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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 

   من جدول األعمال١البند 
  واإلجرائية التنظيمية املسائل

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٩/١  
طرية حلقوق اإلنسان وتدهور احلالة اإلنـسانية       تصاعد االنتهاكات اخل      

  يف اجلمهورية العربية السورية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 نقاشاً عاجالً تناول فيه تصاعد االنتهاكات اخلطرية حلقـوق اإلنـسان            أجرىوقد    

  وتدهور احلالة اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية،
ور احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، وخباصة        إزاء تده   البالغ هوإذ يعرب عن قلق     

استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان واستخدام السلطات السورية للعنـف ضـد الـسكان،           
  أسفر عن أزمة إنسانية، مما

 التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربيـة الـسورية، واسـتقالهلا،           وإذ يعيد تأكيد    
  .ئ ميثاق األمم املتحدةووحدهتا، وسالمتها اإلقليمية، ومبباد

/  كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٧٦ إىل قراري اجلمعيـة العامـة        وإذ يشري   
، وقرارات جملـس حقـوق      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣ املؤرخ   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ ديسمرب

__________ 

إلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته التاسـعة عـشرة   سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق ا      *  
(A/HRC/19/2)الفصل األول ،.  
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 / آب٢٣ املـؤرخ  ١٧/١-، ودإ٢٠١١أبريـل  / نيـسان  ٢٩ املـؤرخ    ١٦/١-اإلنسان دإ 
ة ـ، وما اختذته جامع   ٢٠١١ديسمرب  /ن األول  كانو ٢ املؤرخ   ١٨/١-ودإ ،٢٠١١ أغسطس

ـة من مقررات ومبادرات وتدابري وما بذلته من جهود ملعاجلة مجيع جوانـب             الدول العربي 
 كـانون   ٢٢ املـؤرخ    ٧٤٤٤احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك القـراران           

 اخلتامي الصادر عن    ، والبيان ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٢ املؤرخ   ٧٤٤٦، و ٢٠١٢يناير  /الثاين
/  تـشرين الثـاين    ٣٠اللجنة التنفيذية ملنظمة التعاون اإلسالمي عقب اجتماعها املعقود يف          

   بشأن احلالة يف اجلمهورية العربية السورية،٢٠١١ نوفمرب
 باستنتاجات رئيس املؤمتر الدويل جملموعة أصدقاء الشعب السوري الذي          وإذ يرحب   
  ،٢٠١٢فرباير / شباط٢٤ُعقد يف 
 استمرار االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية حلقوق اإلنسان        يدين بشدة   -١  

واحلريات األساسية على أيدي السلطات السورية، مثل استخدام القـوة ضـد املـدنيني،              
وحاالت اإلعدام التعسفي، وقتل احملتجني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان والـصحفيني             

 سوريني وأجانب يف اآلونة األخرية، واالحتجـاز  واضطهادهم، مبا يف ذلك مصرع صحفيني     
التعسفي، وحاالت االختفاء القسري، وإعاقة الوصول إىل العالج الطيب، والتعذيب، والعنف           

  اجلنسي، وسوء املعاملة، مبا يف ذلك ضد األطفال؛
 لألعمال الوحشية اليت ارتكبها النظام السوري يف خالل         يعرب عن األسى    -٢  

شر السابقة، مثل استخدامه للمدفعية الثقيلة والدبابات يف االعتـداء علـى            األشهر األحد ع  
مناطق سكنية باملدن والقرى، مما أدى إىل مصرع اآلالف من املدنيني األبرياء، وتـسبب يف               
انتشار الدمار، وأرغم عشرات اآلالف من السوريني على الفرار من منازهلم، وتـسبب يف               

  شعب السوري، مسفراً عن أزمة إنسانية؛انتشار املعاناة بني أفراد ال
 إزاء احلالة اإلنسانية يف اجلمهورية العربية السورية،         الشديد هيعرب عن قلق    -٣  

مبا يف ذلك نقص الوصول إىل األغذية األساسية واألدوية والوقود، فضالً عـن التهديـدات               
  ق؛وأعمال العنف املوجهة ضد العاملني يف القطاع الطيب واملرضى واملراف

 على ضرورة تلبية االحتياجات اإلنسانية بصورة عاجلة، تيسرياً      يعيد التأكيد   -٤  
  إليصال املساعدة بفعالية، وضماناً للوصول املأمون إىل العالج الطيب؛

 حكومة اجلمهورية العربية السورية إىل أن تضع على الفـور حـداً             يدعو  -٥  
ملدنيني، وأن توقف مجيع أعمال العنـف  جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداءات على ا 

لكي تتيح لألمم املتحدة والوكاالت اإلنسانية وصوالً حراً ودون عوائق إىل محص واملنـاطق              
األخرى من أجل االضطالع بتقدير كامل لالحتياجات فيها، وأن تسمح للوكاالت اإلنسانية   

ررين من أعمال العنف، وخباصة     بتقدمي مواد وخدمات اإلغاثة احليوية إىل مجيع املدنيني املتض        
  يف محص ودرعا والزبداين واملناطق األخرى الواقعة حتت حصار قوات األمن السورية؛
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 أمهية ضمان املساءلة وضرورة وضع حد لإلفـالت مـن العقـاب             ؤكدي  -٦  
 ميكـن أن تعـدّ    وحماسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اليت           

  اإلنسانية؛ ضد جرائم
 بالعبء اخلطري واملتزايد يف استضافة الالجئني من اجلمهورية العربيـة           يسلم  -٧  

السورية، الذي تتحمله البلدان اجملاورة هلا اليت تعهدت بتقدمي ما يتالءم من دعم ومساعدة يف               
  هذا الشأن؛

  إبقاء املسألة قيد نظره واختاذ املزيد من اإلجراءات بـشأن احلالـة يف             يقرر  -٨  
  .اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك عقب احلوار التفاعلي املقبل مع جلنة التحقيق

  ١٠اجللسة 
  ٢٠١٢مارس /آذار ١

 أصوات، مع امتناع ثالثة أعضاء عـن        ٣ صوتاً مقابل    ٣٧ بأغلبية   ،اعُتمد بتصويت ُمسجَّل  [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
ا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بـنغالديش، بـنن،         األردن، إسباني   

بوتسوانا، بولندا، بريو، تايلند، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولدوفا، جيبويت،         
رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيماال، قطر، الكامريون، كوسـتاريكا،         

لكة العربية السعودية،   الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، املكسيك، ملديف، املم      
موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحـدة         

  .األمريكية
  :املعارضون

  .االحتاد الروسي، والصني، وكوبا  
  : عن التصويتمتنعوناملُ

  .]إكوادور، والفلبني، واهلند  

        


