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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٢٦  
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
/                 كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٧٦ بقـرارات اجلمعيـة العامـة        ُيذكرإذ    
 ٣باء املؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ ألف املؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١١ديسمرب  

/  نيـسان  ٢٩ املـؤرخ    ١٦/١-قوق اإلنسان دإ  ، وبقرارات جملس ح   ٢٠١٢أغسطس  /آب
 ٢ املـؤرخ    ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٣ املـؤرخ    ١٧/١-، ودإ ٢٠١١ أبريل
 ١٩/٢٢، و ٢٠١٢مـارس   / آذار ١ املـؤرخ    ١٩/١-، ودإ ٢٠١١ ديـسمرب /األول كانون

 ٢٠/٢٢ و ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١ املؤرخ   ١٩/١-، ودإ ٢٠١٢ مارس/ آذار ٢٣املـؤرخ  
/  نيـسان  ١٤املـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٤٢جملس األمن     وبقراري ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٦املؤرخ  
  ، ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١املؤرخ ) ٢٠١٢(٢٠٤٣ و٢٠١٢أبريل 

 / حزيران ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١بقراري جملس حقوق اإلنسان     أيضاً   ُيذكّروإذ    
  ،٢٠٠٧ يونيه

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين                 *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،. 
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 اجلمهورية   جبميع قرارات جامعة الدول العربية املتعلقة بالوضع يف        وإذ ُيذكّر كذلك    
، الذي أعربت فيـه  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥ املؤرخ ٧٥٢٣العربية السورية، وخاصة قرارها     

جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة الستمرار العنف والقتل واجلـرائم الـشنيعة الـيت               
ا فيها ارتكبتها السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة هلا، واستخدام األسلحة الثقيلة مب

الدبابات واملدفعية والطائرات احلربية يف قصفها لألحياء والقرى املأهولة بالسكان، فضالً عن            
حاالت اإلعدام التعسفية وحاالت االختفاء القسري، يف انتهاك صارخ حلقـوق اإلنـسان             
واحلريات األساسية، ودعت حكومة اجلمهورية العربية السورية إىل أن تضع حـداً بـشكل          

  مل جلميع أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري،فوري وكا
الذي أصدرته منظمة التعاون اإلسالمي يف      ) إ. ق (EX-٢/٤ بالقرار رقم    وإذ ُيذكّر   

 بشأن الوضع يف اجلمهورية العربية السورية والذي دعـت فيـه            ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥
أهنا أن تسمح ببناء دولة     املنظمة إىل التنفيذ الفوري للخطة االنتقالية ووضع آلية سلمية من ش          

سورية جديدة تقوم على التعددية وعلى نظام دميقراطي حيقق املساواة على أساس القـانون              
  واملواطَنة واحلريات األساسية،

 التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربية الـسورية واسـتقالهلا       وإذ يؤكد من جديد     
   املتحدة،ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية ومببادئ ميثاق األمم

 حيال تصاعد العنف يف اجلمهورية العربية السورية وتنامي         وإذ ُيعرب عن بالغ قلقه      
عدد الالجئني واملشردين داخلياً الفارين من العنف، وإذ ُيرحب جبهود بلدان اجلوار الستضافة 

  الالجئني السوريني،
بعوث اخلاص   حيال الفشل يف تنفيذ خطة النقاط الست للم        وإذ ُيعرب عن بالغ قلقه      

بتعيني األخضر اإلبراهيمي ممثالً خاصـاً مـشتركاً        وإذ ُيرحب   املشترك السابق كويف عنان،     
  جديداً لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية بشأن األزمة السورية،

 بالبيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام            وإذ ُيذكّر   
جرائم ضد اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية، وإذ        حتمال ارتكاب   بشأن ا جملس األمن   

  الدولية، تشجيعها املتكرر جمللس األمن على إحالة املوقف إىل احملكمة اجلنائيةيالحظ 
 بتقرير جلنة التحقيق الدولية املـستقلة عـن اجلمهوريـة العربيـة             ُيرحب  -١  
   وبالتوصيات الواردة فيه؛١٩/٢٢ اإلنسان ، املقّدم عمالً بقرار جملس حقوق)١(السورية

   لعدم تعاون حكومة اجلمهورية العربية السورية مع جلنة التحقيق؛يأسف  -٢  
 مجيع أعمال العنف مبا يف ذلك األعمال اإلرهابية بغض النظـر عـن            ُيدين  -٣  

  اجلهة اليت ترتكبها؛
__________ 

)١( A/HRC/21/50. 
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واليـة   مواصلة السلطات السورية وميليـشيات الـشبيحة امل        ُيدين بشدة   -٤  
للحكومة انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بشكل خطري منهجي واسع النطاق، من        
قبيل استخدام األسلحة الثقيلة والقوة ضد املدنيني، واملذابح وعمليات اإلعـدام التعـسفي،             
وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وقتل املتظاهرين واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               

ادهم، واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري، واحليلولة دون احلصول        والصحفيني واضطه 
على العالج الطيب، والتعذيب والعنف اجلنسي، وسوء معاملة األشخاص، مبن فيهم األطفال،            

  وأي انتهاكات حلقوق اإلنسان ترتكبها مجاعات املعارضة املسلحة؛
ولة بالقرب من محـص،      املذحبة اليت شهدهتا قرية احل     يدين بأشد العبارات    -٥  

حيث تبّين للجنة التحقيق أن قوات حكومة اجلمهورية العربية السورية وأفـراد الـشبيحة              
  ارتكبت جرائم شائنة وشنيعة، ويؤكد ضرورة حماسبة املسؤولني عن ذلك؛

   كل األطراف أن تضع حداً جلميع أشكال العنف؛ناشدي  -٦  
اً كامالً القانون الدويل املنطبـق       كل األطراف أن حتترم احترام      أيضاً ناشدي  -٧  

على حقوق النساء والفتيات ومحايتهن، وأن تتخذ تدابري خاصة حتمي النساء والفتيات مـن              
العنف القائم على أساس نوع اجلنس وال سيما االغتصاب واألشكال األخرى من اإليـذاء              

 حـلّ الـرتاع     اجلنسي، كما يدعو إىل إشراك املرأة على مستويات صنع القرار يف عمليات           
  وإقرار السلم؛

حيث السلطات السورية على القيام فوراً بإخالء سبيل مجيع احملتجزين بصورة             -٨  
تعسفية ونشر قائمة جبميع مرافق االحتجاز، وضمان توافق الظروف السائدة يف تلك املرافق مع              

  از فوراً؛القانون الدويل املنطبق، ومتكني مجيع املراقبني من دخول مجيع مرافق االحتج
السلطات السورية أن تضطلع مبسؤوليتها يف محاية السكان        مناشدته   ُيكّرر  -٩  
  السوريني؛
متابعة تقرير جلنة التحقيق وإجراء حتقيق دويل شـفاف         على ضرورة   شدد  ي  -١٠  

ومستقل وفوري يف انتهاكات القانون الدويل بغية حماسبة املسؤولني عن وقوع االنتـهاكات             
يف ذلك االنتهاكات اليت قد ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وإىل جرائم حرب، ويـشجع                مبا

أفراد اجملتمع الدويل على احلرص على عدم إفالت من يرتكب مثل هذه االنتـهاكات مـن                
قاضاة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة    ختلفت عن م  العقاب، مشّدداً على أن السلطات السورية       

 إىل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، ويالحظ، يف هذا الصدد،            املزعومني، ّمما قد يرقى   
على أمهية التوصية الصادرة عن جلنة مع التشديد احتمال انطباق العدالة الدولية يف هذا اجملال، 

التحقيق بأن حيّدد الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميـع             
صوص عليه يف القانون الدويل، العملية واآلليات الكفيلـة         وذات مصداقية، وضمن اإلطار املن    

بتحقيق املصاحلة وتقصي احلقيقة واملساءلة بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة، وكـذلك              
  توفري التعويضات وسبل االنتصاف الفعالة للضحايا؛
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شعب السوري إىل جمتمع سلمي دميقراطـي       ال لتطلعات    على دعمه  ُيشّدد  -١١  
ن فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو أي أسـاس                تعددي، ال مكا  

  آخر، ويقوم على تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا على حنو شامل؛
 على مسؤولية مجيع الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان واجملتمع   يؤكد  -١٢  

   بالوضع الرهيب السائد يف اجلمهورية العربية السورية؛الدويل ككلّ فيما يتعلق باالهتمام
 اجملتمع الدويل على تقدمي دعم مايل عاجل للبلدان املضيفة لتمكينها من            حيث  -١٣  

  تلبية االحتياجات اإلنسانية املتنامية لالجئني السوريني مع التوكيد على مبدأ تقاسم األعباء؛
يما مفوضية األمم املتحدة السامية      كل وكاالت األمم املتحدة، وال س      حيث  -١٤  

لشؤون الالجئني، وغريها من املاحنني، على تقدمي املزيد من الدعم العاجـل إىل الالجـئني               
  السوريني وإىل البلدان اليت تستضيفهم؛

 كل املاحنني على تقدمي دعم مايل عاجل إىل مفوضية األمم املتحـدة             حيث  -١٥  
ق الشؤون اإلنسانية، وإىل املنظمات اإلنسانية الدولية،       السامية لشؤون الالجئني من أجل تنسي     

كما طلب ذلك يف النداء اإلنساين اخلاص باجلمهورية العربية السورية، حىت يتسىن هلا تطبيق              
  خطة االستجابة اإلنسانية بشكل أكثر فعالية داخل البلد؛

نسانية  نداءه إىل السلطات السورية بأن تتيح للمنظمات اإل        يؤكد من جديد    -١٦  
إمكانية الوصول الفوري والكامل بدون عوائق إىل مجيع مناطق اجلمهورية العربية الـسورية             
من أجل السماح هلا بتقدمي اإلغاثة واملساعدة اإلنسانية، ويدعو مجيع األطراف إىل احتـرام              

  سالمة العاملني يف اجملال اإلنساين وموظفي األمم املتحدة؛
ة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهوريـة العربيـة          متديد والية جلن   ُيقّرر  -١٧  

، ويطلـب إىل اللجنـة أن       ١٧/١-السورية، اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ        
تواصل عملها وأن تقدم تقريراً خطياً عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية              

  العشرين؛الثانية وة اجمللس يف إطار حوار تفاعلي يف دور
 إىل جلنة التحقيق االستمرار يف عملية املسح اليت تقوم هبا لالنتهاكات      يطلب  -١٨  

، مبا يف ذلـك تقـدير أرقـام        ٢٠١١مارس  /اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حدثت منذ آذار      
  الضحايا، وأن تنشر نتائجها دورياً؛

ريـة العربيـة    تزايد عدد املذابح اليت حتدث يف اجلمهويدين بأشد العبارات    -١٩  
  السورية، ويطلب إىل جلنة التحقيق أن ُتجري عمليات حترٍّ بشأن كل املذابح؛

 إىل األمني العام تقدمي موارد إضافية، مبا يف ذلك الزيـادة يف عـدد               يطلب  -٢٠  
العاملني، إىل جلنة التحقيق لتمكينها من النهوض بواليتها يف ضوء تفاقم تدهور حالة حقوق              

  ورية العربية السورية؛اإلنسان يف اجلمه
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السلطات السورية أن تتعاون على النحو الكامل       مناشدته   يؤكد من جديد    -٢١  
مع جلنة التحقيق، مبا يف ذلك متكينها فوراً من الدخول بشكل كامل وبدون قيود إىل مجيـع                 

  أحناء اجلمهورية العربية السورية؛
ارير وإفادات شفوية إىل مجيع      إحالة كُلّ ما تقدمه جلنة التحقيق من تق        ُيقّرر  -٢٢  

  هيئات األمم املتحدة املعنية وإىل األمني العام الختاذ اإلجراءات املناسبة؛
  . أن ُيبقي املسألة قيد نظرهُيقّرر  -٢٣  

٣٨اجللسة   

٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨  
.  أعـضاء عـن التـصويت   ٣ وامتناع ٣ صوتاً مقابل  ٤١اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [

  :لتصويت كالتايلوكانت نتيجة ا
  :املؤيدون  

األردن، إسبانيا، إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا،        
بنغالديش، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تايلند، اجلمهوريـة          
التشيكية، مجهورية مولدوفا، جيبويت، رومانيا، السنغال، سويسرا، شـيلي،         

غيزستان، الكامريون، كوستاريكا، الكونغو، الكويـت،      غواتيماال، قطر، قري  
ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكة العربيـة الـسعودية، موريتانيـا،          ليبيا،  

  موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية
  :املعارضون  
  االحتاد الروسي، الصني، كوبا    
  :املمتنعون عن التصويت  
  ]أوغندا، الفلبني، اهلند    

        
  


