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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والعشرون

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢٧/١٦  
استمرار التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان واحلالـة اإلنـسانية يف           

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

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

  واستقالهلا ووحدهتا وسالمتها اإلقليمية،
التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان وقتل املـدنيني عـشوائياً وتعمـد            وإذ يدين     

استهدافهم، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساين، ويدين أعمال العنف اليت قد تـؤجج      
  رات الطائفية،التوت

 ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٢املؤرخ  ) ٢٠١٤(٢١٣٩بقراري جملس األمن    وإذ يرحب     
، وإذ يعرب عن القلق البـالغ إزاء عـدم          ٢٠١٤ يوليه/متوز ١٤املؤرخ  ) ٢٠١٤(٢١٦٥و

 بتيسري إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية على حنو سريع         مطالبتهماتنفيذمها، وإذ يشري إىل     
  ق،وآمن ومن دون عوائ
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 ممثالً خاصاً لألمـم املتحـدة معنيـاً         ستيفان دي ميستورا  بتعيني  وإذ يرحب أيضاً      
  بسوريا، وباجلهود الدبلوماسية الرامية إىل إجياد حل سياسي،

 ١٥املـؤرخ   ) ٢٠١٤(٢١٧٠ بقرار جملـس األمـن     التزامهوإذ يؤكد من جديد       
  ،٢٠١٤أغسطس /آب

سامي حلقـوق اإلنـسان واملكلفـني       بيانات مفوض األمم املتحدة ال     إىلوإذ يشري     
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بشأن احتمال أن تكون جـرائم              
ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارُتكبت يف اجلمهورية العربية السورية، وإذ يالحظ تشجيع             

  ئية الدولية،املفوض السامي املتكرر جمللس األمن على إحالة احلالة إىل احملكمة اجلنا
املستقلة جلنة التحقيق الدولية     إزاء النتائج اليت توصلت إليها       وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

" رقيص "الشهادات اليت قدمها   االدعاءات الواردة يف     إزاءو،  املعنية باجلمهورية العربية السورية   
احلـايل   النظام السوري حمتجزين لدى   أشخاص   بشأن تعذيب    ٢٠١٤يناير  /يف كانون الثاين  

ودراسـتها   مـن أدلـة   ها هذه االدعاءات وما شاهبضرورة مجعيشدد على إذ  ، و وإعدامهم
  يف املستقبل، وإتاحتها جلهود املساءلة

  مع جلنة التحقيق، عدم تعاون السلطات السوريةوإذ يدين بشدة   
، يةجلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السور       بتقارير  يرحب    -١  

سـُتبذل يف     جهود املساءلة اليت   لدعمها  تالتحقيق واملعلومات اليت مجع   ويشري إىل أمهية عمل جلنة      
  الدويل؛ لقانونانتهاكهم ا ُيّدعى باألشخاص الذين املتعلقةعلومات  ال سيما املاملستقبل،
 إجراءات تـشمل  مع جلنة التحقيق، ب   التعاون التام   ب السلطات السورية    يطالب  -٢  
  ؛ إىل مجيع أحناء اجلمهورية العربية السوريةعوائقدون من  الفوري والكامل  هلا بالوصولالسماح

لقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان      ا مجيع انتهاكات وجتاوزات     يدين بشدة   -٣  
 السكان املـدنيني، ال سـيما مجيـع         حبقومجيع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املرتكبة       

 منـاطق   ضـد تفجرة  املرباميل  ال استخدمت فيها اليت  اهلجمات   هااهلجمات العشوائية، مبا في   
على الفور  بأن ختلي   ، ويطالب مجيع األطراف      مدنية ُبىن حتتية وضد   بالسكان املدنيني    مأهولة

   مبوجب القانون الدويل؛االلتزاماهتمن األسلحة وأن متتثل املرافق الطبية واملدارس 
ر الواردة من جلنة التحقيق ومفوضية األمم        إزاء التقاري  البالغ يعرب عن قلقه    -٤  

أحنـاء  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن املعاناة والتعذيب يف مراكز االحتجاز يف مجيع             
  ؛اجلمهورية العربية السورية

إىل احملتجـزين يف    بالوصـول   يئات الرصد الدولية املناسـبة      هل السماح إىليدعو    -٥  
  ية، مبا فيها املرافق العسكرية املشار إليها يف تقارير جلنة التحقيق؛السجون ومراكز االحتجاز احلكوم

يف الـسجناء   ب املتعلقـة  إزاء تقارير جلنة التحقيق      القلق الشديد عن   عربي  -٦  
، غـذاء من املساعدة الطبية وال   وحيرمون   يف ظروف قاسية،     حيث حيتجزون كومية  احلرافق  امل
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، "جبهة النصرة "رضها عدد من اجلماعات، مبا فيها       اليت يف  للتعذيب، وإزاء القيود     يتعرضونو
  ؛املركزي وغريه من مرافق االحتجازحلب سجن إىل  الغذائية والطبية وصول اإلمداداتعلى 

ما ورد يف التقارير بشأن استخدام العنف اجلنسي على نطاق واسع            يدين بشدة   -٧  
 االستخبارات، ويـشري إىل أن      أجهزة يف مراكز االحتجاز احلكومية، مبا فيها املراكز اليت تديرها        

  هذه األعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
حـاالت االختفـاء    عـن    مسؤولية السلطات السورية     يؤكد من جديد    -٨  

استخدام الـسلطات الـسورية     من أن   جلنة التحقيق   مبا خلصت إليه     يط علماً حيالقسري، و 
حاالت االختفاء اليت استهدفت     جرمية ضد اإلنسانية، ويدين أيضاً    يشكل  ختفاء القسري   لال

  ؛حكوميةوقف إطالق النار بوساطة شباناً بعد اتفاقات 
   السلطات السورية بأن تفي مبسؤولياهتا عن محاية السكان السوريني؛يطالب  -٩  
           تابعـة للدولـة،    املمارسات اليت تقوم هبا مجاعات مسلحة غري     يدين بشدة   -١٠  
، واليت تشمل االختطـاف وأخـذ       "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام    " ما يسمى    ال سيما 

الرهائن واالحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي والتعذيب والقتل، ويؤكد أن هذه األعمال قد             
  تشكل جرائم ضد اإلنسانية؛

ب يف مرافق االحتجاز الـيت       إزاء ادعاءات التعذي   القلق الشديد عن   عربي  -١١  
شدد على أن هـذه األعمـال تـشكل         ي، و تابعة للدولة  مسلحة غري    مجاعاتتسيطر عليها   

  ؛قوق اإلنسانحلانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين وجتاوزات 
 إزاء اختطاف املدافعني عن حقوق اإلنسان       بشكل خاص قلق  اليعرب عن     -١٢  

 ومجاعـات السلطات الـسورية  على أيدي  همتعذيبوواحتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي    
  ؛ عنهم الفوري وغري املشروطاإلفراجدعو إىل ياملعارضة املسلحة، و

 تدخل مجيع املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف اجلمهورية العربية         يدين بشدة   -١٣  
األجانب الذين حياربون باسم النظام، ال سيما ميليشيات املنطقـة،          وتدخل املقاتلني   السورية  

 من  يزيد،  "الشبيحة" مثل   ميليشيات أخرى واشتراك  قلق البالغ ألن اشتراكهم،     الويعرب عن   
   يف املنطقة؛اًخطرياألمر الذي يؤثر تأثرياً سلبياً حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية، تدهور 

 تهم معامل وإساءة هم واحتجاز  لألطفال التعسفيالتوقيف   يدين بشدة أيضاً    -١٤  
  املعارضة؛أو دعم أقارهبم جلماعات  هم دعمبادعاءة يقوات احلكومهم على أيدي الوتعذيب

 الدولـة اإلسـالمية يف العـراق      " السلطات السورية، وما يسمى      يطالب  -١٥  
مـن املـواطنني    وقف االحتجاز التعسفي للمـدنيني،      باألخرى  اجلماعات   وكل،  "والشام

  ، واإلفراج عن مجيع املدنيني احملتجزين؛ وغري السورينينيسوريال
بإهناء االحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي      السلطات السورية    أيضاًيطالب    -١٦  
نـشر  أن ت السلطات السورية   ب ويهيب اتساق ظروف االحتجاز مع القانون الدويل،        وضمان

  قائمة جبميع مرافق االحتجاز؛
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ـ    املرتكبة   والتجاوزاتاالنتهاكات   مجيع   يدين  -١٧   ناشـطني  الصحفيني و حبـق ال
 يف توثيـق  همسلم بـدور يدافعني عن حقوق اإلنسان ومقدمي املعونة اإلنسانية، و     امل و اإلعالميني
  حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية؛اليت تطال نتهاكات االت والتجاوزات واالحتجاجا
دام األسلحة الكيميائية ومجيع أساليب احلرب العـشوائية         استخ يدين بشدة   -١٨  

يف اجلمهورية العربية السورية، الذي حيظره القانون الدويل، ويشري بقلق بالغ إىل ما خلصت              
 سالحاًغاز الكلور قد استخدمت بصورة متكررة أن السلطات السورية إليه جلنة التحقيق من 

حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة       التفاقية   يشكل انتهاكاً ما  غري مشروع،   
   مبوجب القانون الدويل؛ حمظوراًوأمراًوتدمري تلك األسلحة،  الكيميائية
 إىل تقارير جلنة التحقيق، مبا فيها التقارير املتعلقة بعدد اجلرائم املرتكبة            يشري  -١٩  

 ومـا زالـت     تكبـت قد ار جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب      ونوعها، اليت حتدد فيها أن      
  ترتكب يف أراضي اجلمهورية العربية السورية؛

وضـع   أنشئت للمساعدة يف      قد  احملكمة اجلنائية الدولية    إىل أن  يشري أيضاً   -٢٠  
 إجراء حتقيقات   يف تكون الدولة غري راغبة      عندمارائم  هذه اجل إلفالت من العقاب على     حد ل 
  ذلك؛ على  غري قادرةبشكل فعلي أو  قضائيةمالحقات أو

حماسبة مجيع املسؤولني عن انتهاكات القـانون        ضرورة ضمان  على   شددي  -٢١  
عن طريق آليات عدالة جنائية عادلة       الدويل اإلنساين أو انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان      

 حتقيـق هـذا     من أجل  اختاذ خطوات عملية     ضرورةشدد على   ي، و ومستقلة حملية أو دولية   
   احملكمة اجلنائية الدولية يف هذا الصدد؛تؤديهام الذي ميكن أن  الدور اهلمشرياً إىلاهلدف، 
سياق حوار شامل   ، يف    ينبغي أن حيدد الشعب السوري      أنه يؤكد من جديد    -٢٢  

للجميع وذي مصداقية، العملية واآلليات املناسبة لتحقيق العدالة واملصاحلة وكشف احلقيقـة            
 للقانون الدويل، فضالً عن تعويض الضحايا       واملساءلة عن االنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة    

  وإتاحة سبل انتصاف فعالة هلم؛
باجلهود الدولية املبذولة إلجياد حل سياسـي        التزامه   يؤكد من جديد أيضاً     -٢٣  

لألزمة السورية يليب تطلعات الشعب السوري املشروعة إىل دولة مدنية ودميقراطية وتعددية،            
  ساواة بغض النظر عن نوع اجلنس والدين واألصل اإلثين؛يتمتع فيها املواطنون كافة بامل

 إزاء تزايد عدد الالجئني واملشردين داخلياً الفارين من         يعرب عن قلقه البالغ     -٢٤  
العنف، وُيرحب جبهود بلدان اجلوار الستضافة الالجئني السوريني، ويعترف يف الوقت ذاتـه     

  ؛البلدانتلك فرية من الالجئني يف االقتصادية لوجود أعداد غ وبالعواقب االجتماعية
 تعمُّد حرمان املدنيني، أياً كان مصدره، من املساعدة اإلنسانية،          يدين بشدة   -٢٥  

ال سيما رفض السلطات السورية تقدمي املساعدة الطبية وسحب خدمات اإلمـداد بامليـاه              
لقتال لب  جتويع املدنيني كأسلو  الصرف الصحي من مناطق مدنية، مشدداً على أن         خدمات  و

  ؛مبوجب القانون الدويل حمظورهو أمر 
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 دعم مايل   تقدمي اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك مجيع اجلهات املاحنة، على           حيث  -٢٦  
عاجل لتمكني البلدان املضيفة من تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة لالجئني الـسوريني،            

  مشدداً على مبدأ تقاسم األعباء؛
 على وجه السرعة للنـداء      أن يستجيبوا اء اجملتمع الدويل    جبميع أعض يهيب    -٢٧  

  بالتعهدات السابقة؛وأن يفوا اإلنساين السوري، 
البلدان اليت هلا تأثري على األطراف السورية على اختاذ مجيع التـدابري            حيث    -٢٨  

لتشجيع أطراف الرتاع على التفاوض بشكل بّناء وعلى أساس النداء الصادر يف بيان جنيف              
  كيل هيئة حكم انتقالية؛لتش

مجيع تقارير جلنة التحقيق وحتديثاهتا الشفوية إىل مجيع اهليئات ذات           إحالة   يقرر  -٢٩  
  الختاذ اإلجراءات املناسبة؛، مبا فيها اجلمعية العامة، وإىل األمني العام الصلة يف األمم املتحدة

  .إبقاء املسألة قيد نظره أيضاً يقرر  -٣٠  
  ٣٩ اجللسة

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٥

 عـن    أعـضاء  ١٠، وامتناع   أصوات ٥ صوتاً مقابل    ٣٢ بأغلبية   اعتمد بتصويت مسجل  [
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :املؤيدون
األرجنتني، إستونيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيـسيا، أيرلنـدا،          

ـ         ريو، اجلبـل األسـود،     إيطاليا، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، ب
اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً،        
رومانيا، سرياليون، شيلي، غابون، فرنسا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا،           
الكويت، املغرب، املكسيك، ملديف، اململكة العربيـة الـسعودية، اململكـة          

مالية، النمـسا، الواليـات املتحـدة       املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـش     
  األمريكية، اليابان

  :املعارضون
  ، كوبا) البوليفارية-مجهورية (الصني، فرتويال االحتاد الروسي، اجلزائر، 

  :املمتنعون عن التصويت
، الكونغـو،   كازاخستانإثيوبيا، باكستان، جنوب أفريقيا، الفلبني، فييت نام،        

  .]كينيا، ناميبيا، اهلند
        


