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  جملس حقوق اإلنسان
  ة والعشرونلثالدورة الثا

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/٢٦  
تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، وضـرورة          

  منح جلنة التحقيق إمكانية الوصول الفوري
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
/  حزيـران  ١٨ املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١إىل قراري جملس حقوق اإلنسان      إذ يشري   و  

  ،٢٠٠٧ يونيه
ن وجملس حقوق اإلنسان مجيع قرارات اجلمعية العامة وجملس األم     إىل أيضاًيشري  وإذ    

  الوضع يف اجلمهورية العربية السورية،ذات الصلة بشأن 
ذات جبميع قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي         حييط علماً   وإذ    

  يف اجلمهورية العربية السورية، الصلة بشأن احلالة 

__________ 

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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 ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨قشة العاجلة اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان يف          إىل املنا  وإذ يشري   
بشأن تدهور حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية، وأعمال القتل اليت وقعت             

  مؤخراً يف القصري،
 التزامه الشديد بسيادة اجلمهورية العربية السورية واسـتقالهلا         يؤكد من جديد  وإذ    

  اضيها،ووحدهتا وسالمة أر
اجتماعات جمموعة أصـدقاء الـشعب الـسوري، وال سـيما        إىل مجيع   يشري  وإذ    

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

  الشرعي للشعب السوري، 
ملهمة املمثل اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول  دعمه  وإذ يؤكد من جديد     

يرحب باجلهود الدولية املبذولة لتنظيم مؤمتر دويل يهـدف       إذ   و العربية، األخضر اإلبراهيمي،  
إىل إجياد حل سياسي لألزمة السورية يليب التطلعات املشروعة للشعب الـسوري إىل دولـة               

ة وتعددية، يتمتع فيها املواطنون كافة باملساواة بغض النظر عن نوع اجلـنس             مدنية ودميقراطي 
والدين واألصل العرقي، ويطالب يف هذا الشأن مجيع األطراف السورية بالعمل مع املمثـل              

التعجيل بتنفيذ اخلطة االنتقالية املنصوص عليها يف البيان اخلتـامي          اخلاص املشترك من أجل     
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ل من أجل سوريا يف الصادر عن جمموعة العم

البيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            إىليشري  وإذ    
أمام جملس حقوق اإلنسان وجملس األمن، وأدلت هبا اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق               

مهوريـة العربيـة    اإلنسان، بشأن احتمال أن تكون جرائم ضد اإلنسانية قد ارتكبت يف اجل           
السورية، وإذ يالحظ تشجيع املفوضة السامية املتكرر جمللس األمن على إحالـة الوضـع إىل         

  الدولية، احملكمة اجلنائية
 بتقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة عن اجلمهورية العربية السورية،          ُيرّحب  -١  

  ؛)١(٢٠١٣مارس /ذار آ٢٢ املؤرخ ٢٢/٢٤املقّدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 
 عدم تعاون حكومة اجلمهورية العربية السورية مع جلنـة التحقيـق،            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  

درة اللجنة على االضطالع بواليتها، ويشدد يف هذا الـصدد        العربية السورية ال يزال يعوق ق     
  على ضرورة مجع األدلة مباشرة من مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية؛

__________ 

)١( A/HRC/23/58. 
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بأن تتعاون كلياً مع جلنة التحقيق، مبا يف ذلـك           السلطات السورية    يطالب  -٤  
، هورية العربية السورية  منحها إمكانية الوصول الفوري والكامل دون قيد إىل مجيع أحناء اجلم          

  ؛والرد سريعاً على مراسالهتا وطلباهتا
/  حزيـران  ٥ بالبيان الصادر عن ائتالف املعارضـة الـسورية يف           يرحب  -٥  

املناطق الـيت تـسيطر عليهـا       التعاون مع جلنة التحقيق، مبا يف ذلك يف          بشأن   ٢٠١٣ يونيه
  ؛االضطالع بواليتهايف التحقيق جلنة مساعدة املعارضة، ويدعو املعارضة إىل 

 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            
  تتقيد على حنو صارم بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين؛

 مجيع أطراف الرتاع على االمتناع عن أي أعمال قد تساهم يف تـصاعد              حيث  -٧  
  نسان أو القانون الدويل اإلنساين؛انتهاكات حقوق اإل

 املوالية للحكومـة    الشبيحةشيات  مواصلة السلطات السورية وميلي   بشدة  ُيدين    -٨  
انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشكل جسيم ومنهجي وواسـع النطـاق، ومجيـع              

لقـانون  لانتهاكات القانون الدويل اإلنساين، فضالً عن أي جتاوزات حلقوق اإلنسان وانتهاكات            
ة التحقيق قد ذكـرت يف     جلنالدويل اإلنساين ترتكبها مجاعات املعارضة املسلحة، مع مالحظة أن          

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

ورية،  مجيع املذابح اليت حتدث يف اجلمهورية العربية الس        يدين بأشد العبارات    -٩  
  ويشدد على ضرورة حماسبة املسؤولني عنها؛

تدخل مجيع املقاتلني األجانب يف اجلمهورية العربية الـسورية،         بشدة  يدين    -١٠  
ن البالغ أل حزب اهللا، ويعرب عن قلقه      مؤخراً  مبن فيهم أولئك الذين حياربون باسم النظام، و       

، ما يترتب عليه    احلالة اإلنسانية  حقوق اإلنسان و   حالةالتدهور يف   اشتراكهم يزيد من تفاقم     
  تأثري خطري يف املنطقة؛

 على احلاجة املاسة إىل متابعة تقرير جلنة التحقيق وإىل إجراء حتقيـق             يشدد  -١١  
 يف مجيع التجاوزات ومجيع انتهاكات القانون الدويل املرتكبة         شفاف، فوري و  ،دويل مستقل 

ن ارتكاب االنتهاكات والتجـاوزات،     من جانب مجيع األطراف، بغية حماسبة املسؤولني ع       
  ؛جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حربتشكل فيها تلك اليت قد  مبا

 جبميع األطراف أن حتترم بالكامل القانون الدويل الـساري علـى            يهيب  -١٢  
 وأن تتخذ تدابري خاصة حلماية النساء والفتيات مـن          نحقوق النساء والفتيات وعلى محايته    

ف القائم على نوع اجلنس، وخباصة االغتصاب وغريه من أشكال اإليذاء اجلنسي، ويدعو             العن
  أيضاً إىل إشراك املرأة على مستويات اختاذ القرار يف حل الرتاع ويف عمليات السالم؛
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 ارتكاب انتهاكات حلقوق الطفل يف اجلمهورية العربية        يالحظ بقلق شديد    -١٣  
شـراك  وبروتوكوهلا االختياري املتعلق بإ   فاقية حقوق الطفل    السورية، ما يشكل انتهاكاً الت    

األطفال يف الرتاعات املسلحة اللذين دخلت اجلمهورية العربية السورية طرفاً فيهما، ويـدعو         
  على وجه االستعجال إىل االمتناع عن جتنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية؛

ن عـدم إفـالت مـرتكيب هـذه      اجملتمع الدويل على ضما   أعضاء   يشّجع  -١٤  
َمـن  مل تالحـق  االنتهاكات أو التجاوزات من العقاب، ويشدد على أن السلطات السورية         

جرائم حرب أو جـرائم     تشكل  اليت قد   اخلطرية  ُيّدعى ارتكاهبم لالنتهاكات أو التجاوزات      
  ؛ضد اإلنسانية

اورات أن حيّدد الشعب السوري، على أساس مشأنه ينبغي يؤكد من جديد   -١٥  
واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مصداقية، وضمن اإلطار املنصوص عليـه يف القـانون          

احلقيقة واملساءلة بـشأن    كشف  الدويل، العملية واآلليات الكفيلة بتحقيق العدل واملصاحلة و       
فعالة للضحايا، بينما يؤكد يف     النتصاف  االسبل  التعويضات و االنتهاكات اجلسيمة، وكذلك    

سه على أمهية عمليات اإلحالة إىل آلية العدالة اجلنائية الدوليـة املناسـبة يف ظـل                الوقت نف 
  الظروف املناسبة؛

   السوريني؛ السلطات السورية مبسؤوليتها يف محاية السكانتضطلعبأن  يطالب  -١٦  
الستمرار تدهور احلالة اإلنسانية وعدم كفالـة تقـدمي         عرب عن استيائه    ي  -١٧  

  ؛القتالاملتأثرة ب يف حينها وعلى حنو آمن يف مجيع املناطق املساعدة اإلنسانية
 إزاء تزايد عدد الالجئني واملشردين داخلياً الفارين من         يعرب عن قلقه البالغ     -١٨  

العنف، وُيرحب جبهود بلدان اجلوار الستضافة الالجئني السوريني، ويعترف يف الوقت ذاتـه     
  ؛أعداد غفرية من الالجئني يف هذه البلدان االقتصادية لوجود -بالعواقب االجتماعية 

املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان      اجلمعية العامة إىل    بطلب   حييط علماً   -١٩  
 يف   عن احلالة العصيبة اليت يعيشها املشردون داخليـاً         خطياً  أن يقدم تقريراً   للمشردين داخلياً 

أن يقدم ذلك التقرير إىل اجمللـس يف        ويدعو املقرر اخلاص إىل      ،)٢(اجلمهورية العربية السورية  
  دورته الرابعة والعشرين؛

 اجملتمع الدويل على تقدمي دعم مايل عاجل إىل البلدان املضيفة لتمكينها  حيث  -٢٠  
 مع التأكيد يف الوقت نفسه علـى  ،من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتنامية لالجئني السوريني   

  مبدأ تقاسم األعباء؛
وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما مفوضية األمـم           مجيع   حيث  -٢١  

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

__________ 

 .٢١، الفقرة ٦٧/٢٦٢قرار اجلمعية العامة  )٢(
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 دعماً ماليـاً إىل مكتـب        مجيع املاحنني على أن يقدموا بشكل عاجل       حيث  -٢٢  
تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإىل املنظمات اإلنسانية الدولية، على النحو املطلـوب يف النـداء              
اإلنساين املتعلق باجلمهورية العربية السورية، حىت يتسىن هلذه اجلهات تنفيذ خطة االستجابة            

  اإلنسانية داخل البلد بشكل أكثر فعالية؛
 باملساعدة الدولية املقدمة منذ انعقاد مؤمتر املاحنني يف         قديرحييط علماً مع الت     -٢٣  

، ويالحظ حجم النداء اإلنساين اإلقليمي الـذي        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٣٠الكويت يف   
، ويدعو مجيع أعضاء اجملتمع الـدويل إىل        ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧أطلق من أجل سوريا يف      

   بالتعهدات السابقة؛االستجابة للنداء على وجه السرعة والوفاء
 السلطات السورية بتيسري وصول املنظمات اإلنسانية إىل مجيع من هم           طالبي  -٢٤  

حباجة إىل املساعدة بأكثر السبل فعالية، مبا يشمل اإلذن بالقيام بعمليات إنسانية عرب احلـدود،               
ى تيسري إيصال   شجع مجيع األطراف يف اجلمهورية العربية السورية عل       يباعتبارها أولوية ملحة، و   

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

، املرافق ووسائل النقل الطبيـة    األفراد العاملني يف اجملال الطيب و     محاية  و،  وموظفي األمم املتحدة  
  ، والسماح أيضاً بتقدمي الرعاية الطبية دون متييز؛للقانون الدويل الساريوفقاً 

  .أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظرهُيقّرر   -٢٥  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

 أعـضاء عـن     ٩ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣٧اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. يتالتصو

  :املؤيدون
األرجنتني، إسبانيا، إستونيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيـسيا،         
أيرلندا، إيطاليا، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولنـدا، بـريو،           

 لدوفا،تايلند، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مو        
رومانيا، سويسرا، سرياليون، شيلي، غواتيماال، قطر، كـوت ديفـوار،           
كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيـا،         

  النمسا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
  :املعارضون

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  :املمتنعون عن التصويت

  ].كوادور، أنغوال، أوغندا، باكستان، غابون، الفلبني، كازاخستان، اهلندإثيوبيا، إ
        


