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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، *، إيطاليا، البحرين  *يسلنداأيرلندا، آ ، أملانيا،   *ونيا، إسرائيل ، إست *، أستراليا *، إسبانيا *األردن    
، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، مجهورية      *، تركيا *بولندابوتسوانا،  ،  *بلجيكا،  *الربتغال

، *، رومانيـا، سـانت كيـتس ونـيفس        *، الدامنرك *، جورجيا سابقاًمقدونيا اليوغوسالفية   
، *، كنـدا  *، كرواتيـا  *، قطـر  *، فرنسا، فنلندا  *، سويسرا *، السويد *، سلوفينيا *سلوفاكيا

اململكـة العربيـة    ، ملديف،   *مالطة،  *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *، لكسمربغ *الكويت، التفيا 
، *، النمسا، هنغاريـا   * الشمالية، النرويج  أيرلنداالسعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     

  مشروع قرار: *ية، اليابان، اليونان، الواليات املتحدة األمريك*هولندا

    ٢٦.../  
استمرار التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف اجلمهوريـة           

  العربية السورية
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مبيثاق األمم املتحدة،يسترشد إذ   
هورية مجيع القرارات السابقة جمللس حقوق اإلنسان بشأن اجلم        من جديد وإذ يؤكد     

  العربية السورية،
التزامه القوي بـسيادة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية          وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

  ،وسالمة أراضيهاواستقالهلا ووحدهتا 
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التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان وقتل املـدنيني عـشوائياً وتعمـد            وإذ يدين     
يدين أعمال العنف اليت قد تـؤجج  يشكل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين، و     ما استهدافهم،

  التوتر الطائفي،
وإزاء نتائج جلنة التحقيق الدولية املستقلة وكـذلك        إزاء   وإذ يعرب عن قلقه العميق      

 بشأن تعـذيب    ٢٠١٤يناير  /يف كانون الثاين  " قيصر"االدعاءات الواردة يف األدلة اليت قدمها       
يشدد على ضرورة مجع تلك       وإذ ،وإعدام األشخاص الذين حيتجزهم النظام السوري احلايل      

  االدعاءات واألدلة املماثلة وفحصها وإتاحتها جلهود املساءلة يف املستقبل،
   عدم تعاون السلطات السورية مع جلنة التحقيق،بشدة وإذ يدين  
املشترك لألمم املتحدة وجامعة الـدول      جلهود املمثل اخلاص     عن تقديره وإذ يعرب     
  لعدم التوصل إىل حل سياسي حىت اآلن،البالغ ئه عن استيايعرب ، والعربية

، ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٢، املؤرخ   )٢٠١٤(٢١٣٩ بقرار جملس األمن     وإذ يرحب   
إزاء عدم تنفيذه، ويشري إىل مطالبته بإيصال املساعدات اإلنـسانية          الشديد  قلق  الويعرب عن   

عقاب على انتـهاكات  على حنو سريع وآمن ومن دون عوائق، وبضرورة إهناء اإلفالت من ال   
  القانون الدويل اإلنساين وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان،

بيانات مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان واملكلفـني            إىلوإذ يشري     
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بشأن احتمال أن تكون جـرائم              

يالحظ تشجيع    وإذ كبت يف اجلمهورية العربية السورية،    ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارتُ     
  املفوضة السامية املتكرر جمللس األمن على إحالة احلالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية،

جبهود هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وجهـود           وإذ يرحب     
  ل وطويل األمد للرتاع،اجملتمع املدين السوري من أجل إجياد حل سلمي شام

جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهوريـة العربيـة         بتقارير  يرحب    -١  
واملعلومات اليت مجعتها لـدعم جهـود املـساءلة يف          عمل اللجنة   السورية، ويشري إىل أمهية     

  ويل؛سيما املعلومات املتعلقة باألفراد الذين ُيدعى انتهاكهم للقانون الد  والاملستقبل،
إجراءات تـشمل   مع جلنة التحقيق، ب   التام  تعاون  الب السلطات السورية    يطالب  -٢  

  ؛ إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السوريةعوائقدون من  الفوري والكامل السماح هلا بالوصول
 مجيع أطراف الرتاع على منع انتهاكات القانون الـدويل اإلنـساين            حيث  -٣  

   اإلنسان؛وانتهاكات وجتاوزات حقوق
من أن آالف احملتجزين، السوريني وغري السوريني،      يعرب عن القلق الشديد       -٤  

رمبا لقوا حتفهم يف السجون احلكومية من جراء اجلوع والتعذيب، ويدين املسؤولني عن تلك              
  األعمال املرّوعة؛
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 على   السوريني وغريلسوريني  ل  مجيع حاالت االختفاء القسري    يدين بشدة   -٥  
، ويهيب بالنظام السوري أن حيقق يف مجيع تلك احلاالت، ويديُن أيـضاً             ام السوري يد النظ 

  االختطاف اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة؛مجيع حوادث 
 جلوء السلطات السورية إىل جتويع املدنيني كأسلوب من         يدين بشدة أيضاً    -٦  

  أساليب القتال، ويدين كذلك فرض احلصار على املدنيني؛
 مجيع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد الصحفيني       شدة كذلك يدين ب   -٧  

والناشطني اإلعالميني من أي جهة، ويسلّم بـدور الـصحفيني يف توثيـق االحتجاجـات            
  وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية؛

سيما  ال و  مجيع االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد املدنيني،      يدين بشدة   -٨  
  النساء واألطفال، ويطالب مجيع األطراف باالمتثال اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

كل اجلماعات يف اجلمهورية العربية السورية باإلحجام عن أعمال         يطالب    -٩  
  يف ذلك العنف اجلنسي والتعذيب؛  مبااالنتقام والعنف،

 الطبيـة  للمرافق عسكريال بوقف االستخدام  األطراف مجيع يطالب أيضاً   -١٠  
 املأهولـة  املنـاطق  يف إقامة مواقع عـسكرية    وجتنب املدنية، املنشآت من وغريها واملدارس
  مدنية؛ أهداف ضد املوجهة اهلجمات شن عن والكف بالسكان،
 بإطالق سراح مجيع األشخاص احملتجزين تعسفاً، مبن فيهم         يطالب كذلك   -١١  

ن تنشر قائمة جبميع مرافق االحتجـاز، وأن تـضمن          األطفال، ويهيب بالسلطات السورية أ    
لقانون الدويل الساري، وأن تسمح فـوراً بوصـول مـراقبني           امع  االحتجاز  اتفاق ظروف   

  مستقلني إىل مرافق االحتجاز كافة؛
 استمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية والواسعة النطـاق حلقـوق          يدين  -١٢  

 يل اإلنساين اليت ترتكبها السلطات السورية وامليليشياتاإلنسان ومجيع انتهاكات القانون الدو 
سـيما    وال يف ذلك االنتهاكات اليت تشمل القصف اجلوي للمناطق املدنيـة،           مبا  هلا، املوالية

االستخدام العشوائي للرباميل املتفجرة والقذائف التسيارية وغاز الكلور والقنابل العنقوديـة،           
  جرائم ضد اإلنسانية؛  أوائم حربواألفعال األخرى اليت قد تشكل جر

 استخدام األسلحة الكيميائية ومجيع أساليب احلرب العـشوائية         يدين بشدة   -١٣  
الذي حيظره القانون الدويل، ويشكل جرمية خطرية وله        األمر  يف اجلمهورية العربية السورية،     

تأثري مدمر على املدنيني، ويهيب بالسلطات السورية، يف هذا الصدد، أن تـسرع بتفكيـك          
برنامج أسلحتها الكيميائية تفكيكاً كامالً وهنائياً وإزالة هذه األسلحة وفقاً اللتزاماهتا مبوجب            

سـتعمال األسـلحة الكيميائيـة وتـدمري تلـك      اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين وا  
 ٢٧املؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١١٨ووفقاً لألطر الزمنية احملددة عمالً بقرار جملس األمن          األسلحة،

  ، ومقررات اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛٢٠١٣سبتمرب /أيلول
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ـ        بالغ القلق   يعرب عن     -١٤   واد إزاء االدعاءات األخرية بـشأن اسـتخدام امل
الكيميائية السامة يف اجلمهورية العربية السورية، ويدعم جلنة تقصي احلقائق التابعة ملنظمـة             
حظر األسلحة الكيميائية يف التحقيق يف هذه االدعاءات، ويدين بشدة اهلجوم الـذي ُشـن               
مؤخراً ضد مفتشي املنظمة، ويطالب بضمان وصول هذه البعثة وصوالً آمناً وبدون قيود إىل              

   أحناء اجلمهورية العربية السورية؛مجيع
 السلطات السورية باالضطالع مبـسؤوليتها يف محايـة الـسكان           يطالب  -١٥  
  السوريني؛
 بتقارير جلنة التحقيق، اليت تشري فيها إىل مجلة أمور منها حجم            حييط علماً   -١٦  

 ارُتكبـت ونوع اجلرائم املرتكبة، وتستنتج فيها أن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قـد         
  زالت ُترتكب يف إقليم اجلمهورية العربية السورية؛ وما

 بأن احملكمة اجلنائية الدولية أنشئت للمساعدة يف وضع حد      حييط علماً أيضاً    -١٧  
تعجز عن التحقيق بصدق يف       أو لإلفالت من العقاب على تلك اجلرائم عندما تعزف الدول        

  مالحقة مرتكبيها؛  أوتلك اجلرائم
على ضرورة ضمان حماسبة مجيع املسؤولني عن انتهاكات القـانون           يشدد  -١٨  

انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، من خالل آليات العدالة اجلنائيـة            أو الدويل اإلنساين 
 العادلة واملستقلة، ويؤكد ضرورة اختاذ خطوات عملية يف سبيل          ،الدولية املالئمة   أو الداخلية

ور اهلام الذي ميكن أن تؤديه احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا           إىل الد ويشري  حتقيق هذا اهلدف،    
  الصدد؛

أنه ينبغي أن حيدد الشعب السوري، يف سياق حوار شامل          يؤكد من جديد      -١٩  
للجميع وذي مصداقية، العملية واآلليات الكفيلة بتحقيق العدالة واملصاحلة وكشف احلقيقـة         

اوزات اجلسيمة للقانون الدويل، فضالً عن تعـويض        واملساءلة فيما يتعلق باالنتهاكات والتج    
  الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة هلم؛

إزاء انتشار التطرف واجلماعات املتطرفة، ويـدين       الشديد  قلق  اليعرب عن     -٢٠  
بشدة مجيع جتاوزات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنـساين يف اجلمهوريـة             

  العربية السورية؛
 مجيع أعمال العنف، بصرف النظر عن مصدرها، ويهيـب جبميـع            نيدي  -٢١  

 يف ذلك األعمال اإلرهابية وأعمال العنـف        مبا األطراف أن تنهي فوراً كل أشكال العنف،      
لتزاماهتـا مبوجـب    الالترهيب اليت قد تؤجج التوترات الطائفية، وأن متتثل امتثاالً صارماً            أو

  الدويل اإلنساين؛يف ذلك القانون   مباالقانون الدويل،
  مجيع أعمال العنف ضد األشخاص بسبب انتمـائهم الـديين          يدين بشدة   -٢٢  

  العرقي، ويهيب بكل األطراف أن حتترم القانون الدويل احتراماً تاماً؛ أو
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تنجح حىت اآلن يف إجياد حل     مل ألن اجلهود الدولية  البالغ  يعرب عن استيائه      -٢٣  
  طراف اليت قوضت تلك اجلهود؛سياسي لألزمة السورية، ويدين األ

 التزامه باجلهود الدولية املبذولة إلجياد حل سياسي لألزمة         يؤكد من جديد    -٢٤  
السورية يليب التطلعات املشروعة للشعب السوري إىل دولة مدنية دميقراطية وتعددية، يتمتـع     

ويـشدد  رقي،  فيها املواطنون كافة باملساواة بغض النظر عن نوع اجلنس والدين واألصل الع           
، يف غمرة هذه األزمـة،  ٢٠١٤يونيه / حزيران٣على أن قرار إجراء االنتخابات الرئاسية يف   

قوَّض بيان جنيف الذي يدعو إىل إنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بصالحيات تنفيذية كاملة               
  ؛يتفق عليها اجلميع، من أجل حتقيق تسوية سلمية

 األطراف السورية على اختاذ مجيع التـدابري         البلدان اليت هلا تأثري على     حيث  -٢٥  
لتشجيع أطراف الرتاع على التفاوض البّناء على أساس النداء الصادر يف بيان جنيف لتشكيل              

  هيئة حكم انتقالية؛
 باجملتمع الدويل أن يدعم قيادة املرأة ومشاركتها الكاملة يف احملادثات           يهيب  -٢٦  

 تـشرين   ٣١املؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ي جملس األمن    السياسية، على النحو املتوخى يف قرار     
، ويرحب  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٨املؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١٢٢ و ٢٠٠٠أكتوبر  /األول

بعمل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبعمـل شـركائها يف هـذا                
  الصدد؛

 عدة اإلنـسانية،  تعمُّد حرمان املدنيني، أياً كان مصدره، من املـسا        يدين    -٢٧  
سيما احلرمان من املساعدة الطبية وقطع املياه وخدمات الصرف الصحي عـن املنـاطق               وال

ـ بوجـه خـاص إىل      ويشري  املدنية، وهي أمور زادت سوءاً يف اآلونة األخرية،          سؤوليات امل
  ؛كومة اجلمهورية العربية السورية يف هذا الصدد، ويأسف لتدهور احلالة اإلنسانيةالرئيسية حل
 مجيع أعمال العنف اليت تستهدف العـاملني يف اجملـال           يدين بشدة كذلك    -٢٨  

اإلنساين، ويطالب السلطات السورية بالسماح فوراً للوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة     
 دون عوائـق،  ومن  وشركائها التنفيذيني بإيصال املساعدات اإلنسانية على حنو سريع وآمن          

ط الرتاع وعرب احلدود، ويطالب سائر أطراف الرتاع بأال تقف عائقـاً            يف ذلك عرب خطو    مبا
أمام هذا اإلجراء، من أجل ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل احملتاجني عـرب أقـصر               

  الطرق؛
إزاء تزايد عدد الالجئني واملشردين داخلياً الفارين من        بالغ القلق   يعرب عن     -٢٩  

ر الستضافة الالجئني السوريني، ويعترف يف الوقت ذاتـه  العنف، وُيرحب جبهود بلدان اجلوا   
  ؛ االقتصادية لوجود أعداد غفرية من الالجئني يف هذه البلدان-بالعواقب االجتماعية 
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يف ذلك مجيع اجلهات املاحنة، على توفري دعم مايل           مبا  اجملتمع الدويل،  حيث  -٣٠  
نسانية املتزايدة لالجئني الـسوريني،     عاجل لتمكني البلدان املضيفة من تلبية االحتياجات اإل       

  على مبدأ تقاسم األعباء؛ويشدد 
أعضاء اجملتمع الدويل االستجابة لنداء املـساعدة اإلنـسانية         جبميع  يهيب    -٣١  

  لسوريا على وجه السرعة، والوفاء بالتعهدات السابقة؛
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  -٣٢  

       


