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                  جملس حقوق اإلنسان 
                                الدورة االستثنائية السادسة عشرة

     ٢٠١١      أبريل  /     نيسان    ٢٩

                             قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

   ١ /  ١٦  -    دإ    
                                       رية العربية السورية يف سياق األحداث                                            احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف اجلمهو     

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

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /    آذار
                                                             أغراض ومبادئ امليثاق واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان                              وإذ يؤكد من جديد     

                                                         اصة حبقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق                                            واملعاهدات الدولية ذات الصلة واخل    
                                                                                   املدنية والسياسية، وأن مجيع الدول ملزمة بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،

                                                                    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلـق            ٤        باملادة             وإذ يذكر     
                                                الظروف عدم التقيد هبا، حىت يف حالة طوارئ عامة،                             باحلقوق اليت ال جيوز يف أي ظرف من

                                                      لوفاة املئات من األشخاص فيما يتصل باالحتجاجـات                          عن بالغ األسف            وإذ يعرب   
                      ً                                                                     السياسية اليت جرت مؤخراً وجتري يف اجلمهورية العربية السورية وعن شـديد القلـق إزاء               

                            ض هلا احملتجون املساملون على                                                                أعمال القتل واالعتقاالت وحاالت التعذيب املزعومة اليت يتعر       
                     يد السلطات السورية،

                                      ً                                          إىل البيان الذي أدىل به األمني العام مؤخراً والذي دعا فيه إىل إجراء حتقيق                        وإذ يشري   
                                                          مستقل وشفاف وفعال بشأن احلالة يف اجلمهورية العربية السورية،
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               ألمـم املتحـدة                               ً                         إىل البيانات اليت أدىل هبا مؤخراً كل من مفوضـة ا                      ً    وإذ يشري أيضاً      
                                                                                      السامية حلقوق اإلنسان وبعض املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة             
                                                                                                 فيما يتعلق باحلالة يف اجلمهورية العربية السورية، واليت دعوا فيها إىل وضع حد ألعمال القتل               

       تعبري،                                                                وحماسبة املسؤولني عنها ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان واحترام حرية ال
                                                                        إىل ما أعلنت عنه اجلمهورية العربية السورية من اعتزامها اختاذ خطـوات                        وإذ يشري كذلك      

                                                                                                   لإلصالح، وإذ حيث ذلك البلد على اختاذ تدابري عاجلة وملموسة لتلبية املطالب املشروعة لشعبه، مبا               
                     على غـرار إلغـاء                                                                                     يف ذلك من خالل توسيع نطاق املشاركة السياسية واحلوار، ومتابعة اختاذ تدابري             

                                              ّ                        احملكمة العليا ألمن الدولة، ورفع التدابري اليت تقّيد ممارسة احلريات األساسية،
                                                                أنه ينبغي جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن متتنـع يف                                 وإذ يؤكد من جديد       

                                                                                             عالقاهتا الدولية عن ممارسة التهديد أو استخدام القوة ضد السالمة اإلقليمية أو االسـتقالل              
                                                              السياسي ألية دولة أو على أي حنو ال يتماشى مع أغراض األمم املتحدة،

                                                    استخدام السلطات السورية العنف القاتل ضد احملتجني                         يدين بشكل قاطع      - ١  
                                                                                          املساملني وإعاقة الوصول إىل العالج الطيب، وحيث حكومة اجلمهورية العربية السورية على أن             

                                                 وق اإلنسان، مبا يف ذلك حرية التعـبري وحريـة                           ً                       تضع على الفور حداً جلميع انتهاكات حق      
                ً                                                                       التجمع، وحيث أيضاً السلطات على أن تتيح إمكانية الوصـول إىل اإلنترنـت وشـبكات               
                                                                                        االتصاالت وأن ترفع الرقابة املفروضة على عمل املراسلني، مبا يف ذلك من خالل الـسماح               

   ؛                                     بوصول الصحفيني األجانب على النحو املناسب
                                     ً                     مهورية العربية السورية إىل اإلفراج فوراً عن سجناء الرأي        اجل             يدعو حكومة     - ٢  

                                                                                       وعن األشخاص احملتجزين بصورة تعسفية، مبن فيهم أولئك الذين كـانوا حمتجـزين قبـل               
                                ً                                                      األحداث األخرية، وكذلك إىل الكف فوراً عن أي ترهيب أو اضطهاد أو اعتقاالت تعسفية              

                      وق اإلنسان والصحفيون؛                                      لألفراد، مبن فيهم احملامون واملدافعون عن حق
                                                                     السلطات السورية على االمتناع عن أيـة أعمـال انتقاميـة ضـد                 حيث    - ٣  

                                                                                       األشخاص الذين شاركوا يف املظاهرات السلمية وعلى السماح بتقدمي املـساعدة العاجلـة             
                                                                         لألشخاص احملتاجني إليها، مبا يف ذلك من خالل ضمان إمكانية وصول منظمـات حقـوق     

               نسانية إليهم؛                  اإلنسان واملنظمات اإل
                                                                  على ضرورة أن تشرع السلطات الـسورية يف إجـراء حتقيـق ذي                  يشدد    - ٤  

                   ً                                                                 مصداقية ونزيه، وفقاً للمعايري الدولية، وأن تقاضي املسؤولني عن اهلجمـات ضـد احملـتجني        
                                                                                املساملني يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك هجمات القوات اخلاضعة لسيطرة احلكومة؛

                                                                  سلطات السورية على توسيع نطاق املشاركة السياسية اهلادفـة إىل            ال    حيث    - ٥  
                                              ضمان احلريات املدنية وتعزيز العدالة االجتماعية؛
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                                                                  املكلفني بواليات ذوي الصلة، املعنيني مبواضيع حمـددة يف إطـار                يشجع  - ٦  
                                                                                         اإلجراءات اخلاصة، على إيالء اهتمام خاص، يف إطار والية كل منهم، حلالة حقوق اإلنسان             

                                                                                          يف اجلمهورية العربية السورية، وحيث السلطات السورية على التعاون مع هـؤالء املكلفـني              
   ؛                                                                   بواليات مواضيعية، مبا يف ذلك من خالل السماح هلم بالقيام بزيارات إىل البلد

                                                                    من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ترسل بصورة               يرجو  - ٧  
                                                             ية السورية للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومـة للقـانون                                         عاجلة بعثة إىل اجلمهورية العرب    

                                                                                        الدويل حلقوق اإلنسان وإلثبات وقائع وظروف مثل هذه االنتهاكات واجلرائم املرتكبة، بغية            
                                                         ً      ً       ً      ً               جتنب اإلفالت من العقاب وضمان احملاسبة الكاملة، وأن تقدم تقريراً أولياً وحتديثاً شـفوياً              

                                                      هورية العربية السورية إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف                                          بشأن حالة حقوق اإلنسان يف اجلم     
                                 ً       دورته الثامنة عشرة، ويرجو أيضاً                                                                 دورته السابعة عشرة، وأن تقدم تقرير متابعة إىل اجمللس يف         

                                ً        ً                                                      من املفوضية السامية أن تنظم حواراً تفاعلياً حول حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية              
        لمجلس؛                                 السورية خالل الدورة الثامنة عشرة ل

                                                   ً     ً                 حكومة اجلمهورية العربية السورية إىل أن تتعاون تعاوناً كامالً مـع                يدعو  - ٨  
                                                                    موظفي البعثة املوفدة من املفوضية السامية وأن تتيح هلم إمكانية الوصول؛

                                                                     من األمني العام واملفوضة السامية تقدمي كل ما يلزم مـن مـساعدة                  يرجو    - ٩  
                        من تنفيذ مهام واليتها؛                                     إدارية وتقنية ولوجستية لتمكني البعثة 

   .                       إبقاء املسألة قيد نظره    يقرر  -  ١٠  
  اجللسة الثانية

  ٢٠١١أبريل /نيسان ٢٩
  .                 عن التـصويت    ٧                    أصوات، وامتناع     ٩     ً           صوتاً مقابل      ٢٦                               اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية      [

   :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي
   :       املؤيدون
                                 وركينا فاسو، بولندا، مجهوريـة                                                 إسبانيا، أوروغواي، الربازيل، بلجيكا، ب      ،       األرجنتني  

                                                                                    كوريا، مجهورية مولدوفا، زامبيا، سلوفاكيا، السنغال، سويـسرا، شـيلي، غانـا،            
                                                                            غواتيماال، فرنسا، قريغيزستان، املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى   

   .     يابان                             ، الواليات املتحدة األمريكية، ال ا                                            وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، النرويج، هنغاري
   :        املعارضون
                                                                                          االحتاد الروسي، إكوادور، باكـستان، بـنغالديش، الـصني، غـابون، كوبـا،              

   .                  ماليزيا، موريتانيا
   :                   املمتنعون عن التصويت

   ] .                                                                          أوغندا، أوكرانيا، تايلند، جيبويت، الكامريون، اململكة العربية السعودية، نيجرييا  
        


