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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية الثامنة عشرة

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

  ١٨/١-دإ    
   العربية السوريةحالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق          إذ يؤكد من جديد     

اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، مبا فيها العهـد الـدويل اخلـاص               
 اإلنسان واحلريـات    باحلقوق املدنية والسياسية، ويؤكد أن مجيع الدول ُملَزمة بتعزيز حقوق         

  األساسية ومحايتها،
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ بقراري اجلمعية العامـة      وإذ ُيذكّر   

 ٥/٢ و ٥/١، وبقراري جملس حقوق اإلنسان      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ٦٥/٢٨١و
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخني 
       / نيـسان  ٢٩ املـؤرخ    ١٦/١- بقراري جملس حقوق اإلنـسان دإ      وإذ ُيذكّر أيضاً    

 ومبشروع القرار الذي اعتمدتـه      ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢ املؤرخ   ١٧/١- ودإ ٢٠١١أبريل  
  ،)١(٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ الثالثة للجمعية العامة يف اللجنة

__________ 
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 عن استيائه إزاء رفض حكومة اجلمهورية العربية السورية تنفيذ قـراري            وإذ ُيعرب   
 تنفيذاً كامالً واستمرارها يف عدم التعاون مـع     ١٧/١- ودإ ١٦/١-جملس حقوق اإلنسان دإ   

  جلنة التحقيق املستقلة، وخباصة استمرار عدم السماح للجنة بدخول البلد،
 إزاء مجيع االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت تواصـل          وإذ يساوره بالغ القلق     

كات احلقوق املدنيـة والـسياسية،      السلطات السورية ارتكاهبا حبق شعبها، مبا يف ذلك انتها        
  واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 على أمهية ضمان املساءلة واحلاجة إىل وضع حد لإلفالت من           وإذ ُيشّدد من جديد     
العقاب وإىل حماسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اليت قـد              

  تشكّل جرائم ضد اإلنسانية، 
 مببادرات جامعة الدول العربية وجهودها وتدابريها الرامية إىل معاجلـة           وإذ يرحب   

مجيع جوانب احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، وباخلطوات اليت اختذهتا اجلامعة لكفالـة             
، مبا يف ذلك اخلطوات الراميـة إىل  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين ٢تنفيذ خطة عملها املؤرخة     

  نتهاكات حقوق اإلنسان ومجيع أعمال العنف،وقف مجيع ا
 من استمرار عدم التزام السلطات السورية بالتنفيـذ الكامـل           وإذ ُيعرب عن القلق     

  والفوري خلطة عمل جامعة الدول العربية، 
   / تـشرين األول  ١٦ ببيان األمني العام جلامعة الدول العربيـة املـؤرخ           وإذ ُيرحب   
 بالقرارات اليت اختذهتا اجلامعة خبصوص احلالة يف اجلمهورية        ، وإذ يرحب أيضاً   ٢٠١١أكتوبر  

  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ و٢٤ و١٦ و١٢ و٢العربية السورية يف 
 أنه ينبغي جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن متتنـع يف             وإذ يؤكد من جديد     

 سالمة أراضـي أي دولـة أو        عالقاهتا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد        
  االستقالل السياسي ألي دولة أو على أي حنو آخر مناٍف ملقاصد األمم املتحدة، 

مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان       )٢(بتقرير جلنة التحقيق املنشأة   يرحب    -١  
 وبالتوصيات الواردة فيه، وُيعرب عن قلقه البالغ إزاء النتائج اليت خلصت إليهـا              ١٧/١-دإ

 واليت تفيد بارتكاب السلطات السورية وأفراد القوات العسكرية واألمنية انتـهاكات            اللجنة
جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان يف أماكن خمتلفة من اجلمهورية العربيـة الـسورية منـذ               

  ، وهي انتهاكات ميكن أن تشكّل جرائم ضد اإلنسانية؛٢٠١١مارس /آذار

__________ 

)٢( A/HRC/S-17/2/Add.1. 
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  : ما يلييدين بشدة  -٢  
لطات السورية يف ارتكاب انتهاكات منهجية وجسيمة وواسعة  استمرار الس   )أ(  

النطاق حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، كحاالت اإلعدام التعسفي واإلفراط يف استخدام 
القوة وقتل احملتجني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني واضـطهادهم، وحـاالت     

  وء املعاملة اليت تشمل أطفاالً؛االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وس
اهلجمات اليت تستهدف املدنيني يف املدن والقرى مبختلف أرجـاء البلـد              )ب(  

وتكرر هذه اهلجمات، ومستويات القوة املفرطة اليت تلجأ إليها وحدات القـوات املـسلحة       
هنا السورية وخمتلف قوات األمن بشكل مستمر والطابع املنسق هلذه اهلجمات، فضالً عن كو            

  ُتنفَّذ بناًء على أوامر صادرة من السلطات مبا فيها كبار ضباط اجليش؛ 
انتهاكات حقوق األطفال اليت ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع            )ج(  

واليت تشمل قتل األطفال يف أثناء املظاهرات وانتشار ممارسة االحتجاز التعسفي والتعـذيب             
  وسوء املعاملة؛

ي الذي يتعرض له املدنيون، وخباصة احملتجـزون واألطفـال          العنف اجلنس   )د(  
  الذكور، على يد القوات املسلحة وقوات األمن السورية؛

إعاقة املساعدة الطبية ومنع وصوهلا إىل املصابني واملرضى، وأعمال املدامهة            )ه(  
  ؛واملضايقة اليت تستهدف اجلرحى من احملتجني يف كل من املستشفيات العامة واخلاصة

حكومة اجلمهورية العربية السورية على الوفاء مبسؤوليتها فيما يتعلق         حيث    -٣  
حبماية شعبها والوقف الفوري جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان، ووضع حد للهجمات اليت            
تستهدف املدنيني، واالمتثال الكامل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،            

  ي جلميع أشكال العنف يف البلد؛ويدعو إىل اإلهناء الفور
  : حكومة اجلمهورية العربية السورية على أن تقوم دون تأخري مبا يليحيث أيضاً   -٤  
اإلفراج الفوري عن مجيع سجناء الرأي واألشخاص احملتجـزين تعـسفاً             )أ(  

  والسماح للمراقبني الدوليني املستقلني بالوصول إىل مجيع أماكن االحتجاز؛
يقات عاجلة ومستقلة ونزيهة وفقاً للمعايري الدولية لوضـع حـد           بدء حتق   )ب(  

  لإلفالت من العقاب وضمان املساءلة وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛
فصل مجيع أفراد القوات العسكرية واألمنية الـذين ُيـدعى تـورطهم يف               )ج(  

  ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان؛
ختفاء وذلك بالسماح ألقرباء املخـتفني      إنشاء آلية للتحقيق يف حاالت اال       )د(  

  باإلبالغ عن تفاصيل حاالهتم، وضمان إجراء التحقيقات املناسبة؛
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ضمان احلصول على الرعاية الطبية بال عائق ودون متييز أو رقابة، وعـدم               )ه(  
  التدّخل يف املستشفيات لتوقيف احملتجني اجلرحى أو اختطافهم؛

سائط اإلعالم املستقلة والدولية بالعمل يف اجلمهوريـة العربيـة          السماح لو   )و(  
السورية دون قيود أو مضايقة أو ختويف بال مربر؛ والسماح بالنفاذ إىل شـبكة اإلنترنـت                

  واالتصاالت ورفع الرقابة املفروضة على عمل املراسلني؛
امية احترام املدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان عدم ارتكاب أعمال انتق            )ز(  

  ضد املتعاونني مع جلنة التحقيق؛
ضمان وصول مجيع اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين يف الوقت املناسـب              )ح(  

  أمان ودون عائق، وضمان املرور اآلمن لإلمدادات اإلنسانية والطبية إىل داخل البلد؛بو
  ؛تيسري العودة الطوعية لالجئني السوريني واملشردين داخلياً  )ط(  
 إزاء تفشي اإلفالت الشامل مـن العقـاب علـى          الشديد  عن قلقه  عربُي  -٥  

  انتهاكات حقوق اإلنسان وتكريسه يف التشريعات اليت متنح املسؤولني احلكوميني احلصانة؛
   السلطات السورية على احترام اإلرادة الشعبية وتطلعات ومطالب شعبها؛حيث  -٦  
ات فورية لـضمان سـالمة       السلطات السورية على اختاذ خطو     حيث أيضاً   -٧  

  الرعايا األجانب يف اجلمهورية العربية السورية، وخباصة الدبلوماسيون، ومحاية ممتلكاهتم؛
 هيئات األمم املتحدة الرئيسية بالنظر على وجه السرعة يف تقرير جلنة     يوصي  -٨  

  التحقيق واختاذ اإلجراءات املالئمة؛
مع مفوضية األمم املتحدة السامية     السلطات السورية التعاون الكامل     يناشد    -٩  

  حلقوق اإلنسان بوسائل منها إقامة وجود ميداين يف اجلمهورية العربية السورية؛
إنشاء والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة           ُيقرر    -١٠  

اجلمهوريـة  العربية السورية مبجرد انتهاء والية جلنة التحقيق، لرصد حالة حقوق اإلنسان يف       
العربية السورية، ورصد تنفيذ التوصيات املوجهة من جلنة التحقيق إىل سلطات اجلمهوريـة             
العربية السورية وقرارات جملس حقوق اإلنسان املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة             

  خلاص؛العربية السورية، ويناشد حكومة اجلمهورية العربية السورية التعاون الكامل مع املقرر ا
إىل املقرر اخلاص أن ُيقدِّم إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة           يطلب    -١١  

يف غضون اثين عشر شهراً تقريراً عن إنشاء الوالية وأن يقوم يف الفترة االنتقاليـة بعـرض                 
   من جدول األعمال؛٤املستجدات شفوياً على اجمللس يف إطار البند 

  يد املقرر اخلاص باملوارد الالزمة ألداء الوالية؛إىل األمني العام تزويطلب   -١٢  
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 على اجلهود اليت بذلتها جامعة الدول العربية والتدابري الـيت اختـذهتا             ُيثين  -١٣  
ويساندها ويدعو السلطات السورية إىل تنفيذ خطة عمل اجلامعة برمتها دون مزيـد مـن               

 بروتوكول متعلق ببعثة مراقيب     التأخري، وحيث اجلمهورية العربية السورية على توقيع مشروع       
  اجلامعة إىل اجلمهورية العربية السورية؛

وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية املعنية، وخباصة يف إطـار    يدعو    -١٤  
  :خطة عمل جامعة الدول العربية، إىل ما يلي

ء دعم اجلهود الرامية إىل محاية سكان اجلمهورية العربية الـسورية واإلهنـا       )أ(  
  الفوري لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛

مساعدة اجلمهورية العربية السورية يف تعزيز استقالل جهازها القـضائي            )ب(  
  وإصالح قطاعها األمين عن طريق التعاون اإلمنائي الثنائي واملتعدد األطراف؛

عية،  املعنيني من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة املواضي         يشجع  -١٥  
كالً يف نطاق واليته، على مواصلة إيالء اهتمام خاص حلالة حقوق اإلنسان يف اجلمهوريـة               
العربية السورية، وحيث اجلمهورية العربية السورية على التعاون مع هؤالء املكلفني بالواليات، 

  بوسائل منها السماح هلم بزيارة البلد؛
 كامالً مع جلنة التحقيق، بوسائل      السلطات السورية أن تتعاون تعاوناً    يناشد    -١٦  

  منها السماح هلا بدخول البلد؛
 مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقدمي تقرير دوري           يدعو  -١٧  

  عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية؛
الزمة لدعم  األمني العام، وفقاً للوظائف املنوطة به، إىل اختاذ التدابري ال        يدعو  -١٨  

جهود جامعة الدول العربية، إذا ما طُلب إليه ذلك، للمسامهة يف إجياد حل سلمي للحالة يف                
  اجلمهورية العربية السورية مبا يتفق وميثاق األمم املتحدة ومقررات اجلامعة وقراراهتا؛

ة  أن حييل تقرير جلنة التحقيق إىل األمني العام الختاذ اإلجراءات املالئم           يقرر  -١٩  
وإحالته إىل مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية ويطلب إىل األمني العام أن يقـدم إىل جملـس                 

  حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن ُيبقي املسألة قيد نظره وأن ينظر فيما يلزم اختاذه من خطوات             يقرر أيضاً   -٢٠  

  .عة عشرةإضافية مالئمة يف دورته التاس
 اجللسة الثانية

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢
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 أعـضاء عـن     ٦ وامتنـاع    ، أصوات ٤ صوتاً مقابل    ٣٧ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت مسجل  [
  : كما يليالتصويتنتيجة  توكان. التصويت

  :املؤيدون
، بوتـسوانا ،  بنن،  بلجيكا،  إيطاليا،  أوروغواي،  إندونيسيا،  إسبانيا،  األردن

، مجهورية مولدوفا ،  اجلمهورية التشيكية ،  تايلند،  بريو،  ولنداب،  بوركينا فاسو 
، قريغيزسـتان ،  قطر،  غواتيماال،  شيلي،  سويسرا،  السنغال،  رومانيا،  جيبويت

اململكـة  ،  ملديف،  املكسيك،  ماليزيا،  ليبيا،  الكويت،  الكونغو،  كوستاريكا
، هنغاريا،  انيجريي،  النمسا،  النرويج،  موريشيوس،  موريتانيا،  العربية السعودية 

  الواليات املتحدة األمريكية
 :املعارضون

  كوبا، الصني، إكوادور، االحتاد الروسي
  : عن التصويتاملمتنعون

  ].اهلند، الكامريون، الفلبني، بنغالديش، أوغندا، أنغوال
        


