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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٦/٢٣  
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 بسيادة اجلمهورية العربية السورية واستقالهلا      أيضاً  وإذ يؤكد من جديد       

  ووحدهتا وسالمة أراضيها،
التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان وقتل املـدنيني عـشوائياً وتعمـد            وإذ يدين     

يشكل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين، ويدين أعمال العنف اليت قد تـؤجج      استهدافهم، ما 
  ئفي،التوتر الطا
 إزاء االستنتاجات اليت خلـصت إليهـا جلنـة التحقيـق            وإذ يعرب عن قلقه العميق      
  /  يف كانون الثاين  " قيصر"املستقلة وكذلك إزاء االدعاءات الواردة يف األدلة اليت قدمها           الدولية
 بشأن تعذيب وإعدام األشخاص الذين حيتجزهم النظـام الـسوري احلـايل،             ٢٠١٤يناير  
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ضرورة مجع تلك االدعاءات واألدلة املماثلة وفحـصها وإتاحتـها جلهـود            يشدد على    وإذ
  املساءلة يف املستقبل،

   عدم تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقيق،بشدة وإذ يدين  
املشترك لألمم املتحدة وجامعة الـدول      جلهود املمثل اخلاص     عن تقديره وإذ يعرب     
  صل إىل حل سياسي حىت اآلن، البالغ لعدم التوأسفه، ويعرب عن العربية

، ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٢، املؤرخ   )٢٠١٤(٢١٣٩ بقرار جملس األمن     وإذ يرحب   
 الشديد إزاء عدم تنفيذه، ويشري إىل مطالبته بإيصال املساعدات اإلنـسانية            قلقهويعرب عن   

على حنو سريع وآمن ومن دون عوائق، وبضرورة إهناء اإلفالت من العقاب على انتـهاكات     
  قانون الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان،ال

بيانات مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان واملكلفـني            إىلوإذ يشري     
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بشأن احتمال أن تكون جـرائم              

يالحظ تشجيع   عربية السورية، وإذ  ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارُتكبت يف اجلمهورية ال        
  املفوضة السامية املتكرر جمللس األمن على إحالة احلالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية،

جبهود هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وجهـود           وإذ يرحب     
  ،اجملتمع املدين السوري من أجل إجياد حل سلمي شامل وطويل األمد للرتاع

جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهوريـة العربيـة         بتقارير  يرحب    -١  
السورية، ويشري إىل أمهية عمل اللجنة واملعلومات اليت مجعتها لـدعم جهـود املـساءلة يف                

  سيما املعلومات املتعلقة باألفراد الذين ُيدعى انتهاكهم للقانون الدويل؛ املستقبل، وال
إجراءات تـشمل   مع جلنة التحقيق، ب   التام  تعاون  البات السورية    السلط يطالب  -٢  

  ؛ إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السوريةعوائقدون من  الفوري والكامل السماح هلا بالوصول
 مجيع أطراف الرتاع على منع انتهاكات القانون الـدويل اإلنـساين            حيث  -٣  

  وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان؛
من أن آالف احملتجزين، السوريني وغري السوريني،      ن القلق الشديد    يعرب ع   -٤  

لقوا حتفهم يف السجون احلكومية من جراء اجلـوع والتعـذيب، ويـدين             يكونون قد   رمبا  
  املسؤولني عن تلك األعمال املرّوعة؛

 السوريني على   وغري مجيع حاالت االختفاء القسري للسوريني       يدين بشدة   -٥  
 ويهيب بالنظام السوري أن حيقق يف مجيع تلك احلاالت، ويديُن أيـضاً             يد النظام السوري،  

  مجيع حوادث االختطاف اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة؛
 جلوء السلطات السورية إىل جتويع املدنيني كأسلوب من         يدين بشدة أيضاً    -٦  

  أساليب القتال، ويدين كذلك فرض احلصار على املدنيني؛
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يع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد الـصحفيني        مج يدين بشدة كذلك    -٧  
والناشطني اإلعالميني من أي جهة، ويسلّم بدور الصحفيني يف توثيق االحتجاجات وانتهاكات            

  وجتاوزات حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية؛
سيما   مجيع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد املدنيني، وال       يدين بشدة   -٨  

  نساء واألطفال، ويطالب مجيع األطراف باالمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛ال
كل اجلماعات يف اجلمهورية العربية السورية باإلحجام عن أعمال         يطالب    -٩  

  يف ذلك العنف اجلنسي والتعذيب؛ االنتقام والعنف، مبا
 الطبيـة  افقللمر العسكري بوقف االستخدام  األطراف مجيع يطالب أيضاً   -١٠  
 بالسكان، املأهولة املناطق يف إقامة مواقع عسكرية وجتنب املدنية، املرافق من وغريها واملدارس
  مدنية؛ أهداف ضد املوجهة اهلجمات شن عن والكف

 بإطالق سراح مجيع األشخاص احملتجزين تعسفاً، مبن فيهم         يطالب كذلك   -١١  
مة جبميع مرافق االحتجـاز، وأن تـضمن        األطفال، ويهيب بالسلطات السورية أن تنشر قائ      

لقانون الدويل الساري، وأن تسمح فـوراً بوصـول مـراقبني           ا ظروف االحتجاز مع     توافق
  مستقلني إىل مرافق االحتجاز كافة؛

 استمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية والواسعة النطـاق حلقـوق          يدين  -١٢  
  اليت ترتكبها السلطات السورية وامليليشياتاإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين 

سـيما   يف ذلك االنتهاكات اليت تشمل القصف اجلوي للمناطق املدنيـة، وال            هلا، مبا  املوالية
االستخدام العشوائي للرباميل املتفجرة والقذائف التسيارية وغاز الكلور والقنابل العنقوديـة،           

  جرائم ضد اإلنسانية؛ ب أواألفعال اليت قد تشكل جرائم حرغري ذلك من و
يدين بشدة استخدام األسلحة الكيميائية ومجيع أساليب احلرب العـشوائية يف             -١٣  

اجلمهورية العربية السورية، األمر الذي حيظره القانون الدويل، ويشكل جرمية خطرية ولـه تـأثري    
يـك برنـامج    مدمر على املدنيني، ويهيب بالسلطات السورية، يف هذا الصدد، أن تسرع بتفك           

 تفكيكاً كـامالً وهنائيـاً وفقـاً         فيها أسلحتها الكيميائية، الذي ال تزال توجد عدة عناصر هامة        
اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتـدمري            

) ٢٠١٣(٢١١٨ووفقاً لألطر الزمنية والشروط احملددة يف قرار جملـس األمـن             تلك األسلحة، 
  ، ومقررات اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧املؤرخ 

إزاء االدعاءات األخرية بـشأن اسـتخدام املـواد         يعرب عن بالغ القلق       -١٤  
الكيميائية السامة يف اجلمهورية العربية السورية، ويدعم جلنة تقصي احلقائق التابعة ملنظمـة             

حة الكيميائية يف التحقيق يف هذه االدعاءات، ويدين بشدة اهلجوم الـذي ُشـن              حظر األسل 
دون قيود   وصول هذه البعثة وصوالً آمناً ومن        مؤخراً ضد مفتشي املنظمة، ويطالب بضمان     

  إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السورية؛
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 السلطات السورية باالضطالع مبـسؤوليتها يف محايـة الـسكان           يطالب  -١٥  
  السوريني؛
 بتقارير جلنة التحقيق اليت تشري فيها إىل مجلة أمور منها حجـم             حييط علماً   -١٦  

ونوع اجلرائم املرتكبة، وتستنتج فيها أن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قـد ارُتكبـت          
  عربية السورية؛زالت ُترتكب يف إقليم اجلمهورية ال وما

 أنشئت للمساعدة يف وضع      قد  بأن احملكمة اجلنائية الدولية    حييط علماً أيضاً    -١٧  
تعجز عن التحقيق بصدق     حد لإلفالت من العقاب على تلك اجلرائم عندما تعزف الدول أو          

  مالحقة مرتكبيها؛ يف تلك اجلرائم أو
تهاكات القـانون    على ضرورة ضمان حماسبة مجيع املسؤولني عن ان        يشدد  -١٨  

انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، من خالل آليات العدالة اجلنائيـة           الدويل اإلنساين أو  
الدولية املالئمة، العادلة واملستقلة، ويؤكد ضرورة اختاذ خطوات عملية يف سـبيل              أو احمللية

ـ              ة الدوليـة يف    حتقيق هذا اهلدف، ويشري إىل الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه احملكمة اجلنائي
  الصدد؛ هذا

أنه ينبغي أن حيدد الشعب السوري، يف سياق حوار شامل          يؤكد من جديد      -١٩  
للجميع وذي مصداقية، العملية واآلليات الكفيلة بتحقيق العدالة واملصاحلة وكشف احلقيقـة         

ض واملساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة للقانون الدويل، فضالً عن تعـوي           
  الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة هلم؛

إزاء انتشار التطرف واجلماعات املتطرفة، ويـدين       يعرب عن القلق الشديد       -٢٠  
بشدة مجيع جتاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنـساين يف اجلمهوريـة             

  العربية السورية؛
يهيـب جبميـع     مجيع أعمال العنف، بصرف النظر عن مصدرها، و        يدين  -٢١  

يف ذلك األعمال اإلرهابية وأعمال العنـف        األطراف أن تنهي فوراً كل أشكال العنف، مبا       
الترهيب اليت قد تؤجج التوترات الطائفية، وأن متتثل امتثاالً صارماً اللتزاماهتـا مبوجـب               أو

  يف ذلك القانون الدويل اإلنساين؛ القانون الدويل، مبا
العنف ضد األشخاص بسبب انتمـائهم الـديين         مجيع أعمال    يدين بشدة   -٢٢  

  ، ويهيب بكل األطراف أن حتترم القانون الدويل احتراماً تاماً؛اإلثين أو
تنجح حىت اآلن يف إجياد حل       ألن اجلهود الدولية مل    البالغ   أسفهيعرب عن     -٢٣  

  ضت تلك اجلهود؛ األطراف اليت قّو تلكسياسي لألزمة السورية، ويدين
 التزامه باجلهود الدولية املبذولة إلجياد حل سياسي لألزمة         جديديؤكد من     -٢٤  

السورية يليب التطلعات املشروعة للشعب السوري إىل دولة مدنية دميقراطية وتعددية، يتمتـع     
ويشدد على ، اإلثينفيها املواطنون كافة باملساواة بغض النظر عن نوع اجلنس والدين واألصل 
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، يف غمرة هذه األزمة، قوَّض      ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣لرئاسية يف   أن قرار إجراء االنتخابات ا    
بيان جنيف الذي يدعو إىل إنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بصالحيات تنفيذية كاملة يتفـق               

  ؛عليها اجلميع، من أجل حتقيق تسوية سلمية
البلدان اليت هلا تأثري على األطراف السورية على اختـاذ مجيـع            تلك   حيث  -٢٥  

بري لتشجيع أطراف الرتاع على التفاوض البّناء على أساس النداء الصادر يف بيان جنيف              التدا
  لتشكيل هيئة حكم انتقالية؛

 باجملتمع الدويل أن يدعم قيادة املرأة ومشاركتها الكاملة يف احملادثات           يهيب  -٢٦  
ين  تـشر  ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥السياسية، على النحو املتوخى يف قراري جملس األمن         

، ويرحب  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٨املؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١٢٢ و ٢٠٠٠أكتوبر  /األول
بعمل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبعمـل شـركائها يف هـذا                

  الصدد؛
تعمُّد حرمان املدنيني، أياً كان مصدره، من املـساعدة اإلنـسانية،           يدين    -٢٧  

 وقطع املياه وخدمات الصرف الصحي عن املنـاطق         ،ساعدة الطبية  من امل  حرماهنمسيما   وال
املدنية، وهي أمور زادت سوءاً يف اآلونة األخرية، ويشري بوجـه خـاص إىل املـسؤوليات                
  الرئيسية حلكومة اجلمهورية العربية السورية يف هذا الصدد، ويأسف لتدهور احلالة اإلنسانية؛

نف اليت تستهدف العـاملني يف اجملـال         مجيع أعمال الع   يدين بشدة كذلك    -٢٨  
اإلنساين، ويطالب السلطات السورية بالسماح فوراً للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة     
وشركائها التنفيذيني بإيصال املساعدات اإلنسانية على حنو سريع وآمن ومن دون عوائـق،             

راف الرتاع بأال تقف عائقـاً      يف ذلك عرب خطوط الرتاع وعرب احلدود، ويطالب سائر أط          مبا
   عرب أقصر الطرق؛ إليها، من أجل ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجنيذلكأمام 

إزاء تزايد عدد الالجئني واملشردين داخلياً الفارين من        بالغ القلق   يعرب عن     -٢٩  
 الوقت ذاتـه  العنف، وُيرحب جبهود بلدان اجلوار الستضافة الالجئني السوريني، ويعترف يف   

  ؛ االقتصادية لوجود أعداد غفرية من الالجئني يف هذه البلدان-بالعواقب االجتماعية 
 دعم مايل   تقدمييف ذلك مجيع اجلهات املاحنة، على         اجملتمع الدويل، مبا   حيث  -٣٠  

عاجل لتمكني البلدان املضيفة من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة لالجئني الـسوريني،            
  شدد على مبدأ تقاسم األعباء؛وي
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أعضاء اجملتمع الدويل االستجابة لنداء املـساعدة اإلنـسانية         جبميع  يهيب    -٣١  
  لسوريا على وجه السرعة، والوفاء بالتعهدات السابقة؛

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  -٣٢  

  ٣٩اجللسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

عـن   أعـضاء    ٩امتنـاع   و،   أصوات ٥مقابل   صوتاً   ٣٢عُتمد بتصويت ُمسجَّل بأغلبية     ا[
  : كانت نتيجة التصويت كما يليو. التصويت
  :املؤيدون  

األرجنتني، إستونيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أملانيـا، إندونيـسيا،         
 أيرلندا، إيطاليا، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بريو، اجلبل األسـود،          

 مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سـابقاً،      اجلمهورية التشيكية،   
رومانيا، سرياليون، شيلي، غابون، فرنسا، كوت ديفوار، كوسـتاريكا،          
الكويت، املغرب، املكسيك، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكـة         
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الواليـات املتحـدة          

  ية، الياباناألمريك
   :املعارضون  
  ، كوبا) البوليفارية-مجهورية (االحتاد الروسي، اجلزائر، الصني،  فرتويال،     
  : عن التصويتاملمتنعون  
إثيوبيا، باكستان، جنوب أفريقيا، الفلبني، فييت نام، كازاخستان، الكونغـو،              

  .]ناميبيا، اهلند
        


