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    ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/66/462/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[
  

  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية  - ٦٦/١٧٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  مبيثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد   
ــدوإذ    ــد تأكيـ ـــ  تعيـ ــاق ومبادئ ــد امليثـ ــسان  مقاصـ ــوق اإلنـ ــاملي حلقـ ــالن العـ  )١(ه واإلعـ

ــةعاهــداتاملو ــصلة حب  الدولي ــدوليان اخلاصــان     ذات ال ــا يف ذلــك العهــدان ال ــسان، مب قــوق اإلن
  ،)٢(اإلنسان حبقوق

ــشريإذ و   ــسان دإ   إىل ت ــرار جملــس حقــوق اإلن ــؤرخ ١٦/١ - ق ــسان٢٩ امل ــل / ني أبري
 ٢٣ املــــؤرخ ١٧/١ - تــــشري أيــــضا إىل قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان دإ إذ ، و)٣(٢٠١١

 مجيـع انتـهاكات     يفجلنة دولية مستقلة للتحقيـق       أنشئت مبوجبه     الذي )٣(٢٠١١أغسطس  /آب
ــذ        ــسورية منـ ــة الـ ــة العربيـ ــا يف اجلمهوريـ ــوم ارتكاهبـ ــسان املزعـ ــوق اإلنـ ــدويل حلقـ ــانون الـ القـ

  مع جلنة التحقيق،لسلطات السورية تأسف لعدم تعاون ا ، وإذ٢٠١١ مارس/آذار
 لتـصدي للحالـة   اجبميع اجلهود اليت تبذهلا جامعة الدول العربيـة مـن أجـل              وإذ ترحب   

اخلطوات الـيت اختـذهتا جامعـة الـدول العربيـة           بـ ، و  جبميع جوانبـها   يف اجلمهورية العربية السورية   
انتـهاكات  لكفالة تنفيذ خطة العمل اليت وضعتها، مبا يف ذلك اخلطوات الرامية إىل وقف مجيع               

  حقوق اإلنسان ومجيع أعمال العنف،
_______________ 

 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(

 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(

ــر )٣( ــم      :انظـ ــق رقـ ــستون، امللحـ ــسادسة والـ ــدورة الـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ، )A/66/53 (٥٣الوثـ
 .األول الفصل
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 السلطات السورية يف عدم االلتزام بالتنفيذ الكامـل   استمرارمن   وإذ تعرب عن القلق     
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢رخة والفوري خلطة عمل جامعة الدول العربية املؤ

 تــشرين ١٦  و١٢بــالقرارين اللــذين اختــذهتما جامعــة الــدول العربيــة يف   وإذ ترحــب  
   يف اجلمهورية العربية السورية،احلالة بشأن تطورات ٢٠١١نوفمرب /الثاين

سان من استمرار السلطات السورية يف انتهاك حقـوق اإلنـ       وإذ تعرب عن بالغ القلق      
  واستخدامها العنف ضد السكان،

ا  يف عالقاهتـ ، مجيع الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة        متتنع أنضرورة   تعيد تأكيد وإذ    
ــة ــد  ،الدوليـ ــن التهديـ ــتعمال عـ ــتعماهل باسـ ــوة أو اسـ ــة  ا القـ ــسالمة اإلقليميـ ــد الـ ــة  ضـ ألي دولـ

  ،املتحدة األمممقاصد  مع فقوا آخر ال يتحنوعلى أي السياسي أو  استقالهلا أو
 علــى حنــو  اإلنــسانحقــوق انتــهاكالــسلطات الــسورية  مواصــلة تــدين بــشدة  - ١  

ــهجي  ــل ، خطــري ومن ــن قبي ــدام م ــسفي اإلع ــتخدام اال والتع ــرط س ــاهرين   للاملف ــوة ضــد املتظ ق
واملدافعني عن حقوق اإلنسان واضطهادهم وقتلـهم واالحتجـاز التعـسفي واالختفـاء القـسري               

  والتعذيب وسوء معاملة احملتجزين، مبن فيهم األطفال؛
جلميـع انتـهاكات حقـوق     على الفـور   احد أن تضع  بالسلطات السورية    هتيب  - ٢  
مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق         اللتزاماهتـا  أن متتثـل متامـا    ماية للسكان و  احل أن توفر واإلنسان  

  اإلنسان، وتدعو إىل الوقف الفوري جلميع أعمال العنف يف اجلمهورية العربية السورية؛
خطــة عمــل جامعــة الــدول العربيــة  أن تنفــذبالــسلطات الــسورية  هتيـب أيــضا   - ٣  

  بكاملها دون مزيد من اإلبطاء؛
 لبعثـة مـراقيب     الـدعم ، وفقا للمهـام املنوطـة بـه،          إىل أن يوفر   مني العام األ تدعو  - ٤  

، مبا يتسق مع القـرارين      إذا ما طلبت ذلك   جامعة الدول العربية يف اجلمهورية العربية السورية،        
  ؛٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  و١٢يف  جامعة الدول العربية اختذهتمااللذين 

  المتثــــال لقــــراري جملــــس حقــــوق اإلنــــسانبالــــسلطات الــــسورية ا هتيــــب  - ٥  
ــاون   )٣(١٧/١ - دإ  و)٣(١٦/١ - دإ ــها التع ــى حنــو  ، بوســائل من ــع   عل ــال م ــل وفع ــة كام جلن

  .التحقيق الدولية املستقلة
  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١٩
  


