سوريا :يتعيّن على مجلس حقوق اإلنسان التحرك بشأن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية
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يف خضم حتضرياته اجلارية من اجل ع ْقد جلسة خاصة حول سوريا يوم االثنني القادم ( 22أغسطس/آب) ،حتث منظمة العفو الدولية
جملس حقوق اإلنسان ،وتدعوه بصفته إحدى اهليئات التابعة لألمم املتحدة ،على أن يضيف صوته إىل األصوات األأخرى الداعية إىل
قيام جملس األمن التابع لألمم املتحدة بإحالة امللف اخلاص باألوضاع يف سوريا إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
وتعتقد منظمةأ العفو الدولية بأنه يتعني على جملس حقوق اإلنسان – الذي تعتربه املنظمة هيئة ذات دور متنام يأ ْعىن باجلرائم املرتكبة
ضد اإلنسانية – دعم اقرتاح يربهن لقادة سوريا بأن اجملتمع الدويل يعتزم حماسبة أولئك املسؤولني عن ارتكاب تلك اجلرائم مسؤولية

بعني االعتبار استمرار إخفاق السلطات السورية يف وضع حد
فردية جنائية .وتربز أمهية هذا األمر على وجه اخلصوص إذا ما أخذنا ْ
الرتكاب ِمثْل تلك اجلرائم إزاء تكرار اجملتمع الدويل التعبري عن بواعث قلقه هبذا الشأن.
وقد لقي أكثر من  1800شخصا مصرعهم منذ اندالع االحتجاجات الشعبية على نطاق واسع يف أواسط مارس/آذار ،وذلك
حب ْسب قائمة بأمساء القتلى قامت بإعدادها منظمة العفو الدولية .وقد وردت أنباء مقتل العديد من أولئك األشخاص بذخرية حية

أطلقتها قوات اجليش ،واألمن السوري خالل التظاهرات اليت غلب عليها الطابع السلمي عموما .كما وانطوت ما تأسمى "بالعمليات

األمنية" السورية على القيام بقصف املناطق السكنية.
وقامت السلطات السورية باعتقال اآلالف ،واحتجزت العديد منهم – من دون السماح هلم باالتصال بذويهم – يف أماكن جمهولة
وسط أنباء عن شيوع أعمال التعذيب واملعاملة السيئة هناك .وقد تأويف العشرات أثناء وجودهم ْقيد االعتقال ،ويبدو أن البعض منهم

قد قضى حنبه نتيجة للتعذيب أو سوء املعاملة .وتعرض بعض األشخاص احملتجزين إىل عمليات اختفاء قسري .ويبدو أن العديد من
األشخاص قد مت اعتقاهلم ببساطة لقيامهم بالتعبري عن دعمهم لالحتجاجات ،أو ملعارضتهم النظام شفهيا أو كتابيا .ويأ ْوجد ِمن بني
م ْن تعرضوا لالعتقال ،والتعذيب (حبسب زعمهم) العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ومنذ اندالع االحتجاجات ،ما زالت احلكومة السورية متنع املكتب مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ،ووسائل اإلعالم الدولية،

واملنظمات احلقوقية املستقلة – مثل منظمة العفو الدولية – من الدخول إىل البالد ،يف حماولة منها (أي احلكومة) للحيلولة دون
اطالع العامل اخلارجي على كامل تفاصيل الصورة املرعبة ملا حيدث يف سوريا.
وإذ ترحب منظمة العفو الدولية باملقرتحات املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان ،فإهنا:
تأ ْعرب عن إدانتها الشديدة لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها السلطات السورية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان،

وتدعو السلطات السورية إىل الوقْف الفوري ألية انتهاكات أأخرى ،وإطالق سراح من تعرضوا لالحتجاز التعسفي،
وحتأث السلطات السورية على السماح للجهات الفاعلة يف جمال املساعدات اإلنسانية  ،ووسائل اإلعالم الدولية بالدخول إىل

البالد،

وتدعو إىل رفْع نتائج تقرير بعثة تقصي احلقائق املنبثقة عن مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان إىل جملس األمن،

وتوصي بتشكيل هيئة دولية مستقلة للبحث والتحقيق يف االنتهاكات املرتكبة ضد حقوق اإلنسان منذ يوليو/متوز من هذا العام.
وإضافة إىل ذلك ،فإن منظمةأ العفو الدولية حتث جملس حقوق اإلنسان على القيام مبا يلي:
دعوة جملس األمن إىل فرض حظر لألسلحة على سوريا ،وجتميد أصول ،أو موجودات ،أو أرصدة الرئيس بشار األسد ،وكبار
مساعديه املوجودة يف اخلارج ،وإحالة ملف األوضاع يف سوريا إىل مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية،
مناشدة السلطات السورية السماح لوسائل اإلعالم الدولية ،واملراقبني الدوليني يف جمال حقوق اإلنسان بالدخول إىل البالد بشكل
فوري ،ومستدام ،ودومنا تقييد.
خلفية
يف قراره رقم ( )S-16/1الذي تبناه جملس حقوق اإلنسان خالل دورته االستثنائية السادسة عشر اليت انعقدت بتاريخ 29
ابريل/نيسان من عام  ،2011أدان اجمللس وبشكل واضح ال حيتمل اللأْبس استخدام السلطات السورية امل ْفرط للقوة ضد املتظاهرين
أ
اجمللس
السلميني ،ودعا فيه تلك السلطات إىل الوقف الفوري لكافة أشكال االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان .كما وطالب أ
مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بإرسال بعثة بشكل عاجل إىل سوريا من اجل التحقيق يف االنتهاكات احلقوقية املزعومة .هذا
ويأذكر أن سوريا ما زالت متنع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان من دخول البالد حىت تارخيه.
وقد أصدر جملس األمن التابع لألمم املتحدة بيانا رئاسيا يوم الثالث من أغسطس/آب من هذا العام عرب فيه عن "بالغ قلقه إزاء
الوضع املتدهور قي سوريا" ،وأدان خالله "انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان ،واستخدام السلطات السورية للقوة ضد املدنيني "،ودعا
ب اجمللس بعد قرارا ملزما بشأن سوريا منذ اندالع االحتجاجات الشعبية
إىل "وقف فوري لكافة أشكال العنف ".ومع ذلك ،فلم يت ن
يف أواسط مارس/آذار من العام احلايل.

