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  التعذيب وغريهاتفاقية مناهضة
  من ضروب املعاملة أو العقوبة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  مناهضة التعذيبجلنة 
  ة واألربعونمنالدورة الثا

  ٢٠١٢ هيوني/ حزيران١ - مايو/ أيار٧

تنفيذ االتفاقية يف اجلمهوريـة العربيـة       يف  جلنة مناهضة التعذيب    نظر      
 ١نهاية الفقرة   لوفقاً   خاص مطلوب تقرير  م تقدمي   السورية يف ظل عد   

  ١٩ملادة من ا

  حظات ختامية للجنة مناهضة التعذيبمال    

  اجلمهورية العربية السورية    
تنفيذ االتفاقية يف اجلمهورية العربية السورية يف ظل        نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف        -١

 ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٦ملعقودة يف   ا ١٠٧٢جلستها  ص طلبته اللجنة يف     تقرير خا عدم تقدمي   
)CAT/C/SR.1072( ٣٠ املعقودة يف    ١٠٨٩يف جلستها   التالية   تمدت املالحظات اخلتامية  اعو 

  .)CAT/C/SR.1089 (٢٠١٢مايو /أيار

  مقدمة  -ألف  

  طلب اللجنة    
/     تـشرين الثـاين  ٢٣ يف رسالة مؤرخـة     ،دعت اللجنة اجلمهورية العربية السورية      -٢

جهتها إىل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إىل تقدمي تقرير خـاص    و ٢٠١١نوفمرب  
عن التدابري املتخذة لضمان التنفيذ التام جلميع التزامات اجلمهورية العربية السورية مبوجـب             
االتفاقية وأعربت عن قلقها الشديد لورود تقارير عديدة متسقة وموثقة من مصادر جـديرة              
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 ات ألحكام االتفاقية ارتكبتها السلطات السورية على نطاق واسع مبا فيها          بالثقة بشأن انتهاك  
  :ما يلي

احملتجزين مبن فيهم األطفال الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه أثناء         تعذيب    )أ(  
  ؛تهممعاملاالحتجاز وسوء 

شن هجمات واسعة النطاق أو منهجية على السكان املدنيني مبا يف ذلـك               )ب(  
  ؛ساملني واالستخدام املفرط للقوة ضدهمامل تظاهريناملقتل 

  ؛اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  )ج(  
  االحتجاز التعسفي على أيدي قوات الشرطة واجليش؛  )د(  
  االختفاء القسري أو غري الطوعي؛  )ه(  
  .اضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان  )و(  

انتهاكات حقوق اإلنسان تلك الواسعة النطاق حتدث يف سياق         الحظت اللجنة أن    و  -٣
 حتقيقات فورية وشاملة ونزيهة يف تلك       إجراء نظراً إىل عدم  اإلفالت التام واملطلق من العقاب      

ـ  والحظت. السلطات السورية من جانب    احلاالت تلـك االنتـهاكات    أن ىدع أيضاً أنه ي
  .من السلطات العامة أو بتحريض منها أو مبوافقتها أو برضاهابأمر مباشر املنتشرة ترتكب 

املالحظـات اخلتاميـة للجنـة      ورأت اللجنة أن التعليقات وردود املتابعة علـى           -٤
)CAT/C/SYR/CO/1/Add.1 (             مل توفر معلومات كافية إلزالـة دواعـي قلـق اللجنـة إزاء

  .االنتهاكات الواسعة النطاق ألحكام االتفاقية
 من االتفاقية اليت    ١٩ من املادة    ١ب تقدمي التقرير اخلاص عمالً بنهاية الفقرة        وقد طل   -٥

  ".غري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة"تنص على أن تقدم الدول األطراف 
 ١٢طلبها إىل اجلمهورية العربيـة الـسورية يف رسـالة مؤرخـة        وكررت اللجنة     -٦

سيحـضرون  ف إىل حتديـد املمـثلني الـذين         الدولة الطر تدعو فيها    ٢٠١٢مارس  /آذار
 إلجراء استعراض ملدى االمتثـال وحـوار تفـاعلي          ،٢٠١٢مايو  / أيار ١٨ و ١٦ جلسيت

  .اللجنة مع

  ردود اجلمهورية العربية السورية    
 ٢٠ يف مذكرة شفوية مؤرخـة       ،ذكرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية       -٧

لع اللجنة على التدابري اليت اختذهتا لتنفيـذ تعهـداهتا    أن حكومتها ستط   ،٢٠١٢فرباير  /شباط
 وأن اجلمهوريـة    ،٢٠١٤املقرر تقدميه يف عـام      تقريرها الدوري القادم    يف  مبوجب االتفاقية   

اللجنـة تقـدمي    على إمكانية طلب     من االتفاقية ال تنص      ١٩العربية السورية ترى أن املادة      
  .خاص تقرير
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 ٢١هورية العربية السورية يف مذكرة شفوية مؤرخـة         وأشارت البعثة الدائمة للجم     -٨
 من االتفاقية ختول اللجنـة      ١٩أسباب من ضمنها أن املادة      جمموعة   إىل   ٢٠١٢مارس  /آذار

احلق يف طلب تقرير تكميلي يف حال اختاذ أي تدابري جديدة فقط وهذا أمر مل تشر اللجنـة                  
 تسحب طلبها الداعي إىل تقدمي تقرير       وطلبت اجلمهورية العربية السورية من اللجنة أن      . إليه

  . تني اللتني من املقرر حبث ذلك التقرير فيهاخاص وتلغي اجللس
 ٢وأخطرت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية يف مذكرة شـفوية مؤرخـة       -٩

اليت وقعت   األمني العام وجملس األمن واللجنة باخلسائر البشرية واملادية          ٢٠١٢أبريل  /نيسان
       / آذار ١٥ اجلمهورية العربية السورية منذ بداية األحـداث يف الدولـة الطـرف حـىت                يف

  ".أعمال اجملموعات اإلرهابية املسلحة" والناجتة عن ٢٠١٢مارس 
 ٢٤للجمهورية العربية السورية يف مذكرة شـفوية مؤرخـة     وقدمت البعثة الدائمة      -١٠
     / أيـار ١٦لسة العامة اليت عقـدهتا اللجنـة يف      رداً رمسياً باإلشارة إىل اجل     ٢٠١٢مايو  /أيار

  .٢٠١٢مايو 
ورسائل اللجنة واملذكرات الشفوية للبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية متاحة            -١١

  .www.ohchr.org: لالطالع عليها على املوقع اإللكتروين التايل

  جنة لطلب تقدمي تقرير خاصالسلطة املخولة لل    
 تنص صراحة على أن تقـدم الـدول   ١٩ من املادة ١تذكر اللجنة بأن هناية الفقرة       -١٢

وقد استخدمت اللجنة هذا اإلجراء     ". غري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة       "األطراف  
  .يف املاضي

ويتسق .  االتفاقية ويندرج هذا الطلب متاماً وبوضوح يف نطاق مهام اللجنة مبوجب           -١٣
طلب اللجنة متاماً مع موضوع االتفاقية وغرضها املتمثلني يف منع ممارسات التعذيب وغـريه              

وزيادة فعالية النـضال  وقمعها من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
  .ضدها

 ظل عدم تقدمي تقرير      يف النظر يف تنفيذ االتفاقية يف اجلمهورية العربية السورية         -باء  
  خاص مطلوب من اللجنة

تنفيـذ  حالـة    يف   ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٦جلسة عامة عقدهتا يف     يف  اللجنة  نظرت    -١٤
  .ىل املعلومات املتاحةاستناداً إاالتفاقية يف اجلمهورية العربية السورية 

 ترسـل   وأعربت اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تقدم التقرير املطلوب ومل             -١٥
  .٢٠١٢مايو / أيار١٦وفداً حلضور اجللسة املعقودة يف 
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املعلومات املتاحة من   استناداً إىل   الطرف  ونظرت اللجنة يف تنفيذ االتفاقية يف الدولة          -١٦
  :مصادر عديدة جديرة بالتصديق والثقة تشمل ما يلي

قـدمان إىل   امل جلنة التحقيق الدولية بشأن اجلمهورية العربية السورية      تقريرا    )أ(  
  ؛)A/HRC/19/69 وA/HRC/S-17/2/Add.1(جملس حقوق اإلنسان 

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالـة حقـوق              )ب(  
  ؛)A/HRC/18/53(مهورية العربية السورية اإلنسان يف اجل

النداءات العاجلة املوجهة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة            )ج(  
الفريق العامـل املعـين     و االحتجاز التعسفي ب أي الفريق العامل املعين      ،اإلنسانجمللس حقوق   

 أو غري الطوعي واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة  القسري حباالت االختفاء
الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان واملقـرر اخلـاص               

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة            مبسألة التعذيب    املعين
)UA G/SO 218و G/SO 217/1و G/SO 214 (76-17)و G/SO 214 (107-109)(24-53) 214 و (

ورسالة االدعاء املرسلة من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات              
       وغريه مـن ضـروب املعاملـة       تعسفاً ومن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        موجزة أو   

  ؛)G/SO 214 (53-24) وG/SO 214 (33-27)(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 بشأن اجلمهوريـة    تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        )د(  

  ؛)A/HRC/19/11الوثيقة (العربية السورية 
للجنة حقوق الطفل بشأن التقريرين الدوريني الثالـث        املالحظات اخلتامية     )ه(  

والرابع للجمهوريـة العربيـة الـسورية املقـدمني مبوجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل                 
)CRC/C/SYR/CO/3-4(؛  

نظمـات غـري    املواألمم املتحدة املتخصصة    التقارير العامة املقدمة من وكاالت        )و(  
  .يةكوماحل
يف احلالـة   وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باملعلومات الواردة يف القرارات التالية بشأن             -١٧

  :الدولة الطرف
  ؛٦٦/١٧٦ و٦٦/٢٥٣قرارا اجلمعية العامة   )أ(  
  ؛)٢٠١٢(٢٠٤٢و) ٢٠١٢(٢٠٤٣قرارا جملس األمن   )ب(  
رات ثالث دو القرارات الصادرة يف    قرارات جملس حقوق اإلنسان مبا فيها         )ج(  
  .١٦/١- ودإ١٧/١- ودإ١٨/١- ودإ١٩/١ و١٩/٢٢: استثنائية
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  دواعي القلق الرئيسية  -جيم  
يساور اللجنة قلق شديد إزاء االدعاءات املتسقة املوثوق هبا واملوثقة واملؤيَّدة باألدلة              -١٨

انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ألحكام االتفاقية مرتكبة يف حق الـسكان           اليت تشري إىل    
مثـل  (نيني يف اجلمهورية العربية السورية من جانب سلطات الدولة الطرف ومليشيات            املد

  .تعمل بتحريض من هذه السلطات أو مبوافقتها أو برضاها) الشبيحة
مهوريـة  بـشأن اجل  جلنة التحقيق الدولية    خلصت إليه   ما   اوتأخذ اللجنة يف حسباهن     -١٩

لالعتقاد بـأن   دلة اليت توفر أسباباً معقولة      جود جمموعة موثوقة من األ    من و  العربية السورية 
ن يف أعلى مستويات احلكومـة، يتحملـون        و ضباط قيادة ومسؤول   هم في مبن"أفراداً بعينهم،   

" املسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى حلقـوق اإلنـسان            
)A/HRC/19/69   املتحدة السامية حلقوق   ممفوضة األم وحتيط علماً أيضاً ببيان     ). ٨٧، الفقرة 

سـكان القـرى    ن قتل   إ: " وقالت فيه ما يلي    ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٧ الذي صدر يف     اإلنسان
ضـد  بسوريا قد يـشكل جـرائم       يف محص    ةولاحلا متعمد يف منطقة     مببشكلٍ عشوائي ور  

  .)١("غريها من أشكال اجلرمية الدولية اإلنسانية أو
 االتفاقية وحدوثها الذي    انتشار وتواصل انتهاكات  إزاء  وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها        -٢٠

  :موثق يف التقارير املشار إليها أعالهحسبما  يف الدولة الطرف مل يفند
اللجوء إىل ممارسات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنـسانية الـيت          انتشار    )أ(  

ن واملدونون علـى  فيواملظاهرات والصحيتعرض هلا احملتجزون واألفراد املشتبه مبشاركتهم يف  
 ١١ و ٢املواد  (والنساء واألطفال   املصابون   وأقوات األمن واجلرحى    واملنشقون عن   اإلنترنت  

  ؛)١٦ و١٣و
اللجوء االعتيادي إىل ممارسات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية كأداة         )ب(  

 وتـرويعهم   لغرس اخلوف وختويف السكان املـدنيني     وجزءاً من سياسة الدولة     تبدو متعمدة   
الرمسيـة  دوليـة   اليئـات   اهللبات  التام لط وجتاهل سلطات الدولة الطرف     ) ١٦ و ٢املادتان  (

   ؛)٢املادة (واخلرباء الدوليني بوقف تلك االنتهاكات 
الـذي يرتكبـه موظفـون      عن العنف اجلنـسي     الواسعة النطاق   التقارير    )ج(  

   ؛)١٦ و٢ادتان امل(وال سيما ضد احملتجزين الذكور واألطفال حكوميون 
حلقوق الطفل اليت ترتكبها السلطات السورية علـى        االنتهاكات اجلسيمة     )د(  

املظـاهرات   األطفال وإساءة معاملتـهم وقتلـهم يف أثنـاء           فيها تعذيب نطاق واسع، مبا    
  تعسفي؛بشكل واحتجازهم 

__________ 

      / أيـار  ٢٧، جنيـف،    "القتل يف احلولة قد تصل إىل حد اجلرائم الدوليـة         أعمال   تقول بيالي إن  : سوريا" )١(
  .www.ohchr.org :، بيان متاح على املوقع اإللكتروين التايل٢٠١٢مايو 
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 طفالً، بعضهم ال تتجـاوز  ٤٧ اختفاء ما ال يقل عن   إىلالتقارير اليت تشري      )ه(  
  ؛)١٦املادة (هم ز سنة وقد يرجع اختفاؤهم إىل تاريخ احتجا١٥أعمارهم 
املرافـق  كتظـاظ   ظروف االحتجاز القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبا يف ذلك ا            )و(  

  ؛)١٦ و١١املادتان (
رصـد   متكن جهـات ال    حتجاز سرية وعن عدم   أماكن ا التبليغ عن وجود      )ز(  

ومراكـز  . إىل أمـاكن االحتجـاز    الدولية والوطنية من األشخاص واملنظمات يف الوصول        
يف حد ذاهتا خرقاً ألحكام االتفاقية وتؤدي ال حمالـة إىل حـاالت             تشكل  االحتجاز السرية   

  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (تعذيب وسوء معاملة خمالفة لالتفاقية 
النطاق من جانب قوات األمن على السكان املـدنيني   شن هجمات واسعة      )ح(  

أسفر عن العديد من حاالت اإلعدام بإجراءات مـوجزة مبـا فيهـا             يف مجيع أحناء البلد ما      
قتل املسنني والنساء واألطفال الذين حياولون الفرار من اهلجمات على املدن والقرى             حاالت

  ؛)٢ املادة(
 يف احلولـة    ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٥ة يف   وقوع األحداث املروعة واملأساوي     )ط(  

دون العاشرة من العمر نتيجـة  على األقل  طفالً  ٣٤هم   شخص من  ١٠٠حيث قتل أكثر من     
  ؛)٢املادة (هلجمة عشوائية شنت على القرية 

استخدام األسلحة الفتاكة الثقيلة ضـد      ، وخباصة   االستخدام املفرط للقوة    )ي(  
ة واالستخدام املتواصل للقصف املدفعي للمنـاطق       املتظاهرين املشاركني يف مظاهرات سلمي    

السكنية من جانب وحدات تابعة للقوات املسلحة السورية وقوات األمن املختلفة والطـابع             
كوسيلة لالنتقام أو املعاقبـة     عمداً  املنسق هلذه االعتداءات مبا يف ذلك هدم املنازل وتدمريها          

  ؛)١٦ و٢املادتان (
مة من جانب قوات األمن داخـل املستـشفيات         شن محالت مدامهة منتظ     )ك(  

وحرمان احملتجني اجلرحى املعتاد من املساعدة الطبيـة  للبحث عن املتظاهرين اجلرحى وقتلهم  
  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (سبب أحياناً يف وفاة أشخاص تما 

فيني واحملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني يف جمال         قتل الصح   )ل(  
  ؛)١٦ و١٣ و٢املواد (ق اإلنسان حقو

وات األمـن مبـا يف ذلـك        إخفاء أعمال القتل اليت ترتكبها ق     انتشار حماوالت     )م(  
  ؛)١٣ و١٢املادتان (استخدام القبور اجلماعية 

وما يعقبه من احتجاز غري مشروع      التعسفي وغري املشروع    التوقيف  انتشار    )ن(  
  ؛)١٦ و٢املادتان (ال والنساء املدنيني مبن فيهم املسنون واألطفللسكان 



CAT/C/SYR/CO/1/Add.2 

7 GE.12-44085 

 مـن   ١٧ الذي يعدل املـادة      ٥٥/٢٠١١املرسوم التشريعي رقم    بدء نفاذ     )س(  
ملـدة  شتبه فيهم   ملا للسماح باحتجاز    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١قانون اإلجراءات اجلنائية يف     
كحد أقصى رهن التحقيق واسـتجواب املـشتبه يف          يوماً   ٦٠سبعة أيام قابلة للتمديد حىت      

  ؛)١٦ و٢املادتان (تكاهبم جرائم معينة ار
توقيف التعسفي غري املعترف هبا رمسياً وعزل املشتبه فـيهم عـن     حاالت ال   )ع(  

العامل اخلارجي يف كثري من األحيان دون إعالم أسـرهم بتـوقيفهم أو مبكـان وجـودهم              
  ؛)١٦ و٢ املادتان(

أثنـاء  تجـزين   ة احمل ختفاء القسري ووفـا   االعديدة عن حاالت    التقارير  ال  )ف(  
  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و١١ و٢املواد (تعذيبهم لشدة احتجازهم نتيجة 

التعسفي للناشطني الذين شاركوا أو سـامهوا يف تنظـيم          حاالت التوقيف     )ص(  
ألسر األشخاص قوات األمن؛ والتوقيف التعسفي وردت أمساؤهم يف قوائم الذين املتظاهرين و 

  ؛)١٦ و١٣ و١٢ و٢املواد (لعقاب واومعارفهم كتدبري للتخويف طلوبني امل
املالحقة القضائية مـا يـشجع      تواصل منح أفراد قوات األمن احلصانة من          )ق(  

حسبما يتبني مـن اسـتمرار      املستمرة منذ فترة طويلة     االنتهاك واإلفالت من العقاب     ثقافة  
 ٦٩  واملرسوم رقـم   ١٩٦٩يناير  / الصادر يف كانون الثاين    ١٤سريان املرسوم التشريعي رقم     

  ).١٣ و١٢املادتان  (٢٠٠٨سبتمرب /الصادر يف أيلول
ملا تلقته من ادعاءات تتصل بأفعال التعذيب واملعاملة        قلق شديد   اللجنة أيضاً   يساور  و  -٢١

القاسية والالإنسانية وحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة وعمليات االختطاف اليت ارتكبتـها           
  .مجاعات املعارضة املسلحة

  التوصيات  -دال  
تكرر اللجنة توصـياهتا الـسابقة املوجهـة إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                 -٢٢

)CAT/C/SYR/CO/1 (الدوري األول والداعية إىل ما يليهاعقب تقرير :  
على الطابع املطلق حلظـر التعـذيب       بوضوح ال لبس فيه     ،  التأكيدإعادة    )أ(  

وخباصة ممارسات قوات األمن     يةالوقف الفوري ملمارسات التعذيب الواسعة النطاق واملنهج      و
أي شخص يرتكب مثل هذه األفعال أو يتواطأ أو         وبإدانتها علناً مع توجيه حتذير واضح من        

 أمام القانون    مسؤولية شخصية  يشارك بأي شكل آخر يف ممارسة التعذيب سيكون مسؤوالً        
  ناسبة؛امللعقوبات اعن هذه األفعال وسيخضع للمالحقة اجلنائية و

 احلصانة من   متنح إللغاء املراسيم اليت     على وجه السرعة  ذ تدابري صارمة    اختا  )ب(  
اجلرائم املرتكبة أثناء اخلدمة، وهو ما يفضي من الناحية العملية إىل ظـاهرة اإلفـالت مـن       
  العقاب على أفعال التعذيب اليت يرتكبها أفراد أجهزة األمن ووكاالت االستخبار والشرطة؛
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 بـصورة   هالرصد مجيع أماكن االحتجاز وتفتيش    تقل  مسإنشاء نظام وطين      )ج(  
 بعمليات الرصد علـى     نيلمكلفالسماح ل ب وال سيما    فعالة ومتابعة نتائج هذا الرصد املنهجي     

زيارات منتظمة ومفاجئة ملنع التعذيب وغريه من ضـروب         إجراء  املستويني الوطين والدويل ب   
  ؛هينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

أي  عدم احتجـاز  ن  اضماإلفراج عن مجيع األشخاص احملتجزين تعسفاً و        )د(  
ق يتحقوالحبكم الواقع لسلطات الدولة  الفعلية  ةسيطرلخيضع ل  يف مرفق احتجاز سري      شخص

كشف عنها وعن السلطة اليت تقف وراء إنـشائها وطريقـة   اليف مسألة وجود هذه املرافق و 
  ؛على إغالق مجيع هذه املرافقل فوراً والعممعاملة احملتجزين فيها 

يف كل قضية تتعلق حباالت االختفاء القـسري        وجه السرعة   التحقيق على     )ه(  
  ؛يقات إىل أسر األشخاص املفقوديننتائج التحقبالغ إاملبلغ عنها و

فيني واملدافعني عن حقـوق     لفوري جلميع االعتداءات على الصح    الوقف ا   )و(  
التدابري الالزمة لضمان محاية مجيع األشخاص مبن فـيهم         كل  ذ  اختوااإلنسان واملناصرين هلا    

تطبيـق  القائمون على رصد حقوق اإلنسان من أي ترهيب أو عنف نتيجـة ألنـشطتهم و              
 وحملاكمـة  يف هذه األفعال     فعالالرتيه و الوفوري  الالتحقيق  ضمانات حقوق اإلنسان، لكفالة     

  ؛لضحايا، لتعويضال يف ذلك مبا ،وتوفري سبل اجلربومعاقبتهم يها مرتكب
ويـشمل  ميع ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة      فوراً جل ماية  احلتدابري  ختاذ  ا  )ز(  

 اجلـرب مبـا يف ذلـك        هؤالء الضحايا يع  ومنح مج عجيل احلصول على الرعاية الطبية      ذلك ت 
  . أكمل وجه ممكنعلى  وإعادة تأهيلهم لكايفتعويض املنصف واال

انتـهاكات االتفاقيـة    ونظـراً إىل    بصورة ملحة،   دد اللجنة   وعالوة على ذلك، تش     -٢٣
 على ضرورة اضطالع اجلمهورية العربيـة       ،بال هوادة اليت تتواصل   بشكل مستفيض و   املوثقة

  :باآليت السورية
الوفاء على الفور بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية املتمثلة يف وقاية ومحاية مجيـع              )أ(  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        ممارسات التعذيب األفراد اخلاضعني لواليتها من     
 ال جيوز التذرع بـأي ظـروف        وتذكر اللجنة يف هذا الصدد بأنه     .  أو املهينة  أو الالإنسانية 

 عدم استقرار   م هتديداً باحلرب أ   ماستثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أ         
  الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب؛ حالة من حاالت م أيسياسي داخلي أ

جلميع االعتداءات على سكاهنا وال سـيما املتظـاهرين         فوري  وضع حد     )ب(  
وقـف  التفاقية  اليت تنتهك ا   وضمان وقف كل األفعال      ؛املساملني والنساء واألطفال واملسنني   

 اخلاضعني حلقوق اإلنسان جلميع األشخاص   واسع  نطاق  على  تواصلة  املسيمة و اجلنتهاكات  اال
حلياة اإلنسان  األساسية  املقتضيات  لواليتها وخصوصاً احلرمان املنهجي يف بعض املناطق من         

  ؛الغذاء واملاء والرعاية الطبيةمثل 
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دعـاءات  االلتحقيق يف   مبساعدة اجملتمع الدويل تعىن بـا     جلنة مستقلة   إنشاء    )ج(  
قوات األمن واجلماعات املـسلحة     اخلطرية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها        

 الذين  األمن ووقف أفراد قوات     ؛العاملة حتت إشراف سلطات الدولة أو مبوافقتها أو برضاها        
حقوق اإلنسان عن العمل ريثمـا تـستكمل عمليـات          موثوقة بانتهاكهم   ادعاءات  توجد  
ـ        املتعاونني   وضمان عدم تعرض     ؛التحقيق ق ألي  من األفراد أو اجلماعات مع جلنـة التحقي

  ؛أعمال انتقامية أو لسوء املعاملة أو للتخويف نتيجة هلذا التعاون
إلعدام بإجراءات  يف ادعاءات ا  ضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة وشاملة         )د(  

املعاملة أو العقوبـة    از التعسفيني والتعذيب أو     جاالحتووالتوقيف  موجزة واالختفاء القسري    
لدولـة  تابعة ل فاعلة غري    موظفي الدولة أو عناصر      نة على أيدي  القاسية أو الالإنسانية أو املهي    

وحماكمة املسؤولني أمام حماكم مستقلة ونزيهة تفي باملعايري الدوليـة للمحاكمـة العادلـة              
يف املتورطني  حماكمة أفراد قوات األمن     تشمل  وينبغي أن   . جرائمهموفقاً خلطورة   ومعاقبتهم  

إجراء حتقيقات   ارتكاهبا   ىاملدعواجلرائم ضد اإلنسانية    االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان     
  .أعلى مستويات سلسلة القيادةيف 
سلطات اجلمهورية العربية السورية أن تكف عن خرقهـا الواضـح           بللجنة  هتيب ا و  -٢٤

وتطلب من الدولة الطرف وضع حد ملمارساهتا احلاليـة الـيت           . لاللتزامات مبوجب االتفاقية  
لـضمان  ال ميكن قبوهلا على اإلطالق وتنفيذ برنامج فوري وصـارم           يت  التنتهك االتفاقية و  

وحتقيقاً لذلك، تطلـب    . التعاون الفوري واملباشر مع اللجنة    بوسائل منها   االمتثال لالتفاقية و  
 من اجلمهورية العربية الـسورية أن  ، من االتفاقية١٩ من املادة   ١ عمالً بنهاية الفقرة     ،اللجنة

عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات املذكورة أعاله يف موعد         ابعة خاصاً   تقدم إليها تقرير مت   
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣١أقصاه 

        


