
(A)   GE.15-07267    090415    100415 

  

 مجلس حقوق اإلنسان
 والعشرون الثامنةالدورة 
 من جدول األعمال 4البند 

 اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بهاحاالت حقوق 

 قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان  

  28/20 
استتتمرار التتتدهور ال طحتتر لقالتتة حقتتوق اإلنستتان والقالتتة اإلنستتانحة  تتي 

 الجمهورية العربحة السورية
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبيثاق األمم املتحدة،يسرتشد إذ  
 اجلمهورية العربية السورية،السابقة املتعلقة بقراراته مجيع  من جديدوإذ يؤكد  
 التزامددده القدددود بسدددياية اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية وا دددتق  اوإذ يؤكدددد مدددن جديدددد  ي دددا   

 ،تها اإلقليميةووحدهتا و  م
التدهور اخلطري حلالة حقوق اإلنسان وقتد  املددنيع عادواًيا   و تعمدد ا دتهدا هم، وإذ يدين  

 للقانون الدويل اإلنساين، ويدين  عمال العنف اليت تؤجج التوتر الطاًفي، ياك  انتهاكا   ما
 إزاء اال دددتنتاجال الددديت للهدددن إليهدددا جلندددة التحقيددد  الدوليدددةقلقددده  بدددال  وإذ يعدددرن عدددن 
املعنيددة باجلمهوريددة العربيددة السددورية وإزاء التقريددر عددن مهددداقية بعددب األيلددة املتعلقددة بتعدد ي  املسددتقلة 

حيتجددزهم النمدداأ السددورد احلددايل، املقدددأ ءهددو  االيعدداءال الددوارية   األيلددة  وإعددداأ  شدد ا 
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بادد ن تعدد ي  وإعددداأ  شدد ا  دتجددزين لددد   2014الدديت قدددمها رقيهددرر   كددانون الثاين يندداير 
 ،(1)النماأ السورد

جبهددددوي املبعددددوأل اخلددددا  لعمددددع العدددداأ املعددددر باجلمهوريددددة العربيددددة السددددورية،  وإذ يرحدددد  
يعمه الكام  للجهوي الدبلوما ية اليت يب  ا املبعوأل اخلا  وا اي دة إ  إاداي حد   نع ويعرن

 يا ي ا تنايا  إ  بيان جنيف، مبا   ذلك إ  تاكي  هيئدة حكدم انتقاليدة تتمتدع بهد حيال 
 تنفي ية كاملة،

إطدار املكلفدع بواليدال   الديت دددرل عدن جلندة التحقيد  وعدن بياندال ال إ وإذ ياري  
اإلجدددراءال اخلاددددة ولدددس حقدددوق اإلنسدددان باددد ن احتمدددال  ن تكدددون قدددد ارت كبدددن جدددراًم  دددد 

جملدس اللجندة املتكدرر ي حد  تادجيع  اإلنسانية وجراًم حرن   اجلمهوريدة العربيدة السدورية، وإذ
 األمن على إحالة احلالة إ  احملكمة اجلناًية الدولية،

 مع جلنة التحقي ، عدأ تعاون السلطال السورية وإذ يدين 
جلنة التحقي  الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربيدة السدورية، بتقارير يرح   -1 

  دديما وياددري إ   ةيددة عمدد  اللجنددة واملعلومددال الدديت مجعتهددا لدددعم جهددوي املسدداءلة   املسددتقب ، وال
 املعلومال املتعلقة باأل راي ال ين ي دعى انتهاكهم للقانون الدويل؛

إجراءال تادددم  مدددع جلندددة التحقيددد ، بدددالتددداأ تعددداون البالسدددلطال السدددورية  يطالددد  -2 
 ؛إ  مجيع  حناء اجلمهورية العربية السورية عواً يون من الفورد والكام   السماح  ا بالودول

 ن ميددددي واليدددة جلندددة التحقيددد  لفدددرتة  دددنة واحددددة، وهدددي اللجندددة الددديت  ناددد ها  يقدددرر -3 
للتحقيدددد    مجيددددع  2011آن  غسددددطس  23املددددؤر   1 17-جملددددس حقددددوق اإلنسددددان   قددددرار  يإ

   2011االنتهاكددددال املزعومددددة للقددددانون الدددددويل حلقدددددوق اإلنسددددان الدددديت حددددد ن مندددد  آذار مدددددار  
ال الوقدداًع والمددرويت الديت قددد ترقددى إ  هد   االنتهاكددال، و  اجلددراًم اجلمهوريدة العربيددة السددورية، وإل بد

الددديت ارتكبدددن، مدددن  جددد   ديدددد املسدددؤولع عنهدددا، حيثمدددا  مكدددن، حرددددا  علدددى مسددداءلة مدددرتك  هددد   
 االنتهاكال مبا  يها االنتهاكال اليت قد تاك  جراًم  د اإلنسانية؛

عددن الو ددع لدد ل حددوار تفدداعلي مددن جلنددة التحقيدد   ن تقدددأ عر ددا  شددفويا   يطلدد  -4 
  الدددورة التا ددعة والعاددرين ولددس حقددوق اإلنسددان، وتقددارير دد  ددة مكتوبددة لدد ل احلددوارال التفاعليددة 

 اليت  تجر    الدورتع الث  ع واحلايية والث  ع؛
املعانددداة والتعددد ي    السدددجون ومرا ددد  االحتجددداز   مجيدددع  حنددداء  يادددج  باددددة -5 

عربيدددة السدددورية، علدددى حندددو مدددا و ددددف   تقدددارير جلندددة التحقيددد  ومفو دددية األمدددم املتحددددة اجلمهوريدددة ال
السددامية حلقددوق اإلنسددان، ويطالدد  السددلطال السددورية بدد ن تفددرأل  ددورا  عددن مجيددع األشدد ا  احملتجددزين 

__________ 

 ، املر  .S/2014/244انمر  (1)
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تعسفيا  وب ن تكون  و اع االحتجاز متوا قة مع القانون الدويل، ويطلد  مدن السدلطال السدورية نادر 
 ة جبميع السجون ومرا   االحتجاز؛قاًم

املمار ددال الدديت تاددم  عمليددال اخلطددف و لدد  الرهدداًن، واحلددبس  يدددين بادددة -6 
والتعدد ي ، والعنددف اجلنسددي، والقتدد  الوحاددي للمدددنيع،  ،االنفددرايد مبعددزل عددن العددا  اخلددارجي

ة  دا، واجلماعدال واإلعدامال بدإجراءال مدوجزة، الديت تقدوأ ودا قدوال النمداأ، وامليلياديال التابعد
املسلحة غدري التابعدة للدولدة، واجلماعدال اإلرهابيدة، وعلدى األلدم مدا يسدمى بالدولدة اإل د مية 

وجبهدددة النهدددرة، وياددددي علدددى  ن هددد   األ عدددال تعتددد  مبثابدددة جدددراًم    العدددراق والاددداأ )ياعددد (
 اإلنسانية؛  د

اركتها الكاملدة   مجيدع باوتمع الددويل  ن يددعم الددور القيدايد للمدر ة وماد يهي  -7 
اجلهددوي ا اي ددة إ  إادداي حدد   يا ددي   اجلمهوريددة العربيددة السددورية، علددى النحددو الدد د ار ددا  جملددس 

( 2013)2122و 2000تادددددددرين األول  كتدددددددوبر  31( املدددددددؤر  2000)1325األمدددددددن   قراريددددددده 
ملعدددر باجلمهوريدددة ، ويادددجع املبعدددوأل اخلدددا  لعمدددع العددداأ ا2013تادددرين األول  كتدددوبر  18 املدددؤر 

علدى إجددراء ماداورال مدع جمموعددة وا دعة مدن اجلهدال الفاعلددة، مبدا   ذلدك املنممددال  العربيدة السدورية
 اليت تقويها نساء؛

ا ددتمرار تهدداعد العنددف   اجلمهوريددة العربيددة السددورية، مددا تسددب     يدددين بادددة -8 
نتهاكددال واإل دداءال شدد م، وباددك  لددا  ا ددتمرار اال 200 000إزهدداق  رواح مددا يزيددد علددى 

اجلسيمة املنهجيدة والوا دعة النطداق حلقدوق اإلنسدان وانتهاكدال القدانون الددويل اإلنسداين، مبدا   ذلدك 
االنتهاكدال الدديت تنطددود علددى ا دت داأ األ ددلحة الثقيلددة وعمليددال القهدف اجلددود، مثدد  اال ددت داأ 

تفجدددرة والقنابددد  الفراغيدددة وغددداز الكلدددور، العادددواًي للقددد اًف التسددديارية والددد لاًر العنقوييدددة وال اميددد  امل
 و ويع املدنيع ك  لون للقتال من جان  السلطال السورية  د السكان السوريع؛

ا ت داأ األ لحة الكيمياًية   اجلمهوريدة العربيدة السدورية، وهدو  يدين بادة  ي ا   -9 
التزاماهتدا بد ن تنفد  بهدورة كاملدة  مر دمور مبوج  القانون الدويل، ويطال  اجلمهورية العربيدة السدورية 

ين وا دتعمال األ دلحة الكيمياًيدة وتددمري تلدك األ دلحة، ز اتفاقية حمر ا تحداأل وإنتاأل وخت مبوج 
وقدددرار  2013 يلول  دددبتم   27لدددس التنفيددد د ملنممدددة حمدددر األ دددلحة الكيمياًيدددة املدددؤر  اومقدددرر و 

 ي دا ، الد د يطلد  منهدا اإلعد ن  2013 يلول  دبتم   27(، املدؤر  2013)2118جملس األمن 
 عن برناجمها بهورة كاملة والت لم منه كليا ؛

ا  بعثدة تقهدي احلقداً  التابعددة النتدداًج الديت توددلن إليهدا مددؤلر إ   ببدال  القلد يادري  -10 
ملنممة حمر األ لحة الكيمياًية وجلنة التحقي   يمدا يتعلد  باال دت داأ املتكدرر لاداز الكلدور كسد ح  

م بددد ن ا دددت داأ غددداز الكلدددور مدددن جانددد  السدددلطال كيميددداًي   اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية، ويسدددل  
ختزين وا تعمال األ دلحة الكيمياًيدة وتددمري السورية ياك  انتهاكا  التفاقية حمر ا تحداأل وإنتاأل و 

ويعددرن عددن اقتناعدده القددود بوجددون دا ددبة األ ددراي املسددؤولع عددن ا ددتعمال األ ددلحة  ،تلددك األ ددلحة
( و عددددرن عندددده اولددددس 2013)2118الكيمياًيددددة، كمددددا شدددددي علددددى ذلددددك جملددددس األمددددن   قددددرار  

 ؛2015شباط   اير  4  التنفي د ملنممة حمر األ لحة الكيمياًية   مقرر  املؤر 
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إزاء ا ددت داأ القددوة مددن جاندد  السددلطال السددورية  ددد  يعددرن عددن القلدد  الاددديد -11 
انتادددار التطدددريت واجلماعدددال املتطر دددة قدددو   هددداًلع، و  وتادددريتسدددب    معانددداة إنسدددانية  املددددنيع، مدددا

قدررال ذال الهدلة تنفيد  القدرارال وامل  محايدة السدكان السدوريع و   السدلطال السدورية  ا  و  بن 
 الهايرة عن هيئال األمم املتحدة؛

األعمددال اإلرهابيددة و عمددال العنددف الدديت يرتكبهددا مددا يسددمى  يدددين بدد قو  العبددارال -12 
 ،بالدولدددددة اإل ددددد مية   العدددددراق والاددددداأ )ياعددددد (  دددددد املددددددنيع، وإيدددددديولوجيتها املتطر دددددة والعنيفدددددة

طدداق املسددتمرة حلقددوق اإلنسددان وللقددانون الدددويل اإلنسدداين، وانتهاكاهتددا اجلسدديمة واملنهجيددة والوا ددعة الن
ويؤكدددد مدددن جديدددد  نددده ال ادددوز، وال ينبادددي، ربدددع اإلرهدددان، مبدددا   ذلدددك   عدددال مدددا يسدددمى بالدولدددة 

 اإل  مية   العراق والااأ )ياع (، ب د يين  و جنسية  و مدنية؛ 
اجلمهوريدة العربيدة السدورية  تدل  مجيع املقاتلع اإلرهابيع األجان    يدين بادة -13 

النمداأ السدورد، وال  ديما ميلياديال مثد  حدزن ائ وعهدداً   با دم تقاتد  واملنممدال األجنبيدة الديت
ويعدرن عدن القلد  الاددديد ألن ماداركتها تزيدد تددهور الو ددع    ،احلد  ولدواء  بدو الف دد  العبدا  هد  

ن والو ددع اإلنسدداين، مددع مددا لدد لك مددن اجلمهوريددة العربيددة السددورية، مبددا   ذلددك و ددع حقددوق اإلنسددا
 ت  ري لطري على املنطقة؛

مجيدددددع االنتهاكدددددال والتجددددداوزال للقدددددانون الددددددويل حلقدددددوق اإلنسدددددان ومجيدددددع  يددددددين -14 
انتهاكددددال القددددانون الدددددويل اإلنسدددداين املرتكبددددة  ددددد السددددكان املدددددنيع، ويدددددعو مجيددددع اجلماعددددال   
اجلمهوريدددة العربيدددة السدددورية إ  الكدددف عدددن  عمدددال الثددد ر والعندددف وإ  اختددداذ مجيدددع اخلطدددوال ال زمدددة 

 دداً  منهددا عدددأ عسددكرة املرا دد  الطبيددة واملدددار ، وحيددا مجيددع  طددرايت النددزاع علددى حلمايددة املدددنيع، بو 
 الو اء بالتزاماهتا مبوج  القانون الدويل اإلنساين وعلى محاية حقوق اإلنسان؛

ارتكددان العنددف  ددد مجيددع األشدد ا  علددى   ددا  انتمدداًهم الدددير  يدددين بادددة -15 
 انون الدويل بهورة كاملة؛اإل ر، ويناشد مجيع األطرايت احرتاأ الق  و

عددن جلنددة التحقيدد ، مبددا   ذلددك عددن الدديت ددددرل إ  التقددارير  ياددري بقلدد  شددديد -16 
جددراًم  ددد  ،وال تددزال ترتكدد  ،ر  يهددا اللجنددة  ندده قددد ارتكبددنعدددي ونددوع اجلددراًم املرتكبددة، والدديت تقددد  

 اإلنسانية وجراًم حرن    را ي اجلمهورية العربية السورية؛
بدد ن احملكمددة اجلناًيددة الدوليددة   ناددئن لتسدداعد علددى و ددع حددد ل  دد ل مددن  رتدد ك   -17 

عنددددما تعدددزيت الددددول  و تعجدددز عدددن التحقيددد  بهددددق   تلدددك اجلدددراًم اجلراًم بدددالعقدددان  يمدددا يتعلددد  
 ؛م حقة مرتكبيها  و

احلاجدددة إ   دددمان دا دددبة مجيدددع املسدددؤولع عدددن انتهاكدددال القدددانون الددددويل  يؤكدددد -18 
آليدددال عدالدددة جناًيدددة دليدددة  و يوليدددة مدددن لددد ل حقدددوق اإلنسدددان  و ددداوزال انتهاكدددال اإلنسددداين  و

،    ددبي   قيدد  هدد ا ا ددديتمنا ددبة وعايلددة ومسددتقلة، ويادددي علددى  ددرورة اختدداذ لطددوال عمليددة 
 احملكمة اجلناًية الدولية   ه ا الهدي؛تؤييه ماريا  إ  الدور ا اأ ال د ميكن  ن 
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نسدان باجلهوي املستمرة اليت يب  ا الهحفيون واملدا عون عدن حقدوق اإل حييع علما   -19 
حقددوق اإلنسددان يالدد  اجلمهوريددة العربيددة السددورية،  دداوزال انتهاكددال و الدد ين يقدددمون معلومددال عددن 

 على الرغم من امل اطر اجلسيمة؛
ين يفدرون إزاء تزايد عدي ال جئدع وعددي املادريين يالليدا  الد  يعرن عن بال  القل  -20 

من العنف، ويرح  باجلهوي اليت تب  ا البلددان اوداورة ال ت دا ة ال جئدع السدوريع، ويقدر بالعواقد  
 من ال جئع   تلك البلدان؛غفرية االجتماعية االقتهايية لوجوي  عداي 

السددددلطال السددددورية ومجيددددع  طددددرايت النددددزاع األلددددر  بدددد ن تفددددي بالتزاماهتددددا  يطالدددد  -21 
( 2014)2165، و2014شددباط   اير  22( املددؤر  2014)2139ل جملددس األمددن قددرارا مبوجدد 
، 2014كدددددددددانون األول ييسدددددددددم    17( املدددددددددؤر  2014)2191و 2014متوز يوليددددددددده  14املدددددددددؤر  
 متكددع وكدداالل األمددم املتحدددة وشددركاًها التنفيدد يع مددن تقدددي املسدداعدة اإلنسددانية الفوريددة مباشددرة بايددة

 مجيع  حناء اجلمهورية العربية السورية؛ويون عواً  إ  النا    
لتدددهور الو ددع اإلنسدداين   اجلمهوريددة العربيددة السددورية، وحيددا  يعددرن عددن ا ددتياًه -22 

اوتمددع الدددويل، مبددا   ذلددك مجيددع اجلهددال املاحنددة، علددى تقدددي الدددعم املددايل العاجدد  لتمكددع البلدددان 
ل جئددع السددوريع، ويادددي،   الوقددن ذاتدده، علددى  امل دديفة مددن تلبيددة االحتياجددال اإلنسددانية املتناميددة

 مبد  تقا م األعباء؛
بعددرا الكويددن ا ت ددا ة املددؤمتر الدددويل الثالددا لتقدددي الت عددال اإلنسددانية  يرحدد  -23 

، ويعرن عن تقدير  للدول املاحندة، ويطلد  إ  مجيدع  ع داء 2015آذار مار   31با ن  وريا   
 عة للنداءال اإلنسانية السورية والو اء جبميع تعهدال الت ع السابقة؛اوتمع الدويل اال تجابة بسر 

انتقدددال  يا دددية حقيقيدددة قاًمدددة علدددى بيدددان  ة دددرورة  قيددد  عمليددد يؤكدددد مدددن جديدددد -24 
جنيف إلهناء النزاع   اجلمهورية العربية السورية، ويادجع اوتمدع الددويل علدى اختداذ اخلطدوال املنا دبة 

     الااية؛
إ  مجيددع هيئددال األمددم تقددارير جلنددة التحقيدد  وعرو ددها الاددفوية  ويدد  مجيددع  رريقدد -25 

لددد ل العامدددة علمدددا  باملعلومدددال ذال الهدددلة اجلمعيدددة بإحاطدددة املتحددددة ذال الهدددلة، ويوددددي اللجندددة 
يورهتا التا دعة والسدتع، ويوددي  ي دا  اجلمعيدة العامدة بتقددي التقدارير إ  جملدس األمدن الختداذ اإلجدراء 

، ويودددددي ذال الهددددلة نا دددد ، ويعددددرن عددددن تقدددددير  للجنددددة إلحاطتهددددا  ع دددداء اولددددس باملعلومددددالامل
 و   املعلومال   املستقب ؛ هممبوادلة إحاطت

 إبقاء املس لة قيد نمر . يقرر  ي ا   -26 
 57اجللسة 
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عددن التهددوين.  12 دددوال، مددع امتندداع  6دددوتا  مقابدد   29]اعت مددد بتهددوين م سددج   ب غلبيددة 
 وكانن نتيجة التهوين كما يلي: 
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 املؤيدون: 
 ملانيددددا، اإلمددددارال العربيددددة املتحدددددة، إندونيسدددديا،  لبانيددددا، األرجنتددددع، إ ددددتونيا، 

مجهوريددددة كوريددددا، مجهوريددددة  ، بوتسددددوانا، اجلبدددد  األ ددددوي،بدددداراغواد، ال تاددددال يرلندددددا، 
،  ، قطدر،  رنسدا، غانداغابون  رياليون،السلفايور،  مقدونيا اليوغو   ية  ابقا ،

املارن، املكسديك، ملدديف، اململكدة العربيدة السدعويية، التفيا، كول ييفوار، 
، الواليدال املتحددة هولنددااململكة املتحدة ل يطانيا العممى و يرلندا الادمالية، 

 األمريكية، اليابان
  املعار ون: 
(، اجلزاًدددددر، الهدددددع، املتعددددددية القوميدددددال -، بوليفيدددددا )يولدددددة اال ددددداي الرو دددددي  

 البوليفارية(، كوبا -)مجهورية   نزوي 
 :عن التهوين املمتنعون 
جندددون   ريقيدددا،  ييدددن نددداأ، كازالسدددتان، ال ازيددد ، بدددنا يي ، إ يوبيددا، باكسدددتان،   

 ا ند.[نيجرييا، ناميبيا،  كينيا،  الكوناو،
    


