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القرار الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه االسـتثنائية             - أوالً   
  السابعة عشرة

  ١٧/١-دإ    
 حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية

 قوق اإلنسان،جملس حإن   

  مبيثاق األمم املتحدة،سترشدإذ ي  

يثاق واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان        امل مقاصد ومبادئ    ؤكد من جديد  يوإذ    
الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           معاهدات حقوق اإلنسان    و

 إلنسان واحلريات األساسية،تعزيز ومحاية حقوق ا ملتزمة بمجيع الدولأن املدنية والسياسية، و

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق          ٤ إىل املادة    شرييإذ  و  
 امة،عطوارئ  ة أي ظرف من الظروف، حىت يف حاليف االنتقاص منها جيوزباحلقوق اليت ال 

 ٢٠٠٦ مارس/ آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قراري اجلمعية العامة       أيضاً وإذ يشري   
 ،٢٠١١ يونيه/ حزيران١٧ املؤرخ ٦٥/٢٨١و

/ نيسان ٢٩املؤرخ   ١٦/١- دإحقوق اإلنسان    إىل قرار جملس     وإذ يشري كذلك    
يف اجلمهورية العربيـة الـسورية يف سـياق         بشأن حالة حقوق اإلنسان      ٢٠١١  أبريل

 ،األحداث األخرية

 ٣ املـؤرخ  S/PRST/2011/16جملس األمـن    الصادر عن رئيس    إىل البيان   شري  يوإذ    
 ،٢٠١١أغسطس /آب

 جملسأطلعت  قد   السامية حلقوق اإلنسان      األمم املتحدة  أن مفوضة  ب وإذ حييط علماً    
  حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية،على ٢٠١١ أغسطس/ آب١٨األمن يف 

ـ     بالبيانني الصادرين مؤخراً عن ا      أيضاً  علماً وإذ حييط    ـ  ةألمني العـام واملفوض  ةسامي ال
 لس حقوق اإلنسان  جمل اإلجراءات اخلاصة     يف إطار  البيان املشترك الصادر عن املكلفني بواليات     بو
   انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية،بشأن ٢٠١١ أغسطس/ آب٥ يف

 / آب ١٤ يفالـصادر     العام ملنظمـة التعـاون اإلسـالمي       األمني  إىل بيان  وإذ يشري   
 ،٢٠١١أغـسطس   /آب ٧يف  الصادر  األمني العام جلامعة الدول العربية      بيان  و،  ٢٠١١ أغسطس

  إزاء حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية،ا عن قلقهماللذين يعربان فيهما
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مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحـدة أن متتنـع يف           على   أن   ؤكد من جديد  يإذ  و  
 الـسالمة اإلقليميـة   القـوة أو اسـتخدامها ضـد        ام  استخدبعالقاهتا الدولية عن التهديد     

 ومقاصد األمم املتحدة،طريقة أخرى تتناىف أي باالستقالل السياسي ألية دولة أو  أو

نهجية حلقوق اإلنسان الـيت     املسيمة و اجل استمرار االنتهاكات    دين بشدة ي  -١  
لقوة وقتل واضطهاد   ترتكبها السلطات السورية، مثل اإلعدام التعسفي، واالستخدام املفرط ل        

 وتعذيب  ، واالختفاء القسري  ، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، واالحتجاز التعسفي      احملتجني
  األطفال؛مبن فيهم، احملتجزينمعاملة إساءة و

 ية األمم املتحـدة   ا مفوض هت بنشر تقرير بعثة تقصي احلقائق اليت أوفد       رحبي  -٢  
، ويعرب عن قلقـه     )١(١-١٦/دإق اإلنسان    بقرار جملس حقو    عمالً ة حلقوق اإلنسان  السامي
نتـهاكات حقـوق    ال أمناط    وجود ، مبا يف ذلك    البعثة  إليها تنتائج اليت توصل  ال إزاء   الشديد

 ضد اإلنسانية؛اجلرائم املرتكبة حد اإلنسان قد ترقى إىل 

 من استمرار اهلجمات العشوائية على السكان السوريني        عن استيائه يعرب    -٣  
  عن مجيع أعمال العنف ضد سكاهنا؛كف فوراًأن تالسورية  السلطات ويناشد

أن يع انتهاكات حقوق اإلنسان ومج اًفورأن ُتنهي  السلطات السورية  يناشد  -٤  
 إهناء ويدعو إىل    ،مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان    اللتزاماهتا   متاماً ومتتثلسكان  حتمي ال 

 ة السورية؛فوري جلميع أعمال العنف يف اجلمهورية العربي

 عن مجيع سـجناء    اًفورأن تفرج    حكومة اجلمهورية العربية السورية      يناشد  -٥  
واحتجـازهم   هم واضطهاد  لألفراد  عن أي ختويف   اًأن تكف فور  و،   تعسفاً واحملتجزينالرأي  
 ن عن حقوق اإلنسان؛ون واملدافعون واحملاموالصحفين فيهم ، مبتعسفاً

لعمـل يف  با اإلعالم املستقلة  لوسائطاح   السلطات السورية على السم    ثحي  -٦  
 اإلنترنـت   شبكاتلسماح بالوصول إىلا، والزوم هل  دون قيود الةسورياجلمهورية العربية ال 

 واالتصاالت السلكية والالسلكية للجميع، ورفع الرقابة على التقارير؛

ضمان على  ث السلطات السورية    حي، و ة اإلنساني احلالة إزاء   يعرب عن قلقه    -٧  
والعاملني ميع الوكاالت اإلنسانية     يف الوقت املناسب وبشكل آمن ودون عراقيل جل        وصوللا

 ؛البلد وضمان املرور اآلمن لإلمدادات اإلنسانية والطبية إىل داخل يف اجملال اإلنساين،

حوار وطين شـامل    إىل إجراء   وة  عملية سياسية بقيادة سوري   بدء   إىل   يدعو  -٨  
تطلعات السكان  االستجابة ل  بغية ،ترهيب فيها وال     خوف الئة   يف بي  وذي مصداقية وحقيقي  
 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛هبدف استجابة فعالة  املشروعة  وشواغلهمالسوريني

__________ 

)١( A/HRC/18/53. 
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كـذلك  إجراء حوار حقيقي، و إىل  سابقة  الدعوات   لعدم االستجابة لل   أسفي  -٩  
 ؛اإلصالح السياسيتزامات ب ال منما أعلنت عنه السلطات السوريةلعدم إحراز تقدم يف تنفيذ 

ـ  تعاوناً تامـاً  أن تتعاون   السلطات السورية    مناشدته يعزز  - ١٠    ةمـع املفوض
 إزاء عدم   الشديدعرب عن أسفه    ي، و  حقوق اإلنسان   حلقوق اإلنسان وآليات جملس    ةالسامي

تقـصي احلقـائق   بعثة  مع اوعدم تعاوهن ١٦/١- دإاجمللس لقرار  امتثال السلطات السورية    
 ؛ة للمفوضيةالتابع

اإلجراءات اخلاصة  املكلفني بواليات مواضيعية يف إطار        املعنيني من  شجعي  - ١١  
يف إطار واليته، إيالء اهتمام خاص حلالـة حقـوق اإلنـسان يف             على أن يواصلوا، كل     

هـؤالء املكلفـني    ث السلطات السورية على التعاون مع       حياجلمهورية العربية السورية، و   
 ؛لبلدإىل ا السماح بزيارات ، مبا يف ذلكبواليات

 حتقيق دويل شفاف ومستقل وسريع يف انتهاكات    إجراء على ضرورة    شددي  -١٢  
 القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وحماسبة املسؤولني عن ذلك؛

 رئـيس   يعينهابشكل عاجل جلنة دولية مستقلة للتحقيق،       أن يوفد    يقرر  - ١٣  
نسان، للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون الـدويل حلقـوق           جملس حقوق اإل  
 يف اجلمهورية العربية السورية، للوقوف علـى احلقـائق          ٢٠١١ مارس/اإلنسان منذ آذار  

، من أجل حتديـد      اليت ارتكبت  اجلرائميف   و ،هذه االنتهاكات إىل  ترقى  والظروف اليت قد    
هـا   مرتكيب هذه االنتهاكات، مبـا في       مساءلة  حرصاً على  حيثما أمكن، ،  املسؤولني عنها 

 اليت قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية؛االنتهاكات 

 املذكورة أعاله يف أقرب وقت ممكـن،         التحقيق تقرير جلنة تعميم   طلبي  - ١٤  
أن تقـدم   جلنة التحقيق إىل أيضاًيطلب أي حال، وب ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين قبل هناية   

 ُينظَّم يف حوار تفاعليإطار  يف  السوريةيف اجلمهورية العربيةن احلالة حتديثاً خطياً للتقرير ع   
 ؛ة السامية مبشاركة املفوضالدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان

ويوصي إىل اجلمعية العامة، وحتديثه اخلطي   إحالة تقرير جلنة التحقيق      يقرر  - ١٥  
 ات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛ إىل مجيع اهليئالتقريرين اجلمعية العامة بأن حتيل

 ؛مع جلنة التحقيقتعاوناً تاماً تعاون أن ت السلطات السورية يناشد  - ١٦  

دعـم  تقدمي كل ما يلزم مـن        إىل األمني العام واملفوضة السامية       يطلب  - ١٧  
 إداري وتقين ولوجسيت لتمكني جلنة التحقيق من االضطالع بواليتها؛

 عن تنفيذ هذا    اًقدم تقرير تالسامية حلقوق اإلنسان أن      املفوضة   إىل طلبي  - ١٨  
 ؛التاسعة عشرة يف دورته  حقوق اإلنسانالقرار إىل جملس

 .املسألة قيد نظرههذه  أن يبقي يقرر  -١٩  
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  تنظيم أعمال الدورة االستثنائية السابعة عشرة  -ثانياً   
 من النظـام    ٦لمادة  ، ووفقاً ل  ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة      ١٠عمالً بالفقرة     -١

يعقد اجمللـس، عنـد     "،  ٥/١الداخلي جمللس حقوق اإلنسان كما يرد يف مرفق قرار اجمللس           
  ".الضرورة، دورات استثنائية بناء على طلب عضو من أعضائه، بتأييد ثُلث أعضاء اجمللس

، طلبت البعثة الدائمة لبولندا واملراقب الـدائم عـن        ٢٠١١أغسطس  /آب ١٧ويف    -٢
 ٢٠١١أغـسطس   /آب ٢٢األورويب عقد دورة استثنائية جمللس حقوق اإلنسان يف         االحتاد  

  .لتناول مسألة حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية
 دولة من الدول األعـضاء يف جملـس حقـوق           ٢٤وأيَّدت الطلب املذكور أعاله       -٣

نا، بولندا، بريو، اجلمهوريـة     األردن، إسبانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بوتسوا     : اإلنسان
التشيكية، مجهورية مولدوفا، رومانيا، السنغال، سويـسرا، شـيلي، غواتيمـاال، قطـر،             
كوستاريكا، الكويت، املكسيك، ملديف، اململكة العربية السعودية، النـرويج، النمـسا،           

  .هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية
ة أعاله، وقَّع على الطلب أيضاً ما يلـي مـن           وباإلضافة إىل الدول األعضاء املذكور      -٤

أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيـا، أملانيـا،       : الدول األعضاء والدول املشارِكة بصفة مراقب     
 األسود، مجهورية   يا، البوسنة واهلرسك، تونس، اجلبل    آيرلندا، آيسلندا، الربازيل، الربتغال، بلغار    

ة السابقة، الدامنرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا،       كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفي   
فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، اململكـة املتحـدة             

  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان
ومبا أن أكثر من ثُلث أعضاء اجمللس قد أيدوا الطلب املذكور أعاله، فقد قرر رئيس                 -٥

اجمللس، عقب إجراء مشاورات مع مقدمي الطلب الرئيسيني، أن يعقد مشاورات إعالميـة             
  .أغسطس/آب ٢٢ ودورة استثنائية للمجلس يف ٢٠١١أغسطس /آب ١٨مفتوحة يف 

  افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف   
 جملس حقوق اإلنسان دورته االستثنائية السابعة عشرة يف مكتب األمم املتحدة            عقد  -٦

  .وعقد اجمللس جلستني خالل الدورة. ٢٠١١أغسطس /آب ٢٣ و٢٢يف جنيف يومي 
وافتتحت رئيسة جملس حقوق اإلنسان، الورا دوبوي السريي، الدورة االسـتثنائية             -٧

  .السابعة عشرة للمجلس
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  احلضور  -باء   
الدورة االستثنائية ممثلو الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان، والـدول           حضر    -٨

املشارِكة يف اجمللس بصفة مراقب، ومراقبون من دول غري أعضاء يف األمم املتحدة، ومراقبون              
آخرون، فضالً عن مراقبني من كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات            

ون من منظمات حكومية دولية وكيانات أخرى ومؤسسات وطنية الصلة، كما حضرها مراقب
  .حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية

  أعضاء املكتب  -جيم   
 ٢٠انتخب اجمللس، يف اجتماعه التنظيمي األول جلولتـه الـسادسة، املعقـود يف                -٩

ـ           ٢٠١١يونيه  /حزيران ب ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم، الذين كانوا أيضاً أعـضاء مكت
  :الدورة االستثنائية السابعة عشرة للمجلس

  )أوروغواي(الورا دوبوي السريي       :الرئيس  
  )النمسا(كرستيان ستروهال     :نواب الرئيس  

  )الكامريون(أناتول فابيان نكوو 
  )هنغاريا(أندراس ديكاين 

  )قريغيزستان(جوهرة إسكاكوفا   :نائب الرئيس واملقرر  

  تنظيم العمل  -دال   
، ُعقدت مشاورة إعالمية    ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ١٢٤ بالفقرة   عمالً  -١٠

  . حتضرياً لعقد الدورة االستثنائية السابعة عشرة للمجلس٢٠١١أغسطس /آب ١٨مفتوحة يف 
، يف تنظـيم    ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٢ونظر اجمللس، يف جلسته األوىل املعقودة يف          -١١

خصص للكالم، وهو ثالث دقائق لبيانات الدول األعضاء أعماله، مبا يف ذلك حتديد الوقت امل
يف اجمللس، ودقيقتان لبيانات الدول املشارِكة يف اجمللس بصفة مراقب، وبيانات املراقبني عـن         

وُتوضع قائمة املتكلمني حسب الترتيـب      . الدول غري األعضاء يف اجمللس واملراقبني اآلخرين      
 الكلمة أوالً للدول األعضاء يف اجمللس، تليها الـدول  وُتعطى. الزمين لتسجيل أمساء املتكلمني 

املشارِكة بصفة مراقب، واملراقبون عن كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات 
ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية، والكيانات األخرى، واملراقبون عن املؤسـسات           

  .كوميةالوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احل
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وقد جرت أعمال الدورة االستثنائية وفقاً لألحكام ذات الصلة الـواردة يف قـرار                -١٢
  .٥/١اجمللس 

  القرار والوثائق  -هاء   
يرد يف الفصل األول من هذا التقرير نص القرار الذي اعتمده اجمللـس يف دورتـه                  -١٣

  .االستثنائية السابعة عشرة
 الوثائق اليت صدرت من أجل الـدورة االسـتثنائية          وترد يف مرفق هذا التقرير قائمة       -١٤

  .السابعة عشرة

  البيانات  -واو   
، أدلت مفوضة األمم املتحدة ٢٠١١أغسطس /آب ٢٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف   -١٥

  .السامية حلقوق اإلنسان ببيان
ملقرر ويف اجللسة نفسها، استمع جملس حقوق اإلنسان إىل بيان ُمسجِّل مسبقاً تاله ا              -١٦

اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               
املهينة، خوان منديز، بالنيابة عن مجيع املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بناء              أو

  .على طلب من جلنة التنسيق لإلجراءات اخلاصة
 ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان بصفته ممثـل         ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل      - ١٧

  .للبلد املعين
ويف اجللسة نفسها املعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببيانات ممثلو الدول التالية األعضاء               -١٨

االحتاد الروسي، إسبانيا، إندونيسيا، إيطاليا، بلجيكا، بوتـسوانا،        : يف جملس حقوق اإلنسان   
، بريو، تايلند، اجلمهورية التشيكية، رومانيا، سويسرا، شيلي،        )ألورويبباسم االحتاد ا  (بولندا  

الصني، غواتيماال، قطر، كوبا، كوستاريكا، الكويت، ماليزيا، املكسيك، ملديف، اململكـة           
  .العربية السعودية، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية

  :ملعقودة يف اليوم نفسه، أدىل ببياناتويف اجللسة نفسها أيضاً، ا  -١٩
أسـتراليا،  : ممثلو الدول املشارِكة يف جملس حقوق اإلنسان بصفة مراقـب           )أ(  

، آيرلندا، آيسلندا، باراغواي، الربازيل، الربتغال،      ) اإلسالمية -مجهورية  (إسرائيل، أملانيا، إيران    
لدميقراطية، الدامنرك، سري النكـا،     بلغاريا، تركيا، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية ا       

، كرواتيا، كندا،   ) البوليفارية -مجهورية  (سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، العراق، فرنسا، فرتويال       
  مصر، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، نيوزيلندا، هولندا، اليابان؛



A/HRC/S-17/2 

9 GE.11-16986 

مركز عمان لدراسات حقوق    : املراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية       )ب(  
اإلنسان، منظمة العفو الدولية، اللجنة العربية حلقوق اإلنسان، املركز الفلـسطيين ملـصادر             

، ومعهد القاهرة لدراسات حقـوق اإلنـسان، منظمـة          )بديل(حقوق املواطنة والالجئني    
نديـة   التحالف العاملي ملشاركة املواطنني، مرصد حقوق اإلنسان، احلركـة اهل          -سيفيكوس  

، االحتاد  )بيان مشترك (توباج أمارو، جلنة احلقوقيني الدولية واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب          
األفريقـي  احلملة الدولية لشعار محاية الصحفيني، امللتقى       الدويل لرابطات حقوق اإلنسان،     

للدفاع عن حقوق اإلنسان، منظمة مراسلون بال حدود الدولية، مرصد حقوق اإلنـسان،             
وكالة املدن املتحدة للتعاون بني الشمال واجلنوب، احتاد احلقوقيني العرب، احتـاد احملـامني              

  ).بيان مشترك(للمرأة العربية العرب، واالحتاد العام 

  اإلجراء الذي اُتخذ بشأن مشروع االقتراح  -زاي   
 ، عرض ممثل بولندا مشروع    ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٠

إسـبانيا وأسـتراليا    فيما بعد   ، الذي قدمته بولندا مث انضمت إليها        A/HRC/S-17/L.1القرار  
ـ والربتغال وبلجيكا وبلغاريا وبو   وإيطاليا  وإستونيا وإسرائيل وأملانيا وآيرلندا وآيسلندا       سوانا ت

فية وبريو واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا ومجهورية مقدونيا اليوغوسال         
والـسنغال والـسويد    وسلوفينيا  والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا    ومجهورية مولدوفا   السابقة  

وقربص وكرواتيا وكندا وكوسـتاريكا والتفيـا       وفنلندا  وسويسرا وشيلي وصربيا وفرنسا     
واملكسيك واململكة املتحـدة لربيطانيـا      وملديف  ولكسمربغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة     

ا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيجرييـا ونيوزيلنـدا وهنـدوراس           العظمى وآيرلند 
  .وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان

  .ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان بصفته ممثالً للبلد املعين  -٢١
 من النظام الداخلي للجمعية العامـة،       ١٥٣لمادة  ويف اجللسة نفسها أيضاً، ووفقاً ل       -٢٢

ُوجه نظر جملس حقوق اإلنسان إىل تقدير ملا يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار       
  .يف امليزانية الربناجمية

  .الصني واالحتاد الروسي بتعليقات عامة ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال  -٢٣
 ممثلو أوروغواي وكوبـا واهلنـد ببيانـات تعلـيالً           ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل      -٢٤

  .للتصويت قبل التصويت
ويف اجللسة نفسها، وبناء على طلب من ممثلي الصني واالحتاد الروسـي، أُجـري                -٢٥

واعُتمد مشروع القرار، بصيغته    . تصويت مسجَّل على مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياً       
وكانت .  أعضاء عن التصويت   ٩أصوات وامتناع    ٤ مقابل    صوتاً ٣٣املعدَّلة شفوياً، بأغلبية    

  :نتيجة التصويت كما يلي
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  :املؤيدون
األردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكـا، بـنن، بوتـسوانا،           
بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تايلند، اجلمهورية التشيكية، مجهورية مولـدوفا،          

، غواتيماال، قطر، قريغيزستان، كوستاريكا،     رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي   
الكونغو، الكويت، املكسيك، ملديف، اململكة العربية السعودية، موريشيوس،        

  النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية
  :املعارضون

  ، الصني، كوباراالحتاد الروسي، إكوادو
  : عن التصويتاملمتنعون

  ، بنغالديش، جيبويت، الفلبني، الكامريون، ماليزيا، موريتانيا، اهلندأنغوال، أوغندا
  .ولالطالع على نص القرار بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الفصل األول  

ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل ممثال تايلند وإندونيسيا ببيانني تعليالً للتصويت             - ٢٦
  .بعد التصويت

نسان عن أعمال دورته االسـتثنائية الـسابعة        تقرير جملس حقوق اإل     -ثالثاً   
  عشرة

، اعُتمد تقرير اجمللس رهـن      ٢٠١١أغسطس  /آب ٢٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٧
  .االستشارة وُعهد إىل املقرر بوضعه يف صيغته النهائية
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  مرفق

قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورة االستثنائية السابعة عشرة جمللس              
  نسان حقوق اإل

  يف السلسلة العامة
A/HRC/S-17/1      إىل   موجهـة  ٢٠١١ أغسطس/آب ١٧رسالة مؤرخة 

 لالحتاد  ة الدائم ةرئيس جملس حقوق اإلنسان من املراقب     
ومـن  األورويب لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف        

املمثل الدائم لبولندا لدى    باإلنابة نائبة   عمال  األالقائم ب 
  مكتب األمم املتحدة يف جنيف

A/HRC/S-17/2             تقرير جملس حقوق اإلنسان عـن أعمـال دورتـه
  االستثنائية السابعة عشرة

  يف السلسلة احملدودة
A/HRC/S-17/L.1           االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان يف اجلمهوريـة

  العربية السورية

       


