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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

    من جدول األعمال 4البند 
   2015تموز/يوليه  2اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
  29/16 

خطوووورة وتووودلور حالوووة حقووووق اإلنسوووان واليالوووة اإلنسوووانية فوووي الجم وريوووة 
   العربية السورية

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 األمم املتحدة،مبيثاق إذ يسرتشد  
 مجيع قراراته السابقة املتعلقة باجلمهورية العربية السورية، جديد من وإذ يؤكد  
التزامه القوي بسيادة اجلمهورية العربيـة السـورية واقـتق وا ووحـد ا  وإذ يؤكد من جديد أيضا   

 وق متها اإلقليمية،
ملــدنيا العاــواو  أو املتعمــد، التــدرور اري ــل  الــة حقــوق اإلنســان واقــتهدا  ا وإذ يــدين 

 ياكل انتهاكا  للقانون الدويل اإلنساين، ويدين أعمال العنف اليت تؤّجج التوتر ال اوف ، ما
إتــ   وتــدمل اإلرث الثقــاه للةمهوريــة العربيــة الســورية، بضــ   عــن النهــ   وإذ يــدين أيضــا   

 املنّظم ملمتلكا ا الثقابية واالجتار هبا، 
إزاء االقتنتاجات الـيت للتـإ إليهـا جلنـة التحقيـو الدوليـة املسـتقلة  ن بالغ قلقهوإذ يُعرب ع 

املعنيــة باجلمهوريــة العربيــة الســورية والتقريــر عــن مــدا متــداقية بعــع األدلــة املتعلقــة بتعــ ي  وإعــدا  
ه   حمتةزين لدا النظا  السوري ا ـايل، بيمـا  ـال االدعـاءات الـواردة ه األدلـة الـيت قـدمها  قيتـر 

 ،(1)2014كانون الثاين/يناير 
__________ 

 .، املربوS/2014/244انظر  (1) 
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 مب حظـــــة جلنـــــة التحقيـــــو أن الســـــل ات الســـــورية قـــــد نّفـــــ ت، منـــــ   ذار/ وإذ حيـــــيا علمـــــا   
 ، رةمات واقعة الن اق على املدنيا كسياقة عامة،2011 مارس

 عن اقتياوه إزاء عد  تعاون السل ات السورية مع جلنة التحقيو،  وإذ يعرب 
عــن دعمــه الكامــل للةهــود الدبلوماقــية الــيت يبــ وا املبعــوث اريــا  ل مــا العــا   وإذ يُعــرب 

املعـــا باجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية واوادبـــة إ  إتـــاد حـــل قياقـــ  يســـتند إ  بيـــان جنيـــف، وياـــمل 
 تاكيل ريئة حكم انتقالية تتمتع بت حيات تنفي ية كاملة،

بعمل جلنة التحقيو الدولية املستقلة املعنيـة باجلمهوريـة العربيـة السـورية وياـل  يُرح  -1 
قـــيما  إ  أمهيــة عمـــل رـــ   اللةنــة ومـــا جتمعـــه مــن معلومـــات لـــدعم جهــود املســـاءلة ه املســـتقبل، ال

 املعلومات املتعلقة باألشخا  ال ين يُدعى انتهاكهم للقانون الدويل؛
لتعـــاون التـــا  مـــع جملـــس حقـــوق اإلنســـان ومـــع جلنـــة الســـل ات الســـورية با ي الـــ  -2 

التحقيـــو بـــتجراءات تاـــمل الســـما  وـــا بالواـــول الفـــوري والكامـــل مـــن دون عواوـــو إ  مجيـــع أ ـــاء 
 اجلمهورية العربية السورية؛

اقــتمرار االنتهاكــات والتةــاوزات اجلســيمة واملنهةيــة والواقــعة الن ــاق  باــدة يــدين -3 
اكـات القـانون الـدويل اإلنسـاين الـيت ترتكبهـا السـ ات السـورية وامليلياـيات  قوق اإلنسان ومجيع انته

التابعــة وــا، وكــ لت املقــاتلون اإلررــابيون األجانــ  واملنظمــات األجنبيــة الــيت تقاتــل  ســاب الســل ات 
 السورية، ال قيما حزب اهلل وعتاو  أرل ا و ولواء أبو الفضل العباس؛

الواقــع الن ــاق للعنــف اجلنســ  والتعــ ي  ه مراكــز  االقــتخدا  أيضــا   باــدة يــدين -4 
 الدويل  قوق اإلنسان أو انتهاكاتللقانون  إ  أن ر   األعمال تاكل انتهاكاتاالحتةاز، مالا  

للقـانون الــدويل اإلنســاين، ويـدعو إ  ئكــا ريئــات الراـد الدوليــة املناقــبة مـن الواــول إ  ا تةــزين 
ا كوميــة، كمــا يــدعو الســل ات الســورية إ  ناــر قاومــة  ميــع مرابــو  ه الســةون ومراكــز االحتةــاز

 االحتةاز؛
أي احتةـــاز تعســـف  ل بـــراد مـــن جانـــ  الســـل ات الســـورية  كـــ لت باـــدة يـــدين -5 

وي البها باإلبراج بورا  عن مجيع ا تةزين، مبن بـيهم األشـخا  املنتسـبون إ  منظمـات كـل حكوميـة 
 كاملركز السوري لإلع   وحرية التعبل؛،دي واالجتماع  معتمدة لدا اجمللس االقتتا

اقتمرار اقتخدا  األقلحة الكيمياويـة ه اجلمهوريـة العربيـة السـورية مبـا ه  بادة يدين -6 
ذلــت كــاز الكلــور ا ظــور مبوجــ  القــانون الــدويل، وي الــ  اجلمهوريــة العربيــة الســورية بــ ن تنفــ  كامــل 

 ذلت االلتزامات اليت تقتض  منها اإلع ن عن برناجمها بالكامل وإزالته برمته؛ التزاما ا الدولية، مبا ه
للــ لاور العنقوديــة ولعمليــات اقــتخدا  الســل ات الســورية ل قــلحة الثقيلــة و  يــدين -7 

القتـــف اجلـــوي، مبـــا ه ذلـــت أي اقـــتخدا  عاـــواو  للقـــ اوف التســـيارية وال اميـــل املتفةـــرة وقتـــف 
 ا؛السوري سكانكوقيلة  اربة ال  ن أيضا  جتويع املدنيابية، ويدياملرابو ال 
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األعمـــال اإلررابيـــة وأعمـــال العنـــف الـــيت يرتكبهـــا مـــا يســـمى بالدولـــة  باـــدة يـــدين -8 
، ضــد املــدنيا عــات املت ربــةامش(، وجبهــة النتــرة، وكلمهــا مــن اجلاإلقــ مية ه العــراق والاــا  )داعــ

ت ربـــة والعنيفـــة الـــيت يعتنقهـــا مـــا يســـمى بالدولـــة اإلقـــ مية ه ويـــدين ب شـــد العبـــارات اإليديولوجيـــة امل
العـــراق والاـــا  )داعـــش( وانتهاكا ـــا اجلســـيمة واملنهةيـــة الواقـــعة الن ـــاق واملســـتمرة  قـــوق اإلنســـان 
وللقانون الدويل اإلنسـاين، ويؤكـد مـن جديـد أنـه ال تـوز وال ينب ـ  ربـا اإلررـاب، مبـا ه ذلـت أبعـال 

 إلق مية ه العراق والاا  )داعش(، ب ي دين أو جنسية أو حضارة؛ما يسمى بالدولة ا
للقانون الدويل  قـوق اإلنسـان ومجيـع  اتوجتاوز  اتكل ما يرتك  من انتهاك  يدين -9 

املرتكبــــة ضــــد النســــاء واألضفــــال، وكــــ لت ضــــد  ، مبــــا بيهــــا تلــــتانتهاكـــات القــــانون الــــدويل اإلنســــاين
را  النــزاع علــى عــد  ارتكــاب رةمــات عاــواوية، مبــا ه األشــخا  ذوي اإلعاقــة، وحيــأ مجيــع أضــ

عـــد  اقـــتخدا  املرابـــو ال بيـــة علـــى ذلـــت اوةمـــات الـــيت ُتضـــر بالســـكان املـــدنيا واألعيـــان املدنيـــة، و 
واملــدارس ل كــراع العســكرية، وحيثهــا علــى الوبــاء بالتزاما ــا مبوجــ  القــانون الــدويل اإلنســاين وعلــى 

 احرتا  حقوق اإلنسان؛
ارتكـاب العنــف ضـد مجيــع األشـخا  علــى أقـاس انتمــاوهم الــديا أو  باــدة دينيـ -10 

 اإلثا، ويناشد مجيع األضرا  احرتا  القانون الدويل على أكمل وجه؛
باجملتمع الدويل دعم الدور القيادي للمرأة ومااركتها الكاملة ه مجيع اجلهود  يهي  -11 

عربيــة الســورية علــى النحــو الــ ي ارجتــا  جملــس األمــن ه اوادبــة إ  إتــاد حــل قياقــ  ه اجلمهوريــة ال
 18( املـــؤر  2013)2122وقـــرار   2000تاـــرين األول/أكتـــوبر  31( املـــؤر  2000)1325 قـــرار 

 ؛2013تارين األول/أكتوبر 
ا اجــــة إ  ضــــمان حماقــــبة مجيــــع املســــؤولا عــــن انتهاكــــات القــــانون الــــدويل  يؤكـــد -12 

ز قانون حقوق اإلنسان، مـن لـ ل  ليـات عدالـة جناويـة حمليـة أو دوليـة اإلنساين أو عن انتهاك وجتاو 
مناقــبة وعادلـــة ومســـتقلة، وياـــدد علــى ضـــرورة ايفـــاذ ل ـــوات عمليــة ه قـــبيل  قيـــو رـــ ا اوـــد ، 

 اجلناوية الدولية ه ر ا التدد؛ مالا  إ  الدور اوا  ال ي ميكن أن تؤديه ا كمة
أنـــه ينب ـــ  للاـــع  الســـوري أن حيـــدد، ه إضـــار حـــوار جـــامع وذي  يؤكـــد مـــن جديـــد -13 

متــــداقية، العمليــــات وانليــــات املناقــــبة لتحقيــــو العدالــــة واملتــــا ة، وإجــــ ء ا قيقــــة، وا اقــــبة علــــى 
 االنتهاكات والتةاوزات اجلسيمة للقانون الدويل، وتوبل أنواع اجل  وقبل االنتتا  الفعالة للضحايا؛

عدد ال جئا وعدد املاـردين دالليـا  الـ ين يفـّرون تنام  إزاء  القلو بالغ عن يُعرب -14 
من العنف، ويرح  باجلهود اليت تب وا البلـدان اجملـاورة القتضـابة ال جئـا السـوريا، ويُقـر بالعواقـ  

 االقتتادية لوجود أعداد كفلة من ال جئا ه تلت البلدان؛  -االجتماعية 
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اوه لتـــدرور الوضـــع اإلنســـاين ه اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وحيـــأ عـــن اقـــتي يُعـــرب -15 
اجملتمــــع الــــدويل علــــى تقــــدا الــــدعم املــــايل العاجــــل لتمكــــا البلــــدان املضــــيفة مــــن تلبيــــة االحتياجــــات 

 اإلنسانية املتنامية ل جئا السوريا، ويادد، ه الوقإ ذاته، على مبدأ تقاقم األعباء؛ 
مــن أجــل قــوريا، الــ ي  اإلنســانية ر الــدويل الثالــأ إلعــ ن الت عــاتبنتيةــة املــؤئ يرحـ  -16 
ه الكويـإ، ويُعـرب عـن تقـدير  للـدول املا ـة، وي لـ  إ  مجيـع أعضـاء  2015 ذار/مارس  31ه ُعقد 

 اجملتمع الدويل االقتةابة بسرعة للنداءات اإلنسانية السورية والوباء  ميع تعهدات الت ع السابقة؛
لـة عامالسل ات السورية بتيسل واول األمـم املتحـدة وكلرـا مـن اجلهـات ال  ي ال -17 

ه اجملــال اإلنســاين واــوال  كــام   وبوريــا  و منــا  إ  مجيــع األراضــ  الســورية، مبــا بيهــا املنــاضو ا ااــرة، 
وي الــــــــ  مجيــــــــع أضــــــــرا  التــــــــراع األلــــــــرا بعــــــــد  عرقلــــــــة ذلــــــــت الواــــــــول، وبقــــــــا  لقــــــــرار جملــــــــس 

كـــــانون   17( املـــــؤر  2014)2191وقـــــرار   2014ئوز/يوليـــــه  14( املـــــؤر  2014)2165 األمـــــن
 ، ويهي  بالدول األعضاء تقدا التمويل الكامل لنداءات األمم املتحدة؛2014األول/ديسم  

أنــه ال ميكــن أن يكــون رنــاك إال حــل قــلم  للنــزاع ه اجلمهوريــة  يؤكــد مــن جديــد -18 
العربيــة الســورية، وحيــأ أضــرا  النــزاع ه اجلمهوريــة العربيــة الســورية علــى االمتنــاع عــن القيــا  ب عمــال 
ميكـــن أن تســـارم ه اقـــتمرار تـــدرور األمـــن والوضـــع اإلنســـاين، وذلـــت مـــن أجـــل التواـــل إ  عمليـــة 

 ن جنيف؛اقو  على بيقياق  حقيقية ت تقالنا
 إبقاء ر   املس لة قيد نظر . يُقرر -19 

 44اجللسة
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عـن التتـويإ. وكانـإ  12أاـوات، وامتنـاع  6اـوتا  مقابـل  29]اعتمد بتتـويإ ُمسـة،ل، ب كلبيـة 
 نتيةة التتويإ كما يل :

 املؤيدون:
املتحــــدة، أيرلنــــدا، بــــاراكواي،  األرجنتــــا، إقــــتونيا، ألبانيــــا، أملانيــــا، اإلمــــارات العربيــــة

مجهوريــــــة مقــــــدونيا  ،ال ازيــــــل، ال ت ــــــال، بوتســــــوانا، اجلبــــــل األقــــــود، مجهوريــــــة كوريــــــا
، كـوت ديفـوار، ق ـربرنسا، كابون، كانا، ، قلاليون، السلفادوراليوكوق بية قابقا ، 

ــــا اململكــــة املتحــــدة اململكــــة العربيــــة الســــعودية، املكســــيت، ملــــديف، امل ــــرب، ، التفي
 ، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانرولندال ي انيا العظمى وأيرلندا الامالية، 

 املعارضون:
التــــــــا، اجلزاوــــــــر،  املتعــــــــددة القوميــــــــات(، -بوليفيــــــــا )دولــــــــة  اال ــــــــاد الروقــــــــ ،

 البوليفارية(، كوبا -)مجهورية  بنزوي 
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 :عن التتويإ املمتنعون
يـــإ نـــا ، كازالســـتان، ي، جنـــوب أبريقيـــا، ببـــن  ديش، اكســـتانب، إندونيســـياإثيوبيـــا، 

 [.اوندنيةليا، الكون و، كينيا، ناميبيا، 

    


