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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٤ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق        

  ألمني العاماإلنسان وتقارير املفوضية السامية وا
  هتمام اجمللس هبااحاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب 

رار جملـس حقـوق     ـذ ق ـأن تنفي ـة بش ـة السامي ـتقرير املفوض     
  ١٧/١-إاإلنسان د

  موجز    
وهو . ١٧/١-يقدم هذا التقرير معلومات عن تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان دإ            

  .نفيذها وحالة ت١٧/١-يستعرض الفقرات الرئيسية للقرار دإ
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  اخللفية  -أوالً 
 ٢٣يف دورته االستثنائية السابعة عشرة، املعقـودة يف   ،  اعتمد جملس حقوق اإلنسان     -١
حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية      "، املعنون   ١٧/١-إ، القرار د  ٢٠١١أغسطس  /آب

ة ـلـسامي  من القرار، طلب جملس حقوق اإلنسان من املفوضة ا         ١٨ويف الفقرة   ". السورية
وهذا التقرير مقدم مبوجب    . تقدمي تقرير عن تنفيذ القرار إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة          

 / كـانون األول   ٥حـىت    ١٧/١-إويتضمن معلومات عن حالة تنفيذ القرار د      . هذا الطلب 
  .٢٠١١ديسمرب 

  ١٧/١-إتنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان د  -ثانياً   
، أن يوفد بشكل عاجل جلنة دولية       ١٧/١-إ من القرار د   ١٣قرر اجمللس، يف الفقرة     ي  -٢

مستقلة للتحقيق، يعينها رئيس جملس حقوق اإلنسان، للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة            
 يف اجلمهورية العربيـة الـسورية،       ٢٠١١مارس  /للقانون الدويل حلقوق اإلنسان منذ آذار     

ه االنتـهاكات، ويف اجلـرائم الـيت        للوقوف على احلقائق والظروف اليت قد ترقى إىل هذ        
حيثما أمكن، حرصاً على مساءلة مرتكيب هـذه         ارتكبت، من أجل حتديد املسؤولني عنها،     

  .االنتهاكات، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية
           / أيلـول ١٢، عني رئـيس جملـس حقـوق اإلنـسان، يف        ١٣ورداً على الفقرة      -٣

بـاولو بنـهريو    : وهمالتحقيق  ، ثالثة خرباء رفيعي املستوى أعضاء يف جلنة         ٢٠١١ سبتمرب
 ٢٦وبدأت جلنة التحقيـق عملـها يف        . ، وياكني إرتورك وكارين كوننغ أبو زيد      )رئيساً(

  .٢٠١١سبتمرب /أيلول
 يف  طلب اجمللس تعميم تقرير جلنة التحقيـق      ي،  ١٧/١-إ من القرار د   ١٤ويف الفقرة     -٤

طلب أيضاً  ي، و ٢٠١١نوفمرب  /قبل هناية تشرين الثاين   على أن يكون ذلك     أقرب وقت ممكن،    
أن تقدم حتديثاً خطياً للتقرير عن احلالة يف اجلمهورية العربية الـسورية إىل جملـس حقـوق       

  .دورته التاسعة عشرة، يف إطار حوار تفاعلي مبشاركة املفوضة السامية اإلنسان يف
بشأن اجلمهورية العربيـة الـسورية إىل   للتحقيق لجنة الدولية املستقلة    الير  م تقر قُدِّو  -٥

وستقدم جلنـة التحقيـق     . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨رئيس جملس حقوق اإلنسان يف      
حتديثاً خطياً عن حالة حقوق اإلنسان يف سوريا إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة، يف إطار                

  . من جدول األعمال٤البند 
، إحالة تقرير جلنة    ١٧/١-إ من القرار د   ١٥ويقرر جملس حقوق اإلنسان، يف الفقرة         -٦

معية العامة، ويوصي بأن حتيل اجلمعية العامة التقريـرين         املتعلق به إىل اجل   تحديث  الالتحقيق و 
  .إىل مجيع اهليئات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة
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جلنة التحقيق إىل رئيس اجلمعية العامة      وقد أحال رئيس جملس حقوق اإلنسان تقرير          -٧
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨يف 
 يطلب اجمللس إىل األمني العام واملفوضة السامية    ١٧/١-إ من القرار د   ١٧ويف الفقرة     -٨

تقدمي كل ما يلزم من دعم إداري وتقين ولوجسيت لتمكني جلنة التحقيق مـن االضـطالع                
  .بواليتها

، عينت املفوضة السامية أمانة تتوافر لدى أعضاءها خـربات          ١٧ورداً على الفقرة      -٩
واسعة يف جمال التحقيقات املتصلة حبقوق اإلنسان وبالقانون الدويل، لـدعم واليـة جلنـة               

  .التحقيق

        


