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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال١البند 
  املسائل التنظيمية واإلجرائية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/١    
إلنسان يف اجلمهورية العربية الـسورية وأعمـال        تدهور حالة حقوق ا   

  القتل اليت وقعت مؤخراً يف القصري
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبيثاق األمم املتحدة، إذ يسترشد  
 مناقشة عاجلة لبحث تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربيـة            وقد عقد   

  خلاضعة حالياً حلصار النظام السوري، السورية، وأعمال القتل اليت وقعت مؤخراً يف القصري، ا
/  كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٧٦ إىل قرارات اجلمعيـة العامـة        وإذ يشري   
 ٣ باء املـؤرخ     ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ املؤّرخ   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمرب

 ٦٧/٢٦٢، و ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٧/١٨٣، و ٢٠١٢أغسطس  /آب
 ٢٩ املـؤرخ    ١٦/١-، وقرارات جملس حقـوق اإلنـسان دإ       ٢٠١٣يو  ما/ أيار ١٥املؤرخ  
 ٢ املؤرخ   ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢ املؤرخ   ١٧/١-، ودإ ٢٠١١أبريل  /نيسان

 ١٩/٢٢، و٢٠١٢مــارس / آذار١ املــؤرخ ١٩/١، و٢٠١١ ديــسمرب/ كــانون األول
__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة                   *  
  .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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 ٢٨ؤرخ   امل ٢١/٢٦، و ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦ املؤرخ   ٢٠/٢٢، و ٢٠١٢ مارس/  آذار ٢٣ املؤرخ
ــول ــبتمرب /أيل ــؤرخ ٢٢/٢٤، و٢٠١٢س ــارس / آذار٢٢ امل ــس ٢٠١٣م ــراري جمل ، وق
 ٢١املـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٤ املؤرخ   )٢٠١٢(٢٠٤٢ األمن
  ،٢٠١٢أبريل /نيسان

إىل البيان الصحفي الذي أصدرته مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق           وإذ يشري     
، والذي أعربت فيه عن اجلزع إزاء التقارير اليت تـشري إىل            ٢٠١٣مايو  / أيار ١٠ اإلنسان يف 

وجود تعزيزات عسكرية كبرية حول بلدة القصري الواقعة غريب سورية، وذكرت فيـه أهنـا               
  ختشى وقوع مزيد من الفظائع ونزوح مزيد من السكان املدنيني احملليني،

ة الـسورية واسـتقالهلا    التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربي    وإذ يؤكد من جديد     
  ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ومببادئ امليثاق، 

ترتكبه الـسلطات    وما مجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين  يدين بشدة   -١  
السورية وامليليشيات التابعة للحكومة من انتهاكات جسيمة واسعة النطاق ومنهجية حلقوق           

كات اليت تشمل استخدام النظام للقذائف التسيارية       اإلنسان واحلريات األساسية، مثل االنتها    
يف ذلـك ضـد       مبا وغريها من األسلحة الثقيلة ضد املدنيني يف اجلمهورية العربية السورية،         

  القصري؛ أهايل
 مجيع أعمال العنف يف اجلمهورية العربية السورية، بصرف النظر عن           يدين  -٢  

يف ذلك األعمـال      مبا ل أشكال العنف،  مصدرها، ويهيب جبميع األطراف أن تنهي فوراً ك       
الترهيب اليت قد تثري التوترات الطائفية، ويـدين أيـضاً مجيـع              أو اإلرهابية وأعمال العنف  

انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، ويهيب جبميع األطراف أن تفي بدقة بالتزاماهتا مبوجب       
  ون الدويل حلقوق اإلنسان؛ يف ذلك القانون الدويل اإلنساين والقان  مباالقانون الدويل،

 بالسلطات السورية أن تفي مبسؤوليتها عن محاية السكان السوريني          يهيب  -٣  
  وأن تضع حداً فورياً جلميع اهلجمات اليت تشّن على املدنيني يف القصري؛

ؤولني عن جمزرة القصري، ويشدِّد     احلاجة إىل ضمان مساءلة املس    يشدد على     -٤  
أيضاً على ضرورة حماسبة مجيع املسؤولني عن االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنـساين             
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية؛ ويؤكد من جديد أنه ينبغـي          

ق هبا ضمن اإلطـار    أن حيدد الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وجامعة وموثو         
الذي ينص عليه القانون الدويل، عملية وآليات بلوغ العدالة واملصاحلة واحلقيقة واملساءلة عن             
االنتهاكات اجلسيمة، ووسائل اجلرب وسبل االنتصاف الفعالة للضحايا، مع تشديده على أمهية    

  اً؛ اإلحالة إىل آلية العدالة اجلنائية الدولية املناسبة حسبما يكون مالئم
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تدخُّل املقاتلني األجانب الذين حياربون باسم النظـام الـسوري يف           يدين    -٥  
تؤدِّي إليه مشاركتهم من تفاقم التدهور يف حالة حقـوق            ملا القصري، وُيعرب عن قلقه البالغ    

  حيدث تأثرياً سلبياً خطرياً يف املنطقة؛  مااإلنسان واحلالة اإلنسانية،
السماح بوصول األمم املتحـدة والوكـاالت        السلطات السورية ب   يطالب  -٦  

اإلنسانية حبرية ودون قيد إىل مجيع املدنيني املتأثِّرين بالعنف، وخباصة يف القصري، جبميع السبل            
يف ذلك إعطاء إذن للعمليات اإلنسانية عرب احلدود كأولوية عاجلة؛ وحيث مجيـع               مبا الفعالة

  ق ووسائل النقل الطبية بصفتها هذه؛األطراف على محاية املوظفني الطبيني واملراف
  إىل جلنة التحقيق أن جتري على وجه السرعة حتقيقاً شامالً، مستقالً           يطلب  -٧  

قيود، يف األحداث اليت وقعت يف القصري، ويطلب إىل اللجنة أيضاً أن تـدرج نتـائج                 وبال
  التحقيق يف تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة والعشرين؛

 واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأن حالة حقوق        إبقاء املسألة قيد نظره   يقرِّر    -٨  
  .يف اجلمهورية العربية السوريةاإلنسان 

  ٨اجللسة 
  ٢٠١٣مايو / أيار٢٩

 أعضاء عـن    ٨ صوتاً مقابل صوت واحد، مع امتناع        ٣٦اعُتِمَد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :ؤيدونامل

األرجنتني، إسبانيا، إستونيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحـدة، آيرلنـدا،          
، بولندا، بـريو،    فاسو بوركيناإيطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بوتسوانا،      

تايلند، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة          
، غابون، غواتيماال، قطـر،     مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سرياليون، شيلي    

، كوستاريكا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيـا،        ديفوار كوت
  ، اليابانمسا، الواليات املتحدة األمريكيةالن
  :املعارضون

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  :املمتنعون عن التصويت

  .]ونغو، اهلندإثيوبيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوغندا، الفلبني، الك

        


