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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٥/٢٣  
استمرار التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان واحلالـة اإلنـسانية يف           

  اجلمهورية العربية السورية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مبيثاق األمم املتحدة،يسترشد إذ   
مجيع القرارات السابقة جمللس حقوق اإلنسان بشأن اجلمهورية        من جديد   وإذ يؤكد     

  العربية السورية،
التزامه القوي بـسيادة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية          أيضاً  من جديد   وإذ يؤكد     

  واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
قتل املـدنيني عـشوائياً وتعمـد       التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان و     وإذ يدين     

 ويدين أعمال العنف اليت قد تـؤجج  يشكل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين،    مااستهدافهم،  
  الطائفي،التوتر 

  املستقلة، السورية مع جلنة التحقيق الدوليةالسلطات  عدم تعاون أيضاً وإذ يدين  
  ،املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربيةجبهود املمثل اخلاص وإذ يرحب   
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الدول ملهمة املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة دعمه من جديد   وإذ يؤكد     
هود الدولية املبذولة إلجياد حل سياسي لألزمة السورية يليب التطلعات    وإذ يرحب باجل   ،العربية

املشروعة للشعب السوري إىل دولة مدنية ودميقراطية وتعددية، يتمتع فيها املواطنون كافـة             
  باملساواة بغض النظر عن نوع اجلنس والدين واألصل العرقي،

، ٢٠١٤فرباير  /اط شب ٢٢، املؤرخ   )٢٠١٤(٢١٣٩ بقرار جملس األمن     وإذ يرحب   
ويشدد على أمهية تنفيذه، وحييط علماً مبطالبته بإيصال املساعدات اإلنسانية على حنو سـريع          
وآمن ومن دون عوائق، وبضرورة إهناء اإلفالت من العقاب على انتهاكات القانون الـدويل              

  اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان،
 واملكلفـني   املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان      مفوضة األمم    بيانات إىلوإذ يشري     

 بشأن احتمال أن تكون جـرائم       بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان       
كبت يف اجلمهورية العربية السورية، وإذ يالحظ تشجيع        قد ارتُ وجرائم حرب   ضد اإلنسانية   

  الدولية، احملكمة اجلنائيةإىل احلالة املفوضة السامية املتكرر جمللس األمن على إحالة 
  ؛)١(اجلمهورية العربية السوريةب املعنيةجلنة التحقيق بتقرير يرحب   -١  
 متديد والية جلنة التحقيق إىل غاية الدورة الثامنة والعـشرين جمللـس             يقرر  -٢  

حقوق اإلنسان، ويطلب إىل اللجنة أن تقدم تقريراً كتابياً عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف     
حوار تفاعلي ُيجرى يف دوريت اجمللس الـسابعة والعـشرين          أثناء  العربية السورية   اجلمهورية  

حوار تفاعلي ُيجـرى يف الـدورة       أثناء  والثامنة والعشرين، وتقدم حتديثاً شفوياً إىل اجمللس        
  السادسة والعشرين؛

إجراءات تـشمل   مع جلنة التحقيق، ب   التعاون التام   ب السلطات السورية    يطالب  -٣  
  ؛ إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السوريةعوائقدون من  الفوري والكامل ا بالوصولالسماح هل
عن أعمـال   أن حتجم   كل اجلماعات يف اجلمهورية العربية السورية       بيهيب    -٤  

، وحيث مجيع أطراف الرتاع على منع        والتعذيب يف ذلك العنف اجلنسي    االنتقام والعنف، مبا  
  إلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان؛انتهاكات القانون الدويل ا

واسعة النطاق حلقوق ال استمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية وبشدة يدين  -٥  
طات السورية وامليليشيات السلاليت ترتكبها اإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين  

وي للمناطق املدنيـة، وال سـيما       القصف اجل تشمل  مبا يف ذلك االنتهاكات اليت       هلا،   التابعة
االستخدام العشوائي للرباميل املتفجرة والقذائف التسيارية والقنابل العنقودية، واألفعال 

  األخرى اليت قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية؛

__________ 
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إزاء انتشار التطرف واجلماعات املتطرفة، ويدين بشدة       الشديد  قلق  اليعرب عن     -٦  
  قوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف اجلمهورية العربية السورية؛مجيع جتاوزات ح

 مجيع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد األطفال، وحيـث         يدين بشدة   -٧  
  مجيع األطراف على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

 واملدارس الطبية للمرافق العسكري االستخدامبوقف   األطراف مجيع يطالب  - ٨  
 بالـسكان،  املأهولـة  املنـاطق  يف إقامة مواقع عسكرية   وجتنب املدنية، املنشآت من وغريها
  مدنية؛ أهداف ضد املوجهة اهلجمات شن عن والكف

 مجيع أعمال العنف ضد األشخاص املنتمني إىل مجاعات دينيـة           يدين بشدة   -٩  
  لدويل احتراماً تاماً؛القانون اأن حتترم كل األطراف ويهيب بأو عرقية، 
أن آالف  موثوق هبا تـشري إىل      إزاء ورود تقارير    الشديد  قلق  اليعرب عن     -١٠  

احملتجزين، السوريني وغري السوريني، رمبا لقوا حتفهم يف السجون احلكومية من جراء اجلوع             
والتعذيب، ويدين املسؤولني عن تلك االنتهاكات، ويطالب بإطالق سراح مجيع األشخاص           

نشر قائمة جبميع مرافق    أن ت السلطات السورية   ويهيب ب تجزين تعسفاً، مبن فيهم األطفال،      احمل
فـوراً  وأن تسمح   امتثال أوضاع االحتجاز للقانون الدويل الساري،       وأن تضمن   االحتجاز،  

  بوصول مراقبني مستقلني إىل مرافق االحتجاز كافة؛
 على ضرورة ضمان حماسبة مجيع املسؤولني عن انتهاكات القـانون           يشدد  -١١  

  الدويل اإلنساين أو انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان؛
أنه ينبغي أن حيدد الشعب السوري، يف سياق حوار شامل          من جديد   يؤكد    -١٢  

يقـة  للجميع وذي مصداقية، العملية واآلليات الكفيلة بتحقيق العدالة واملصاحلة وكشف احلق       
واملساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة للقانون الدويل، فضالً عن تعـويض            
الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة هلم، مع مراعاة أمهية اإلحالة إىل آلية العدالـة اجلنائيـة                

  الدولية املناسبة يف ظل الظروف املناسبة؛
  ليتها يف محاية السكان السوريني؛ السلطات السورية باالضطالع مبسؤويطالب  -١٣  
 استخدام األسلحة الكيميائية ومجيع أساليب احلرب العـشوائية         يدين بشدة   -١٤  

ـ يف اجلمهورية العربية السورية، الذي حيظره القانون الدويل، ويشكل جرمية خطرية وله       ريأثت
كيك برنـامج  بتفأن تسرع السلطات السورية، يف هذا الصدد،   ويهيب ب مدمر على املدنيني،    

أسلحتها الكيميائية تفكيكاً كامالً وهنائياً وإزالة هذه األسلحة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية            
وفقـاً  حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة           

 ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧املؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١١٨ددة عمالً بقرار جملس األمن      الزمنية احمل لألطر  
  ومقررات اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛
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 عن دعمه للجهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحـدة            يعرب  -١٥  
وجامعة الدول العربية من أجل إجياد حل سياسي متفاوض عليه لألزمة الـسورية، وحيـث               

ة على اختاذ مجيع التدابري لتشجيع هذه األطـراف         البلدان اليت هلا تأثري على األطراف السوري      
  على التفاوض البّناء وعلى أساس النداء الصادر يف بيان جنيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية؛

 على أن تشارك املرأة مشاركة كاملة يف احملادثات السياسية، على النحو            يشجع  -١٦  
 ٢٠٠٠أكتـوبر   /ين األول  تـشر  ٣١املـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ملتوخى يف قراري جملس األمن      ا
، ويرحب بعمل هيئـة األمـم       ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٨املؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١٢٢و

  املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف هذا الصدد؛
 تعمُّد حرمان املدنيني، أياً كان مصدره، من املساعدة اإلنسانية،          يدين بشدة   -١٧  

مة اجلمهورية العربية الـسورية يف هـذا الـصدد،          مشرياً بوجه خاص إىل مسؤوليات حكو     
  ؛ةاإلنسانياحلالة ويأسف لتدهور 

 جلوء السلطات السورية إىل جتويع املدنيني كأسلوب من         يدين بشدة أيضاً    -١٨  
  أساليب القتال، ويدين كذلك فرض احلصار على املدنيني؛

 اجملـال    مجيع أعمال العنف اليت تـستهدف العـاملني يف         يدين بشدة كذلك    -١٩  
اإلنساين، ويطالب السلطات السورية بالسماح فوراً للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمـم املتحـدة           
وشركائها التنفيذيني بإيصال املساعدات اإلنسانية على حنو سريع وآمن ودون عوائق، مبا يف ذلك              

أمـام هـذا    عرب خطوط الرتاع وعرب احلدود، ويطالب مجيع األطراف األخرى بأال تقف عائقاً             
  اإلجراء، من أجل ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني من خالل أقصر الطرق؛

 بنتائج املؤمتر الدويل اإلنساين الثاين إلعالن التربعات مـن أجـل            يرحب  -٢٠  
، واالجتماع الرابع للفريق الرفيع ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٥سوريا، املعقود يف الكويت يف 

 ،٢٠١٤مارس  / آذار ٣ملعين بالتحديات اإلنسانية يف سوريا، املعقود يف جنيف يف          املستوى ا 
  ويرحب كذلك باجلهود اليت تبذهلا البلدان اجملاورة الستضافة الالجئني السوريني؛

 اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مجيع اجلهات املاحنة، على توفري دعم مايل             حيث  -٢١  
تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة لالجئني الـسوريني،       عاجل لتمكني البلدان املضيفة من      
  مشدداً على مبدأ تقاسم األعباء؛

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  -٢٢  
  ٥٥اجللسة 

  ٢٠١٤ مارس/ آذار٢٨
 عضواً عـن    ١١ صوتاً مقابل أربعة أصوات وامتناع       ٣٢اعُتمد بتصويت ُمسّجل، بأغلبية     [

  :ما يليوكانت نتيجة التصويت ك. التصويت
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  :املؤيدون
أيرلنـدا،  اإلمارات العربية املتحدة، إندونيـسيا،      األرجنتني، إستونيا، أملانيا،    

إيطاليا، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بـريو، اجلبـل األسـود،            
اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً،        

كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،     ،  فرنساغابون،  ،  رومانيا، سرياليون، شيلي  
اململكـة  اململكة العربية الـسعودية،     املغرب، املكسيك، ملديف،    الكويت،  

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الواليـات املتحـدة           
  األمريكية، اليابان

  :املعارضون
  ، كوبا)ةالبوليفاري - مجهورية(الصني، فرتويال ، االحتاد الروسي
  :املمتنعون عن التصويت

نام، كازاخـستان،    جنوب أفريقيا، الفلبني، فييت   ، اجلزائر،   باكستانإثيوبيا،  
  .]، اهلندناميبياكينيا، الكونغو، 

        


