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نحن ســعيدون بمكتب ســوريا للمفوضية السامية 
لحقوق اإلنســان أن نضع على ذمتكم هذا الكتيب 

حــول مجموعة التوصيــات اللتي قدمت الى الجمهورية 
العربية الســورية في عام 2016 و ذلك في إطار 

الدورة الثانية من االســتعراض الدوري الشــامل التابع 
الى مجلس حقوق اإلنســان في األمم المتحدة. 

االســتعراض الدوري الشــامل هو واحد من أكبر وأنجح 
آلية من آليات حقوق اإلنســان و يهدف الى تقييم حالة 

حقوق اإلنســان في بلد معين من خالل مراجعة من 
قبــل النظراء الــدول. وتوفر المراجعة فرصة لصانعي 

القــرار والجهات الفاعلة فــي المجتمع المدني لتحديد 
التحديات الرئيســية لحقوق اإلنســان والفجوات الهيكلية 

التــي منعت مــن التغلب على هذه التحديات.

نأمــل من هــذا الكتيب أن يكون مرجع لمســؤولي 
السياســة العامة في ســوريا ومنظمــات المجتمع 

المدنــي الذيــن بإمكانهم اســتخدامه كمرجع 
عنــد صياغــة برامــج تنموية. إضافة إلــى أنه يمكن 

اســتعماله مــن قبــل أصحاب المصلحــة اآلخرين، بما 
فــي ذلــك الدول األعضاء في األمــم المتحدة وكذلك 
الجهــات المانحــة الدوليــة المهتمــة بتمويل المبادرات 

التي تســاعد على تحويل االســتعراض الدوري الشــامل 
مــن توصيات إلى أنشــطة تنفــذ على أرض الواقع. 

و أخيــرا و مــع اقتراب موعد الــدورة الثالثة  
لإلســتعراض الدوري الشــامل  لســوريا، فإننا نعتقد 

بمكتــب المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان أن 
تحقيــق تقــدم في تنفيــذ هذه التوصيات ســيعزز الصلة 

بيــن الحوار الدولــي والسياســات الوطنية، ويمهد 
الطريــق لخطــوات أكبر نحو تحقيق حقوق اإلنســان 

للجميع في ســوريا.

 أتمنــى أن تجــدوا في هذا الكتيب اإلفادة و اإللهام. 

ديميتر تشاليف

مدير مكتب ســوريا للمفوضية الســامية لحقوق االنسان

أيلول 2020

تمهيد
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ما هو االســتعراض الدوري الشــامل؟

يعد االســتعراض الدوري الشــامل عمليــة فريدة يقوم 
مــن خاللها مجلس حقوق اإلنســان علــى إجراء مراجعة 
لوضــع حقوق اإلنســان لدى جميــع الدول األعضاء في 

األمــم المتحــدة و البالــغ عددها 193 دولة ولمدى 
وفائهــا بالتزاماتهــا فــي هذا المجال و ذلك إســتنادا 

علــى مبدأ المســاواة فــي المعاملة بين الدول. 
إلــى جانــب أنهــا  توفر لجميع الــدول الفرصة لكي 
تعلــن عن اإلجــراءات التي اتخذتها لتحســين أوضاع 

حقوق اإلنســان وللوفــاء بالتزاماتها فــي هذا المجال. 
باإلضافة  الى أن عملية االســتعراض الشــامل تســاهم 
فــي تبادل الممارســات الفضلى لحقوق اإلنســان بين 

الــدول في جميــع أنحاء العالم.

يســتند االســتعراض علــى ثالثة وثائــق: التقرير الوطني 
المعــد مــن قبل الدولة التي هي قيد االســتعراض؛  

مجموعــة مــن المعلومــات التي تــم جمعها من األمم 
المتحــدة عــن الدولة قيد االســتعراض معدة من قبل 

مقدمة

المفوضيــة و معلومــات من أصحــاب المصلحة اآلخرين  
المقدمــة من قبل أصحاب المصلحــة اآلخرين )بما في 
ذلــك الجهــات الفاعلة فــي المجتمع المدني(، والتي 

تعدها أيضا المفوضية.

 يتــم اإلســتعراض بجنيف و يســهر علــى العملية 
 الفريــق العامــل المعني باالســتعراض الدوري 

 الشــامل و المتكــون مــن الدول األعضاء ال 47 
 في مجلس حقوق اإلنســان. يأخذ اإلســتعراض 

شــكل حــوار تفاعلي بين الدولة قيد االســتعراض 
والــدول األعضاء والدول المراقبة فــي المجلس.

 وفًقــا للقــرار 1/5 بإمكان الدولة قيد االســتعراض 
أن تقــوم إمــا بقبــول أو بإعتبار توصية “مشــار لها”.

مبدئيــا، ال يمكــن للدولــة ”رفض” توصية ولكــن يمكنها 
تقديــم تعليقــات على التوصيات “المشــار إليها”، 

بمــا في ذلك توضيحات حول ســبب عــدم تأييدها 
للتوصيــات المذكــورة. بالنســبة للتوصيــات التي تم 

القبــول بهــا، يجب علــى الدولة تنفيذهــا قبل إنعقاد 
اإلســتعراض المقبل. 

تشكل آليات مجلس حقوق اإلنسان و المتمثلة في اإلجراءات الخاصة و االستعراض الدوري الشامل أدوات 
أساسية في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والنهوض بها. و تقوم هذه االدوات بضمان تنفيذ القواعد 

والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات الدولية من خالل التزامات عملية تحقق حماية حقوق االنسان 
للجميع. تقوم هذه األليات مع الهيئات و المعاهدات، دوًرا مهًما في توجيه الدول وأصحاب المصلحة 
اآلخرين للتنفيذ الكامل للمعاهدات من خالل عملية الرصد و المتابعة. بهذه الطريقة, تكون  التوصيات 

والنتائج التي تتوصل إليها هذه الهيئات هي المفتاح لضمان التمتع الفعال للجميع بحقوق اإلنسان.
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 خــال الجلســة العامة التاليــة لمجلس حقوق 
 اإلنســان، يتم اعتمــاد وثيقة ختاميــة نهائية 

 تحتــوي علــى تقرير الفريــق العامل وردود الدولة 
 قيد االســتعراض. يتم مشــاركة البيانات الشــفوية 
مــن قبــل مجموعات المجتمــع المدني وأصحاب 

 المصلحــة اآلخريــن للتعليق على االســتعراض 
الشامل. الدوري 

كيف يمكن المشــاركة في االســتعراض 
الشامل؟  الدوري 

ينــص القــرار 5/1 على مشــاركة جميع أصحاب 
 المصلحــة المعنييــن في عملية االســتعراض 

 الــدوري الشــامل. وفًقا لذلك، يتوقع المشــاركة 
 مــن قبــل الجهــات الفاعلة فــي المجتمع المدني 

 فــي مراحل مختلفة طوال دورة االســتعراض 
الشامل1: الدوري 

ــر للمراجعة. 1 التحضي

 يمكــن أن تلعب منظمــات المجتمع المدني  �
 دوًرا فاعــا في عملية التشــاور الوطني التي 

 تنظمها الدولة قيد االســتعراض اســتعداًدا 
 لصياغــة تقريرهــا الوطني عن حالة حقوق اإلنســان 

 فــي البلد. يشــجع القــرار 1/5 الصادر عن لجنة
  حقوق اإلنســان الــدول على إعداد تقاريرها 

 الوطنية “من خال عملية تشــاور واســعة النطاق 
 على المســتوى الوطنــي مع جميع أصحاب 

المصلحــة المعنيين”. 

 بإمــكان منظمــات المجتمع المدني أن تقوم  �
 برفع الوعي حول العملية لتشــجيع مشــاركة 

أصحــاب المصلحة اآلخرين.

 تقديــم المعلومــات إلدراجها في ملخص  �
معلومــات أصحــاب المصلحة بغــض النظر عن الصفة 

االستشــارية للمنظمة لــدى المجلس االقتصادي 
 .)ECOSOC( واالجتماعــي التابــع لألمم المتحدة

مرحلــة المراجعة و التبني. 2

خــال الــدورة المنعقدة من قبل  الفريق العامل،  �
هنالــك امكانية لمنظمــات المجتمع المدني الحاملين 

للصفة اإلستشــارية لدى المجلس االقتصادي 
 )ECOSOC( واالجتماعــي التابع لألمم المتحدة

لحضورهــا بصفــة مراقب. ال يمكن أن تتدخل منظمات 
المجتمع المدني أثناء المراجعة نفســها.

خال جلسة مجلس حقوق اإلنسان اللتي تعقد  �
العتماد تقارير االستعراض الدوري الشامل، يمكن 

لمنظمات المجتمع المدني اإلدالء ببيانات مكتوبة أو 
شفهية، وتنظيم اجتماعات جانبية. 

1 الرجاء االطاع على الدليل العملي للمجتمع المدني بشأن االستعراض الدوري الشامل المتوفر على موقع المفوضية السامية 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety_ar.pdf لحقوق االنسان
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التوصيات. 3 تنفيذ 

 يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي رفع  �
 الوعي بشــأن توصيات االســتعراض الدوري 

الشامل.

 يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدني مراقبة  �
التقــدم المحرز فــي فترة التنفيــذ للتوصيات.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم إلى  �
المفوضية معلومات بشأن تنفيذ نتائج االستعراض 

الدوري الشامل.

تحضير الم�اجعة: 
- المساهمة في المشاو�ات 

 الوطنية 
- المناصرة و رفع الوعي  

 بشأن االستع�اض الدوري 
 الشامل

- تقديم المعلومات 

- حضور جلسات مجموعة العمل  
 الخاصة باالستع�اض الدوري الشامل 

- اإلدالء ب�يانات مكتوبة أو شفهية 
 أ�ناء جلسات مجلس حقوق االنسان 

- �نظيم اجتماعات جان�ية 
- المناصرة و رفع الوعي بشأن 

 الستع�اض الدوري الشامل 

               التنفيذ: 
- رفع الواعي بشأن �تائج و انجا�ات 

 االستع�اض الدوري الشامل
- المساهمة في م�اقبة العملية 

 و تقديم تقا��ر لمجلس حقوق االنسان 
- التعاون مع الجهات المعنية 

 األخرى للتنفيذ  

الم�اجعة:
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كيف يمكن اســتخدام هذا الكتيب؟ 

هــذا الكتيــب عبارة عن مجموعة مــن التوصيات  �
الموجهــة إلــى الجمهورية العربية الســورية خالل 

الــدورة الثانية لالســتعراض الدوري الشــامل والتي 
انعقــدت خالل جلســة الفريق العامل الســادس 

 والعشــرين لالســتعراض من 31 أكتوبر إلى 
11 نوفمبــر 22016.

تــم توجيــه 231 توصيــة للجمهورية العربية الســورية،  �
قبلــت منهــا 156 توصية. أشــارت الجمهوريــة العربية 
الســورية في ردها أن من أصل 156 توصية مقبولة، 

هنــاك توصيتــان تم دعمهمــا جزئًيا، و 82 توصية 
إعتبــرت قيــد التنفيــذ، و 25 توصيــة تم تنفيذهــا بالفعل 

ويتــم دعمها مــع التحفظ على »التســييس في 

صياغتهــا و اللغــة العدائبــة...«. فــي حين أن 73 توصية 
لــم تحــظ بتأييد الجمهورية الســورية العربيــة نظًرا لما 
ذكرتــه مــن مســائل تتعلق بالســيادة، والنظام العام، 

واللغــة العدائية، إلخ3.

يركــز هــذا الكتيب علــى التوصيات التي تم  �
قبولهــا مــن قبل الحكومة الســورية. تــم تجميع 

التوصيــات وفًقا لخمســة مواضيع أساســية اال 56: 
اإلطــار المؤسســاتي الوطني والدولــي لحماية 

حقوق اإلنســان في ســوريا؛ حمايــة المجموعات 
األكثــر عرضــة للتمييــز؛ الحقوق المدنية والسياســية؛ 

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية؛ 
والتدابيــر المتعلقــة بحقوق اإلنســان فــي مجال الدعم 

اإلنســاني. فــي بعض الحاالت، تــم إعادة صياغة 
التوصيــات لتســهيل تجميعها4.

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx 2 يرجى االطالع على نتائج استعراض دوري الشامل لسوريا

3 يرجى االطالع على القائمة الكاملة للتوصيات المشار لها بالمرفقات 

4 للصياغة الدقيقة، يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية في المرفقات
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1. التعــاون مع أليات حقوق االنســان 
والمفوضية

التعاون مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنســان  �
(109.79 جمهوريــة كوريا)

التعــاون مــع الفريق العامــل المعني بحاالت  �
االختفاء القســري أو غير الطوعي )109.82 بلجيكا)

التعــاون مــع مجلس التحقيــق الداخلي لألمم  �
المتحــدة بشــأن التحقيقــات في الهجمات علــى عملية 

اإلغاثــة التابعــة لألمم المتحــدة والهالل األحمر 
العربــي الســوري )109.37 جمهورية كوريا(.

2. المتابعة والتدابير العامة للتنفيذ

 ســحب تحفظاتهــا على المادتين 2 و 15 )4(  �
 مــن اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد 

المرأة )109.7 ســيراليون)5 

3. التصديق على مقترحات جديدة 

النظــر فــي التصديــق على جميــع اتفاقيات حقوق  �
اإلنسان األساســية )109.1 الجزائر)

ألف. التعاون الدولي في قضايا حقوق اإلنسان

التصديق علــى البروتوكوالت االختيارية للعهد  �
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، والعهد 

الدولي الخــاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافيــة واتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز 

ضد المرأة6 )109.3 غواتيماال, 109.4 الســلفادور( 

التصديــق على البروتوكــول االختياري التفاقية  �
مناهضــة التعذيب )UPR 109.5 أوروغواي)

التصديــق علــى االتفاقية الدوليــة لحماية  �
جميع األشــخاص من االختفاء القســري )109.6 

االوروغواي، 109.7 ســيراليون)

 التصديــق على معاهدة تجارة األســلحة  �
(109.8 أوروغواي( 

 التصديــق علــى اتفاقية الذخائــر العنقودية  �
واتفاقيــة حظر اســتعمال وتكديــس وإنتاج ونقل 

 األلغــام المضــادة لألفراد وتدميــر تلك األلغام 
(109.9 الكرســي الرسولي( 

4. التعاون مع الدول األعضاء

مواصلــة تعزيــز الحوار مــع جميع الدول، على  �
أســاس االحترام المتبادل والمســاواة في الســيادة 

5 تم رفع  التحفظ على المادة 2. من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم 2017/230 طالما أنه 

ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. صدر القانون رقم 4 لتعديل مواد قانون األحوال الشخصية في أذار 2019.
6 التوصية مدعومة باستثناء الجزء المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام.

1. اإلطار المؤسساتي
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1. المؤسسات الوطنية

 النظر في إنشــاء مؤسســة وطنية مســتقلة  �
 لحقوق اإلنســان وفًقــا لمبادئ باريس 

(109.27 االتحاد الروســي، 109.28 الجزائر)

 تعزيــز إطار الحكومة المؤسســاتي للســماح  �
 لهــا بالدفاع عــن ســيادتها وحماية حقوق 

 اإلنســان لشــعبها )109.29 إندونيسيا، 
 109.17 نيكاراغــوا، 109.26 جمهورية 

فنزويــال البوليفارية)

2. عملية السالم

 مواصلــة دعم الجهــود الدولية والتعاون  �
 مــع األمم المتحدة إليجاد حل سياســي 

(109.19 غواتيمــاال، 109.63 اليابان، 109.64 
 نيكاراغوا، 109.65 الســودان، 109.67 إلى 

109.77 جمهوريــة فنزويــال البوليفاريــة، الجزائر، 
 األرجنتيــن، الصين، كوبا، مصر، الكرســي 

ب. اإلطار الوطني

وتقريــر المصيــر والحق فــي اختيار نظامها السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي )109.18 جمهورية كوريا 

الشــعبية الديمقراطية( 

الرســولي، ايســلندا، اندونيســيا، 109.31 ايطاليا 
االرجنتين(   109.32

تنفيــذ قــرارات مجلس األمن من أجل تســهيل  �
 االنتقال السياســي )الســلمي( بقيادة الشــعب 
الســوري واســتنادا إلى بيان جنيف )109.19 

غواتيماال)

 تنفيــذ اتفاق وقــف األعمال الحربيــة لتحقيق  �
 وقف إطالق نار كامل وشــامل يوفر األســاس 

لتحســين حقوق اإلنســان )109.20 مصر)

3. العقوبات الدولية 

المواصلــة في حماية الســكان من آثــار التدابير  �
القســرية االنفراديــة والنظر في إنشــاء آلية وطنية 

لرصــد وتقييــم اآلثار الســلبية لهذه التدابير علــى التمتع 
بحقوق اإلنســان من قبل الشــعب الســوري )109.21 

نيكاراغــوا، 109.22 جمهوريــة فنزويــال البوليفارية، 
109.23 جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطية( 

مواصلــة التعــاون مــع  المجتمع الدولــي للتخفيف  �
مــن آثار األزمــة على المواطنين الســوريين )109.33 

نيكاراغــوا، 109.36 نيجيريا(
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1. التشريعات الوطنية  

إلغــاء جميــع األحــكام التمييزية في قانون  �
العقوبات وقانون األحوال الشــخصية الســوري 

 وقانون الجنســية والتشــريعات واللوائح 
والتوجيهــات األخــرى ذات الصلة )109.92 غانا( 

 تعديــل قانــون العقوبات والقانــون الجنائي  �
إللغــاء األحكام المخففــة علــى المغتصبين الذين 
يتزوجــون من ضحاياهم بســبب ما يســمى “جرائم 

الشــرف” )109.14 سيراليون)

 تعديــل قانون الجنســية الــذي يمنع المرأة من  �
منــح الجنســية ألطفالهــا )109.90 ناميبيا)

 صياغــة واعتماد تشــريع إلنهاء العنــف والتمييز  �
ضــد المرأة )109.176 ملديف)

 تعزيــز وتوســيع نطاق األحــكام القانونية  �
 ذات الصلــة لتعزيــز حقوق المرأة، وال ســيما عن 

 طريق تعزيز اســتقالليتها وتحســين مشــاركتها 
فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 

 (109.86 - 109.87 نيكاراغــوا، 109.89 جمهورية 
الو الديمقراطية الشــعبية( 

 إجــراء مراجعة لقانون األحوال الشــخصية  �
 والقوانيــن األخرى ذات الصلة، والتي ســتزيل 

 األحــكام التــي تنطوي علــى تمييز ضد المرأة، 
مثــل أولئــك الذيــن ال يمنحون وصاية علــى أطفالهم، 

 أو تمنعهــم مــن الســفر بمفردهم مــع أطفالهم أو 
عــدم الســماح لهم لنقل جنســيتهم إلــى أطفالهم 

التشيك)  109.91)

اعتمــاد تشــريعات وطنية تجرم العنــف العائلي  �
سيراليون)  109.15)

 اتخاذ خطوات إلدراج أحكام بشــأن المســاواة  �
 بيــن الجنســين والتمييــز ضد المرأة في 

 الدســتور أو التشــريعات الوطنية )109.88 
السلفادور)

2. العنف المسلط على النساء و الفتيات 

 حظــر و بــذل الجهود لمنع جميع أشــكال  �
 العنــف ضد المرأة، ال ســيما العنف الجنســي 
 مــن جانب القــوات الحكومية والميليشــيات 

التابعــة لهــا والجماعات المســلحة غيــر الحكومية 
باكستان(   109.177)

 اعتمــاد خطــة وطنية لتعزيــز وحماية حقوق  �
 جميــع النســاء والفتيات، وال ســيما ضحايا النزاع، 

مــع التأكد مــن توفر الموارد الالزمــة لتنفيذها 
(109.30 شيلي)

2. عدم التمييز وحماية مجموعات محددة

ألف. النساء 
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 حمايــة النســاء والفتيات من زواج األطفال  �
والــزواج المبكر والزواج القســري )109.180 

ســيراليون، 109.181 غانا)

3. المســاءلة و جبر الضرر

ضمــان حصــول النســاء ضحايا العنف الجنســي على  �
العــالج الطبي الشــامل والرعاية الصحية النفســية 
والدعــم النفســي واالجتماعي؛ وطلب المســاعدة 
مــن وكاالت األمــم المتحــدة وهيئاتها ذات الصلة 

سنغافورة(   109.178)

ضمان المســاءلة عن االنتهاكات المنهجية والواســعة  �
النطاق لحقوق اإلنســان وانتهاكات القانون الدولي 

اإلنســان التي ترتكبها جميع األطراف على نطاق واســع 
في جميع أنحاء ســوريا، والتي قد يصل بعضها إلى 

جرائم ضد اإلنســانية )109.146 البرتغال)

 محاســبة جميع المســؤولين عــن انتهاكات  �
 القانــون الدولــي، بما في ذلــك قانون حقوق 

 اإلنســان والقانون الدولي االنســاني، وفًقا 
للمعاييــر الدولية )109.147 الســويد)

الســماح بإجراء تحقيقات شــاملة وشــفافة  �
 ومســتقلة فــي جميع تقاريــر انتهاكات 

 حقــوق اإلنســان المزعومــة وانتهاكاتها، فضاًل 
 عــن انتهاكات القانون الدولي االنســاني 

 والقانــون الدولي لحقوق اإلنســان منذ 
مــارس 2011، وتقديم الجنــاة إلى العدالة 

(109.148 كندا( 

 مكافحــة اإلفالت مــن العقاب من خالل  �
 التأكــد أن يتــم تجريم األشــخاص الذين ارتكبوا 

مــا قــد يكون جرائم ضد اإلنســانية و جرائم حرب 
ومقاضاهتم )109.149 لوكســمبورغ( 

4. المرأة والسالم واألمن

 التنفيــذ الفوري لقــرار مجلس األمن 1325  �
(2000( والقــرارات ذات الصلــة المتعلقــة بالمرأة 

 والســالم واألمــن، بما في ذلك عــن طريق اتخاذ 
تدابيــر خاصــة لحماية النســاء والفتيــات من العنف 

 القائــم علــى الجنس ومحاســبة مرتكبي هذه 
األفعــال )109.85 فنلندا( 

 إدراج منظــور حقوق المــرأة في مفاوضات  �
 الســالم، وعلــى وجه التحديــد، التأكد من أن 

 شــؤون العنف الجنســي ترفع فــي عملية 
 الســالم وانعكاســها في أي اتفاق سالم 

(109.179 ســلوفينيا)
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1. التشريعات والسياسات الوطنية

اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل )109.16 ملديف(  �

مواصلــة جهودهــا من أجل اإلعمال التام لحقوق  �
األطفال الســوريين في الجوالن السوري المحتل 

(109.25 جمهورية إيران اإلســالمية)

2. التعليم

 تأميــن فــرص الحصول علــى التعليم واتخاذ  �
 خطــوات فعالة لتلبيــة االحتياجــات التعليمية 

لجميــع األطفــال )109.182 بلجيكا، 192.109 
جمهورية الو الشــعبية، 193.109 باكســتان، 

سنغافورة)  109.194

تكثيــف الجهود لحماية المدارس بهدف ضمان  �
اســتمرار التعليم )109.195 األرجنتين)

تعزيــز تعاونها مــع المنظمات غيــر الحكومية  �
الوطنيــة والدولية في تقديم المســاعدة للمشــردين 

داخليا )109.196 االتحاد الروســي)

تعزيــز السياســات الرامية إلى تلبيــة احتياجات  �
المهاجريــن والالجئيــن من خالل توفيــر العودة اآلمنة 

3. األطفال في الصراع المسلح 

 حمايــة األطفــال من آثار النــزاع، بما في ذلك  �
تجنيــد األطفــال واختطافهم وإســاءة معاملتهم 

 والعنف الجنســي مــن جانب أطراف النزاع 
ومعاقبــة مرتكبي هــذه االنتهاكات )109.93 
 باكســتان، أنغوال 109.183 شــيلي 109.185 

إلى 109.187 تشــيلي، المكســيك، البرتغال، 
ســنغافورة، لوكسمبورغ)

 اعتمــاد التدابير الالزمة لحماية وتســريح الُقّصر  �
 الذيــن تــم تجنيدهم قســرًا كمقاتلين، حتى يتم 

 تقديم المســؤولين عن هــذه األفعال إلى العدالة 
المكسيك)  109.184)

 حماية األطفال من أســوأ أشــكال عمل  �
األطفال )109.182 بلجيكا، 109.191 الكرســي 

الرسولي)

والطوعيــة لالجئين والمشــردين داخليًا إلــى بيوتهم 
وضمــان إعــادة تأهيــل المناطق المتأثرة وفقــًا للقانون 

الدولي )109.197 الكرســي الرسولي( 

تعزيــز جهودهــا لزيادة خيارات المأوى للمشــردين  �
داخليــًا )109.198 جمهورية إيران اإلســالمية)

باء. األطفال

جيم. النازحون و الالجؤون
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1. حماية المدنيين واألعيان المدنية

 وقــف جميع انتهاكات القانون اإلنســاني  �
 الدولــي والقانون الدولي لحقوق اإلنســان، 

 بمــا في ذلــك الهجمات العشــوائية على 
 العامليــن والمرافــق الطبية والمــدارس والبنية 

 التحتيــة المدنيــة والســكان المدنيين )رواندا 
 98-97 109 وســلوفينيا و109.107 إيطاليــا 

 و 109.108 لوكســمبورغ و110 نيوزيلنــدا، 
109.100 األرجنتيــن، 109.104 إلى 109.106 

 جورجيــا، هنغاريا، أيســلندا، 109.113 
أوروغــواي، 109.115 فنلندا، 109.116 

إكوادور) ألمانيا،109.137 

 االمتثــال الفــوري اللتزاماتها بموجب  �
 القانون الدولي وإلغاء اســتخدام األســلحة 

غيــر القانونيــة )109.95 البرتغال)

 االمتثــال اللتزامهــا القانوني الملزم  �
 بحمايــة المواطنيــن، والكف عن اســتخدام 

 األســلحة غيــر القانونية واتخــاذ التدابير الالزمة 
 حتــى يتســنى، على غــرار تقرير لجنــة التحقيق، 
 وقــف الهجمات العشــوائية وغير المتناســبة 

 على الســكان المدنييــن على الفور 
كوستاريكا)  109.114)

 الوفــاء بالتزاماتهــا، بما فــي ذلك بموجب  �
 اتفاقيــة حظر اســتحداث وإنتاج وتكديس 

 واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتدمير تلك 
 األســلحة والقانون اإلنســاني الدولي، 

 ووقــف جميع الهجمــات المتعمدة 
 والعشــوائية وغير المتناســبة ضــد المدنيين 

أستراليا)  109.118)

 اتخــاذ جميــع التدابير لحمايــة المدنيين،  �
 وخاصة النســاء واألطفــال، والتوقف عن 

 اســتخدام األســلحة المتفجرة فــي المناطق 
المأهولة بالســكان )109.101 بوتســوانا)

 حمايــة المدنييــن والبنية التحتيــة المدنية،  �
 وفًقــا للقانون اإلنســاني الدولي والقانون 
 الدولــي العرفي، ووقــف القصف الجوي 

 العشــوائي، بمــا في ذلك اســتخدام القنابل 
برميلية )109.99 الســويد)

وقــف العمليات العســكرية التي تســتهدف  �
 المدنييــن ومنشــآتهم والتحقيــق فيها، ال ســيما 

 فــي حلــب )109.96 جمهورية كوريا، 
النرويج)  109.112

 تكثيــف التدابيــر الراميــة إلى وضع حد  �
 للهجمــات علــى المستشــفيات وموظفيهــا 
 والوحــدات اإلنســانية والصحيــة والقوافل 

 اإلنســانية، وتقديــم الجناة إلــى العدالة 
109 األرجنتيــن، 109.111  .100) 

 109 .122 109 غانا،  .117  إســبانيا،
أستراليا(

 اتخــاذ جميــع التدابير الالزمــة لتجنب قصف  �
 الوحــدات الطبية، واحتــرام مبدأ الحياد 

 الطبــي، وتوفير حمايــة خاصة للوحدات 
 الطبيــة علــى النحو الذي يســمح به القانون 

 الدولــي )109.104 غانا، 109.117 غانا، 
أنغوال)  109.121

اإلذن باإلجــالء الطبي للمدنيين وتيســيره  �
البرازيل)  109.119)

3. الحقوق المدنية والسياسية
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مواصلــة جهودهــا في مكافحة االتجار بالبشــر  �
وتقديم المســاعدة النفســية واالجتماعيــة والقانونية 

للضحايا )109.188 االتحاد الروســي)

الســماح بحرية الوصــول دون عوائق لمراقبي  �
حقوق اإلنســان والمنظمات اإلنســانية والفرق 

الطبية وســيارات اإلســعاف إلى المناطق المتضررة 
أيسلندا)  109.142)

2. حرية الرأي والتعبير والتجمع

 اإلفــراج الفوري عــن المدافعين عن حقوق  �
اإلنســان وغيرهم من ســجناء الرأي، ال ســيما 

 المحتجزيــن والمســجونين لمشــاركتهم في 
 مظاهــرات ســلمية منذ مارس 2011 

(109.167 كندا)

ضمــان التحقيــق الفــوري والنزيه والفعال في  �
االحتجــاز التعســفي والمضايقة واالضطهاد 

للمدافعيــن عــن حقوق اإلنســان ووضع حد لها 
سلوفينيا)  109.189)

3. الوصول إلى العدالة

ضمان المســاءلة عــن االنتهــاكات المنهجية  �
والواســعة النطــاق لحقوق اإلنســان وانتهاكات 
109 التشــيك،  القانون الدولي االنســاني )103.

109 البرتغال، الســويد،  109 إلــى 149. .146 
كندا، لوكســمبورغ)

 وضع ضمانات، ال ســيما جلســات االستماع  �
 العامــة والحــق في االســتئناف, بما في ذلك 

 فــي إطــار مكافحة اإلرهــاب، لضمان الحق في 
محاكمة عادلة )109.203 سويســرا)

4. مكافحة اإلرهاب

التعــاون مــع المجتمع الدولــي لمنع اإلرهاب  �
ومكافحتــه )109.201 الصين)

 وضــع برامج لتعويــض ضحايا اإلرهاب  �
وإعــادة إدماجهم )109.200 االتحاد الروســي)

 تقديم المســاعدة وإعادة التأهيل المناســبين  �
لضحايــا اإلرهــاب وفقًا للقوانيــن الوطنية ذات الصلة 
وفــي حدود المــوارد المتاحة )109.202 جمهورية 

كوريا الشــعبية الديمقراطية)

 مواصلــة مكافحتها لإلرهاب الســتعادة  �
 األمن واالســتقرار فــي الجمهورية العربية الســورية 

وتمهيــد الطريــق لعودة المشــردين إلى ديارهم 
109 جمهورية إيران اإلســالمية) .199)

5. اإلعتقال

 اتخــاذ تدابير تشــريعية وملموســة لمنع  �
اســتخدام التعذيب وتقديم المســؤولين عن هذه 
االنتهــاكات إلى العدالة )109.162 سويســرا، 

109.166 الكرســي الرسولي( 

 وضــع حد لالختفاء القســري والتعذيب  �
 فــي جميــع أماكن الحرمان مــن الحرية، وكذلك 

 عمليــات اإلعدام “خــارج نطاق القضاء” 
لوكسمبورغ(   109.152)

 التحقيــق مع األشــخاص المتورطين في  �
حاالت االختفاء القســري واالعتقال التعســفي 

 وأعمال الفســاد أو االبتــزاز المرتبطة بهذه 
 األفعال، ومحاســبة األشــخاص المتورطين في 

تلــك التحقيقات )109.154 برازيل)
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 إبــالغ العائالت بمكان وجود األشــخاص  �
الموجوديــن في مرافق االحتجاز ونشــر قوائم 

 المحتجزيــن الذيــن لقــوا حتفهم في مراكز 
 االحتجــاز التــي تديرها الحكومة والميليشــيات 

التابعة لها )109.174 النمســا)

 نشــر قائمــة  تتضمن جميــع المحتجزين في  �
األماكــن الخاضعة لســيطرتها ،مــع معلومات عن 

أســباب احتجازهم )109.175 البرازيل)

 ضمــان توفيــر رعاية طبيــة كافية لجميع  �
 األشــخاص المحتجزيــن في مراكــز االحتجاز التي 

 تديرهــا الحكومــة والميليشــيات التابعة لها 
النمسا)  109.171)

 الكــف عن االحتجاز التعســفي واإلفراج عن  �
 جميــع المعتقليــن بصــورة غير عادلة وبدون 

 تمييــز، علــى النحو الموصى به ســابقًا 
(109.168 إســبانيا، 109.173 البرازيل)

 احتــرام االلتزامــات الدولية، واإلفراج عن  �
 جميــع المعتقليــن السياســيين، والتوقف 

 فــورًا عــن التعذيب وغيره من ضــروب المعاملة 
 أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

 المهينــة، ومنــح المنظمــات الدولية ذات 
 الصلــة، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر، 
 الحــق فــي الخول إلى جميــع مراكز االحتجاز 

 وإبالغ أســر المحتجزيــن أو المتوفين 
السويد)  109 .169)
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اتخــاذ تدابيــر لضمان احترام الحقوق األساســية  �
 للنــاس، مثــل حقوقهم فــي الغذاء ومياه 

 الشــرب المأمونــة، فضاًل عن الرعايــة االجتماعية، 
 مثــل الرعاية الصحيــة، في أوقات النزاع 

تايالند)  109.120)

تكثيــف التدابيــر الرامية إلى وضع حــد للهجمات ضد  �
المستشــفيات وموظفيهــا )100.109 األرجنتين(

زيــادة الوصول إلــى الكهرباء والصرف الصحي  �
األساســي والميــاه الجارية )190.109 جزر المالديف(

4. الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الحفاظ على نموذج التعايش السلمي بين  �
المعتقدات الدينية والهويات الثقافية المختلفة، والذي 

كان يعمل بشكل جيد في الجمهورية العربية السورية 
حتى بضع سنوات مضت؛ مواصلة رفع مستوى الوعي 

بمخاطر استبعاد اإليديولوجيات )109.34 نيكاراغوا)

 مواصلــة الجهود الرامية إلى تحقيق  �
 المصالحــة الوطنية والحوار الوطني 

 (109.35 نيجيريا، 109.66 الســودان، 
109.78 كوبا)

 تعزيــز نشــر تدابير محــددة لتعزيز حقوق  �
 الفئــات االجتماعيــة الضعيفــة، بما في ذلك 
األطفــال والمراهقون والنســاء والالجئون 

 والمشــردون داخليًا، وكذلك األشــخاص ذوو 
اإلعاقة )109.84 إكوادور)

ألف. الحق في الغذاء والصحة والسكن المناسب

باء. التماسك اإلجتماعي 



19

 ضمان وصول المســاعدات اإلنســانية بشــكل  �
 فوري وكامل ومن دون عوائق )109.38 مصر،
 109 109 إلى 138. 109 الســويد، 124. .39
109 رواندا،  109 الى 131.  بوتســوانا، 126.

اليابــان، جــزر المالديف، ناميبيــا، نيوزيلندا، جمهورية 
كوريــا، النرويــج، أوروغواي، تايالند، تشــيلي، 

 109 كوســتاريكا، إكــوادور، جورجيا، غانا; 140.
109 غانــا، المجر، أيســلندا، التفيا;  .145 إلــى.

109 المكســيك  109 لوكســمبورغ، 145. .144
أستراليا)  109 و150.

ضمــان وصول المســاعدات اإلنســانية بالكامل ودون  �
عوائــق امتثاال لقــرارات مجلس األمن 2139 )2014( 

و 2165 )2014( و 2191 )2014( و 2258 
(2015( و 2268 )2016( )109.39 الســويد)

الســماح بتقديم المســاعدة اإلنســانية بشكل فعال  �
وفي الوقت المناســب ودون قيود، ال ســيما في 
المناطــق التــي يصعب الوصول إليهــا والمحاصرة 

(109.102 كنــدا، 109.128 ناميبيا( 

منــح األمــم المتحدة وصواًل إنســانيًا كاماًل وغير  �
مشــروط إلى البلد بأســره، ال ســيما إلى المناطق 

الواقعــة تحــت حصار القــوات الحكومية )109.139 
ألمانيــا، 109.143 التفيا)

 تجنــب الحصار وضمان وصول الســكان إلى  �
الغــذاء والخدمات األساســية والمســاعدة الطبية 

(109.134 أوروغواي)

الســماح للعامليــن فــي المجال اإلنســاني إلى  زيارة  �
جميــع أماكــن االحتجــاز وحماية العامليــن في المجال 
اإلنســاني والعامليــن الطبييــن العاملين فــي المناطق 

الواقعــة تحــت الحصــار أو التي يصعــب الوصول إليها 
البرازيل)  109.123)

 مواصلــة إشــراك جميع الهيئــات الدولية التي  �
تشــارك في تنفيذ المســاعدة اإلنســانية، مثل لجنة 

الصليــب األحمــر الدوليــة، والمنظمة الدوليــة للهجرة 
 ومفوضيــة األمــم المتحدة لشــؤون الالجئين 

إندونيسيا)  109.40)

اتخــاذ تدابير ملموســة لتيســير وضمان الوصول  �
إلى المســاعدة اإلنســانية، وخاصــة بالنســبة للمدنيين 

المتضرريــن والفئــات الضعيفة فــي مناطق النزاع 
تايالند)  109.133)

5. المساعدة االنسانية
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}المرفقات{

توصيــات تحتوي على لغة عدائية )12(:

 وضــع حد لجميــع التفجيــرات والهجمات  �
 األرضيــة، بمــا في ذلــك تلك التي تــم تنفيذها 

 بدعــم مــن حلفاء الحكومة الســورية 
مالديف(؛  109.109)

تقديــم تعويضات بشــأن حاالت االختفاء القســري  �
واإلعــدام بإجراءات موجزة )109.153 إســبانيا(؛

 الوقــف الفوري عن ممارســة االختفاء  �
 القســري واالعتقال واالحتجاز التعســفي 
 واالســتخدام المنهجــي للتعذيــب, و تقوم 

الجمهوريــة العربيــة الســورية في تنفيــذ التزاماتها 
كدولــة طرف فــي اتفاقية مناهضــة التعذيب 

(109.155 كندا(؛

 وضــع حد لممارســة التعذيب والمعاملة  �
 الالإنســانية والمهينة والعنف الجنســي، وخاصة 

 ضد النســاء واألطفــال في مرافق االحتجاز 
إسبانيا(؛  109.156)

 وضع حــد فوري لجميع أعمــال التعذيب  �
و الحــد مــن االعتقال بحــق المدافعين عن حقوق 

اإلنســان والصحفييــن والمعارضين السياســيين 
النرويج(؛  109.157)

 حظــر ومعاقبــة جميع أعمــال التعذيب التي  �
ترتكبهــا أجهــزة األمــن أو القوات المســلحة الحكومية 

أو الميليشــيات التابعــة لها )109.158 شــيلي(؛

الوقــف الفوري لممارســات التعذيب الواســعة  �
واالختفاء القســري واالحتجاز التعســفي )109.159 

أوروغواي(؛

حظــر ممارســة التعذيــب، واحترام مبــدأ الحياد  �
الطبــي والحمايــة الخاصــة الممنوحــة للوحدات 

 الطبيــة بموجــب القانون اإلنســاني الدولي، 
وحمايــة ودعم العاملون في المجال اإلنســاني في 

109 كوســتاريكا(؛ عملهــم )160.

 وضع حد للممارســات غيــر المقبولــة المتمثلة  �
فــي االحتجاز غيــر القانوني والتعذيب، والســماح 

بالدخــول للمراقبيــن المســتقلين واإلفراج الفوري عن 
جميع ســجناء الرأي )109.161 أســتراليا(؛

 اتخــاذ جميــع الخطوات الالزمــة للتوقف فورًا  �
 عــن تعذيــب المحتجزين فــي مرافق االحتجاز 

الرســمية وغير الرســمية التي تديرهــا الحكومة 
والميليشــيات التابعــة لها )109.163 النمســا(؛

 وضــع حد لجميع ممارســات االختطاف  �
 التعســفي والتعذيــب والقتــل في مرافق 

قائمــة بالتوصيــات المذكــورة التي ال تحظى بالتأييــد من الجمهورية 
العربية السورية
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االحتجاز. يجب إطالق ســراح جميع األشــخاص 
 المحتجزيــن بشــكل غير مبرر؛ يجــب معاملة 

 المحتجزيــن اآلخريــن وفًقــا للمعايير الدولية.
 يجب الســماح بمراقبــة دولية كاملة 

ألمانيا(؛  109.164)

حظر ومنع ممارســة التعذيب بجميع أشــكاله،  �
وخاصــة ضد األطفال، ووضع حــد النتهاكات حقوق 

اإلنســان المزعومة التــي ارتكبتها قوات األمن 
والجماعات المســلحة )109.165 غانا(؛

 توصيــات تتعلــق بالنظام العام 
:)12( والسيادة 

التصديــق علــى البروتوكــول االختياري الثاني  �
الملحــق بالعهــد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية 

والسياســية والهــادف إلى إلغــاء عقوبة اإلعدام 
(109.2 مونتينيغــرو وأوروغواي ورواندا(؛

 تنفيــذ الوقف االختيــاري لعقوبة اإلعدام  �
 كتدبيــر مؤقت قبــل االلغاء وتنفيــذ الجمهورية 
العربيــة الســورية اللتزاماتها فــي مجال حقوق 

 اإلنســان، بما في ذلــك المعاهدات الدولية 
 األساســية لحقوق اإلنسان )109.151 

البرتغال(؛

 التصديــق على نظام روما األساســي  �
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )109.10 أوروغواي 

وكرواتيا(؛ 

االنضمــام إلى نظام روما األساســي للمحكمة  �
الجنائيــة الدوليــة )109.10 مونتينيغرو(؛

التصديــق علــى نظام روما األساســي للمحكمة  �
الجنائيــة الدوليــة واالنضمام إلــى اتفاق امتيازات 

وحصانــات المحكمــة الجنائيــة الدولية )109.11 
السويد(؛

االنضمــام إلى نظام روما األساســي وتكييف  �
التشــريعات الوطنيــة، بمــا في ذلك عــن طريق اضافة 

أحــكام للتعاون الســريع والكامل مــع المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة )109.12 غواتيماال(؛

التصديــق علــى نظــام روما األساســي للمحكمة  �
الجنائيــة الدوليــة، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميع 

األشــخاص مــن االختفاء القســري والبروتوكول 
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب والتنفيذ 

109 تشــيكيا(؛ بفعاليــة )13.

 توجيــه دعــوة دائمة إلى جميــع الممثلين  �
الخاصيــن لألمــم المتحدة )جمهوريــة مقدونيا 

اليوغوســالفية الســابقة(؛ إصدار دعوات دائمة 
إلــى جميــع المكلفين بواليــات اإلجراءات الخاصة 

(109.80 غانا(؛

بــذل الجهود لتحســين التعاون مــع آليات حقوق  �
اإلنســان واإلجــراءات الخاصة عن طريــق توجيه دعوة 

دائمة إليهم )109.81 الســلفادور(؛

 الســماح لكيانــات األمــم المتحدة  بالوصول،  �
بمــا فــي ذلــك لمفوضية لحقوق االنســان، إلى جميع 

المناطــق، لتتمكــن من رصد حالة حقوق اإلنســان 
(109.83 غانا(؛

منــح حق الوصــول الكامل للتمكــن من القيام  �
بالمراقبــة الدوليــة لمرافــق االحتجاز الخاضعة لســيطرة 

الحكومــة ومؤيديها )109.170 النمســا(؛

الســماح لهيئــات المراقبة الدولية المســتقلة  �
بالوصــول غير المشــروط إلى مرافــق االحتجاز من أجل 

أداء وظائفهــا )109.172 بلجيكا(.
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توصيــات تتعلــق بالتعاون مــع لجنة التحقيق 
الخاصــة بالجمهورية العربية الســورية )22(:

الســماح بالوصول الفوري للمســاعدات اإلنسانية  �
والســماح بالوصول للجنة التحقيق دون قيد أو شــرط 

إيطاليا(؛  109.41)

 إصــدار دعوة دائمة إلــى جميع اإلجراءات  �
الخاصــة والتعــاون الكامل مع آليات األمــم المتحدة 

لحقــوق اإلنســان، بما في ذلك لجنــة التحقيق 
(109.42 رواندا(؛

التعــاون الكامل مع مفوضية حقوق اإلنســان  �
ومجلس حقوق اإلنســان وآلياته، وال ســيما لجنة 

التحقيــق )109.43 التفيا(؛

الســماح بوصول لجنــة التحقيق إلى أراضيها  �
والتعــاون الكامل مع اللجنة )109.44 لوكســمبورغ(؛

الســماح للجنة التحقيق بالوصول إليها والســماح  �
لهــا بالقيــام بعملهــا بحرية؛ التعاون مــع لجنة التحقيق 

والســماح لها بالوصول إلــى الجمهورية العربية 
الســورية )109.45 المكســيك و سيراليون(؛

 الســماح بوصول لجنــة التحقيق إلى البلد  �
البرتغال(؛  109.46)

 تنفيــذ جميــع توصيــات لجنــة التحقيق، باالضافة  �
 الــى التعــاون التام مع اللجنة والســماح لها 
 بالوصــول إلــى الجمهورية العربية الســورية 

نيوزيلندا(؛  109.47)

تســهيل وصول المســاعدات اإلنسانية إلى  �
المدنييــن، ورفــع الحصار المفــروض على جميع 

المناطــق المحاصــرة وإتاحــة الوصول الكامل ودون 
عوائــق إلى لجنــة التحقيق )109.48 ســلوفينيا(؛

وضــع حد لإلفالت من العقــاب من خالل تحقيق  �
شــامل ومســتقل في جميع مزاعم انتهاكات حقوق 

اإلنســان، بما في ذلك الســماح بالوصول للجنة 
التحقيق )109.49 إســبانيا(؛

التعاون مع مجلس حقوق اإلنســان والســماح  �
بالوصــول الكامــل للجنــة التحقيق في األراضي 

 الســورية )109.50 جمهوريــة مقدونيا 
اليوغوســالفية السابقة( 

 تأميــن التعــاون الكامل  مــع لجنة التحقيق  �
(109.51 أوروغواي(؛

الســماح بالوصول والتعــاون الكامل مع لجنة  �
التحقيــق ومراقبــي المجتمع المدني )109.52 

أستراليا(؛

تنظيــم زيــارات ميدانية للجنــة التحقيق وإقامة حوار  �
مــع اللجنة )109.53 البرازيل(؛

اعتماد سياســة تعاون مــع المفوضية لحقوق  �
اإلنســان وآليات األمــم المتحدة األخرى، بما في ذلك 

لجنــة التحقيق، والســماح لهــذه اآلليات بزيارة البلد 
(109.54 شيلي(؛

 توفيــر وضمــان وصول لجنــة التحقيق غيــر المقيد  �
إلى البالد )109.55 كوســتاريكا(؛

 البــدء بالتعــاون الكامل مع لجنــة التحقيق،  �
 بمــا فــي ذلك عن طريــق ضمان الوصول إلى 

البــالد حتــى تتمكن مــن تنفيذ واليتها )109.56 
كرواتيا(؛

ضمــان وصــول  فوري للجنــة التحقيق واإلجراءات  �
الخاصــة لمجلس حقوق اإلنســان, إلــى البلد وتزويدهم 

بكل المســاعدة الالزمة )109.57 تشــيكيا(؛
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 التعــاون الكامل مع ســلطات األمــم المتحدة  �
 ذات الصلــة، ال ســيما مــن خالل ضمان وصول 

 لجنــة التحقيق إلى األراضي الســورية 
(109.58 سويسرا(؛

 توفيــر الوصــول األمن و المســتدام للجهات  �
الفاعلــة المســتقلة في مجال حقوق اإلنســان  

 والتعــاون الكامل معهــم، بما في ذلك 
المفوضيــة لحقوق االنســان ولجنــة التحقيق 

 والمكلفــون بواليــات في إطار اإلجراءات 
الخاصــة )109.59 جورجيا(؛

منــح حق الوصــول الكامل إلى لجنــة التحقيق،  �
 للســماح لهــا بإجراء تحقيقــات داخل البلد 

 وبالتالــي تمكينهــا مــن الوفاء بواليتهــا للتحقيق 
فــي جميع االنتهــاكات المزعومــة للقانون الدولي 

لحقــوق اإلنســان منذ أذار 2011 فــي الجمهورية 
العربيــة الســورية )109.60 ألمانيا(؛

 الســماح بالوصــول الكامل وغيــر المقيد  �
 للجنــة التحقيــق وتنفيذ جميــع قرارات مجلس 

 حقوق اإلنســان بشــأن حالة حقوق اإلنسان 
 فــي الجمهورية العربية الســورية 

غواتيماال(؛  109.61)

 التعــاون الكامل مــع لجنة التحقيق  �
أيسلندا(.  109.62)

 توصيــات تمت اإلشــارة إلى أنها تم 
 تقديمهــا مــن أطراف النزاع في 

)25( سوريا 

االنضمــام إلى نظام روما األساســي للمحكمة  �
 الجنائيــة الدوليــة، بحيث  تتــم مراجعة الفظائع 

المرتكبــة فــي الجمهورية العربية الســورية بطريقة 

 صارمــة ونزيهة من قبل محكمة مســتقلة 
(110.1 فرنسا(؛

 التنفيــذ الكامــل لبيــان جنيف لعام 2012  �
 وقــرار مجلس األمن 2254 )2015( 

أوكرانيا(؛  110.2)

 الســماح للجنــة التحقيــق بالذهاب إلى  �
 الجمهوريــة العربية الســورية من أجــل متابعة 

 عملهــا وتحقيقاتهــا وفًقــا للواليــة التي كلفت 
بهــا مــن مجلس حقوق اإلنســان، و تأمين التعاون 

الكامــل مع اللجنة )110.3 فرنســا(؛

 وضــع حــد للهجمات علــى المدنيين ومنح  �
 حــق الوصــول غير المقيد إلــى المنظمات 

 اإلنســانية والمراقبيــن الدوليين المســتقلين 
 لحقــوق اإلنســان، وخاصة لجنــة التحقيق 

(110.4 المملكــة المتحدة(؛

 وقــف العنــف ضد المدنييــن على الفور  �
 والدخــول فــي مفاوضات بحســن نية من أجل 

 الوصــول الى حل سياســي للصراع )110.5 
الواليات المتحــدة األمريكية(؛

 التوقــف عن انتهــاك القانون الدولي  �
 لحقوق اإلنســان والقانون اإلنســاني الدولي 

تركيا(؛  110.6)

االمتثــال للقانــون الدولي لحقوق اإلنســان  �
 والقانون اإلنســاني الدولــي عن طريق 

 التوقــف الفوري عن شــن هجمــات مفرطة 
 وعشــوائية وغيــر متناســبة علــى المدنيين 

أيرلندا(؛  110 .7)

 الكــف عن قصــف المدنييــن، بما في ذلك  �
 اســتخدام البراميــل المتفجرة واألســلحة 
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 الكيميائيــة والقنابــل الحارقــة التــي تتعارض 
110 هولندا(؛ مــع القانون اإلنســاني الدولــي )8.

التوقف عن القصف, واســتخدام األســلحة  �
الكيميائيــة، والهجمــات ضــد المدنييــن ورفع الحصار 

على الفور )110.9 فرنســا(؛

 وقــف القصــف الجوي والهجمات العشــوائية  �
ضــد المدنيين )110.10 أوكرانيا(؛

 التوقــف عن اســتخدام األســلحة الكيميائية  �
باالســارة الــى  توثيق أجهزة األمــم المتحدة ذات 

الصلــة )110.11 تركيا(؛

 الســماح بوصول المســاعدات اإلنسانية  �
 الفوريــة والكاملة والمســتمرة ودون عوائق 

إلــى جميع الســكان المحتاجين، وال ســيما في 
 المناطــق المحاصــرة والتــي يصعب الوصول 

إليها )110.12 فرنســا(؛

توفيــر الوصــول غير المقيد أمام المســاعدات  �
اإلنســانية، بمــا في ذلك في المناطــق المحاصرة 
والتــي يصعب الوصــول إليها )110.13 الواليات 

المتحــدة األمريكية(؛

 الســماح لألمــم المتحــدة وغيرها من  �
 المنظمــات الدوليــة بالوصول إلى االشــخاص 
األكثــر حاجــة، وال ســيما في جميــع المناطق 

 المحاصــرة والتــي يصعب الوصــول إليها 
أوكرانيا(؛  110 .14)

 الوفــاء بجميع التزامــات الجمهورية  �
 العربيــة الســورية بموجب القانون اإلنســاني 
 الدولــي والقانون الدولي لحقوق اإلنســان 

 وتوفيــر الوصــول الفوري والكامل 
 للمســاعدة االنســانية إلى جميع االشــخاص 

 األكثــر حاجة في جميع األراضي الســورية 
الدنمارك(   110.15)

 رفــع جميــع القيود المفروضــة  اللتي تمنع  �
وصول المســاعدات اإلنســانية إلى إلى االشخاص 

األكثــر حاجة، وال ســيما إلى المناطــق المحاصرة 
 والتــي يصعب الوصــول إليها، وضمان اإلخالء 
 اآلمــن للمدنييــن الذين يرغبــون في المغادرة، 

 وخاصــة فــي حلب و 15 مــن المناطق األخرى 
 التــي صنفتهــا االمــم المتحدة علــى أنها محاصرة 

مــن قبل ســوريا )110.16 أيرلندا( 

 أوقفــوا حصــار المدن والبلدات الســورية،  �
بمــا فــي ذلك شــرق حلب، في خــرق للقانون 

 اإلنســاني الدولي. يجــب ضمان وصول 
 المســاعدات اإلنســانية على الفــور لجميع 

 األشــخاص المحتاجين من الشــعب الســوري 
هولندا(؛  110 .17)

 احتــرام الحــق في الحيــاة والتوقف عن قتل  �
شــعبها )110.18 تركيا(؛

 وقــف الممارســات الواســعة االنتشــار المتمثلة  �
فــي االختفاء القســري واالعتقال التعســفي 
واســتخدام العنف الجنســي والتعذيب وســوء 

المعاملــة فــي مراكــز االحتجــاز التابعة لها. ويشــمل 
 ذلــك منح الوصــول الفوري لهيئــات المراقبة 

 الدوليــة مــن دون قيــود ال مبرر لهــا لجميع 
المعتقليــن، ونشــر قائمــة بجميــع مرافــق االحتجاز 

الدنمارك(؛  110 .19)

وقــف الممارســات المنهجية لســوء المعاملة  �
والتعذيــب )110.20 تركيا(؛

 اإلفــراج عن جميع المعتقلين تعســًفا ووضع  �
 حــد للتعذيــب وغيره من ضروب المعاملة القاســية 
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 أو الالإنســانية أو المهينــة للمحتجزين، بمن 
 فيهــم المنتمــون إلى المعارضــة المعتدلة التي 

 بــدأت االحتجاج غيــر العنفي ضد الحكومة 
(110.21 هولندا(؛

اإلفــراج الفــوري دون قيد أو شــرط عن جميع  �
األشــخاص المحتجزين تعســفيًا من قبل الســلطات 
الســورية، كأولوية للنســاء واألطفال وكبار الســن 

فرنسا(؛  110.22)

اإلفــراج عــن آالف الســوريين المحتجزين بصورة  �
غير قانونية، ال ســيما النســاء واألطفال )110.23 

المملكــة المتحدة(؛

وقــف االنتهاكات الجســيمة ضد الســجناء،  �
 والســماح بالوصــول الفوري وغيــر المقيد 
 إلــى الخدمــات الطبيــة لجميــع المحتجزين 

 وإطالق ســراح الســوريين الذين ســجنوا تعسًفا 

110 الواليــات المتحدة  ودون محاكمــة )24.
األمريكية(؛

التوقــف عــن التعاون مع داعــش وجبهة النصرة  �
والمنظمــات اإلرهابيــة األخرى )110.25 تركيا(.

توصيات تمت اإلشــارة إلى أنهــا تم تقديمها 
مــن قبل ســلطة قائمة باالحتالل )3(:

التحقيــق فــي تعذيب ومقتــل 18000 محتجز في  �
ســجونها منذ أذار 2011، ونشــر تقرير واضح حول هذا 

الموضوع )110.26 إســرائيل(؛

التحقيــق فــي العديد من حــاالت القصف الجوي  �
إسرائيل(؛  110.27)

اتخاذ تدابير ضد المســؤولين عن اســتخدام األســلحة  �
الكيميائية ومحاســبتهم )110.28 إســرائيل(.
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مالحظة: 

* تم إنتاج هذا المنشور بمساعدة من االتحاد األوروبي و محتويات هذا المنشور هي مسؤولية المفوضية وحدها وال 
يمكن اعتبارها بأي شكل بأنها تعبرعن الرأي الرسمي لالتحاد األوروبي.

** ال تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور و ال عرض المادة الواردة فيه على االعراب عن أي رأي كان 
جانب أمانة األمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد أو اقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطة.

*** يمكن االستشهاد بالمادة الواردة في هذا المنشور بدون قيود أو اعادة طبعها شريطة ذكر مصدرها وارسال 
نسخة من المنشور اللذي يتضمن المادة اللتي أعيد طبعها الى مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان.

Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

تم إعداد هذا الدليل التدريبي بدعم 
مالي من االتحاد األوروبي
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