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تعيددد اجلمهوريددة العربيددة السددورية التأكيددد علد التزامهددا بتعهدددا ا الدوليددة يف رلددال حقددو اإلنسددا
والتزامها بآلية ادلراجعة الدورية الشاملة .فقد عرضت سورية بتاريخ  1100/01/6لواقع أوضاع
حقدو اإلنسدا فيهدا بشداافية وصدراحة كاملددة ورحبدت بادلدداالتت والتوصديات ادلوضدوعية الددي
قح دددمت ذل ددا بس ددب رغبته ددا االط ددتع عل د د جت ددارب ال دددول األال ددر يف رل ددال حق ددو اإلنس ددا
واالستاادة من التوصيات ادلوضوعية منها يف الرقد حبقدو اإلنسدا يف سدورية الصوصدا يف ىدذا
التوقيت الذي تعمل فيو سورية عل بناء دولدة متجدددة يتمتدع فيهدا اجلميدع بدأعل معدايَ حقدو
اإلنسا رغم الصعوبات الكبَة الي تعًض ىذا اجلهد والي مل تعد حُتا عل أحد.
لألسف رفضت بعض الدول الدي شداركت يف احلدوار التاداعل يدو  1100/01/6وىد تددع
سعيها جلعل سورية تلتز حبقو اإلنسا رفضت ىذه الدول االلتزا ى ناسها مببادئ ادلراجعة
الدورية الشاملة الواردة يف ادلادة  2من قرار رللس حقدو اإلنسدا  0/4الدذي اشدً أ تقدو
عمليددة ادلراجعددة علد أسدداس التعدداو وأ تددتم بشددكل موضددوع شدداا وغددَ انتقددائ وال يسددع
للمواجهة مع الدولة ادلعنية .
وكعاد ددا يف التعامددل عل د أهنددا وصددية عل د قضددايا حقددو اإلنسددا وفددو تنايددذىا منعددت ىددذه
اآلليددة مددن أ تكددو منددر لتبددادل اآلراء للخددروج بنتددائ مثمددرة لصدداح حقددو اإلنسددا يف سددورية
وفضددلت أ تتبددع طريقهددا ادلعتدداد يف ب د السددمو وتددوتَ كددل جتمددع دويل يعمددل للتقددد بدداجلنس
البشددري وتلددوي ىددذه ادلنددابر لتخددد أجندددا ا يف اذليمنددة علد العددامل وُتويلددو إىل حديقددة اللايددة ذلددا
ترتك فيها ما تشاء من انتهاكات حقو اإلنسا مبا يف ذلد السدكا األصدليُ يف بتدىدا
فيمدا
تحلق د اخلط د وتشددم ز وتحددروع مددن أفعددال كانددت ى د مددن أوىل شلارسدديها والددداعمُ ذلددا يف دول
أالر  .إ حقدو اإلنسدا بالنسدبة ذلدذه الددول ليسدت سدو أداة مدن أدوات السياسدة اخلارجيدة
شأهنا شا عمليات التجسس والتصايات واحلروب العسكرية.
لقد رفضت اجلمهورية العربية السورية كل مدا جداء مدن توصديات مدن تلد الددول ضدمن ادلراجعدة
الدورية الشاملة أل ىد تل الدول مل يكن التعاو لتعزيز ومحاية حقدو اإلنسدا بدل كاندت
صياغا ا تعمل علد توجيدو اال امدات واإلداندة لسدورية واخلدروج بشدكل سدافر عدن مبدادئ عمليدة
ادلراجعددة الدوريددة الشدداملة وعددن مبددادئ ميثددا األمددم ادلتحدددة وتحعتددر تدددالت سددافرا يف الش د و
الدااللية لدولة مستقلة ذات سيادة وليسدت واحددة مدن مجهوريدات ادلدوز وادلشديخات الدي ُتركهدا
كما تشاء وتتسً علد انتهاكا دا حلقدو اإلنسدا كمدا تتسدً علد انتهاكدات إسدرائيل حلقدو
اإلنسددا يف فلسددطُ واجلددوال السددوري احملتددل .فلددم نسددمع ىددذه الدددول تصددرخ أو حددى تددرفض
شلارسات إسرائيل يف األراض العربية احملتلة وإمنا راحت تبح ذلا عن األعدذار .ويف ىدذا اإلطدار
كنا نتوقع أ يدتم االلتدزا بقواعدد عمدل آليدة ادلراجعدة فيدتم إدراج كدل نقدا النظدا الدي صددرت
يف التقرير النهائ لتجتماع وعد االتيار بعض منها لوضعو وإمهال الدبعض اآلالدر ونأمدل أ
يشمل التقرير النهائ تتفيا ذلذه الثغرة.
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رحبددت سددورية بادلتحظددات والتوصدديات البندداءة الددي تقدددمت هبددا دول أالددر ُتدددثت مددن منطلد
احلريص عل تعزيز ومحاية حقدو اإلنسدا وقدد بددأت بالاعدل بدالتحر لتنايدذ ىدذه التوصديات
رغم الصعوبات اجلمة الي تواجو ىذه اجلهود يف ظل استمرار إجرا اجملموعات ادلسلحة.
يف عددرض اجلمهوريددة العربيددة السددورية أمددا الاري د العامددل ادلعددٍ بادلراجعددة الدوريددة الشدداملة بتدداريخ
 1100/01/6قدددمت سددورية عرضددا لواقددع احلددال يف الددبتد منددذ بدايددة األزمددة وتطورا ددا .لقددد
مض د مددا يزيددد عددن أربعددة أشددهر منددذ ذل د الوقددت عانددت التذلددا بعددض مندداط سددورية أعمدداال
فسداكت دمداء مدواطنُ
إجرامية إرىابية عل يد العصابات ادلسلحة مل يشهدىا تاريخ سورية ح
وش ددردت الع ددائتت يف
ودم ددرت ادلمتلك ددات وقحطع ددت الطرق ددات ح
أبري دداء وانتحهك ددت احلرم ددات ح
انته ددا ص ددارخ لك ددل القد دوانُ والشد درائع وحق ددو اإلنس ددا ومل ت ددوفر ح ددى األطا ددال ال ددذين تق ددل
أعمارىم
عن العامُ يف بعض األحيا من قِبل قنوات فضائية تشار يف حرب ُتريضدية وإعتميدة مضدللة
ووحشدية ضدد سدورية ومل تدوفر ادلسدنُ شلدن جتداوز عمدر أحددىم  43عامدا علد مدرأ ومسدمع
مددن العددامل فيمددا ال يدزال الددبعض حخيبد جدرائم القتددل وراء مقولددة "احلدرا السددلم " مددن أجددل محايددة
ى الء من ادلساءلة القانونية واحملاسبة .

ورغددم ذلد تسددتمر الرغبددة يف احليدداة بددزالم لددد السددوريُ متمسددكُ بأرضددهم وحيددا م وقدديمهم
واسددتمرت إرادة احليدداة لددديهم أقددو مددن العقوبددات واحلصددار واحلمددتت اإلعتميددة غددَ ادلسددبوقة
وتددابعوا الط دوات اإلصددتح الددي تقددو هبددا الدولددة بندداء عل د مطددالبهم ادلشددروعة ويسددتمر العددي
ادلشددً رغددم زلدداوالت التطهددَ الطددائا والتهجددَ مددن قِبددل اإلرىددابيُ واجملموعددات ادلسددلحة يف
مناط معينة.
لق ددد عمل ددت اجملموع ددات ادلس ددلحة عل د انته ددا احل د يف احلي دداة ومارس ددت القت ددل ال ددارج الق ددانو
وأقامددت معاقددل الحتجدداز وتعددذي مددن يسددق يف يدددىم مددن ادل يدددين للدولددة أو الضددحايا الددذين
خيطاددوهنم مددن أجددل ادلددال يف انتهددا حل د اجلميددع يف عددد التعددرض لتالتادداء القسددري أو حجددز
احلرية أو التعذي  .وقامدت بعمليدات ترويدع السدكا ودفعهدم الدارج مندازذلم يف انتهدا للحد يف
ادلس ددكن وأول أى دددا حق ددو اإلنس ددا أال وى ددو التح ددرر م ددن اخل ددو والع ددوز الل ددذين وردا يف
مقدمددة اإلعددت العددادل حلقددو اإلنسددا  .وعمدددت ىددذه اجملموعددات إىل إعاقددة العمليددة التعليميددة
يف ادلدارس من التل هن وُتري وحر زلتويا ا وإرغدا تتميدذىا علد التظداىر ُتدت ديدد
الستح فيما يشكل انتهاكا للحد يف التعلديم وإغتصداب إلرادة ىد الء األطادال وتشدكل قتدل
الددارج نطددا القددانو  .كمددا مت تعطيددل احليدداة التعليميددة يف بعددض اجلامعددات بإدل د ومحددص بددل
وتعطي ددل احلي دداة بش ددكل كام ددل نتيج ددة التواج ددد ادلكث ددف ج دددا للمس ددلحُ ادل دددججُ بأح دددث
األسددلحة وإقامددة احل دواجز والقصددف عل د األحيدداء ادلدنيددة بقددذائف اذلدداو وقددذائف األر يب ج د
واستعمال أحدث القناصات واألسلحة احلديثة جدا وادلتطورة.
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ك ددا احل د يف الغ ددذاء ض ددحية أال ددر جل درائم اجملموع ددات ادلس ددلحة حي د قام ددت حب ددر احملاص دديل
الزراعية ومنع الاتحُ من الوصول إىل أراضيهم وافتعلت أزمدة البدز الغدذاء األساسد للشدع
السوري وادلدعو بشكل كبَ من الدولة وألقت بو يف مكبات النااية خلل أزمة
غذائيددة ماتعلددة .وقددد كانددت مددن أوىل مهددا ق دوات حا د النظددا توزيددع اخلبددز وادل دواد الغذائيددة يف
ادلناط الي يقو بتخليصها من اجملموعات ادلسدلحة والدي كاندت متندع عدن السدكا الغدذاء وادلداء
وتدددمر شددبكات الكهربدداء ومدوارد الوقددود .ىددذا عدددا عددن الطددف النسدداء واغتصدداهبن وقددتلهن فيمددا
بعد.
كما قامت ىدذه اجملموعدات ادلسدلحة بقطدع الطدر وقامدت بدالتعرض للمسدافرين سدواء بسديارا م
اخلاصة وسرقتها وقتل سائقيها أو التعرض لوسائ النقل العامة كشركات النقل.
لقددد شدداىدنا بعددض ادلشددككُ بصددحة الروايددة السددورية لألحددداث وتأكيدددىا وجددود إرىدداب ضددد
شعبها شلول ومدعو من اخلارج وكا البعض سلدوعا باحلمتت اإلعتميدة الدي الدرج إعتميوىدا
مصرا عل أ ما جيري ىو ُتدر سدلم وعلد عدد
عن ميثا الشر ادلهٍ وكا ىذا البعض ّ
وجود أدلة عل ذل  .ىا ضلن اليدو بعدد حدوايل  4أشدهر ندر الدد السدوري يحزىد مثندا لإلرىداب
وسلططات اخلارج .ومت فرز ادلطال السلم باإلصتح عن ادلسدل ادلدتعط للددماء وادلدال .لقدد
ح
أصددبحت الصددورة واضددحة مبددا ال يدددع رلدداال للشد بددأ سددورية تتعددرض حلملددة إرىابيددة ذات أبعدداد
إقليميدة ودوليدة ال عتقدة ذلدا حبقدو اإلنسدا أو احلريدة دد لزعزعدة الدولدة السدورية وقدد تندداول
تقريددر بعثددة اجلامعددة العربيددة ىددذه احلقددائ الدامغددة حددول شلارسددات اجملموعددات ادلسددلحة وذلددذا مت
اإلجهاز عليها ومنعها من متابعدة عملهدا عنددما كشدات احلقدائ الدي ُتددث علد أرض الواقدع.
ددالل عدددد مددن السدداارات والسدداراء األجان د يف
ومددن مظدداىر ىددذه احلملددة ضددد سددورية أيضددا تد ّ
الش ددأ ال ددداالل وقام ددت قي ددادات ى ددذه ال دددول بتحد دريض وتوجي ددو قي ددادات ادلعارض ددة دلزي ددد م ددن
التأجي فيما ت ّداللت تنظيمات إرىابية الارجية مثل القاعدة لزيادة تعقيد األحداث.
لقد كا أول ما أكدت عليو سورية يف تقددديها يف شدهر تشدرين األول ادلنصدر ىدو سدعيها حلدوار
بنّدداء ومبددا دينددع ادلراجعددة مددن أ تكددو أداة لتسددييس قضددايا حقددو اإلنسددا  .وبالاعددل اسددتمعت
لعددد كبدَ مدن ادلدداالتت وقبلدت العديدد مدن التوصديات البنداءة اذلادفدة إىل تعزيدز ومحايدة حقدو
اإلنسددا للجميددع وى د تسددع لتنايددذ مددا ألزمددت ناسددها بقبولددو مددن توصدديات وسددتحعلم اجمللددس
مبوقاها من باق التوصيات يف اجتماع  .1101/2/04أما اآل فتود اجلمهورية العربية السورية
عرض وبسرعة ما مت إصلازه منذ شهر تشرين األول  1100حى اآل .
فقددد مت االسددتماع للمطال د احملقددة وعملددت الدولددة عل د تنايددذ ىددذه اإلصددتحات مبددا يف ذل د
بعض التوصيات الي قحدمت يف إطار عملية ادلراجعة الدورية الشاملة.

فق د ددد انته د ددت جلن د ددة مراجع د ددة الدس د ددتور م د ددن عمله د ددا وس د ددلمت الس د دديد رئ د دديس اجلمهوري د ددة بت د دداريخ
 1101/1/02نسخة عن دسدتور عصدري حيدر علد محايدة وتعزيدز حقدو اإلنسدا ويتضدمن
تغيَات جذريدة وندذكر منهدا إلغداء ادلدادة الثامندة مدن الدسدتور السداب والدي كاندت تدنص علد أ
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يكو حزب البع ىو احلزب القائدد يف الدولدة واجملتمدع كمدا مت ُتديدد واليدة رئديس اجلمهوريدة
باإلض ددافة لتع ددديتت عدي دددة أال ددر تاس د اجمل ددال لتعددي ددة سياس ددية
وجت دددد دل ددرة تالي ددة فق د
ح
وتداوال دديقراطيا للسلطة وتعزيزا للحقو السياسية واالقتصادية واالجتماعية لإلنسا السدوري
وتعزيددز سدديادة القددانو وتاعيددل دور احملكمددة الدسددتورية ومحايددة التنددوع الثقددايف للمجتمددع السددوري
وتعمي ماهو دولة القدانو وأثنداء تدداول ىدذه الوثيقدة سديكو قدد جدر االسدتاتاء الشدعي يف
 1101/1/15عل الدستور اجلديد.
كم د ددا ش د ددهدت س د ددورية يف ش د ددهر ك د ددانو األول  1100أول انتخاب د ددات زللي د ددة وفق د ددا لق د ددانوي
االنتخابددات واإلدارة احملليددة اجلديدددين اللددذين عرضددا عل د الاري د العامددل ادلعددٍ بادلراجعددة الدوريددة
الشدداملة ومتددت العمليددة االنتخابيددة بشدداافية ودديقراطيددة مل يعكرىددا سددو زلدداوالت العصددابات
ادلسلحة دلنع ادلواطنُ يف بعض ادلناط السورية من شلارسة حقهم بالًش أو االنتخاب.
وبالنسبة لتشكيل أحزاب جديدة التزاما باحل يف التجمع السلم وتشكيل نقابات وأحدزاب مت
وضع قانو لألحزاب يلي ادلعايَ الدولية لتشكيل وتنظيم األحزاب وعملت جلنة األحزاب الدي
تش ددكلت مبوجد د ق ددانو األحد دزاب اجلدي ددد علد د دراس ددة طلب ددات تش ددكيل األحد دزاب وق ددد مت
اإلعت عن قبول تشكيل ستة أحدزاب حدى تارخيدو وأصدب عملهدا مشدروعا فيمدا تددرس اللجندة
عددا آالرا من الطلبات.
ومندذ شددهر تشدرين األول أيضدا عملددت سددورية علد التعداو مددع جامعددة الددول العربيددة علد أمددل
حد ّدل األزمددة يف سددورية عربيددا ووقعددت عل د برتوكددول ادل دراقبُ العددرب وفقددا خلطددة العمددل العربيددة
واستقبلت سورية البعثة وفتحت ذلا كدل األبدواب وقددمت ذلدا كدل التسدهيتت ادلمكندة مدن أجدل
االطتع عل واقع األحداث يف سورية وقدمت اللجنة تقريرىا بعد الشهر األول من عملهدا
والذي أكد عل وجود مسلحُ يتجاوز عدددىم ادل دات يف محدص وحددىا يقومدو باالعتدداء
علد ادلدددنيُ وقددو حاد النظددا  .لألسددف لقددد كددا مددن ادلمكددن أ ياددت ىددذا التقريددر البدداب
حلددل سياسد لألزمددة إال أ الدراغبُ باسددتخدامو كذريعددة لضددرب سددورية رفضدوا التقريددر وانتقلدوا
إىل ُتركات ىستَية يف ادلنابر اإلقليمية والدوليدة داعدُ لتشدديد العقوبدات علد الشدع السدوري
والتدالل العسكري األجني فيو .ويف حُ ي ّدع ىد الء عملهدم لصداح الشدع السدوري إال أ
ىذه العقوبات أثرت بشكل مباشدر علد كامدل الشدع السدوري وأهندوا عمدل البعثدة كمدا ذكرندا
سابقا .
ورفعدت ىدذه اجلهدات مدن تصدعيدىا ودعمهدا للعندف ضدد السدوريُ مندذ ذلد احلدُ بشدكل غدَ
مسبو بوحشية بعيدة عدن أيدة شدرعة حلقدو اإلنسدا أو غَىدا :قتدل متثيدل باجلثد تعدذي
واغتيال العلماء ورجال الدين وادلثقاُ باإلضافة للسرقة وترويدع وهند وتددمَ البدٌ التحتيدة
وتدددمَ أنابيد الددنا خللد أزمددة ادلددازوت :ادلددادة الددي يعتمددد عليهددا السددوريو يف تدددف تهم  .لقددد
كددا السددوريُ يتطلعددو ليددو اجلمعددة باعتبدداره يددو عبددادة وترفيددو .لألسددف حولددو ادلسددلحو ليددو
دماء وتاجَات شلنهجة .لقد تعمد اإلرىاب أ يضرب دمش وحل يدو اجلمعدة بأقسد قدواه
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فيما تابع ساكو لدماء السوريُ يف كل أيا األسدبوع واسدتغلوا اجلثد وصدوروا عمليدات القتدل
لبيددع الددد السددوري راليصددا يف أفددت يرسددلوهنا إىل فضددائيات تعمددل لصدداح قتددل الشددع السددوري.
وشلا يثَ السخ ىو أ الدول الي ادعت احلر عل دماء السوريُ أنكدرت دلددة تسدعة أشدهر
وجود رلموعات إرىابية مسلحة تقتدل األبريداء وقدوات حاد النظدا وبعدد أ فضد تقريدر البعثدة
العربي ددة ى ددذا ادلوق ددف ع ددادت نا ددس ى ددذه ال دددول لتع دًا بوج ددود ادلس ددلحُ وق دددمت إلجرامه ددا
ادلررات السخياة ادلعروفة.
ال ديك ددن ل دددعاة حق ددو اإلنس ددا أو ياعلد دوا ى ددذا وال ديك ددن دل دددافعُ ع ددن حق ددو اإلنس ددا أ
يدعموا ىدذا اإلرىداب .ىدذه أعمدال إجراميدة ال ينبغد أ نسدم ألحدد أ يدذر الرمداد يف العيدو
ويسميها "دعوة للحرية" إ ىذه األعمال تارض علد كدل دولدة محايدة مواطنيهدا وإعدادة السدلم
واألم ددن ذل ددم .ونتوق ددع م ددن اجملتم ددع ال دددويل أ يحس دداعد س ددورية يف ى ددذه ادلس ددألة ال أ ي د ج ى ددذه
اجملموعات ويقد ذلا ادلال والستح والتغطية السياسية والعسكرية واإلعتمية.
ورغددم ذل د مل تتخل د الدول ددة الس ددورية عددن مس د وليتها يف محاي ددة شددعبها وستواص ددل االس ددتجابة
لدددعوات الس ددكا يف ع دددة من دداط إلنقاذى ددا م ددن اجملموع ددات ادلس ددلحة .وبالاع ددل ُترك ددت الق ددو
األمنية لوقف نزيف الد مستخدمة أعل درجات ضب الدناس وادلهنيدة يف التمييدز بدُ ادلددنيُ
وادلسلحُ حي وجدت قو حا النظا سلاز ىائلدة لألسدلحة ومعامدل للمتاجدرات وأنادا
ري د للس ددتح وأجه ددزة اتصدداالت متط ددورة غ ددَ مت ددوفرة يف سددورية تحس ددتخد لتتص ددال باخل ددارج.
وستواص ددل ى ددذه الق ددو عمله ددا يف محاي ددة الس ددكا م ددن اجملموع ددات ادلس ددلحة حل ددُ ع ددودة األم ددن
واالستقرار إىل سورية مدع التدزا تعهددا ا يف رلدال قدانو حقدو اإلنسدا الددويل وقدد سدق يف
ادلواجهددات مددع ىددذه اجملموعددات ادلسددلحة مددا يزيددد عددن األلاددُ مددن ق دوات حا د األمددن وأرسددلنا
وثددائ بأمسددائهم إىل ادلاوضددية السددامية حلقددو اإلنسددا  .وقددد قامددت سددورية برفددع معلومددات إىل
ادلاوضية السامية حول اخلسائر الي أصابت سورية من ادلدنيُ وكذل من قدوات حاد النظدا
وسنحرف معلومات عن ذل يف ملحقات ىذا التقرير.
لألسددف وضددعت ىددذه العمليددات اإلرىابيددة العراقيددل أمددا قدددرة سددورية علد تنايددذ التوصدديات الددي
ألزمددت ناسددها هبددا دو أ تقلددل مددن عزديتهددا يف تنايددذ ىددذه التوصدديات إدراكددا منهددا ألمهيددة ىددذه
التوصديات يف تعزيدز ومحايدة حقدو اإلنسدا يف سددورية وفقدا ألعلد ادلعدايَ الدوليدة .وتأمدل سددورية
أ تشار يف عملية ادلراجعة الدوريدة الشداملة ادلدرة القادمدة وقدد حشدايت مدن ىدذه األزمدة والرجدت
دولة متجددة يف ظل سيادة القانو والدديقراطية ومحايدة حقدو اإلنسدا دو أ تنسد تارخيهدا
العريد د وق دديم حق ددو اإلنس ددا ال ددي جت ددذرت فيه ددا من ددذ األزل :ق دديم احلري ددة والعدال ددة واالس ددتقتل
والسيادة والرفاه اإلنساي.
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