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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢٠/٢٢  
   حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السوريةحالة    

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
       / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٦/١٧٦قـراري اجلمعيـة العامـة        إذ يشري إىل    
، وإىل قرارات جملس حقـوق      ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ املؤرخ   ٦٦/٢٥٣، و ٢٠١١ديسمرب  

  / آب٢٣ املـؤرخ  ١٧/١-، ودإ٢٠١١أبريـل  / نيـسان  ٢٩ املـؤرخ    ١٦/١-اإلنسان دإ 
 ١ املؤرخ   ١٩/١، و ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ١٨/١-، ودإ ٢٠١١أغسطس  

 ١ املـؤرخ    ١٩/١-، ودإ ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ املؤرخ   ١٩/٢٢، و ٢٠١٢مارس  /آذار
    / نيـسان  ١٤املـؤرخ   ) ٢٠١٢(٢٠٤٢، وإىل قراري جملس األمـن       ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  ، ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١رخ املؤ) ٢٠١٢(٢٠٤٣، و٢٠١٢أبريل 

دون أي شروط مـسبقة جلميـع       التنفيذ العاجل والشامل والفوري      إىلوإذ يدعو     
عناصر مقترح النقاط الست الذي قدمه املبعوث اخلاص املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول 

__________ 

نسان يف تقرير اجمللس عن دورته العشرين       سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإل         *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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، وإذ يـشري إىل     )٢٠١٢(٢٠٤٢العربية، كويف عنان، على النحو املرفق بقرار جملس األمن          
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠االجتماع الوزاري جملموعة العمل الذي عقد يف 

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

ية حلقوق اإلنسان أمام    بالبيانات اليت أدلت هبا مفوضة األمم املتحدة السام       وإذ يذكر     
جملس األمن من أنه ُيحتمل أن تكون جرائم ضد اإلنسانية قد ارُتكبت يف اجلمهورية العربية               
السورية، وإذ يشري إىل تشجيعها املتكرر جمللس األمن على إحالة املوقف إىل احملكمة اجلنائية              

   الدولية،
 جلنة التحقيق بشأن اجلمهورية      إىل اإلفادة الشفوية باملستجدات اليت قدمتها      وإذ يشري   

، مبا يـشمل    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧العربية السورية خالل جلسة التحاور اليت عقدت يف         
التحقيق اخلاص الذي أجرته يف أحداث احلولة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه ملا أفادت به من أن                 

 يف   قتلـوا عمـداً    أغلبية كبرية من الضحايا كانت وفق التقارير من النساء واألطفال الذين          
  منازهلم،
االنتهاكات الواسعة النطاق واملنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان، يدين بقوة   -١  

وأعمال العنف، والفظائع املتواصلة، واالستهداف العشوائي للمدنيني من ِقبـل الـسلطات            
امليليشيا  انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم اليت يواصل ارتكاهبا أفراد          السورية، ويدين أيضاً  

  حبق الشعب السوري؛) الشبيحة(اخلاضعة لسيطرة احلكومة 
 استمرار أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وقتل احملتجني         ً بقوة أيضا  يدين  -٢  

واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واضطهادهم، وحـاالت االحتجـاز التعـسفي            
الطيب، والتعذيب وسوء املعاملـة،     واالختفاء القسري، وتقييد إمكانية احلصول على العالج        

ويدين على وجه اخلصوص القتل املستهدف لألطفال، وما يتعرضون له من اعتقال تعـسفي              
  واحتجاز وتعذيب وإساءة معاملة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي؛

  بأن تفرج السلطات السورية عن كل السجناء احملتجزين تعـسفياً          يطالب  -٣  
 ل مراقيب حقوق اإلنسان املستقلني إىل كل مرافق االحتجـاز،           إمكانية دخو  وبأن تتيح فوراً  

  وال سيما املرافق اليت يزعم حدوث أعمال تعذيب فيها؛
يف جمال  على الصعيد اإلنساين و    ، من اآلثار املثرية للجزع    يعرب عن استيائه    -٤  

مـم   النامجة عن عدم تنفيذ خطة النقاط الست للمبعوث اخلاص املشترك لأل           ،حقوق اإلنسان 
ميع عناصر اخلطة تنفيـذاً     األطراف كافة جل  ويدعو إىل تنفيذ    املتحدة وجامعة الدول العربية،     

  ؛ للترتيب املنصوص عليه يف اخلطة ووفقاًعاجالً وشامالً وفورياً بدون أية شروط مسبقة
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 على الفور لكـل     تضع حداً أن  ب السلطات السورية    إىليكرر نداءه العاجل      -٥  
انتهاكات حقوق اإلنسان، وبأن تضطلع مبسؤوليتها يف محاية الـسكان          أعمال العنف ومجيع    

  السوريني؛ 
 ضرورة وقف مجيع أعمال العنف بكل أشكاله من جانب مجيع           يؤكد على   -٦  
  ؛األطراف
بالوقف الفوري لكل اهلجمات ضد الصحفيني ووسائط اإلعـالم،         يطالب    -٧  

وكذلك بأن تتمكن وسائط اإلعالم املستقلة والدولية من العمل يف اجلمهورية العربية السورية 
  دون قيود أو مضايقات أو ختويف أو أخطار هتدد احلياة؛

  على دعمه لتطلعات شعب اجلمهورية العربية الـسورية إىل جمتمـع           يشدد  -٨  
سلمي دميقراطي تعددي، ال مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة                
أو أي أساس آخر، ويقوم على تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتـا              

  على حنو شامل؛
 السلطات السورية على التنفيذ الفوري والتـام خلطـة االسـتجابة            حيث  -٩  
املتفق عليها، بطرق من بينها منح املنظمات اإلنسانية إمكانية دخول كل منـاطق             اإلنسانية  

  اجلمهورية العربية السورية على حنو فوري وآمن وتام ودون عوائق؛ 
 وكاالت األمم املتحدة املعنية كافة، وال سيما مفوضية األمم املتحدة           يدعو  -١٠  

   لالجئني السوريني والبلدان املضيفة؛السامية لشؤون الالجئني، إىل مواصلة توفري الدعم
 على أمهية تقدمي املسؤولني عن استعمال العنف بـشكل منـهجي            يؤكد  -١١  

  وواسع النطاق ضد الشعب السوري إىل العدالة؛
بأن حيـدد الـشعب       على أمهية التوصية الصادرة عن جلنة التحقيق       يشدد  -١٢  

جميع وذات مـصداقية، وضـمن      السوري، على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة لل       
اإلطار املنصوص عليه يف القانون الدويل، العملية واآلليات الالزمة لتحقيق املصاحلة وتقـصي   
احلقائق واملساءلة بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة، وكذلك توفري التعويـضات وسـبل              

  ؛االنتصاف الفعالة للضحايا
لتحقيق يف إجراء حتقيقات دوليـة       على األمهية املتواصلة جلهود جلنة ا      يؤكد  -١٣  

دون قيود يف االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، هبـدف          وشفافة ومستقلة   
حماسبة املسؤولني عن تلك االنتهاكات، مبا فيها االنتهاكات اليت قد تشكل جـرائم ضـد               

  اإلنسانية؛
 على ارتكـاب   اجملتمع الدويل على ضمان عدم اإلفالت من العقاب       يشجع  -١٤  

   على أن السلطات السورية مل حتاكم من يزعم ارتكاهبم لتلك اجلرائم؛تلك اجلرائم، مشدداً
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 تلقي التقرير الكامل للجنة التحقيق، املقرر تقدميـه إىل جملـس            إىليتطلع    -١٥  
  ؛دورته احلادية والعشرينحقوق اإلنسان يف 

جـل االضـطالع التـام     أن اللجنة ستحتاج إىل موارد إضافية من أ  يدرك  -١٦  
  بواليتها؛
بوسائل السلطات السورية إبداء التعاون التام مع جلنة التحقيق،         يطلب إىل     -١٧  

منها منحها إمكانية الدخول الفوري الكامل وغري املقيد إىل مجيع أحناء اجلمهوريـة العربيـة     
   إىل الزيارة غري الرمسية للمفوض باولو بنهريو؛، مشرياًالسورية

 إحالة كل ما تقدمه جلنة التحقيق مـن تقـارير وإفـادات شـفوية               ريقر  -١٨  
  باملستجدات إىل مجيع هيئات األمم املتحدة املعنية وإىل األمني العام الختاذ اإلجراءات املالئمة؛

 ٨مبعايري عضوية جملس حقوق اإلنسان على النحو املبني يف الفقـرة            يذكر    -١٩  
  ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٥خ  املؤر٦٠/٢٥١من قرار اجلمعية العامة 

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  -٢٠  
  ٣٣اجللسة 

  ٢٠١٢يوليه / متوز٦
 أعـضاء عـن     ٣ أصوات، مع امتناع     ٣ مقابل    صوتاً ٤١اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :املؤيدون  

 ، بلجيكا،إيطاليا، واي أوروغ، أنغوال، إندونيسيا، إكوادور، إسبانيان،األرد
 اجلمهورية  ، تايلند ، بريو ، بولندا ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ،بنغالديش
 ، شيلي ، سويسرا ، السنغال ، رومانيا ، جيبويت ، مجهورية مولدوفا  ،التشيكية
 ، الكويت ، الكونغو ، كوستاريكا ، الكامريون ، قريغيزستان ، قطر ،غواتيماال

 ، موريتانيـا  ، اململكة العربية الـسعودية    ،ف ملدي ، املكسيك ،ليبيا، ماليزيا 
 الواليـات املتحـدة   ، هنغاريـا ، نيجرييـا ، النمسا ، النرويج ،موريشيوس
  األمريكية

  :املعارضون  
  االحتاد الروسي، الصني، كوبا

  : عن التصويتاملمتنعون  
  .]أوغندا، الفلبني، اهلند

        


