املؤرخ   ١٦/١-وقرارات جملس حقوق اإلنسان دإ    
، ٢٠١١ ديـسمرب /األول  كانون ٢ املؤرخ   ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣املؤرخ  

، ٢٠١٢ مـارس / آذار ٢٣ املـؤرخ   ١٩/٢٢، و ٢٠١٢مارس  / آذار ١ املؤرخ   ١٩/١و
، ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٦ املؤرخ   ٢٠/٢٢ و ،٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ املؤرخ   ١٩/١- دإو
) ٢٠١٢(٢٠٤٢جملـس األمـن      قـراري ، و ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٢١/٢٦و

  ، ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١املؤرخ ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و٢٠١٢أبريل /  نيسان١٤ املؤرخ

__________ 

يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثانيـة         سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان           *  
  .، الفصل األول(A/HRC/22/2)والعشرين 
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 ١٨ املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١قراري جملس حقـوق اإلنـسان        إىل    أيضاً يشريإذ  و  
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

مجيع قرارات جامعة الدول العربية املتعلقة بالوضع يف اجلمهورية          إىل    كذلك يشريوإذ    
، الذي استعرضت فيـه     ٢٠١٣مارس  / آذار ٦ املؤرخ   ٧٥٩٥اصة قرارها   خبالعربية السورية، و  

جراء تصعيد عمليـات    اجلامعة الوضع البالغ اخلطورة الذي تشهده اجلمهورية العربية السورية          
معظم التراب السوري، واستمرار ارتكاب االنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق          يف  العنف والقتل   

اإلنسان من قبل النظام السوري باستخدام األسلحة الثقيلة والطريان احلريب وصواريخ سـكود             
أحدث ، و ما أدى إىل زيادة خطرية يف عدد الضحايا       لقصف األحياء واملناطق اآلهلة بالسكان،      

 الـدول اجملـاورة     إىلالف السوريني   آل اًسورية وتدفق ال  اجلمهورية العربية  نزوحاً بشرياً داخل  
يستثن أحداً حىت األطفال والنساء الذين تعرضـوا جملـازر ُمرعبـة،             من العنف الذي مل    هرباً
  أصبح يهدد باهنيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسالمة واستقرار املنطقة للخطر، ما

الـدورة  املتعلقة باجلمهورية العربية السورية، اليت انتهت إليها        نتائج  ال إىلشري  ذ ي وإ  
      / شـباط  ٧ إىل   ٢الثانية عشرة ملؤمتر القمة اإلسالمي، املعقودة يف القاهرة يف الفتـرة مـن              

ـ ، حيث نددت منظمة التعاون اإلسالمي بقوة        ٢٠١٣فرباير   يف املـستمر   سفك الـدماء    ب
ية السورية، وأكدت املسؤولية األساسية حلكومة اجلمهورية العربية السورية         اجلمهورية العرب 

عن استمرار أعمال العنف وتدمري املمتلكات، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء تدهور الوضـع،              
من املدنيني العّزل، وارتكاب الـسلطات      اآلالف  أرواح  حصدت  وتفشي أعمال القتل اليت     

  قرى،السورية جملازر داخل املدن وال
اجتماعات جمموعة أصدقاء الشعب السوري، وال سـيما        إىل مجيع    اًأيضيشري  وإذ    

 والذي  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢االجتماع الوزاري الرابع الذي ُعقد يف مراكش يف         
اعترف فيه املشاركون باالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية باعتبـاره املمثـل             

  ي، الشرعي للشعب السور
 التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربية الـسورية واسـتقالهلا       وإذ يؤكد من جديد     

  ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ومببادئ ميثاق األمم املتحدة،
 إزاء استمرار تصاعد العنـف يف اجلمهوريـة العربيـة           الشديد وإذ يعرب عن قلقه     

ة االنتشار واملنهجية حلقوق اإلنـسان      اصة استمرار االنتهاكات اجلسيمة الواسع    خبالسورية، و 
واستمرار استخدام األسلحة الثقيلة والقصف اجلوي من جانب السلطات الـسورية ضـد             

  حبماية سكاهنا، حكومة اجلمهورية العربية السورية وعدم قيامالسكان السوريني، 
 أعلنته جلنة التحقيق من أن قضية مساءلة املسؤولني عن ارتكـاب          ما  إىل  يشري  وإذ    

جرائم دولية هي قضية تستحق أن تثار بطريقة أقوى بغية التـصدي لإلحـساس املتفـشي                
  باإلفالت من العقاب يف البلد،
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   إىل حماسبة مجيع املسؤولني عن االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة،على احلاجةيشدد وإذ   
ـ اعدد إزاء تزايد   البالغ  وإذ يعرب عن قلقه        ارين مـن  لالجئني واملشردين داخلياً الف

يف الوقت  عترف  العنف، وإذ ُيرحب جبهود بلدان اجلوار الستضافة الالجئني السوريني، وإذ ي          
 االقتصادية لوجود أعداد غفرية من الالجئني يف هذه البلـدان،           -ذاته بالعواقب االجتماعية    

  يرحب أيضاً باملسامهة القّيمة لبلدان أخرى يف مواجهة هذا التحدي اإلنساين، وإذ
إزاء زيادة تدهور الوضع اإلنساين واإلخفاق يف ضمان تقدمي         يعرب عن استيائه    وإذ    

  املساعدة اإلنسانية على حنو مأمون ويف الوقت املناسب إىل مجيع املناطق املتأثرة بالقتال،
، هـا لبلدان اجملاورة وإطالق النار في ل القوات املسلحة السورية     قصفبقوة  وإذ يدين     

وكـذلك يف   تلك البلدان   يف  املدنيني  يف صفوف    ووقوع إصابات    ما أدى إىل سقوط ضحايا    
تربز و للقانون الدويل شكل انتهاكاً تؤكد أن هذه احلوادث     يالالجئني السوريني، وإذ    صفوف  
 الـسالم   ويف أمن جرياهنـا     خطري يف من تأثري   ألزمة يف اجلمهورية العربية السورية      اما حتدثه   
  ، اإلقليمينيواالستقرار
ة حلقوق اإلنـسان    البيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السامي        إىليشري  وإذ    

اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، بيانات  أمام جملس حقوق اإلنسان وجملس األمن، و      
يف اجلمهورية العربيـة الـسورية،      قد ارتكبت   جرائم ضد اإلنسانية    بشأن احتمال أن تكون     

 إىل احملكمـة    الوضـع جمللس األمن على إحالة     املتكرر  امية  املفوضة الس  تشجيعيالحظ   وإذ
  الدولية، اجلنائية

اجلمهورية العربية السورية،   بشأن   بتقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة       ُيرّحب  -١  
  ؛)١(٢١/٢٦املقّدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 

مـع جلنـة     لعدم تعاون حكومة اجلمهورية العربية السورية        يأسف بشدة   -٢  
  التحقيق، وخباصة استمرار منع دخول أعضاء اللجنة إىل اجلمهورية العربية السورية؛

بغض النظر عن اجلهة اليت ترتكبها، وال سـيما           مجيع أعمال العنف،   ُيدين  -٣  
أعمال العنف املوجهة ضد املدنيني، مبا يف ذلك األعمال اإلرهابية وأعمال العنف الـيت قـد           

  ئفية؛تشعل التوترات الطا
مواصلة السلطات السورية وامليليـشيات املواليـة للحكومـة         بقوة  ُيدين    -٤  
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشكل جسيم ومنهجي وواسع النطاق، مثـل        اتانتهاك

االنتهاكات اليت تنطوي على قصف املناطق اآلهلة بالسكان بالقذائف التسيارية، واسـتخدام    
، القـضاء املدنيني، والقتل غري املشروع، واإلعدام خارج نطاق        األسلحة الثقيلة والقوة ضد     

املذابح، وحاالت االختفاء القسري، وشـن هجمـات        ال واالحتجاز التعسفيني، و   واالعتق
__________ 

)١( A/HRC/22/59. 
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منهجية وواسعة النطاق على السكان املدنيني، واستخدام التعذيب وغريه من ضروب سـوء             
فال، والقصف العشوائي للتجمعات املدنية املعاملة، والعنف اجلنسي ضد النساء والرجال واألط

وقذفها جّواً بالقنابل، وعمليات القتل اجلماعي، فضالً عن أي انتهاكات حلقـوق اإلنـسان    
ترتكبها مجاعات املعارضة املسلحة، ويالحظ يف الوقت نفسه أن جلنة التحقيق قد ذكرت يف              

اهضة للحكومة مل تبلـغ حجـم       تقريرها أن التجاوزات اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة املن       
  ومدى االنتهاكات اليت ارتكبتها القوات احلكومية وامليليشيات املوالية هلا؛

 مجيع املذابح اليت حتدث يف اجلمهورية العربية السورية،         يدين بأشد العبارات    -٥  
  ويشدد على ضرورة حماسبة املسؤولني عن ذلك؛

فراد األوشن على املرافق الطبية     ليت تُ املتعمدة واملتكررة ا  اهلجمات   بقوةيدين    -٦  
 فيهـا   استخدام املرافق املدنية الطبية، مبا    كما يدين    ، الطيب واملركبات الطبية   العاملني يف اجملال  

  املستشفيات، ألغراض عسكرية؛
 إىل أن تكون مجيع املرافق الطبية خالية من األسلحة، مبـا يف ذلـك               يدعو  -٧  

  ؛املنطبقلقانون الدويل امع يتفق مبا األسلحة الثقيلة، 
 مجيع األطراف على محاية األفراد العاملني يف اجملال الطـيب واملرافـق             حيث  -٨  

  متييزي؛ على أساس غريالرعاية الطبية ووسائل النقل الطبية، وعلى السماح بتقدمي 
 ضد العاملني يف جمـال    املوجهة   مجيع التهديدات وأعمال العنف      بقوةدين  ي  -٩  

  ؛األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا اإلنسانية واتتقدمي املساعد
 ما ُيرتكب يف اجلمهورية العربية السورية من انتهاكات         يالحظ بقلق شديد    -١٠  

وبروتوكوهلا االختيـاري املتعلـق بإشـراك        التفاقية حقوق الطفل     باملخالفةحلقوق الطفل،   
األطفال يف الرتاعات املسلحة، ومها صكان اجلمهورية العربية السورية طرف فيهما، ويدعو            

  على وجه االستعجال إىل الكف عن جتنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال؛
سيما   العنف اجلنسي الواسع النطاق املرتكب ضد النساء والرجال، وال         يدين  -١١  

  األطفال، ما يشكل اعتداء على الكرامة اإلنسانية، ويؤكد على ضرورة حماسبة اجلناة؛
إزاء التدمري املستمر للتراث الثقايف املتنوع للجمهورية       البالغ  يعرب عن قلقه      -١٢  

  العربية السورية؛
جلميع انتـهاكات حقـوق     فورياً    أن تضع حداً   السلطات السورية بيهيب    -١٣  

لهجمات اليت ُتشن على املدنيني وأن توفر احلماية للسكان وأن متتثـل بالكامـل              اإلنسان ول 
ميع األطراف أن تـضع حـداً جلميـع    جب ويهيباللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل املنطبق،     

  أشكال العنف؛
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ميع األطراف أن حتترم القانون الدويل املنطبق على حقوق النـساء           جبيهيب    -١٤  
، وأن تتخذ تدابري خاصة حلماية النساء والبنـات مـن            احتراماً كامالً  نوالبنات وعلى محايته  

العنف القائم على أساس نوع اجلنس، وال سيما االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء اجلنسي،        
  كما يدعو إىل إشراك املرأة على مستويات صنع القرار يف عمليات حلّ الرتاع وإحالل السالم؛

األشـخاص  مجيـع   اإلفراج الفوري عـن     ة على   السلطات السوري  حيث  -١٥  
نشر قائمـة   على  واملركز السوري لإلعالم وحرية التعبري،      ، مبن فيهم أعضاء     اًاحملتجزين تعسف 

 املنطبـق، القـانون الـدويل      معاالحتجاز  ضمان توافق ظروف    و ،جبميع مرافق االحتجاز  
  ؛زتجا االح مجيع مرافقإىلاملستقلني ملراقبني فوراً بوصول ا والسماح
 نداءه إىل السلطات السورية بأن تضطلع مبـسؤوليتها عـن محايـة             ُيكّرر  -١٦  

  السكان السوريني؛
دعمه ملهمة املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعـة         يؤكد من جديد      -١٧  

الدول العربية، األخضر اإلبراهيمي، ويعرب عن تأييده الكامل للجهود اليت يبذهلا مـن أجـل               
إىل دولة مدنية دميقراطيـة     السلمي   حل سياسي لألزمة السورية يؤدي إىل االنتقال         التوّصل إىل 

  املواطنة واحلريات واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان؛يف تعددية تنعم باملساواة 
 على احلاجة املاسة إىل متابعة تقرير جلنة التحقيق وإىل إجراء حتقيـق             يشدد  -١٨  

التجاوزات ومجيع انتهاكات القانون الدويل، املرتكبة      دويل شفاف ومستقل وفوري يف مجيع       
من جانب مجيع األطراف، بغية حماسبة املسؤولني عن ارتكاب االنتهاكات والتجـاوزات،             

  ؛جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حربتشكل فيها تلك اليت قد  مبا
 أفراد اجملتمع الدويل على ضمان عـدم إفـالت مـرتكيب هـذه              يشّجع  -١٩  

قاضاة من مل تقم مب أو التجاوزات من العقاب، مشّدداً على أن السلطات السورية           االنتهاكات
جرائم حرب أو جـرائم     تشكل  ُيّدعى ارتكاهبم لالنتهاكات أو التجاوزات اجلسيمة اليت قد         

  ؛ضد اإلنسانية
، علـى أسـاس     أنه ينبغي للشعب الـسوري أن حيـّدد       يؤكد من جديد      -٢٠  

نصوص عليه يف   للجميع وذات مصداقية، وضمن اإلطار امل     مشاورات واسعة النطاق وشاملة     
احلقيقة واملساءلة بشأن االنتـهاكات     والعدل واملصاحلة   بلوغ  آليات  القانون الدويل، عملية و   

فعالة للضحايا، بينما يؤكد يف الوقـت       النتصاف  السبل ا باإلضافة إىل توفري اجلرب و    اجلسيمة،  
  يف ظل الظروف املناسبة؛املختص ضاء اجلنائي الدويل نفسه على أمهية عمليات اإلحالة إىل الق

 على دعمه القوي لتطلعات الشعب الـسوري إىل جمتمـع سـلمي             ُيشّدد  -٢١  
              دميقراطي تعددي، ال جمال فيه للطائفية أو للتمييز على أساس العـرق أو الـدين أو اللغـة                 

ن واحلريات األساسية ومراعاهتـا     أو أي أساس آخر، ويقوم على تعزيز احترام حقوق اإلنسا         
  على حنو شامل؛
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 على مسؤولية مجيع الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان واجملتمع   يؤكد  -٢٢  
  الوضع الرهيب يف اجلمهورية العربية السورية؛إدراك الدويل ككلّ عن 

 ني لدعم الوضع املؤمتر الدويل للماحن   املسبوقة اليت حققها      بالنتائج غري  يرحب  -٢٣  
، وحيـث الـدول     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠، املعقود يف الكويت يف      اإلنساين يف سوريا  

واملنظمات املاحنة على أن تقدم على وجه السرعة التربعات املعلنة بغية تلبيـة االحتياجـات               
  املاسة للشعب السوري؛

كينها  اجملتمع الدويل على تقدمي دعم مايل عاجل إىل البلدان املضيفة لتم حيث  -٢٤  
من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتنامية لالجئني السوريني مع التأكيد يف الوقت نفسه علـى              

  مبدأ تقاسم األعباء؛
 مجيع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما مفوضية األمـم            حيث  -٢٥  

لى تقـدمي   املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وغريها من املنظمات الدولية والدول املاحنة، ع          
  املزيد من الدعم العاجل إىل الالجئني السوريني وإىل البلدان املضيفة هلم؛

 مجيع املاحنني على أن يقدموا بشكل عاجل دعماً ماليـاً إىل مكتـب              حيث  -٢٦  
يف النـداء   على النحو املطلـوب     تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإىل املنظمات اإلنسانية الدولية،        

هورية العربية السورية، حىت يتسىن هلذه اجلهات تنفيذ خطة االستجابة          اإلنساين املتعلق باجلم  
  اإلنسانية داخل البلد بشكل أكثر فعالية؛

  نداءه إىل السلطات السورية بأن تتيح للمنظمات اإلنسانية        من جديد  يكرر  -٢٧  
ة إىل مجيع مناطق اجلمهورية العربية الـسوري      عوائق  بدون  إمكانية الوصول الفوري والكامل     

من أجل السماح هلا بتقدمي اإلغاثة واملساعدة اإلنسانية، ويدعو مجيع األطراف إىل احتـرام              
  سالمة العاملني يف اجملال اإلنساين وموظفي األمم املتحدة؛

 بشأن اجلمهوريـة العربيـة      جلنة التحقيق الدولية املستقلة    متديد والية    ُيقّرر  -٢٨  
انتهاكات للتحقيق يف مجيع     ١٧/١-ن يف قراره دإ   ، اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسا     السورية

 يف اجلمهوريـة    ٢٠١١ مـارس /منذ آذار  وقوعها   ىاليت يدع لقانون الدويل حلقوق اإلنسان     ا
هذه تصل إىل حد     للوقوف على احلقائق والظروف اليت قد         مبا فيها املذابح،   العربية السورية، 

 لضمان املسؤولني عنها هوية  تحديد   ب مكن،حيثما أ والقيام،    املرتكبة اجلرائميف   و ،االنتهاكات
، اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنـسانية     ها االنتهاكات    مرتكيب هذه االنتهاكات، مبا في     مساءلة

ويطلب إىل اللجنة أن تواصل عملها وأن تقدم تقريراً خطياً عن حالة حقـوق اإلنـسان يف                 
اجمللس الثالثة والعـشرين    رات  دو يف    جيري اجلمهورية العربية السورية يف إطار حوار تفاعلي      

  ؛ واخلامسة والعشرينوالرابعة والعشرين
لالنتـهاكات اجلـسيمة    مسحها   إىل جلنة التحقيق مواصلة حتديث       يطلب  -٢٩  

، مبا يف ذلك تقدير أرقـام الـضحايا،         ٢٠١١مارس  /حلقوق اإلنسان اليت حدثت منذ آذار     
  دورياً؛ونشره 
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ن، إىل جلنة   املوظفووارد الالزمة، مبا يف ذلك      املتقدمي   إىل األمني العام     يطلب  -٣٠  
بواليتها يف ضوء التدهور املتزايد حلالة حقوق اإلنسان        الكامل  التحقيق لتمكينها من النهوض     
  يف اجلمهورية العربية السورية؛

إىل السلطات السورية بأن تتعاون كلياً مع جلنة التحقيق،      املتكرر  نداءه  يعيد    -٣١  
إىل مجيع أحنـاء اجلمهوريـة      دون قيد   كامل  الوالفوري  مكانية الوصول   مبا يف ذلك منحها إ    

  العربية السورية؛
شفوية إىل مجيع اهليئـات     وحتديثاهتا ال  جلنة التحقيق    تقارير إحالة مجيع    ُيقّرر  -٣٢  

  ذات الصلة يف األمم املتحدة وإىل األمني العام الختاذ اإلجراءات املناسبة؛
  . هذه املسألة قيد نظره أن ُيبقيُيقّرر أيضاً  -٣٣  

  ٤٩اجللسة 
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٢

 أعـضاء عـن     ٥ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٤١بتصويت مسجل بأغلبية    اعتمد  [
  :التصويت وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  :املؤيدون
إثيوبيا، األرجنتني، إسبانيا، إستونيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا،         

وال، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو،           أنغ
بولندا، بريو، تايلند، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهوريـة كوريـا،           
مجهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سرياليون، شيلي، غـابون، غواتيمـاال،          

ينيا، ليبيـا، ماليزيـا،     قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ك      
  ملديف، موريتانيا، النمسا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  :املعارضون
  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 

  :املمتنعون عن التصويت
  .]إكوادور، أوغندا، الفلبني كازاخستان، اهلند

        


