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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة االستثنائية السابعة عشرة

  ٢٠١١أغسطس / آب٢٢
  مشروع قرار: بولندا    

  / ...١٧-دإ    
  بية السوريةاالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية العر

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١وبقرار اجلمعيـة العامـة      مبيثاق األمم املتحدة    إذ يسترشد     

  ، ٢٠٠٦مارس /آذار
 ٢٠١١ أبريـل / نيسان ٢٩ املؤرخ   ١٦/١-دإ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   

نسان أن ترسل بـصورة     الذي طلب فيه اجمللس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل          
عاة لقانون حقوق عاجلة بعثة إىل اجلمهورية العربية السورية للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املدَّ 

  اإلنسان الدويل،
الذي  ٢٠١١أغسطس / آب٣املؤرخ  إىل البيان الرئاسي جمللس األمن    أيضاًوإذ يشري     

 وأدان  هورية العربيـة الـسورية     تدهور الوضع يف اجلم    أعرب فيه اجمللس عن قلقه البالغ إزاء      
 كمـا أدان    اليت ترتكبها السلطات السورية على نطـاق واسـع        انتهاكات حقوق اإلنسان    

 حـدة الوضـع   ودعا السلطات السورية إىل التخفيف من       يف حق املدنيني،    القوة  استخدامها  
ـ واإلنساين يف املناطق املأز    ـ ضررةمة عن طريق وقف استخدام القوة ضد املدن املت سماح  وال

إىل تلك املناطق   بوصول الوكاالت اإلنسانية الدولية والعاملني الدوليني يف الشؤون اإلنسانية          
  ،على سبيل السرعة ودون عائق، وأن تتعاون بالكامل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

 باإلفادة اإلعالمية اليت قدمتها املفوضة السامية مؤخراً إىل جملس األمـن            وإذ يرحب   
  ن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية،بشأ
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 بالبيانات الصادرة مؤخراً عن األمني العام والـيت يـدعو فيهـا             وإذ يرحب أيضاً    
السلطات السورية إىل أن توقف يف احلال كل عنف ضد شعبها وأن حتترم حقوق اإلنـسان                

  احتراماً كامالً،
فوضة السامية والبيان الصادر عن املكلفني       البيانات الصادرة مؤخراً عن امل     وإذ يؤيد   

 حقوق اإلنسان   انتهاكاتبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان بشأن          
  يف اجلمهورية العربية السورية،

ن لألمني العـام  صْين اخلا عقب البيان الصادر عن املستشاريْ    وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
ة وباملسؤولية عن احلماية، اللـذين رأيـا أن حجـم وخطـورة         املعنيني مبنع اإلبادة اجلماعي   

كبت جرائم ضـد اإلنـسانية         االنتهاكات يشريان إىل احتمال جدي بأنه رمبا تكون قد ارتُ         
  وما زالت ترتكب يف اجلمهورية العربية السورية،

سالمي  البيانات الصادرة مؤخراً عن األمني العام ملنظمة املؤمتر اإل وإذ يضع يف اعتباره     
جامعة الدول العربية وجملس التعاون اخلليجي واالحتاد األورويب ومنظمـات إقليميـة            عن  و

  أخرى يعربون فيها عن القلق بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية،
 املساعي الدبلوماسية اليت تبذهلا عدة بلدان، مبا يف ذلـك            أيضاً وإذ يضع يف اعتباره     

  ة، بلدان جماور
بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن بعثة تقصي    يرحب    -١  

 ٢٩  املؤرخ ١٦/١-عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان دإ      )١(احلقائق اليت أوفدهتا املفوضية السامية    
، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء االستنتاجات اليت خلصت إليهـا البعثـة             ٢٠١١أبريل  /نيسان

  لتقرير إىل جملس األمن؛ويقرر إحالة ا
 حلقوق اإلنسان الـيت ترتكبـها       ة االنتهاكات اخلطرية املستمر   يدين بقوة   -٢  

 واالستخدام املفرط للقوة والعنف     ،السلطات السورية، مبا يف ذلك حاالت اإلعدام التعسفي       
 واالعتقـال   ، وحاالت االختفاء القـسري وغـري الطـوعي        ،القاتل ضد احملتجني السلميني   

 والتعذيب واالضطهاد والترهيب املنهجيني للمحتجني السلميني وللمدافعني عـن          ،التعسفي
  حقوق اإلنسان والصحفيني؛

 نيعن استيائه إزاء اهلجمات العشوائية املستمرة ضد السكان السوري        يعرب    -٣  
   مجيع أفعال العنف ضد سكاهنا؛حاالًويدعو السلطات السورية إىل أن توقف 

    سلطات السورية بأن تنـهي حـاالً مجيـع انتـهاكات            إىل ال  يكرر نداءه   -٤  
حقوق اإلنسان وأعمال العنف وأن حتمي سكاهنا وأن متتثل متام االمتثال اللتزاماهتا مبوجـب              

  القانون الدويل؛
__________ 
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ق حـاالً   طِل إىل حكومة اجلمهورية العربية السورية بأن تُ       يكرر نداءه املوجه    -٥  
   سراح مجيع سجناء الرأي واألشخاص املعتقلني بـصورة تعـسفية وأن توقـف حـاالً أي                
ترهيب أو اضطهاد أو توقيف تعسفي لألفراد، مبن يف ذلك احملامون واملدافعون عن حقـوق               

  اإلنسان والصحفيني؛
 السلطات السورية على ضمان وصول مجيع اجلهات اإلنسانية الفاعلة          حيث  -٦  
 ودون عائق، وضمان املرور اآلمـن لإلمـدادات         اًمناسباً من حيث التوقيت ومأمون    وصوالً  

  اإلنسانية والطبية إىل داخل البلد؛
 السلطات السورية على السماح لوسـائط اإلعـالم املـستقلة           حيث أيضاً   -٧  

والدولية بالعمل يف اجلمهورية العربية السورية دون قيود ال موجب هلا، والسماح باستخدام             
  إلنترنت وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وأن ترفع الرقابة عن عمل املراسلني؛ا

على السماح بإجراء حوار وطين شـامل        السلطات السورية كذلك  حيث    -٨  
 وحقيقي جيرى يف جو خيلو من اخلوف والترهيب، ويهدف إىل تلبية التطلعات             مصداقيةذي  و

  تلبية فعالة كما يهـدف إىل تعزيـز ومحايـة           والشواغل املشروعة لدى السكان السوريني    
  حقوقهم اإلنسانية؛

على احلاجة إىل إجراء حتقيق دويل شفاف ومـستقل وعاجـل يف            يشدد    -٩  
 ،عاة للقانون الدويل، مبا يف ذلك األعمال اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية            االنتهاكات املدَّ 

  وحماسبة املسؤولني عن هذه األعمال؛
نداء املوجه إىل السلطات السورية بالتعاون بصورة كاملة مع آليات           ال يعزز  -١٠  

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ويعرب عن أسفه البالغ إزاء االفتقار إىل هذا              
  التعاون من جانب السلطات السورية؛

 يف  املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات املواضيعية املعنيني، كـالً        يشجع    -١١  
حدود واليته، على مواصلة إيالء اهتمام خاص حلالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربيـة              
السورية، وحيث السلطات السورية على التعاون مع هؤالء املكلفني بواليات مبا يف ذلك عن              

  طريق السماح هلم بالقيام بزيارات إىل البلد؛
قلة، يعينها رئيس جملس     أن يوفد بصورة عاجلة جلنة حتقيق دولية مست        يقرر  -١٢  

حقوق اإلنسان، بغية التحقيق يف انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الـدويل يف اجلمهوريـة              
حتديد الوقائع والظروف اليت قد ترقى إىل مثـل      بغية   و ٢٠١١يوليه  /العربية السورية منذ متوز   

ضـمان  هذه االنتهاكات والقيام، قدر اإلمكان، بتحديد هوية املسؤولني عن ذلك بقـصد             
  حماسبة مرتكيب هذه االنتهاكات؛

إىل جلنة التحقيق املذكورة آنفاً تقدمي تقرير يف أقرب وقت ممكن إىل            يطلب    -١٣  
، ٢٠١١نوفمرب  /جملس حقوق اإلنسان على أن تقدمه، على أية حال، قبل هناية تشرين الثاين            
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وإىل هيئـات األمـم   ويوصي بإحالة االستنتاجات اليت ختلص إليها اللجنة إىل األمني العـام   
  ذات الصلة؛املتحدة 

 السلطات السورية والدول األخرى ذات الصلة إىل التعاون مع جلنـة       يدعو  -١٤  
  التحقيق تعاوناً كامالً؛

 إىل املفوضة السامية تقدمي الدعم اإلداري والفين واللوجيسيت الكامل          يطلب  -١٥  
  املطلوب لتمكني جلنة التحقيق من االضطالع بواليتها؛

 طلبه املوجه إىل املفوضة السامية بأن تقدم، يف إطار حوار تفاعلي يف             يكرر  -١٦  
الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، حتديثاً شفوياً بشأن استنتاجاهتا املتوصل إليهـا             

  مؤخراً بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية؛
تقدمي تقريـر   ئيس جملس حقوق اإلنسان     إىل املفوضة السامية وإىل ر    يطلب    -١٧  

  عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٨  

        
 


