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 «لجنة حقوق اإلنسان العربية»

 ..العربية إلى سوريا جامعة الدول في بعثة مراقبي تشارك 

 / كانون األولديسمبر في العربية الدول لجامعة العامة واألمانة السورية العربية الجميورية توقيع عمى بناء
 أىميا المحاور من عدداً  تضمن والذي سوريا، الى العربية الدول جامعة مراقبي بعثة بشأن بروتوكول عمى 2133
 والبدء ، اإلعالمية بالتغطية والسماح السمميين، المعتقمين عن واإلفراج فوري، بشكل البالد في المسمحة المظاىر إنياء
 ديسمبر شير في المنعقد اجتماعيا خالل «الميثاق لجنة» العربية اإلنسان حقوق لجنة قررت فقد المعارضة، مع بحوار
 المجمس قرار إلى استناًدا سوريا، إلى العربية الدول جامعة مراقبي بعثة ضمن أعضائيا من بثالثة المشاركة 2133
 ىادي الدكتور ترأس كما الثالث، التحاق وتعذر بالبعثة المشاركة من اثنان تمكن فقد العربية، الدول لجامعة الوزاري
 موقعا لجنتو رصدتو بما تقريرا وأعد، «بالبعثة والسجون المعتقمين لجنة» العربية االنسان حقوق لجنة رئيس نائب اليامي

 .حينو في البعثة رئيس لىإ سمم مشاركة دول خمس من اعضاء خمسة قبل من

 :التالية المالحظات الحظت فقد العربية، الدول جامعة مراقبي بعثة رئيس تقرير عمى المجنة اطمعت وحين

 .سوريا إلى العربية الدول جامعة مراقبي بعثة تقرير عن الحقوقي البعد غياب -3

 .البرتوكول بموجب المحددة لمميام المرجعية المعايير غياب -2

 السورية الحكومة تطبيق من والتحقق األوضاع مراقبة من المراقبة فرق لتمكين الالزمة واألدوات النماذج غياب -1
 .البرتوكول ألحكام

 .السورية األراضي كامل تغطية عمى سمبا انعكس مما المراقبين عدد قمة -4

 االنتياكات من العديد وجود المراقبين فريق ضمن المشاركين العربية اإلنسان حقوق لجنة أعضاء الحظ كما
 في تمثمت بسوريا العنف وضحايا المعتقمين من عدد مع لقاءاتيم خالل رصدوه ما إطار في اإلنسان، لحقوق الجسيمة
 .الحية والذخيرة السممية المظاىرات لتفريق المفرطة القوة واألمنية المسمحة القوات استخدام
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 :التالية المالحظات الى إضافة 

 واستخدام أيام لعدة اليدين من التعميق وىو –«الشبح» في ممثمة التعذيب من مختمفة ألنواع المعتقمين تعرض -3
 بعض عمى الجسدي التعذيب آلثار المجنة رصد عن فضالً  بالكرامة الحاطة المفظية واإلىانات الكيربائية العصى
 .اإلنسان لحقوق العربي الميثاق من الثامنة المادة نص مع يتعارض الذي األمر المعتقمين

 في احتجازىم عن فضالً  ذلك، آثار واظيروا بتعذيبيم أفادوا الذين األحداث فئة من السن صغار من عدد اعتقال -2
 .طويمة لفترات االعتقال مراكز

 من المجنة تمقتيا شكاوى من لمتحقق الرسمية غير والتوقيف لالعتقال مراكز زيارة من الفريق أعضاء تمكن عدم -1
 .معروفة غير أماكن في كبيرة بأعداد آخرين معتقمين بوجود المعتقمين من عدد

 .طويمة فترات منذ المواطنين من لعدد القسري باالختفاء المتعمقة البالغات من عدد استالم -4

 ومن االنسان، لحقوق العربي الميثاق عمى السورية الجميورية لمصادقة واعتبارا، المالحظات ىذه عمى وبناءً 
 عمل فريق تشكيل العربية االنسان حقوق لجنة قررت فقد العربي، الميثاق بموجب المحددة ومياميا مسئولياتيا منطمق

 العالقة ذات األطراف مع بالتنسيق الميثاق، ىذا في الواردة الحقوق انتياكات كافة ورصد لمتابعة أعضائيا بين من
 :يمي بما توصي انيا كما الميمة، ىذه إلتمام

 مراقبي بعثة تقرير من اساسيا جزءاً  اإلنسان وحقوق المعتقمين لجنة تقرير في الواردة والتوصيات الوقائع اعتبار: أوالً 
 .العربية الدول جامعة

 فرص وتوفير األخيرة األحداث خمفية عمى والموقوفين المعتقمين كافة سراح إطالق عمى السورية الحكومة حث: ثانيا
 .والتوقيف االعتقال ومراكز أماكن كافة إلى األحمر لمصميب الدولية والمجنة الحقوقية الييئات وصول

نياء جميع المظاىر المسمحة في  عمى السورية الحكومة حث:  ثالثا اإلسراع بتنفيذ بنود المبادرة العربية وحقن الدماء، وا 
 البالد بشكل فوري.


