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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان  

    ٢٤/٢٢  
استمرار التدهور اخلطري حلالـة حقـوق اإلنـسان واحلالـة اإلنـسانية يف              

  العربية السورية اجلمهورية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
 مجيع القرارات السابقة جمللس حقوق اإلنـسان بـشأن اجلمهوريـة           اًوإذ يؤكد جمدد    
  السورية، العربية

التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربيـة الـسورية واسـتقالهلا            أيضاً وإذ يؤكد جمدداً    
  ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،

 ،املتعمد  أو التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان واستهداف املدنيني العشوائي       وإذ يدين     
   للقانون الدويل اإلنساين،يشكل انتهاكاً امم

ورية العربية السورية مع جلنـة التحقيـق         عدم تعاون حكومة اجلمه    أيضاً وإذ يدين   
  املستقلة، الدولية

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الرابعـة                   *  
  .، اجلزء األول)A/HRC/24/2(والعشرين 
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، ويعـرب   املشترك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية     جبهود املمثل اخلاص    وإذ يرحب     
  عن تأييده الكامل إلجياد حل سياسي متفاوض عليه لألزمة السورية، 

  ؛)١(جلنة التحقيق بشأن اجلمهورية العربية السوريةبتقرير يرحب   -١  
يف ذلك    مبا مع جلنة التحقيق،  تعاوناً تاماً   بأن تتعاون    السلطات السورية    يطالب  -٢  

  ؛ إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السوريةعوائق الفوري والكامل دون إتاحة وصوهلا
 استمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية وواسعة النطـاق حلقـوق         بشدة يدين  -٣  

 القانون الدويل اإلنساين من جانب السلطات الـسورية وامليليـشيات           اإلنسان ومجيع انتهاكات  
املوالية هلا، وأي جتاوزات حلقوق اإلنسان وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ترتكبها مجاعـات             

  املعارضة املسلحة؛
 على احلاجة إىل ضمان حماسبة املـسؤولني عـن تلـك االنتـهاكات              يشدد  -٤  

يف سبيل دعم وتيسري جهود املساءلة املبذولـة        اختاذ خطوات   على  والتجاوزات، ويشجع الدول    
  اليت ُتبذل حالياً وتلك اليت ستبذل يف املستقبل؛

يـشمل    مبا  مجيع اجملازر اليت حدثت يف اجلمهورية العربية السورية،        يدين بشدة   -٥  
  املدنيني؛ خسائر مروعة يف أرواحعن أحدث جمزرة وقعت يف منطقة الغوطة وأسفرت 

 استعمال األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية الـسورية،         يدين بشدة أيضاً    -٦  
  وهو استعمال حمظور مبوجب القانون الدويل ويشكل جرمية خطرية وله أثر مدمر على املدنيني؛

 كل اجلماعات يف اجلمهورية العربية السورية اإلحجـام عـن أعمـال             يناشد  -٧  
يف ذلك العنف اجلنسي، وحيث مجيع أطراف الرتاع على منـع انتـهاكات               مبا االنتقام والعنف، 

  القانون الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان؛
ث اجملتمع الدويل على تقدمي دعم       لتدهور الوضع اإلنساين، وحي    يعرب عن أسفه    -٨  

 لالجئني الـسوريني،    ملتزايدةامايل عاجل لتمكني البلدان املضيفة من تلبية االحتياجات اإلنسانية          
    على مبدأ تقاسم األعباء؛مشدداً

 السلطات السورية بتيسري وصول األمم املتحدة وغريها مـن اجلهـات            يطالب  -٩  
 ويطالب مجيع أطـراف الـرتاع األخـرى          وآمناً  وفورياً  كامالً الفاعلة يف اجملال اإلنساين وصوالً    

  املتحدة؛ ضاء كافة توفري متويل كامل لنداءات األممعرقلة ذلك الوصول، ويناشد الدول األع بعدم
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٠  

  ٣٦اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧

__________ 

)١( A/HRC/24/46. 
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. ن التصويت ع أعضاء   ٦ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       ٤٠اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  : كما يليتوكانت نتيجة التصوي
  :املؤيدون

 إستونيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيـسيا،        األرجنتني، إسبانيا، 
أنغوال، أوغندا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيـل، بـنن، بوتـسوانا،           

فاسو، بولندا، بريو، تايلند، اجلبل األسود، اجلمهورية التـشيكية،          بوركينا
ي، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، سرياليون، شـيل        

غابون، غواتيماال، قطر، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويـت،         
  ليبيا، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، النمسا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

  :املعارضون
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

  :املمتنعون
  .]إثيوبيا، إكوادور، الفلبني، كازاخستان، كينيا، اهلند

        
  


