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جلنة التحقيق املستقلة الدولية بشأن سوراي تدعو األفراد واجملموعات واملنظمات والدول األعضاء 
إىل تقدمي املعلومات والواثئق املتصلة بوالية اللجنة

تدعــو جلنــة التحقيــق املســتقلة الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية األفــراد واجملموعــات واملنظمــات والــدول األعضــاء إىل 
تقــدمي املعلومــات والواثئــق املتصلــة بواليــة اللجنــة، مــن خــال الربيــد اإللكــروين أو عنــوان الربيــد أدانه. وترحــب اللجنــة بشــكل 

خــاص مبــا يلــي:
معلومات بشأن الوقائع والظروف املتصلة مبزاعم بشأن انتهاكات واعتداءات حمددة؛	 
معلومات بشأن هوية األفراد والوحدات العسكرية واجملموعات املسلحة املسؤولة عن مثل تلك االنتهاكات؛ وكذا	 
اآلراء بشــأن التوصيات احملددة املوجهة لألطراف املســؤولة واملتنازعة النشــطة داخل اجلمهورية العربية الســورية، هبدف تعزيز 	 

محاية حقوق اإلنســان والنهوض ابملســاءلة.

اإلجراءات اخلاصة ابملسامهات املتصلة ابلتقارير الدورية املطلوبة:
تُوجــه جلنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية ســنوًي ثاثــة تقاريــر جمللــس حقــوق اإلنســان، تشــمل تقاريــر كتابيــة 
يتــم رفعهــا إىل دوَرَت اجمللــس خــال أيلول/ســبتمرب وآذار/مــارس، ابإلضافــة إىل إحاطــة شــفهية خــال دورة حزيران/يونيــو. ويقــوم 
التقريــر املطلــوُب عرضــه خــال أيلول/ســبتمرب بتغطيــة الفــرة مــا بــن كانــون الثاين/ينايــر وحزيران/يونيــو، بينمــا يُركــز التقريــر املطلــوب 

عرضــه يف آذار/مــارس علــى الفــرة مــا بــن متوز/يوليــو وكانــون األول/ديســمرب.
يُرجــى إرســال املســامهات اخلاصــة بتقريــر أيلول/ســبتمرب )يف مــا خيــص األحــداث يف الفــرة مــا بــن كانــون الثاين/ينايــر وحزيــران/

يونيــو( يف موعــد أقصــاه األول مــن  حزيران/يونيــو.
 ويُرجــى إرســال املســامهات اخلاصــة بتقريــر آذار/مــارس )يف مــا خيــص األحــداث يف الفــرة مــا بــن متوز/يوليــو وكانــون األول/

ديســمرب( يف موعــد أقصــاه األول مــن كانــون األول/ديســمرب.
ينبغي إرسال كل املسامهات بشكل كتايب من خال الربيد اإللكروين أو عنوان الربيد أدانه، وجيب أن تشتمل على:

بياانت االتصال مبؤلف/مؤلفي املسامهة؛	 
معلومات بشأن احلاجة لتناول املسامهة كلًيا أو جزئًيا يف إطار من السرية.	 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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تدعــو جلنــة التحقيــق الدوليــة املؤلفــن إىل إرســال املســامهات ابللغــة االجنليزيــة أو العربيــة أو الفرنســية، كمــا ترحــب اللجنــة 
ابملســامهات الــواردة بباقــي اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة مــع التذكــر أبن معاجلتهــا قــد تســتغرق وقتــا أطــول.

مالحظة بشأن املسامهات املتصلة ابلتقارير املطلوبة:
يطلــب جملــس حقــوق اإلنســان مــن اللجنــة، بــن الفينــة واألخــرى، إجــراء حتقيــق خــاص، أو تقــدمي إحاطــة أو تقاريــر كاملــة علــى 
وجــه االســتعجال. ويف مثــل هــذه احلــاالت، تدعــو جلنــة التحقيــق بشــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية األفــراد واجملموعــات واملنظمــات 

والــدول األعضــاء إىل تقــدمي املعلومــات والواثئــق املتصلــة بذلــك التفويــض يف أســرع وقــت ممكــن، مبجــرد اعتمــاد تلــك الواليــة.
ويف الوقت الراهن، يطلب القرار املعروض خال الدورة 43 جمللس حقوق اإلنسان من اللجنة القيام:

“علــى وجــه االســتعجال إبجــراء حتقيــق خــاص شــامل ومســتقل بشــأن األحــداث األخــرة يف حمافظــة إدلــب واملناطــق اجملــاورة، 
لتحديــد، مــى أمكــن ذلــك، كل هــؤالء الذيــن تشــر أدلــة معقولــة إىل مســؤوليتهم عــن انتهــاكات واعتــداءات مزعومــة لقانــون 
حقــوق اإلنســان الــدويل، وكــذا مــن أجــل دعــم اجلهــود اهلادفــة إىل ضمــان مســاءلة املســؤولن عــن االنتهــاكات واالعتــداءات 
املزعومــة، كمــا يُطلــب مــن اللجنــة أن تقــدم جمللــس حقــوق اإلنســان تقريــرًا شــامًا بشــأن االســتنتاجات بعــد إجــراء حــوار تفاعلــي 

بشــأن التحقيــق اخلــاص، يف موعــد ال يتجــاوز الــدورة الرابعــة واألربعــن.”
وإذ ُتذكــر اللجنــة أنــه مل يتــم لغايــة اللحظــة أتكيــد اســتئناف الــدورة الثالثــة واألربعــن جمللــس حقــوق اإلنســان واعتمــاد القــرار املتضمــن 
هلذه الصياغة، فإهنا تدعو إىل إرسال كل املسامهات املتصلة ابألحداث األخرة يف إدلب يف موعد أقصاه 10 أاير/مايو 2020.
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