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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣ثانية عشرة يف الفترة من      ل، دورته ا  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 احلالة يف اجلمهورية العربية الـسورية يف        واسُتعرضت. ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤إىل  

وترأس وفد سوريا السيد فيصل     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧اجللسة التاسعة املعقودة يف     
 ١١ يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف        ،واعتمد الفريق العامل  . مقداد، نائب وزير اخلارجية   

  .، التقرير املتعلق بسوريا٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
، فريق املقررين ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار، يف         -٢

جيبويت وملديف واململكة العربية    : لتيسري استعراض احلالة يف سوريا    ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .السعودية

، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بأحكام الفقرة    وعمالً  -٣
  :احلالة يف سوريااستعراض 
ــرة     )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

(A/HRC/WG.6/12/SYR/1)؛  
 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

(A/HRC/WG.6/12/SYR/2)؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/12/SYR/3).  
وأحيلت إىل اجلمهورية العربية السورية عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمـة أسـئلة               -٤

واململكـة املتحـدة    وكنـدا   أعدهتا سلفاً آيرلندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا        
 علـى املوقـع     وهذه األسئلة متاحـة   . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا     

  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
أكدت اجلمهورية العربية السورية يف بياهنا االفتتـاحي تقـديرها ألمهيـة عمليـة                -٥

غري انتقائية، وأعربت عن األمـل يف قيـام       االستعراض الدوري الشامل بوصفها آلية عاملية و      
وقالت إن سوريا قد سامهت يف تطوير آليات جملس حقوق اإلنسان وإهنا            . حوار تفاعلي بناء  

  .تأمل أال يصبح االستعراض أداة لتسييس مسألة حقوق اإلنسان
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وأضافت قائلة إن التقرير الوطين قد أُعد من خالل عملية مجاعية شـاركت فيهـا                 -٦
ملؤسسات، وذلك بناء على قرار اختذه جملس الوزراء قبل أكثر من سـنة ويقـضي               خمتلف ا 

 ،بتشكيل جلنة وطنية يرأسها نائب وزير اخلارجية وتضم ممثلني عن خمتلف اهليئات احلكومية            
  .فضالً عن ممثلني عن املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان

 لتعزيز حقوق اإلنسان وإقامة جمتمع      وأكدت سوريا من جديد أهنا تواصل جهودها        -٧
كما أكدت من جديد عاملية حقوق      . دميقراطي يتماشى مع القواعد األساسية ملبادئ القانون      

وقالت إن . اإلنسان، إذ إن هذه احلقوق ال تنتمي إىل أية حضارة أو ثقافة بعينها أو دين بعينه              
ية بني البلدان، دون أن يهيمن القوي      أيضاً العالقات الدميقراط  مبدأ الدميقراطية جيب أن يشمل      

  .على الضعيف
وقد واجهت سوريا خالل األشهر السبعة املاضية العديد من التهديدات وتعرضـت              -٨

وتواجه سوريا هيمنة الغـرب     . حلرب إعالمية ُشنت من خالل التضليل اإلعالمي واألكاذيب       
وهلـذا الـسبب،    . ات اإلرهابية والواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل، وتشكل هدفاً للتهديد      

ـ     . تواجه األجهزة املكلفة بإنفاذ القانون العديد من التحديات         ةوستقدم احلكومـة إىل املفوض
 ١ ١٠٠ حلقوق اإلنسان قائمة بالشهداء من رجال الشرطة واألمن، الذين قتل أكثر من             ةالسامي

وهذه البلدان، اليت تنتهك    . عنصر منهم على يد إرهابيني تلقوا الدعم من بعض البلدان اجملاورة          
  .أعماهلا احلق يف احلياة، هي نفس البلدان اليت تعقد مؤمترات معنية حبقوق اإلنسان والدميقراطية

وأشارت سوريا إىل أن أعمال القتل يرافقها حتريض يف وسائط اإلعالم اإلقليميـة               -٩
مت يف األشهر األخـرية     وقد  . والدولية اليت تصدر التعليمات وتوجه هذه األنشطة اإلجرامية       

هتريب مليارات الدوالرات إىل سوريا وتوزيعها على املتطرفني وجتـار الـسالح ومهـريب              
املخدرات واملنظمات اإلجرامية، وتقوم قنوات التلفزة املأجورة بفربكة أفالم تتيحها للجهات           

       دلـة  وأكدت سوريا أن يف إمكاهنا تزويد جملس حقـوق اإلنـسان بأ       . اليت تدفع أعلى سعر   
قالت إن   بصرية تكشف أكاذيب هذه احملطات التلفزيونية واجلهات اليت تساندها، و          -مسعية  

فيديو قصري يؤيد ما تؤكـده      مبشاهدة فيلم   جراءات اجمللس كما أوضحها املكتب ال تسمح        إ
وأشارت سوريا إىل قصص عديدة أوردهتا وسائط اإلعالم خبـصوص          . الدولة يف هذا الشأن   

ين، الفتاة الذي اُدعي أن قوات األمن قد اغتالتها، ولكنها يف احلقيقة حية تـرزق       زينب احلص 
  .وقد أدلت بشهادهتا يف التلفزيون السوري

عانت قد  يف منطقة متفجرة، نتيجة لالستعمار ولسياسات االحتالل، و       تقع سوريا   و  -١٠
ح مـن بعـض    ميكن أن تقبل النص   توإذا كان . من مشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية    

البلدان األفريقية واآلسيوية وبلدان أمريكا الالتينية، فإنه ال حيق للقوى االستعمارية أن تقـدم   
 ألف لييب منذ فترة قصرية جداً،       ٥٠النصح بشأن حقوق اإلنسان، خاصة أهنا قتلت أكثر من          

، ومليون عراقي بعد الغزو األمريكي، وكذلك اآلالف يف كوت ديفوار وأفريقيا الوسـطى            
إن البلدان الغربية ال تأبه حبقوق اإلنسان وإمنـا تـسعى           . ناهيك عن أبو غريب وغوانتانامو    
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حقاً حبقوق اإلنسان   تأبه  ولو كانت   . وحسب إىل تأمني إمداداهتا من النفط واملوارد املعدنية       
  . ضدهضلكانت اهتمت حبقوق الشعب الفلسطيين وملا استخدمت حق النق

رية العربية السورية عدداً من التدابري اإلصالحية، مبـا فيهـا           وقد اختذ رئيس اجلمهو     -١١
إصالحات سياسية ترمي إىل إقامة التعددية والدميقراطية، من خالل إجراء انتخابات وإعطـاء             

        إال أنه ال ينبغي لألمم املتحدة وجمللس حقـوق اإلنـسان اسـتخدام             . احلرية لوسائط اإلعالم  
نية كأسباب للتدخل يف الشؤون السورية، وهو أمر ليس من شأنه           ما ُيسمى باملشكالت اإلنسا   

  .سوى تربير العدوان ضد سوريا واخلطط الرامية إىل اهليمنة الغربية واإلسرائيلية يف املنطقة
وإن كون سوريا قد استقبلت وفوداً من مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية وجلنـة                -١٢

وسوريا مستعدة لإلفادة من أيـة      . ديها ما ختفيه  الصليب األمحر الدولية يدل على أنه ليس ل       
مشورة يقدمها أصدقاء حقيقيون إلحراز املزيد من التقدم يف تنميتها االجتماعية االقتصادية،            

وقد أصدر الرئيس مرسوماً ينص على حريـة إنـشاء          . مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان      
 حزبـاً سياسـياً     ١٥ ألكثر من    إحراز تقدم يف هذا الشأن بإصدار تراخيص      ومت  األحزاب،  

ديسمرب يف إطار قانون االنتخاب     /جديداً وستجرى انتخابات اإلدارة احمللية يف كانون األول       
فرباير، وهي انتخابـات سـتكمل      /اجلديد، ومن املقرر إجراء االنتخابات الربملانية يف شباط       

  .اإلصالحات اليت ينشدها الشعب السوري
هـذه األحـداث     الرئيس ألسباب    ىتصدحداث األخرية،   ومنذ املراحل األوىل لأل     -١٣

بإصدار عدد من املراسيم والقرارات، ومنها ما يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء احملكمـة              
. وقانون بشأن التظاهر الـسلمي    تتعلق بعفو عام    العليا ألمن الدولة، فضالً عن ثالثة مراسيم        
 للتحقيق يف األحداث واملالبسات اليت أدت إىل وإضافة إىل ذلك، أُنشئت جلنة قضائية مستقلة

وقد بقي بـاب احلـوار      . املدنيني والعسكريني على السواء   خسائر يف األرواح يف صفوف      
مفتوحاً على مصراعيه، هبدف ضمان مشاركة واسعة يف البحث عن حلـول للمـشكالت              

حوار وطين  طالق  ويف هذا اإلطار، أجريت مشاورات إل     . السياسية واالقتصادية واالجتماعية  
غري أن بعض أولئك الذين دعوا إىل إجراء حوار وطين قد استخدموا ذلك كذريعـة               . شامل

ملواصلة ارتكاب أعمال العنف، مبا يف ذلك أعمال القتل، ولفربكة اهتامات باطلة ضد قوات              
  .األمن، كجزء من احلرب اإلعالمية القائمة ضد سوريا

ارتكزا علـى مثـل هـذه      قد  جملس حقوق اإلنسان    وإن القرارين اللذين اعتمدمها       -١٤
القرارين جانباً وتصويب عمل اجمللس ليضمن احلقيقة       تنحية هذين   وينبغي  . االهتامات الباطلة 

  . والوضوح والشفافية
وعلى الرغم من الصعوبات اليت تواجهها سوريا، فقد أعدت اللجنة الوطنية تقريـراً               -١٥

 التقرير أيضاً إىل األحكام الواردة بشأن       ريشيو.  الدولة شامالً بشأن حالة حقوق اإلنسان يف     
لدستور بغية تعزيز محايـة     لوتقوم سوريا حالياً بعملية مراجعة      . حقوق اإلنسان يف الدستور   

  .حقوق اإلنسان يف اجملاالت كافة
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أن ثقافة حقوق اإلنسان ابتليت مبرض خطري، نظـراً إىل أن البلـدان الغربيـة               غري    -١٦
ويف الوقت ذاته، . و كانت حقوق اإلنسان منتجاً ثقافياً جتلبه إىل البلدان الناميةتتصرف كما ل

ف، وخاصة عندما تغزو فإن سجل بعض البلدان الغربية يف جمال حقوق اإلنسان أقل من مشرِّ    
بلداناً أخرى وتنتهج سياسة الكيل مبكيالني وتفرض العقوبات يف احملافل الدوليـة املختلفـة،          

  .اإلنسان إىل أداة لضمان هيمنتها على البلدان األخرى يف املضمار الدويلل حقوق فتحّو
رجع أن تنبع ثقافتهم من قيمهم اخلاصة وتارخيهم اخلاص، اليت تيريدون إن السوريني     -١٧

القيم األساسية املشتركة بني    وسوريا ملتزمة ب  .  آالف سنة قبل امليالد    إىل ما يقرب من عشرة    
احلرية، والعدالة، واالستقالل، والسيادة، والتقاليد األسرية، واستئصال احلضارات يف العامل، ك

  .الفقر والفساد، وحريصة على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان
أن مستقبله يكمن يف االنسجام بني مجيع مكوناته،        بإن الشعب السوري على يقني        -١٨

 الكراهية، وحيـث تتـوفر فـرص العدالـة         منختلو  وبأن أبناءه ينبغي أن يترعرعوا يف بيئة        
وقد قدم الشعب السوري دعمه هلذا اهلدف وعقد العزم على مواصلة السري            . للمواطنني كافة 
  .يف هذا الطريق

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
ورحب عدد من الوفـود مبـشاركة   .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٥١أدىل    -١٩

 وأعربت هذه الوفود عن تقديرها      ،اجلمهورية العربية السورية يف االستعراض الدوري الشامل      
وترد البيانات اإلضافية اليت مل تتمكن      . البلدالسائدة يف   على الرغم من احلالة الصعبة      ا  لتعاوهن

الوفود من اإلدالء هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت علـى الـشبكة اخلارجيـة                
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة أثنـاء       . )١(توافرهاحال  ستعراض الدوري الشامل    لال

  .احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وأشارت أيضاً إىل   . ورحبت كوبا باعتماد عدد من التدابري وببدء حوار مع املعارضة           -٢٠

. ديدة لألحزاب السياسية  رفع حالة الطوارئ، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة، وسَّن قوانني ج         
  .وقدمت كوبا توصيات

وذكرت نيكاراغوا أن من الضروري مراعاة احلالة الصعبة اليت جتد سوريا نفـسها               -٢١
وقالت إهنا مستعدة للسري مع سوريا على الطريق الـذي يفـضي إىل الـسالم               . فيها اليوم 
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. واملصاحلة

__________ 

األرجنتني وأوغنـدا وإيطاليا وبوتسوانا والدامنرك ورومانيـا والتفيا وموريتانيــا والنمـسا ونيجرييـا              )١(
 .وهنغاريا واليمن
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ه على يقني بأنه ال ميكن حتقيق تنمية مستقرة ودميقراطية إال           وقال االحتاد الروسي إن     -٢٢
من خالل احلوار البناء وتنفيذ اإلصالحات السياسية والتحوالت االجتماعيـة واالقتـصادية            

  .وقدم توصيات.  عنهااملعلن
تعددة القوميات لكوهنا مل تتلق ترمجة التقرير الوطين السوري         املوأسفت دولة بوليفيا      -٢٣

وأشارت إىل إقرار سوريا مبطالب شعبها املـشروعة وإىل رفـع حالـة             . ت املناسب يف الوق 
  .اتوقدمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات توصي. الطوارئ ومكافحة الفساد

وأكدت إكوادور من جديد حق الشعوب يف تقرير املـصري، واحتـرام الـسيادة                -٢٤
وأقـرت بـأن    . داخلية للدول األخرى  والسالمة اإلقليمية ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون ال       
  .وقدمت إكوادور توصيات. السبيل الوحيد للمضي قدماً هو سبيل السلم واملصاحلة

وذكرت مجهورية فرتويال البوليفارية أن سوريا وجهت رسالة التزام حبقوق اإلنسان،   -٢٥
تبـذهلا سـوريا     ولفتت االنتباه إىل اجلهود اليت       .على الرغم من الصعوبات واملعاناة الشديدة     

لتحقيق السالم واملصاحلة الوطنية من خالل النهوض بإصالحات تكفل احلقوق االقتـصادية            
وأكدت من جديد دعمها جلهود سوريا اهلادفة إىل احلفاظ على الوحدة الوطنية  . واالجتماعية

  . وقدمت توصيات.واالستقرار يف مواجهة احلصار الذي تفرضه اإلمربيالية
بالغ القلق إزاء استخدام القوة رداً على االحتجاجـات         ان إنه يساورها    قالت الياب و  -٢٦

وأكدت من جديد ضرورة األخذ بإصالحات سياسية ومراعاة تطلعات الـشعب           . السلمية
سوريا على العديد من    نوَّهت اليابان بتصديق    و. السوري فيما يتعلق بالطريقة اليت ُيحكم هبا      

  . وقدمت توصيات. نسانحلقوق اإلاألساسية الصكوك الدولية 
قلقها إزاء استخدام العنف يف قمع االحتجاجات       عن  أوروغواي من جديد    عربت  وأ  -٢٧

. السلمية، وازدياد األعمال املنافية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل           
ملي بشأن الربنـامج العـا  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(باعتماد خطة العمل مع االرتياح وأخذت علماً   

. سحب التحفظات املوضوعة على اتفاقية حقوق الطفل      بللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان و     
  .وقدمت أوروغواي توصيات

وأيدت اجلزائر مجيع اجلهود املماثلة للجهود املبذولة يف أحناء أخرى من العامل العريب،          -٢٨
 سوريا اهلادفة إىل    وأكدت على جهود  . نظراً إىل أن اجلزائر نفسها تقوم بعملية إصالح قوية        

وسألت عن الكيفية اليت متكنت هبا سوريا من حتقيق األهداف          . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
. اإلمنائية لأللفية، وشجعتها على التعاون بشكل بناء مع التوصيات املنبثقة عن احلوار التفاعلي            

  .وقدمت اجلزائر توصيات
 االحتجاجات، الذي أدى إىل وقوع      وحثت اجلمهورية التشيكية على الكف عن قمع        -٢٩

وقالت إنه ينبغي أن تبذل     . املئات من اإلصابات يف صفوف املدنيني، مبن فيهم النساء واألطفال         
 وأن  ٢٠١١أغسطس  / آب ٣يف  الصادر  سوريا جهداً حقيقياً لالمتثال لبيان رئيس جملس األمن         

  .وقدمت توصيات. احملتجنيتضع حداً الستخدام القوة ضد 
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هنا ما زالت تشعر ببـالغ  إالت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    وق  -٣٠
 وحثت بقوة احلكومة على وقـف       ،السلمينيتجني  القلق إزاء القمع الوحشي لآلالف من احمل      

عمليات اإلعدام التعسفية واالحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة املعاملة واالختفاء القسري          
وسألت عما إذا كانت قد اتُّخذت خطوات لتنفيذ ما مت اإلعالن عنه            . اطننيآلالف من املو  ل

  .ت توصياتموقد. من رفع حالة الطوارئ
وأدانت الواليات املتحدة األمريكية ارتكاب احلكومة انتهاكات جـسيمة حلقـوق             -٣١

والحظت .  مدين يف عمليات عسكرية وأمنية     ٢ ٩٠٠اإلنسان، ما أسفر عن مقتل أكثر من        
احملددة األهداف  عمليات االعتقال اجلماعي واالحتجاز التعسفي والتعذيب وأعمال القتل         أن  

 )٢( الرئيس األسد أن يتنحى فـوراً      مناحلكومة قد استمرت بال هوادة، وطلبت       اليت تقوم هبا    
  .وقدمت توصيات

والحظت إحراز تقـدم يف جمـال       . وأقرت بنغالديش بأن سوريا متر مبحنة سياسية        -٣٢
وحثت .  االجتماعية واالقتصادية وأشادت بالبلد الستضافته عدداً كبرياً من الالجئني         احلقوق

امل لعنف وضمان محاية املدنيني األبرياء والبدء حبوار بّناء وش        التخلي عن ا  مجيع املعنيني على    
  .وقدمت بنغالديش توصيات. فّاف من أجل اخلروج من املأزق احلايلللجميع وش

 شخص، مبن فيهم األطفال، قد قُتلـوا يف         ٣ ٠٠٠ما يقرب من    وذكرت فرنسا أن      -٣٣
النـساء  مبـن فـيهم    شـخص،  ١٠ ٠٠٠قمع االحتجاجات السلمية، وأن ما ال يقل عن     

وأشارت إىل  . التعذيبحتت   شخص القوا حتفهم     ١٠٠، وأن أكثر من     حمتجزونواألطفال،  
اجلرائم ميكـن وصـفها     بيان املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الذي جاء فيه أن بعض هذه            

  .وقدمت فرنسا توصيات. جبرائم ضد اإلنسانية
وأثنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على سوريا ملا تبذله من جهود للمحافظة              -٣٤

وشددت على أمهية احترام سـيادة سـوريا وسـالمتها اإلقليميـة     . على األمن واالستقرار 
تأّتى إال من خالل سياسات تقودها الـسلطات        وقالت إن أي حل ال ميكن أن ي       . واستقالهلا

  .وقدمت توصيات. السورية من دون تدخل خارجي
وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل إنشاء عدة آليات حلقوق اإلنسان، وإىل حتقيق   -٣٥

ورحبت بإعالن سـوريا عـن      . إجنازات يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
وتساءلت .  إحداث تغيري شامل وتأمني مستقبل أفضل للشعب السوري        إصالحات ترمي إىل  

__________ 

أثارت كوبا نقطة نظام قائلة إن من غري املقبول على اإلطالق أن تطلب الواليات املتحـدة مـن الـسلطات                   ) ٢(
 فال جملس حقوق اإلنسان وال أي حمفل آخر لألمم املتحدة ُيعترب احملفل املناسب لتوجيـه   .السورية التنحي فوراً  

وحث رئيس جملس حقوق اإلنسان مجيع الوفود على أن تتذكر أن الغرض من نقاط النظـام                . مثل هذا الطلب  
 . اجمللسهو إثارة مسائل إجرائية، ودعا الوفد إىل مواصلة احلوار يف جو االحترام الذي اعتاد عليه
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. عما مت اختاذه من تدابري لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب يف اجلوالن احملتل          
  .وقدمت توصيات

وأشـار إىل  . واستفسر لبنان عن اخلطوات اليت مت اختاذها لتوفري فرص عمل للشباب    -٣٦
اجلغرافيا والتاريخ متجذرة يف  وية وقدمية العهد بني لبنان وسوريا، عالقة        وجود عالقة أخوية ق   

وهلذا السبب، فإن لبنان يتمىن االسـتقرار واالزدهـار         . والثقافة وصالت القرىب االجتماعية   
. لسوريا والتقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصة يف هذه األوقـات الـصعبة         

  .وقدم لبنان توصيات
أعربت سلوفاكيا جمدداً عن أسفها لعدم إتاحة سوريا لبعثة تقصي احلقـائق الـيت              و  -٣٧

وذكـرت أن   . إىل سوريا إمكانية الذهاب    ١٦/١-أنشأها جملس حقوق اإلنسان يف قراره دإ      
سوريا فقدت الشرعية بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت قد ترقـى إىل جـرائم ضـد                

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. اإلنسانية
وأدانـت  . وقالت الربازيل إهنا تشعر ببالغ القلق إزاء حالة حقوق اإلنسان يف سوريا        -٣٨

أعمال العنف اليت ترتكبها مجيع األطـراف وقالـت إن اسـتخدام العنـف يف مواجهـة                 
وأشادت باجلهود اهلادفة إىل ضمان األمن الغـذائي        . االحتجاجات السلمية أمر غري مقبول    

األمم املتحـدة   عاجلة قضايا محاية الالجئني اليت أثارهتا مفوضية        وحتسني املؤشرات الصحية وم   
  .وقدمت توصيات. السامية لشؤون الالجئني

وطلبت تركيا إىل سوريا احترام حقوق اإلنسان الدولية وتعديل القوانني اليت ُتعيـق               -٣٩
حثت سوريا و. تجنياحلريات األساسية ومنع قواهتا األمنية من استخدام الذخرية احلية ضد احمل      

 وعلى مقاضاة املـسؤولني     زعلى اإلسراع يف التحقيق يف حوادث الوفاة يف أماكن االحتجا         
  . عنها وعلى التعاون بصورة كاملة مع جملس حقوق اإلنسان وغريه من املنظمات الدولية

 أتوأعربت سوريا عن ارتياحها للعديد من العناصر اليت تضمنها احلوار، إال أهنـا ر        -٤٠
لتعليقات اليت أدلت هبا بلدان مثل الواليات املتحدة تعتـرب تـدخالً يف الـشؤون               أن بعض ا  

  .الداخلية لسوريا وتتميز بالتناقضات وباملعايري املزدوجة
وقالت إن التعليقات املتعلقة باالستخدام املزعوم لألسلحة ضد املدنيني هـي نتيجـة               -٤١

فقد مت نشر . اليت تقدم صورة مشوهة عن احلالة    احلملة اإلعالمية العاملية اليت ُتشن على سوريا، و       
شـرطة غـري    أفراد  قوات األمن للحفاظ على السلم، إال أن الكثريين منهم قد قُتلوا، مبن فيهم              

وفيما يتعلق مبدينة محاة، بقيت قوات األمن خارج املدينة ملدة مخسني يوماً إلفـساح     . مسلحني
ألمر، حاولت تفادي إيقاع إصـابات، ولكنـها        وعندما تدخلت يف هناية ا    . ال لقيام حوار  اجمل
وباملثل، حدثت يف مدينة محـص مظـاهرات سـلمية          . من قبل جمموعات مسلحة   ومجت  ُه

 فـرداً   ١٢مفترضة، ولكن عند ذلك بدأت بعض العناصر باستهداف أفراد الشرطة، فاغتالت            
مثـل هـذه    فقـة   واحلكومة ال تقوم عادة حىت بتسليح قواهتا األمنية عندما تذهب ملرا          . منهم
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وهناك أيضاً معلومات غري صحيحة عن استخدام الدبابات، إذ إنه مل يتم استخدام             . املظاهرات
الدبابات ضد املتظاهرين، وإمنا مت نشرها فقط إلنقاذ أفراد الشرطة الذين ُيعتدى عليهم وليست              

  .ين مل تقم أبداً بإطالق النار على املتظاهريوه. لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم
سـوريا إىل  حول التعليقات املتصلة باحلظر املزعوم ملواقع إنترنت معينة، أشـارت   و  -٤٢

      التعليمات الرئاسية الواضحة اليت تقضي بإتاحة الوصول بشكل كامل إىل مواقع اإلنترنـت،             
  .ا حدث يف أحناء أخرى من العاململمبا يف ذلك وسائط اإلعالم االجتماعية، خالفاً 

ت سوريا كذلك أن اللجنة القضائية املكلفة بالتحقيق يف األحداث األخرية           وأوضح  -٤٣
وهناك عدد  .  عالية مشهود هلم حبيادهم    ةمستقلة وشفافة متاماً، وتتألف من قضاة ذوي كفاء       

  .كبري من القضايا اليت جيري التحقيق فيها
ة متاماً،  يرعوأشار الوفد إىل أنه يف حني أن الكثري من االحتجاجات جرت بصورة ش              -٤٤

  .فإن هناك احتجاجات أخرى جرت من دون إخطار وأخلّت بالنظام العام
وفيما يتعلق باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، أشـارت سـوريا إىل             -٤٥

ومت افتتـاح   .  والذي يضع إطاراً ملكافحـة االجتـار       ٢٠١٠ الصادر يف عام     ٣املرسوم رقم   
  .دمشق واآلخر يف حلبمركزين للضحايا، أحدمها يف 

وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أكد الوفد أن تطبيق هذه العقوبة خيضع ألشد القيـود                -٤٦
  .وأنه ميكن اعتباره شبه معلّق

       وفيما يتعلق بسؤال حول الفوارق يف األجور بني الرجل واملرأة، ذكر الوفـد أنـه                 -٤٧
. وقف إالّ على نوع العمل الذي يتم القيام بـه         ال يوجد متييز يف هذا الشأن، وأن األجر ال يت         

وفيما يتعلق بالتعليقات اليت تتناول البطالة يف صفوف الشباب، أشارت سوريا إىل أنه مت خلق          
  . وأنه سُيتخذ املزيد من اخلطوات يف هذا االجتاهالوظائف اجلديدة اآلالف من 

هداف اإلمنائية لأللفية، أن سوريا     ألاملتعلقة بتحقيق ا  األسئلة  وذكر الوفد، معلّقاً على       -٤٨
 تقـارير  ٢٠٠٣وقد أصدرت سوريا منذ عـام  . أدرجت هذه األهداف يف خططها اإلمنائية  

حتسينات ذات شأن يف مؤشرات الفقر واألمـن        حدثت  و. وطنية بشأن تنفيذ تلك األهداف    
  .ذلت أيضاً جهود كبرية يف ميدان التعليموُب. الغذائي، بني أمور أخرى

استخدام ل األسئلة املتعلقة بعمل األطفال، أشارت سوريا إىل قانون وطين حيظر وحو  -٤٩
) اليونيـسيف (وتعمل سوريا بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة         . األطفال واملراهقني 

  .ومنظمة العمل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمل األطفال
بأنه ميكن تشكيل اجلمعيات من خالل تقدمي طلب        وحول حرية اجلمعيات، أبلغ الوفد        -٥٠

وُتمنح التراخيص إذا كان الطلب يـستويف الـشروط         . إىل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل    
  .القانونية وإذا كانت اجلمعية ذات الصلة ميكن أن ُتسهم مسامهة إجيابية يف اجملتمع السوري
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يف سوريا خيدم مصلحة الـشعب     وذكرت الصني أن احلفاظ على السلم واالستقرار          -٥١
وينبغي جلميع األطراف أن متارس أقصى درجة من ضبط الـنفس           . السوري واجملتمع الدويل  

تنفيـذ  لحكومـة   لوينبغي  . وينبغي إطالق عملية سياسية تشمل اجلميع     . وأن تتجنب العنف  
 أيـة   وينبغي أن تكون  . ميع األطرف املشاركة يف العملية السياسية     جلإصالحات، كما ينبغي    

  .مساعدة يقدمها اجملتمع الدويل مساعدة بّناءة
وأكدت من جديد دعوة    .  املتدهورة وأشارت ماليزيا بقلق إىل حالة حقوق اإلنسان        -٥٢

 لبدء حـوار    دمجيع األطراف إىل ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس وبذل قصارى اجلهو           
طاق املفروضة على البلدان قد     وقالت إن العقوبات االقتصادية الواسعة الن     . ومفاوضات سلمية 

  .وقدمت توصيات. تؤدي إىل احلرمان من االحتياجات واخلدمات األساسية
وأعربت سلوفينيا عن القلق إزاء احلالة الراهنة وأسفت الستمرار العنف والقمع من              -٥٣

جانب قوات األمن ضد السكان املدنيني وعمليات االحتجاز التعسفية واعتقال الناشطني يف            
ورحبت باعتماد سـوريا    . ل حقوق اإلنسان وعمليات قتل املدافعني عن حقوق اإلنسان        جما

. بشأن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان         ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(خطة العمل   
  .وقدمت سلوفينيا توصيات

       وأخذت فييت نام علماً باجلهود اهلادفة إىل ضمان التمتع جبميع حقوق اإلنـسان،               -٥٤
وأشادت بـسوريا اللتزامهـا بـإجراء       . ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     و

وأعربـت عـن    . إصالح سياسي من أجل حتسني محاية وتعزيز احلقوق واحلريات األساسية         
تأثري جدي على احلقوق واحلريات األساسية، وال سيما        الذي كان له    قلقها إزاء تزايد العنف     
  .وقدمت فييت نام توصيات.  واألطفالحقوق وحريات النساء

يف التقرير الوطين السوري االنتـهاكات      أن ال تثار    ورأت أملانيا أن من غري املقبول         -٥٥
 املراسيم لغاءوأشارت إىل أن سوريا مل تتخذ أية خطوات إل. حلقوق اإلنساناجلارية الوحشية 

أدية الوظائف الرمسية، األمر الـذي      اليت متنح حصانة من العقاب بشأن اجلرائم املرتكبة أثناء ت         
أدى إىل إفالت أفراد األجهزة األمنية واالستخبارات والشرطة الذين يرتكبون أعمال التعذيب   

  .وقدمت أملانيا توصية. من العقاب
وأشادت . وقالت زمبابوي إهنا تدرك أن التقرير الوطين أُعد يف ظروف بالغة الصعوبة             -٥٦

وأضـافت أن   .  وبالتزاماهتا الدولية بالرغم من التدخل األجنيب      بتمسك سوريا حبقوق اإلنسان   
وأشارت إىل أن فرض عقوبات     . اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوار واملصاحلة هي جهود مشجعة        

  .اقتصادية أمر ينتهك حقوق اإلنسان األساسية، ودعت إىل وضع حد للتدخل األجنيب
 سيما تطبيق خطة العمل للتثقيـف يف جمـال        ورحبت ميامنار بالتدابري اإلجيابية، وال      -٥٧

. والحظت تعهد سوريا مبواصلة التعاون مـع اجمللـس        . حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي    
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. ورحبت أيضاً باجلهود الناجحة الرامية إىل ضمان األمن الغذائي وإجياد رعاية صحية متقدمة            
  .وقدمت ميامنار توصية

 التدابري امللموسة اهلادفة إىل تيسري املساواة بني        وطلبت جنوب أفريقيا إيضاحاً بشأن      -٥٨
اجلنسني، نظراً إىل مشاعر القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة               
بشأن الصورة النمطية لدور املرأة، وبشأن مراجعة قانون األحوال الشخصية، والتدابري اهلادفة            

وسألت عن التغيريات املُزمع إحداثها فيما يتعلـق        .  نوع اجلنس  إىل معاجلة العنف القائم على    
ورحبت باملبادرات اإلصالحية وأعربت عن بالغ القلق إزاء        . السجونأوضاع  بعملية مراجعة   
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. استمرار العنف

 وريا إىل معظم املعاهدات األساسية حلقوق اإلنـسان،       نّوهت بيالروس بانضمام س   و  -٥٩
جه عقوبات، وهلذه العقوبات تأثري سليب على التمتـع         اغري أن سوريا تو   . التحفظاتبرفع  و

وإن العقوبات تزيد أيضاً من خطورة احلالة اإلنـسانية يف          . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  
  .وقدمت بيالروس توصيات. البلد
استثنائيتني   دورتنيوذكرت سويسرا أنه على الرغم من عقد جملس حقوق اإلنسان             -٦٠

 يتم احتـرام    البشأن سوريا فإن انتهاكات حقوق اإلنسان الفائقة اخلطورة مل تتوقف، كما            
وقالت إهنا تشعر بصدمة إزاء العنف الذي تلجأ إليه أجهزة األمـن وإزاء             . احلقوق األساسية 

قدمت و. وحاالت االختفاء القسري  ب  التقارير العديدة اليت تتحدث عن سوء املعاملة والتعذي       
  .سويسرا توصيات

وأعربت تايلند عن إدراكها للتحديات االجتماعية االقتصادية والسياسية الراهنـة،            -٦١
ينبغي التغلب عليها من خالل عملية سياسية تدار داخلياً وتقوم علـى حـوار   وهي حتديات  

وال ميكن حتقيق مثل هذه املصاحلة يف جـو مـن           . وطين يشمل اجلميع ويتصف باملصداقية    
وأثنت على سوريا الختاذها خطوات إجيابية، مثل توفري الرعاية الصحية          . فالت من العقاب  اإل

ألكثر من مليون ونصف املليون من الالجئني العراقيني ومنح اجلنسية للـسكان األكـراد يف           
  . وقدمت تايلند توصيات. وقت سابق من هذا العام

. حقوق اإلنسان اخلطرية يف سـوريا     وقالت كندا إنه يساورها بالغ القلق إزاء حالة           -٦٢
وأضافت إهنا تتمىن لشعب . وقد زاد القمع العنيف من تفاقم القيود املفروضة منذ مخسة عقود

 ةسوريا حكومة حتترم احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، وذكّرت بالدعو          
ع إىل العمل مع حكومة سورية      اليت وجهتها إىل الرئيس األسد بالتنحي فوراً وقالت إهنا تتطل         

  .وقدمت كندا توصيات. جديدة لتحسني احترام حقوق اإلنسان
وأسف السودان للخسائر يف األرواح وأشار إىل اجلهود اهلادفة إىل تعزيـز ومحايـة            -٦٣

وأشـاد الـسودان    . حقوق اإلنسان ومعاجلة احلالة الراهنة، مبا يف ذلك رفع حالة الطوارئ          
ققت يف جمال حقوق املرأة، مبا فيها املرأة اليت تعـيش حتـت االحـتالل               باإلجنازات اليت حت  
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وسأل عن اجلهود املبذولـة     . األجنيب، واحلق يف التعليم للجميع، مبا يف ذلك يف املناطق النائية          
  .وقدم السودان توصيات. ملكافحة األمية

ملعاملـة  وذكرت النرويج أن السجناء السياسيني يتعرضون بصورة منهجية لـسوء ا            -٦٤
 وأشارت أيضاً إىل تقارير حديثة عن قيام        ،والتعذيب يف مرافق احتجاز مكتظة ومرجتله غالباً      

عناصر ُيعتقد أهنا تعمل لصاحل احلكومة مبراقبة ومضايقة احملتجني خـارج سـوريا بـصورة               
  .وقدمت النرويج توصيات. منهجية
هنا إخدام القوة ضد املدنيني و    وقالت إندونيسيا إنه ما زال يساورها بالغ القلق الست          -٦٥

         ، وهـو أمـر يـوفر       ٢٠١١أبريل  /والحظت رفع حالة الطوارئ يف نيسان     . تستنكر ذلك 
وقـدمت  . الفرصة لعودة األمور إىل احلالة الطبيعية من خالل عملية سياسـية دميقراطيـة             

  .إندونيسيا توصيات
. غة يف اجملتمـع الـشيلي     وذكرت شيلي أن احلالة يف سوريا تسبب مشاعر قلق بال           -٦٦

ودعت سوريا إىل هتيئة ظروف تضع حداً للعنف والقمع وتضمن حقوق اإلنسان واحلريات             
ويلزم . وقالت إن من األمور اهلامة مقاضاة املسؤولني      . سيما احلق يف التظاهر    األساسية، وال 

  .وقدمت شيلي توصيات. رفع حالة الطوارئ من أجل محاية حقوق اإلنسان
قتلوا يف االحتجاجات اليت تطالب     سوري   ٢ ٧٠٠  من ت أستراليا أن أكثر   والحظ  -٦٧

باإلصالح واحلريات الدميقراطية، وأدانت قتل احملتجني غري العنيفني يف غالبيتـهم الـساحقة             
كررت طلبها  ووحثت سوريا على تنفيذ توصيات تقرير املفوضة السامية         . وتعذيب احملتجزين 

ودعت أستراليا الرئيس األسـد إىل  . ىل احملكمة اجلنائية الدوليةإىل جملس األمن إحالة سوريا إ   
  .وقدمت أستراليا توصيات. التنحي للسماح بإجراء إصالحات دميقراطية

خمتلف املتحدثني، أشار الوفد إىل أن سوريا حتترم        أبداها  وفيما يتعلق بالتعليقات اليت       -٦٨
تقبل االهتامات الباطلة املوجهة من دون      آراء ومشورة األصدقاء وتقبلها ولكنها ال ميكن أن         

  .برهانأي 
سوريا مرة أخرى بأمهية احلوار،      احلوار، تقر    عتسريوفيما يتعلق بالنداءات القاضية ب      -٦٩

ومت قبل أسبوعني إجـراء     . وقالت إنه قد مت بالفعل الشروع يف هذا احلوار يف بداية األحداث           
ار وطين شامل، ومن املقرر إجراء جولـة        مشاورات يف مجيع حمافظات البلد، كجزء من حو       

  .أخرى من املشاورات يف األسابيع املقبلة
غري أن الوفد شدد على أن بعض أولئك الذين يطالبون بالتغيري ال يرغبون يف إجراء                 -٧٠

حوار وإمنا يتالعبون بعواطف الشعب، مبا يف ذلك وقت صالة اجلمعة، إذ عندما خيرج الناس               
عون بـشكل   مبظاهرات تنضم إليهم عناصر مسلحة ومتطرفون يـدَّ       من املساجد ويقومون    

  .كاذب أهنم ميثلون كل الشعب
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وأفاد الوفد بأن هناك أجالً زمنياً واضحاً للحوار وعملية اإلصالح، إذ إن انتخابات               -٧١
اإلدارة احمللية ستجري يف غضون شهر ونصف الشهر واالنتخابات الربملانيـة سـتجري يف              

العام القادم، بعد أن تكون األحزاب اجلديدة قد تشكلت وفقـاً للمبـادئ             فرباير من   /شباط
  .التوجيهية اجلديدة

وفيما يتعلق باقتراح يقضي بتصديق سوريا على نظام روما األساسـي للمحكمـة               -٧٢
ستغل لتهديد السالمة اإلقليمية للـدول      اجلنائية الدولية، أشار الوفد إىل أن احملكمة ميكن أن تُ         

وإن بعض القوى الكربى، مثـل      . ملعاقبة أولئك الذين يرغب الغرب يف معاقبتهم      وسيادهتا و 
  .الواليات املتحدة نفسها، مل تصدق على نظام روما األساسي

تفخـر  تفسح اجملال جلميع العمليات اإلنسانية يف سـوريا، و   أن سوريا   وأكد الوفد     -٧٣
جئ عراقي وحنو نـصف مليـون   استضافة الكثري من الالجئني، مبن فيهم أكثر من مليون ال        ب

، إضافة إىل حنو نصف مليون من السوريني املشردين داخلياً          ١٩٤٨الجئ فلسطيين منذ عام     
  .من اجلوالن احملتل، وتوفري الرعاية هلم

كندا، أعربت سوريا عن ذهوهلا للعداوة املبداة جتاه        أبدهتا  ورداً على التعليقات اليت       -٧٤
قية الكامنة وراء دعوات كندا املتعلقة باإلصالحات وحقوق        سوريا وتساءلت عن النية احلقي    

رفضت مجيع النداءات املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان للشعب        كندا  اإلنسان، مشرية إىل أن     
وبناء على ذلك، فإن الوفد يرفض أي    . العداء لكرامة البلدان النامية وإبائها    بدت  الفلسطيين وأ 

  .وهو تدخل يتناىف مع القانون الدويلتدخل يف الشؤون الداخلية لسوريا، 
غـري أن   . وشدد الوفد على أن سوريا بلد يضم مجاعات إثنية وحضارات خمتلفـة             -٧٥

قانونياً يف سوريا نظراً إىل أن مجيع األشخاص يتمتعون         ليس مفهوماً مكرساً    " أقلية"مصطلح  
  .حبقوق متساوية، بصرف النظر عن عرقهم أو لوهنم أو دينهم

      الواليات املتحدة والنرويج وكنـدا     تصرحيات  لوفد على العناصر الواردة يف      وعلق ا   -٧٦
ذكر الوفد أن سوريا تكفل احلق يف حرية التعبري ف. ما يتعلق حبرية الرأي وحقوق املتظاهرين     في

ال بقدر ما تتعارض ممارسة هذه احلقوق مع حقوق         ه ال يتم فرض قيود إ     والرأي واملعتقد، وأن  
  .صة من خالل القذف أو الشتماآلخرين، وخا

 ١٥ ٠٠٠وفيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، ذكر الوفد أن هناك أكثر من               -٧٧
وإن االدعاءات املتعلقة مبـضايقة  . حمام يف سوريا، يعمل كثري منهم يف قضايا حقوق اإلنسان       
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان هي ادعاءات غري صحيحة

هشته لسماع تعليقات تتعلق بعدم كفاية متثيل املرأة يف احليـاة           وأعرب الوفد عن د     -٧٨
العامة، علماً بأن هيئات األمم املتحدة، مثل اللجنة املعنية مبكافحة التمييز ضد املـرأة، قـد                

فاملرأة ميكن أن تشغل أي منـصب،       . ذكرت أن احلكومة بذلت جهوداً كبرية يف هذا اجملال        
  .قوق الرجلية حلاملساووإن القانون يكفل حقوقها 
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وفيما يتعلق باالستفسارات بشأن األمية، أشار الوفد إىل أن جهود مكافحة األميـة               -٧٩
  . يف املائة١٤  نسبةإىلوأنه مت خفض معدل األمية جارية وفقاً خلطة التنمية الوطنية 

اليت أنـشأها جملـس     التحقيق  وذكرت هولندا أنه ينبغي لسوريا أن تتعاون مع جلنة            -٨٠
ن ممارسـة   أ و ،إجراء تغيري جذري لتحسني محاية حقوق اإلنسان      أنه يلزم    و ، اإلنسان حقوق

وينبغـي أن حتتـرم     .  أمر غري مقبول   ٢٠١١مارس  /العنف ضد احملتجني السلميني منذ آذار     
  .وقدمت هولندا توصيات.  وحرية التجمع، وحرية التعبري والرأي،سوريا احلق يف احلياة

 حقوق اإلنسان مل تتحسن بعد دورتني استثنائيتني عقدمها         وأسفت بلجيكا ألن حالة     -٨١
وقالت إنه يساورها القلق إزاء تقارير تفيد حبدوث عمليات إعـدام           . جملس حقوق اإلنسان  

خارج نطاق القضاء وعمليات اعتقال واحتجاز تعسفي وحاالت اختفاء قسري واسـتخدام            
تدابري جلعل نظامهـا التـشريعي   وسألت عما تتخذه سوريا من . مفرط للقوة ضد احملتجزين   

  .وقدمت بلجيكا توصيات. أكثر شفافية
وحثت آيرلندا سوريا على الكف فوراً عن استخدام العنف غري املقبول ضد احملتجني               -٨٢

السلميني وأن تعري االهتمام لإلدانة املعرب عنها يف مجيع أحناء العامل ملا ينجم عن ذلـك مـن                  
التحقيـق   سوريا بقوة على التعاون بصورة كاملة مع جلنة وحثت. خسائر فظيعة يف األرواح   

وقدمت . الدولية اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان وعلى السماح هلا بدخول أراضيها حبرية           
  .آيرلندا توصيات

 من احملـتجني، مبـن فـيهم        ٢ ٧٠٠وأعربت ملديف عن مشاعر القلق إزاء قتل          -٨٣
 وبااللتزام بإجراء إصالحات، الحظـت عـدم        وبينما رحبت برفع حالة الطوارئ    . األطفال

ودعت إىل إهناء العنف وحثت السلطات على الـسماح للـشعب           . وجود تقدم يف التنفيذ   
  . وقدمت ملديف توصيات. باالحتجاج سلمياً وعلى معاجلة املطالب املتعلقة باإلصالحات

ي وتعزيز احلريات   ورحبت اهلند بتدابري اإلصالح اهلادفة إىل حتسني النظام الدميقراط          -٨٤
لعدد إعمال احلق يف الصحة وبتوفري الرعاية الصحية        بوأشارت اهلند إىل التزام سوريا      . العامة

وأعربت عن تقديرها ملـنح سـوريا       . مليون ونصف املليون من الالجئني العراقيني     يصل إىل   
اللجنـة  وطلبت اهلند املزيد من املعلومات عن عمـل         . اجلنسية للسكان األكراد يف احلسكة    

  .املعنية بشؤون األسرة
وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها لتعاون سوريا مع اآلليات الدوليـة حلقـوق               -٨٥

قلقها البالغ إزاء   عربت جمدداً عن    وأ. االستعراض الدوري الشامل الراهنة   دورة  اإلنسان، مثل   
نـاة واحتـرام    احلالة يف سوريا وحثت احلكومة على وقف العنف ضد املواطنني وحماسبة اجل           

  . وقدمت مجهورية كوريا توصيات. التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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وذكرت إسبانيا أن االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان والقمع العنيف للمظاهرات            -٨٦
وجيب على سـوريا أن     . السلمية قد دفعا جملس حقوق اإلنسان إىل عقد دورتني استثنائيتني         

  .وقدمت إسبانيا توصيات. البلدالتحقيق بالوصول إىل  اجمللس وأن تسمح للجنة تتعاون مع
وأشارت بولندا مع األسف إىل تقارير تتحدث عن انتـهاكات منهجيـة حلقـوق                -٨٧

وقالت إهنا تشعر بالقلق بوجـه      . فوضية السامية حلقوق اإلنسان   املاإلنسان وعدم التعاون مع     
وزات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك عمليـات           خاص إزاء ما أُفيد عن ارتكاب جتا      

احملددة األهـداف   االنتهاك العشوائية للحق يف احلياة واالعتقاالت اجلماعية وعمليات القتل          
  .وقدمت بولندا توصيات. وعدم استقالل القضاء

وأعربت كوستاريكا عن بالغ قلقها إزاء عدد األشخاص الذين قضوا يف حـوادث               -٨٨
تتجاوز إىل حد بعيد أحداث أي من البلدان األخرى ذات الوضع السياسي غري             العنف، اليت   

  .وقالت إن عدد انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يفاد هبا مثري للهلع كذلك. املستقر يف املنطقة
وأقرت غواتيماال بالتحسينات اليت طرأت على املؤشرات الصحية الرئيسية وباجلهود            -٨٩

إال أهنا قالت إنه ينبغي لسوريا أن تكافح التمييز والعنـف           . الغذائياهلادفة إىل ضمان األمن     
ـ  ويساور غواتيماال القلق إزاء األحداث األخرية وهي تدين ما        . ضد املرأة والطفل   ن يقـع م

وتدعو سوريا إىل االمتناع عن استخدام القوة والوفاء بالتزاماهتا الدولية          . خسائر يف األرواح  
  .وقدمت غواتيماال توصيات. سيما محاية املرأة والطفل املتعلقة باحلماية، وال

 ٢٠١١مـارس   /بالتعهدات اليت قدمتـها يف آذار     سوريا  وأسفت بريو لعدم التزام       -٩٠
وأسفت أيضاً ألن سوريا مل تتح . والقاضية بتطبيق أعلى املعايري يف جمال محاية حقوق اإلنسان  

إىل البلد على حنو ما نص قـرار جملـس    للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إمكانية الوصول       
وأشارت إىل أن سوريا مل توجه دعوة دائمة إىل القائمني علـى            . ١٦/١-حقوق اإلنسان دإ  

اإلجراءات اخلاصة ومل تسمح بدخول املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه مـن ضـروب              
ملعين حبالة املـدافعني عـن   املهينة واملقرر اخلاص ا    وأاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       

  .وقدمت بريو توصيات. حقوق اإلنسان
وحثت املكسيك سوريا على أن تضع على الفور حـداً لتـصاعد العنـف ضـد                  -٩١

وناشدت . التجمعحرية   التعبري و  ةاملتظاهرين السياسيني السلميني، وأن حتترم حقهم يف حري       
جلميع ويستجيب ملطالب الـشعب     املكسيك أيضاً سوريا أن تفتح الباب أمام حوار يشمل ا         

  .وقدمت املكسيك توصيات. املشروعة
وأدانت قريغيزستان استخدام القوة ضد املتظاهرين السلميني وحثت مجيع األطراف            -٩٢

وقالت إهنا تأمل أن تنفذ سوريا اإلصالحات السياسية اليت أعلنت عنـها            . على ضبط النفس  
 الذي مت مبوجبه حبس سجناء الرأي وإىل تنظيم         ورحبت باخلطوات اهلادفة إىل تعديل التشريع     
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وحثت سوريا على التعاون بصورة كاملة مـع        . التجمع السلمي وإنشاء األحزاب السياسية    
  .وقدمت توصيات. جلنة التحقيق

وقالت السويد إنه يساورها القلق الستمرار استخدام العنـف العـشوائي وغـري               -٩٣
وأشارت إىل الوعود املتكررة املتمثلة يف التحقيق يف مجيع اجلرائم املرتكبـة ضـد              . املتناسب

وأشـارت أيـضاً إىل سياسـة االعتقـال         . املدنيني وأفراد األمن ومقاضاة املسؤولني عنها     
 تنتهجها القوات األمنية والعسكرية وإىل تقارير تتحدث عن حاالت          واالحتجاز التعسفي اليت  

. اختفاء قسري، مبا يف ذلك لألطفال، وعن احتجاز أشخاص يف أماكن احتجاز غري رمسيـة              
  .وقدمت السويد توصيات

وتعليقاً على املالحظات اليت أبدهتا هولندا، أكدت سوريا مـن جديـد التزامهـا                -٩٤
امل، إال أهنا رفضت االدعاءات القائلة إن األشخاص الذين أصيبوا يف           املتواصل باإلصالح الش  

. األحداث األخرية ال تتاح هلم إمكانية الوصول إىل الرعاية الـصحية أو إىل املستـشفيات              
وأسف الوفد كذلك ألنه ال توجد يف التصرحيات املدىل هبا بشأن احملتجني أيـة إشـارة إىل                 

 فرد من أفراد القـوات  ١ ١٠٠ن أنه مت قتل أكثر من وجود عصابات مسلحة، على الرغم م    
  .العسكرية وقوات األمن

وشدد الوفد على أن سوريا تتعاون مع آليات حقوق اإلنسان، وأشار إىل أن سوريا                -٩٥
تلقت يف العام املاضي زيارات قام هبا املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقرر اخلاص املعين       

متع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقليـة، وأهنـا            حبق كل شخص يف الت    
  .ترحب بإجراء املزيد من مثل هذه الزيارات مىت عاد الوضع إىل طبيعته

وفيما يتعلق باالستفسارات املقدمة خبصوص السكان األكراد، ذكر الوفد أن األكراد   -٩٦
 يوجد متييز ضـدهم أو ضـد أي         يشكلون جزءاً ال يتجزأ من املواطنني يف سوريا، وأنه ال         

  .مواطنني آخرين على أساس العرق أو األصل اإلثين أو املنشأ
وحول االدعاءات املتعلقة باالعتقاالت اجلماعية وعمليات االحتجاز والقتل، أكدت           -٩٧

سوريا أن هذه املعلومات ال أساس هلا وأن االعتقاالت ال تستهدف سوى أولئـك الـذين                
وُيحتجز مثل هؤالء األشخاص وفقـاً      . امجون املمتلكات اخلاصة والعامة   خيرقون القانون ويه  

للقانون، وال توجد حاالت اختفاء قسري، وتتم مراقبـة مراكـز االحتجـاز والـسجون               
وقد زارت جلنة الصليب األمحر الدولية السجون ومل جتد أية حاالت تعـذيب أو              . باستمرار

ق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري        ويف العام املاضي، نظر الفري    . اختفاء قسري 
وحول ما ُيزعم مـن     . الطوعي يف اهتامات مماثلة وخلص إىل أن هذه االهتامات ال أساس هلا           

إفالت أفراد األمن املتورطني يف التعذيب من العقاب، أكد الوفد أنه ميكن أن يقدم إىل جملس                
  .هاكات والذين أُحيلوا إىل القضاء حملاكمتهمحقوق اإلنسان أمساء الضباط الذين ارتكبوا انت
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وأعربت سوريا عن تقديرها للمالحظات واملقترحات البناءة واإلجيابية اليت قدمتـها             -٩٨
الوفود الصديقة، واليت تشجع سوريا على مواصلة جهودها من أجل محاية حقوق اإلنـسان              

ف، تـسييس القـضايا     غري أهنا الحظت أن بعض التصرحيات قد تعمدت، لألس        . وتعزيزها
  .واستخدمت تعابري معادية، وهو أمر ال خيدم قضية حقوق اإلنسان

. ويف اخلتام، أكد الوفد من جديد أن سوريا ما زالت قوية وأهنا ستتغلب على األزمة       -٩٩
وستظل سوريا، بتارخيها الطويل، مـن      . وقد أحرزت بالفعل الكثري من التقدم يف هذا الشأن        

ة اليت تفي بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وستصبح، بعـد اسـتكمال             بني البلدان الرائد  
اإلصالحات اليت بدأها الرئيس، منوذجاً للدميقراطية، مع قيام نظام تعدد األحزاب واالحتـرام    

وال تزال سوريا حتتاج إىل بعض الوقت لتحقيق ذلك وهي تأمل أن            . الكامل حلقوق اإلنسان  
  .صورة جديدة عن سورياتعود يف االستعراض القادم ب

  ***أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
املبينة أدناه، وهي حتظـى  وحبثت سوريا التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي         -١٠٠

  :بتأييدها
أن تواصل مواءمة قوانينها الداخلية مع االتفاقيات الدولية حلقوق           -١-١٠٠

 املبـادئ الدميقراطيـة واحلريـات       اإلنسان اليت انضمت إليها، مبا يتماشى مع      
  ؛)إندونيسيا(األساسية واملساواة 

أن جتعل قوانينها الوطنية متماشية كلياً مع التزاماهتا مبوجب العهد            -٢-١٠٠
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال            

  ؛)ملديف(ة حقوق الطفل التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقي
أن حتافظ على الزخم اإلجيايب يف حتسني القوانني واملؤسسات، وأن            -٣-١٠٠

تضمن تنفيذ قوانينها عملياً، وخاصة يف جماالت التعليم وحقوق املرأة والطفولـة            
  ؛)فرتويال(واألشخاص ذوي اإلعاقة وضحايا االجتار باألشخاص 

نظام العاملي لتعزيز ومحاية حقـوق      أن تبقي على عالقة تعاون مع ال        -٤-١٠٠
  ؛)أوروغواي(اإلنسان 
أن تواصل تعزيز التعاون مع جملس حقـوق اإلنـسان وآلياتـه              -٥-١٠٠

  ؛)بنغالديش(

__________ 

 .مل ختضع االستنتاجات والتوصيات للتحرير  ***  
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أن تعمق وتوسع التعاون مع منظومـة األمـم املتحـدة حلقـوق              -٦-١٠٠
  ؛)ماليزيا(اإلنسان، وخاصة مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته 

سة وطنية حلقوق اإلنسان تتماشى مع مبادئ باريس        أن ُتنشئ مؤس    -٧-١٠٠
  ؛)إندونيسيا(

أن ُتنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق            -٨-١٠٠
  ؛)بولندا(الدولية 
أن ُتنشئ مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تكون ذات            -٩-١٠٠

  ؛)بوليفيا(والية واسعة وتضم أعضاء مستقلني 
أن تنظر يف إنشاء آليات وطنية إضافية حلقوق اإلنسان من أجـل              -١٠-١٠٠

  ؛)لبنان(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
أن تواصل تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال         -١١-١٠٠

  ؛)بيالروس(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
وهنا الداخلية  أن تواصل التصدي حملاوالت التدخل اخلارجي يف شؤ         -١٢-١٠٠

  ؛)كوبا(وأن متارس كلياً حق شعبها يف تقرير املصري وسيادة البلد 
أن تواصل عملية اختاذ تدابري على املستوى الوطين وكذلك احلوار            -١٣-١٠٠

الوطين حتت إشراف سلطاهتا الشرعية كوسيلة إلجياد حل سياسـي للوضـع يف             
  ؛)كوبا(البلد 
ل اجلميع ويفضي إىل انتخابات متعددة      أن تقيم حواراً وطنياً يشم      -١٤-١٠٠

  ؛)ملديف(األحزاب حرة ونزيهة يف أقرب وقت ممكن 
  ؛)إسبانيا(أن تقوم بعملية حوار وطين فعالة وحقيقية مع املعارضة   -١٥-١٠٠
أن جتد صيغة إلعادة إقامة حوار يتسم بـاالحترام بـني خمتلـف               -١٦-١٠٠

  ؛)إكوادور(األطراف وإجياد حل سلمي للمشكلة 
أن تتخذ خطوات ملموسة بدرجة أكرب لتعزيـز ومحايـة حقـوق          -١٧-١٠٠

اإلنسان ملواطنيها مبواصلة إشراك مجيع األطراف ذات الصلة يف حوار مفتـوح            
  ؛)إيران(وهادف 
أن تواصل اجلهود إلجياد حلول سلمية ألية قضايا تتصل حبمايـة             -١٨-١٠٠

وارات تـشمل اجلميـع     حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يف ذلك من خالل إقامة ح          
  ؛)إندونيسيا(وتشارك فيها اجملتمعات املدنية ذات الصلة 
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أن تعزز عملية شفافة شاملة للجميع هبدف حتقيق تطلعـات كـل           -١٩-١٠٠
  ؛)جنوب أفريقيا(الشعب السوري 

أن تواصل على النحو املناسب تنفيذ مجيع التغيريات اليت وعـدت             -٢٠-١٠٠
  ؛)بوليفيا(ر مع اجملتمع املدين هبا شعبها وتعزيز آليات احلوا

أن تنهي الرتاع والعنف وتتوصل إىل حل سياسي من خالل احلوار             -٢١-١٠٠
  ؛)فييت نام( إىل سوريا الطبيعيواملصاحلة الوطنية بغية عودة الوضع 

أن تسّرع وتتابع تنفيذ رزمة اإلصالحات اليت أعلنت عنها قيـادة             -٢٢-١٠٠
  ؛)ماليزيا(البلد 
عجل بإجراء إصالحاهتا، من قبيل اختاذ تدابري لرفع مستويات         أن ت   -٢٣-١٠٠

معيشة املواطنني وأن تراعي على النحو الواجب تطلعات شعب سوريا يف عملية            
  ؛)تايلند(اإلصالح 

أن تنفذ إصالحات سياسية واقتصادية تشارك فيها مجيع القطاعات           -٢٤-١٠٠
ق األساسية واحلرية للشعب    احلقو ضماناالجتماعية من أجل تنمية البلد وحتسني       

  ؛)فييت نام(
أن تبذل قصارى جهدها لوضع حد للعنف، وأن تنفذ إصالحات            -٢٥-١٠٠

سياسية حقيقية يف هذا الظرف احلاسم، وأن تواصل العمل من أجل التوصل إىل             
حل سلمي من خالل املفاوضات واحلوار، بغية حقن املزيد من دمـاء الـشعب              

لى أمنه واستقراره وعلى وحدة البلـد وسـالمته         السوري الشقيق واحملافظة ع   
  ؛)السودان(اإلقليمية 

أن تسهل وصول املعونة واملساعدة اإلنسانية بدون قيود، وخاصة           -٢٦-١٠٠
  ؛)ماليزيا(إىل املناطق واجملتمعات األكثر تأثراً بالرتاع 

أن تتيح وصول املساعدة اإلنسانية بدون عوائق إىل كل من سكاهنا       -٢٧-١٠٠
  ؛)تايلند(رعايا األجانب وال

أن تضمن فرصاً أوسع لتدريب أفراد قوات األمن يف جمال حقوق             -٢٨-١٠٠
  ؛)فرتويال(اإلنسان 
أن تضاعف جهودها إلتاحة مشاركة خمتلف اهلياكل االجتماعية يف           -٢٩-١٠٠

 الفقر وضـمان املـساواة      مكافحةسيما اجلهود الرامية إىل      اختاذ القرارات، وال  
  ؛)نيكاراغوا(االجتماعية 

أن تعزز السياسات والتدابري اهلادفة إىل محاية الفئات الضعيفة من            -٣٠-١٠٠
  ؛)فييت نام( املسنون واألشخاصسيما النساء واألطفال  اجملتمع، وال
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أن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة حلقـوق اإلنـسان وأن تـضع               -٣١-١٠٠
  ؛)إندونيسيا(لطفل اللمسات األخرية على اخلطة الوطنية حلماية املرأة وا

أن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة تستهدف إجياد حـل لقـضية              -٣٢-١٠٠
  ؛)أوروغواي(أطفال الشوارع 

أن تواصل اتباع سياسات وبرامج هتدف إىل حتسني نوعية اخلدمات     -٣٣-١٠٠
  ؛)االحتاد الروسي(االجتماعية، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية وخدمات التعليم 

 التقارير الدورية اليت فات موعد تقدميها، كما هو مطلوب          أن ُتقدم   -٣٤-١٠٠
  ؛)إيران(يف املعاهدات واالتفاقيات اليت انضمت إليها سوريا 

  ؛)بنغالديش( لزيادة متكني املرأة اجلهودأن ُتعزز   -٣٥-١٠٠
أن تنظر يف تعزيز مجيع التدابري اهلادفة إىل النهوض باملساواة بـني              -٣٦-١٠٠

 كاملة وفعالة يف اجملاالت السياسية واالجتماعية       مشاركة ملرأةااجلنسني ومشاركة   
واالقتصادية والثقافية من احلياة، مبا يف ذلك من خالل وسائل تشريعية وإداريـة             

  ؛)جنوب أفريقيا(
 الفور باعتماد وتنفيذ التدابري التشريعية واإلداريـة        علىأن تقوم     -٣٧-١٠٠

 العامة والسياسية للبلد وضمان مـشاركتها       الالزمة لتعزيز إشراك املرأة يف احلياة     
مشاركة فعالة يف عملية اختاذ القرارات وبرفع التحفظات املوضوعة على اتفاقية           

  ؛)املكسيك(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
أن تضاعف اجلهود ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص، وال سـيما            -٣٨-١٠٠

  ؛)بيالروس(النساء واألطفال 
أن تضمن إجراء حتقيقات وطنية شفافة وفعالة يف مجيـع قـضايا              -٣٩-١٠٠

االحتـاد  (العنف ومجيع قضايا الوفيات وإحالة املـسؤولني عنـها إىل القـضاء             
  ؛)الروسي
 وآليات حملية هتدف إىل تعزيز املساءلة وأن تضمن         تدابريأن تضع     -٤٠-١٠٠

  ؛)ماليزيا(إلنسان اجلرب والتعويضات لضحايا االنتهاكات املمكنة حلقوق ا
 اجلهود اهلادفة إىل منع العنف ضد األطفال وإحلاق األذى          ُتعززأن    -٤١-١٠٠
  ؛)بنغالديش(هبم 
أن تكفل حرية التعبري وفقاً ملبادئ الدستور وأن تعتمـد تـدابري              -٤٢-١٠٠

  ؛)االحتاد الروسي(إضافية لتطبيق ذلك عملياً 
لتعبري والرأي وحرية التجمع يف     أن ُتعمل احلق يف احلياة ويف حرية ا         -٤٣-١٠٠

  ؛)هولندا(املمارسة اليومية 
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 تدابري لضمان حقوق املواطنني يف التجمع السلمي شريطة تعتمدأن   -٤٤-١٠٠
احلفاظ على النظام العام وسالمة املواطنني واملؤسسات واملنظمات التابعة لكـل           

  ؛)االحتاد الروسي (اخلاصمن الدولة والقطاع 
 اجلهود إلجياد بيئة توائم بـني حقـوق املـواطنني يف            تواصلأن    -٤٥-١٠٠

االحتجاج السلمي وضرورة ضمان أمن وسالمة البلـد واجلهـود اهلادفـة إىل             
  ؛)فرتويال(احملافظة على النظام العام ومحاية املمتلكات العامة واخلاصة 

 الربامج اخلاصة بالشباب وأن ختلق املزيد مـن فـرص           تكثفأن    -٤٦-١٠٠
  ؛)إيران (العمل للشباب

 الربامج اخلاصة بالشباب وأن ختلق املزيد مـن فـرص           تكثفأن    -٤٧-١٠٠
  ؛)لبنان(العمل للشباب 

 تنفيذ السياسات والربامج اهلادفة إىل حتـسني نوعيـة          تواصلأن    -٤٨-١٠٠
  ؛)لبنان(وفعالية اخلدمات االجتماعية األساسية املُقّدمة ملواطنيها 

 تعزيز األمن الغذائي لكل شـعبها،       إىلأن تواصل اجلهود الرامية       -٤٩-١٠٠
  ؛)بوليفيا(وخاصة يف املناطق الريفية 

أن تواصل تعزيز اإلجنازات املتعلقة باملؤشرات الصحية، وخاصـة              -٥٠-١٠٠
  ؛)بوليفيا(ما يتعلق بصحة الطفل واألم، من خالل حتسني اخلدمات الصحية العامة 

 إىل حتسني نوعية اخلـدمات   اهلادفة والربامجأن تواصل السياسات      -٥١-١٠٠
مجهورية (االجتماعية األساسية املقدمة للمواطنني، مثل الرعاية الصحية والتعليم         

  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية
 الرعاية الصحية األساسية للناس الـذين       خدماتأن تواصل توفري      -٥٢-١٠٠

النـساء  يعيشون يف املناطق الريفية وزيادة التركيز على الفئـات الـضعيفة، ك           
  ؛)ميامنار(واألطفال واألقليات 

 اجملاين لكل شعبها، وخاصـة يف املنـاطق         التعليمأن تواصل تعزيز      -٥٣-١٠٠
  ؛)بوليفيا" (املدارس املتنقلة"الريفية، من خالل 

أن تواصل حتسني نوعية التعليم العام هبدف احملافظة على مـستوى           -٥٤-١٠٠
  ؛)فرتيال(احل التعليم  مرخمتلفالتعليم املمتاز الذي متيزت به 

 احلميدة املتمثلتني يف تقدمي املساعدة      وممارستهاأن تواصل سياستها      -٥٥-١٠٠
  ؛)إكوادور(واحلماية حلقوق الكثري من الالجئني الفلسطينيني يف البلد 

أن تواصل مسامهاهتا يف اجلهود اهلادفة إىل التخفيف مـن معانـاة              -٥٦-١٠٠
  ؛)اجلزائر( أن يعودوا إىل ديارهم الفئات الضعيفة من الالجئني إىل
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 من اجملتمع الـدويل ووكـاالت األمـم    الدعمأن تواصل التماس     -٥٧-١٠٠
املتحدة ذات الصلة يف جماهبة التحديات القائمة يف جمـال استـضافة الالجـئني              

  ؛)تايلند(
  ؛)اجلزائر( بالتركيز على املناطق الريفية اإلمنائيةأن تعزز اجلهود   -٥٨-١٠٠
أن تواصل جهودها لوقف هجرة الكفاءات إىل البلدان األجنبيـة            -٥٩-١٠٠

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(
 يف عملية تنفيـذ توصـيات االسـتعراض    املدينأن ُتشرك اجملتمع    -٦٠-١٠٠

  ).بولندا(الدوري الشامل 
  :بالفعل، وهي تعترب هذه التوصيات منفَّذة اوتتمتع التوصيات التالية بتأييد سوري  -١٠١

أن ُتعدل التشريع الذي يسمح حببس سجناء الرأي حبيث ميتثـل             -١-١٠١
  ؛)بلجيكا) (٢٢-١٨املواد (للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

أن تضمن متاشي التشريع اجلديد الذي ينظم حرية التجمـع مـع              -٢-١٠١
حلقوق املدنيـة   اص با اخلالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما العهد الدويل         

  ؛)السويد (١٩٦٩والسياسية الذي انضمت إليه سوريا منذ عام 
أن تفي بالتزاماهتا الدولية عمالً مبعاهدات األمم املتحدة اخلاصـة            -٣-١٠١

  ؛)بلجيكا(حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها 
خارطة طريق مفّصلة لإلصالحات املقرر إجراؤها يف جمال        أن تنشر     -٤-١٠١

  ؛)ملديف(اإلنسان واإلصالحات السياسية حقوق 
أن تسمح بوصول الوكاالت اإلنسانية والعاملني يف اجملال اإلنساين           -٥-١٠١

إىل البلد بدون عوائق وبصورة مستمرة وأن ُتعيد توفري اخلدمات األساسية، مبا يف 
  ؛)بولندا(ذلك إمكانية الوصول بدون عوائق إىل املستشفيات 

ري ملعاجلة املستويات املنخفضة لتمثيل املرأة يف احليـاة     أن تتخذ تداب    -٦-١٠١
  ؛)سلوفينيا(العامة والسياسية ويف اختاذ القرارات 

أن تتخذ تدابري عاجلة حلماية أضعف الفئات، مع إيالء االهتمـام             -٧-١٠١
  ؛)شيلي(بوجه خاص للفتيان والفتيات 

يربان، وخاصة أن متتثل لاللتزامات املدرجة يف إعالن وخطة عمل د     -٨-١٠١
فيما يتعلق مبنع التمييز ضد السكان ذوي األصـل الكـردي واملعاقبـة عليـه       

  ؛)املكسيك(
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أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان عدم ممارسـة التعـذيب             -٩-١٠١
  ؛)السويد(وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية واملهينة للمدنيني 

عي والعشوائي وأن تقوم يف     أن تضع حداً لعمليات االحتجاز اجلما       -١٠-١٠١
أقرب وقت ممكن بإطالق سراح سجناء الرأي واألشخاص الـذين مت اعتقـاهلم            

  ؛)إسبانيا(بصورة تعسفية؛ وأن تضع حداً للجوء إىل التعذيب وإساءة املعاملة 
أن تقوم فوراً وبدون شروط بإطالق سراح مجيع احملتجزين تعسفياً            -١١-١٠١

  ؛)النرويج(
 سراح مجيع سجناء الرأي واألشخاص احملتجزين تعـسفياً    أن تطلق   -١٢-١٠١

  ؛)بولندا(
أن تقوم دون إبطاء بإطالق سراح سجناء الرأي واألشخاص الذين            -١٣-١٠١

  ؛)سويسرا(مت احتجازهم تعسفياً 
أن تطلق سراح سجناء الرأي واألشخاص الـذين مت احتجـازهم             -١٤-١٠١

د واالعتقـاالت التعـسفية     تعسفياً وأن تكف فوراً عن الترهيـب واالضـطها        
  ؛)أوروغواي(

أن تضمن فوراً وبدون شروط إطالق سـراح مجيـع الـسجناء              -١٥-١٠١
السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحملتجزين وأن تنص على عدم شرعية           

  ؛)السويد(احلبس االنفرادي 
أن تتخذ إجراءات عاجلة إلطالق سراح مجيع الـسجناء الـذين             -١٦-١٠١

  ؛)شيلي(ا بسبب ممارسة حرية التعبري احُتجزو
أن تسمح جلميع احملتجزين باالتصال مبحامني بعـد احتجـازهم            -١٧-١٠١

 ساعة؛ وأن تقـدم     ٤٨مباشرة وأن ُتحيلهم إىل أحد القضاة خالل مدة أقصاها          
  ؛)إسبانيا(معلومات عن أماكن وجود األشخاص املُختفني 

الضمانات األساسـية منـذ     أن تضمن منح مجيع احملتجزين مجيع         -١٨-١٠١
اللحظة األوىل الحتجازهم، مبا يف ذلك احلق يف االتصال فوراً بأحـد احملـامني              

  ؛)بولندا(وإجراء فحص طيب مستقل وإبالغ أحد األقارب 
  ؛)سويسرا(أن ُتنشئ نظاماً قضائياً مستقالً وحمايداً   -١٩-١٠١
إلجراءات مع  أن ُتجري إصالحات للنظام القضائي لضمان توافق ا         -٢٠-١٠١

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٤املادة  (املعايري الدولية للمحاكمة العادلة     
  ؛)بلجيكا) (املدنية والسياسية
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أن تتخذ خطوات لضمان احترام حرية التعبري وحريـة تكـوين             -٢١-١٠١
اجلمعيات احتراماً كامالً كما دعت إىل ذلك الدورة االستثنائية السادسة عشرة           

  ؛)اليابان(قوق اإلنسان جمللس ح
أن حتترم بصورة كاملة حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وأن تسمح            -٢٢-١٠١

  ؛)الربازيل(لوسائط اإلعالم بالقيام بأنشطة من دون عوائق 
أن تضع حداً للقيود املباشرة وغري املباشرة املفروضة على حريـة             -٢٣-١٠١

 تدابري تشريعية، ملنـع أي ترهيـب        التعبري وأن تعتمد تدابري مناسبة، مبا يف ذلك       
  ؛)بولندا(للصحفيني 

أن تضع على الفور حداً جلميع انتهاكات حقوق اإلنـسان ضـد              -٢٤-١٠١
اململكـة  (املدنيني فيما يتعلق مبمارستهم بصورة سلمية حلرية التعبري والتجمـع           

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
ة لتنفيذ االلتزامات القانونيـة الدوليـة       أن تتخذ خطوات ملموس     -٢٥-١٠١

حبماية التجمع السلمي متاشياً مع النداءات الصادرة عن األمـني العـام لألمـم      
اململكة املتحدة لربيطانيا   (املتحدة ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  ؛)العظمى وآيرلندا الشمالية
الجتماع بصورة سلمية وإنشاء    أن متكّن أعضاء اجملتمع املدين من ا        -٢٦-١٠١

  ).بولندا(منظمات حبرية وأمان 
  :بتأييد سوريا وهي تعتربها يف طور التنفيذوحتظى التوصيات التالية   -١٠٢

أن ُتدرج يف قوانينها الداخلية أحكام الصكوك الدولية، وال سيما            -١-١٠٢
ضد املـرأة،   اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          

  ؛)بولندا(واتفاقية حقوق الطفل، وأن تنشر هذه األحكام 
  ؛)بلجيكا(أن تنفذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب   -٢-١٠٢
أن تضع حداً على الفور جلميع أعمـال التعـذيب وأن حتاسـب             -٣-١٠٢

  ؛)النرويج(املسؤولني عن مثل هذه األعمال 
وأن تعاجل مجيـع االدعـاءات      أن جتري حتقيقاً نزيهاً وذا مصداقية         -٤-١٠٢

  ؛)تايلند(املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان بغية إحالة اجلناة إىل العدالة 
أن حتقق على الفور وبصورة مستقلة يف وفاة مجيـع األشـخاص                    -٥-١٠٢

 ٣١ الـذين أفـادت منظمـة العفـو الدوليـة يف             - ومنهم أطفال    - ٨٨    لا
مكان االحتجاز وآالف احملتجني الـسلميني،  أغسطس بأهنم فارقوا احلياة يف   /آب

 طفل، الذين أفادت األمم املتحدة بأهنم قُتلوا منـذ أن بـدأت             ١٠٠مبن فيهم   
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اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى     (٢٠١١مارس  /االحتجاجات يف منتصف آذار   
  ؛)وآيرلندا الشمالية

الدعـاءات  أن ُتجري حتقيقاً شامالً يف أعمال العنف اجلارية ويف ا           -٦-١٠٢
  ؛)جنوب أفريقيا(املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 

أن حتيل إىل العدالة أولئك الذين يرتكبون أعمال قتـل تعـسفية              -٧-١٠٢
  ؛)سويسرا(وأعمال تعذيب وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان 

أن تسارع إىل اختاذ تدابري ملعاجلة االدعـاءات املتعلقـة حبـاالت              -٨-١٠٢
 الطوعي واالعتقاالت التعسفية واالستخدام الـروتيين للتعـذيب         االختفاء غري 

والعنف ضد النساء والفتيات، وانعدام االستقالل القضائي، ومنح أفراد أجهزة          
االستخبارات حصانة من العقاب، واضطهاد املدافعني عن حقـوق اإلنـسان،           

نينـها  وتقييد حرية التعبري وحرية التجمع، وأن ُتجري إصالحات أساسـية لقوا          
وسياساهتا وممارساهتا بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان األليمـة واحليلولـة دون            

  ؛)مجهورية كوريا(تكررها 
أن تضع حداً لإلفالت من العقاب من خالل قيام اللجنة القضائية             -٩-١٠٢

اخلاصة بإجراء حتقيق ذي مصداقية وأن حتاكم املسؤولني عن انتهاكات حقـوق            
  ؛)إسبانيا(اإلنسان 
أن تبدأ حتقيقاً نزيهاً وذات مصداقية وأن تقاضي املسؤولني عن شن       -١٠-١٠٢

  ؛)بولندا(هجمات على احملتجني السلميني 
أن تراجع الكتيبات والتدريب وقواعد االشتباك اخلاصة باألجهزة          -١١-١٠٢

األمنية يف ضوء املبادئ املبّينة يف مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ            
وانني واملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية مـن ِقبـل            الق

  ؛)هولندا(املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 
أن ُتصلح النظام القانوين حبيث ترّسخ مبـدأ حماسـبة األجهـزة              -١٢-١٠٢

العسكرية واألمنية، وأن تضع حداً لإلفالت من العقاب بشأن انتهاكات حقوق           
ن اليت يرتكبها أفراد هذه املؤسسات، وأن تقدم تعويـضاً إىل الـضحايا             اإلنسا

  ؛)هولندا(
  ؛)سويسرا(مجيع التدابري الحترام حرية التعبري أن تتخذ   -١٣-١٠٢
أن تنقّح قانون األحوال الشخصية لضمان متتع املـرأة والرجـل             -١٤-١٠٢

  ؛)الربازيل(حبقوق متساوية 
  ).بولندا(كات حقوق اإلنسان أن تضع حداً جلميع انتها  -١٥-١٠٢
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 التوصيات التالية وستقدم ردوداً بشأهنا يف الوقـت املناسـب،           اوستبحث سوري   -١٠٣
  :ولكن يف موعد أقصاه الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان

أن تصّدق خالل وقت قريب على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع             -١-١٠٣
  ؛)باناليا(األشخاص من االختفاء القسري 

أن تصّدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب           -٢-١٠٣
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية            

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وأن تنـضم إىل اتفاقيـة                 
  ؛)بريو (١٩٦٧ بروتوكوهلا االختياري لعام  املتعلقة بالالجئني وإىل١٩٥١عام 
أن توقّع وتصّدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة         -٣-١٠٣

  ؛)ملديف(التعذيب وأن تنشئ آلية وقائية وطنية 
أن تكفل إدراج التعاريف القضائية الواردة يف معاهدات حقـوق            -٤-١٠٣

  ؛)بريو(عها الوطين اإلنسان بصورة فعلية ويف الوقت املناسب يف تشري
أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتوافق مع اتفاقية مناهـضة التعـذيب             -٥-١٠٣

  ؛)الربازيل(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
أن ُتدرج يف تشريعها الداخلي تعريف التعذيب، مبا يتماشى مـع             -٦-١٠٣

 من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه   
الالإنسانية أو املهينة، وأن تضمن عدم جواز قبول أي تصريح ُيدىل بـه نتيجـة               

 من هـذه االتفاقيـة      ١٥للتعذيب كدليل يف أية إجراءات قضائية، طبقاً للمادة         
  ؛)املكسيك(

 مـن   ٢١ و ٢٠ و ١٤تنظر يف سحب التحفظات على املـواد        أن    -٧-١٠٣
  ؛)أوروغواي(حقوق الطفل اتفاقية 
أن تسحب حتفظاهتا على مجيع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان            -٨-١٠٣

اليت انضمت إليها وأن تنظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الـيت مل              
  ؛)سلوفينيا(تصّدق عليها 

 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ٢٠أن تسحب حتفظاهتا على املادة        -٩-١٠٣
روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأن تنظـر            وغريه من ض  

  ؛)املكسيك(يف التصديق على الربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية 
أن ُتنفذ االلتزامات اليت تعهدت بتنفيذها لدى التوقيع على اتفاقية            -١٠-١٠٣

ة أو الالإنسانية أو    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي        
  ؛)سويسرا(املهينة 
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أن تتيح فوراً للجنة التحقيق اليت فّوضها جملس حقوق اإلنـسان             -١١-١٠٣
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      (إمكانية الوصول بدون عوائق إىل سوريا       

  ؛)وآيرلندا الشمالية
ن أن تتعاون مع جلنة التحقيق اليت أنشأها جملس حقـوق اإلنـسا             -١٢-١٠٣

  ؛ )الربازيل(
تعاون مع اجملتمع الدويل، وخباصة من خـالل التعـاون مـع            أن ت   -١٣-١٠٣

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وجلنة التحقيق املنـشأة حـديثاً            
  ؛)سلوفينيا(

أن تتعاون مع السلطات املختصة يف األمم املتحدة، وبوجه خاص،            -١٤-١٠٣
  ؛)سويسرا(ملستقلة املؤلفة من خرباء دوليني أن تقبل زيارة جلنة التحقيق ا

أن تتعاون مع األمم املتحدة ومع آليات جملس حقوق اإلنـسان،                 -١٥-١٠٣
  ؛)تايلند(وال سيما جلنة التحقيق اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان 

أن تتعاون تعاوناً كامالً مع جلنة التحقيق الدولية املستقلة املنـشأة             -١٦-١٠٣
  ؛)النرويج (١٧/١- جملس حقوق اإلنسان دإمبوجب قرار

أن تتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبا يتيح للمفوضية            -١٧-١٠٣
أن تزور سوريا يف أقرب وقت ممكن، وأن تيّسر التحقيق الذي طلبـه جملـس               

  ؛)شيلي(حقوق اإلنسان 
ل قف بـشك  تأن تسمح للجنة التحقيق الدولية بزيارة البلد لكي           -١٨-١٠٣

عمل مع احلكومة وغريها من اجلهـات       تأفضل على الوضع على الطبيعة، وكي       
صاحبة املصلحة لضمان املساءلة وتعزيز اإلصالح يف جمـال حقـوق اإلنـسان             

  ؛)ملديف(
تتعاون تعاوناً كامالً مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان،       أن    -١٩-١٠٣

مجهوريـة  (س حقوق اإلنسان    ومنها بشكل خاص جلنة التحقيق املفوضَّة من جمل       
  ؛)كوريا
 ١٧/١-أن تنفّذ بصورة كاملة قرارات جملس حقوق اإلنـسان دإ         -٢٠-١٠٣

 وأن تتعاون بصورة كاملة مع جلنة التحقيق        ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣املؤرخة  
  ؛)أملانيا(املستقلة 
أن تتعاون بصورة كاملة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومع            -٢١-١٠٣

  ؛)غواتيماال(لى اإلجراءات اخلاصة القائمني ع
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أن ُتبدي كل التعاون الالزم مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            -٢٢-١٠٣
مبا يتيح ملوظفي املفوضية القيام بزيارة يف أسرع وقت ممكن وإجراء التحقيقـات             

  ؛)بريو( بإجرائها ١٦/١-اليت كلف القرار دإ
لـس حقـوق اإلنـسان      أن متتثل للقرارات الـيت اعتمـدها جم         -٢٣-١٠٣

  ؛)غواتيماال(
أن ترد باإلجياب على طلبات الزيارة اليت وّجهها املكلفون بواليات           -٢٤-١٠٣

  ؛)سلوفينيا(مبوجب اإلجراءات اخلاصة واليت مل يتلقوا بعد رداً بشأهنا 
أن ترد باإلجياب على طلب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقـرر           -٢٥-١٠٣

  ).بلجيكا(املدافعني عن حقوق اإلنسان زيارة البلد اخلاص املعين حبالة 
  :والتوصيات املبّينة أدناه ال حتظى بتأييد سوريا  -١٠٤

أن تصّدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،            -١-١٠٤
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكـول          

اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية االختياري التفاقية من
أو الالإنسانية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           

  ؛)أوروغواي(املدنية والسياسية، أو أن تنضم إليها، حسب االقتضاء 
أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة             -٢-١٠٤

  ؛ )دا، والربازيلبولن(
أن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة             -٣-١٠٤

  ؛)سلوفينيا( ٢٠٠٠الذي وقعته يف عام 
تسحب حتفظاهتا على خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان        أن    -٤-١٠٤

  ؛)وريب (مبا يتيح تقدمي شكاوى من قبل كل من األفراد والدول األطراف األخرى
تعري االهتمام للشواغل اليت أعربت عنها هيئـات املعاهـدات          أن    -٥-١٠٤

ذات الصلة، بشأن أمور منها احلق يف احلياة، وإقامة العـدل، واملـساواة بـني               
  ؛)اليابان (اجلنسني، وأن تنفذ بصورة كاملة أحكام املعاهدات ذات الصلة

ـ        أن    -٦-١٠٤ ة تدرج يف تشريعاهتا الوطنية مبادئ وأحكام الصكوك الدولي
حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها سوريا وأن تلغي القـوانني الـيت تتنـاقض                   

  ؛)كندا (معها
تلغي األحكام التشريعية اليت متنح موظفي الدولة حصانة مـن          أن    -٧-١٠٤

  ؛)كندا (٦٩/٢٠٠٨ و١٤/١٩٦٩املقاضاة، وخاصة بإلغاء املرسومني 
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يل وأن تلغي العوامل اليت     أن تعتمد وتنفذ قوانني ملكافحة العنف املرت        -٨-١٠٤
  ؛)كندا( املرتكبة ضد املرأة "جرائم الشرف"ختفف من العقوبة املفروضة على 

أن تسمح بعملية انتقالية تقودها سوريا وحتدث تغيرياً يف القـوانني           -٩-١٠٤
وتفضي إىل تشكيل حكومة شاملة للجميع وذات صفة متثيلية ختـضع لـسيادة             

  ؛)الواليات املتحدة(ألقليات الدينية واإلثنية القانون وتدعم حقوق أفراد ا
 توقف عملياً إعادة تطبيق عقوبة اإلعدام وعمليـات اإلعـدام         أن    -١٠-١٠٤

  ؛)أوروغواي(
تضع على الفور حداً النتهاكات القـانون الـدويل حلقـوق           أن    -١١-١٠٤

شطني اإلنسان، مبا يف ذلك األعمال االنتقامية العنيفة ضد احملتجني السلميني والنا          
  ؛)الواليات املتحدة (السياسيني وأُسرهم

تعري نداءات اجملتمع الدويل االهتمام بأن تضع على الفور حداً          أن    -١٢-١٠٤
للقمع وجو اإلرهاب الذي فرضته على سكاهنا، وذلك من خالل احترام قواعد            
القانون الدويل يف مجيع الظروف، وإحالة املسؤولني عن هذه اجلرائم ومرتكبيهـا            

  ؛)فرنسا ( العدالةإىل
توقف على الفور شن هجمات علـى احملـتجني والناشـطني           أن    -١٣-١٠٤

  ؛)أستراليا (السلميني وأن حتاسب املغتصبني
أن تضع حداً ملمارستها املتمثلة يف اعتقال السوريني بصورة تعسفية            -١٤-١٠٤

 بسبب مشاركتهم يف املظاهرات السلمية وأن تطلق سـراح مجيـع احملتجـزين            
  ؛)رالياأست(

 تقوم فوراً وبدون شروط بإطالق سراح مجيع سجناء الـرأي         أن    -١٥-١٠٤
  ؛)الواليات املتحدة(

  ؛)سويسرا (تسمح بوصول مراقبني دوليني إىل أماكن االحتجازأن   -١٦-١٠٤
تضع مجيع أماكن االحتجاز حتت إشراف قضاء فعال وأن تطبق          أن    -١٧-١٠٤

  ؛)كندا (املعايري الدولية ملعاملة احملتجزين
تطلق على الفور سراح مجيع سجناء الرأي، مبن فـيهم مجيـع            أن    -١٨-١٠٤

 ٢٠١١مارس  /آذاراألشخاص احملتجزين ملشاركتهم يف املظاهرات السلمية منذ        
  ؛)كندا(

تسمح بوصول جلنة حتقيق جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم          أن    -١٩-١٠٤
 إىل البلد بـصورة  ١٧/١-إاملتحدة املنشأة مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان د      

  ؛)أستراليا(كاملة وبدون عوائق 
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تسمح بإجراء حتقيق سريع ونزيه ومستقل يف مجيع التجاوزات         أن    -٢٠-١٠٤
املتعلقة حبقوق اإلنسان وأن تتيح فوراً للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إمكانية           

  ؛)السويد (إجراء التحقيقات
األعمال اإلجرامية الواسعة النطاق    تقاضي مجيع املسؤولني عن     أن    -٢١-١٠٤

اليت جرت يف األشهر املاضية، مبا يف ذلك أفـراد وحـدات األمـن والقـادة                
  ؛)اجلمهورية التشيكية (املسؤولون ورجال السياسة

متتثل فوراً لقرارات جملس حقوق اإلنسان وأن تتعاون بصورة         أن    -٢٢-١٠٤
ماح هلا بالوصول على الطبيعـة  كاملة مع جلنة التحقيق الدولية، مبا يف ذلك بالس    

  ؛)فرنسا(وبعدم عرقلة املهمة اليت ُعهد هبا إليها 
تضمن االمتثال الكامل لتوصيات مفوضة األمم املتحدة السامية        أن    -٢٣-١٠٤

 ١٥حلقوق اإلنسان الواردة يف تقريرها إىل جملس حقـوق اإلنـسان املـؤرخ              
  ؛)سلوفاكيا (A/HRC/18/53، والذي حيمل الرمز ٢٠١١سبتمرب /أيلول
أن جتري حتقيقات دقيقة وشفافة ومستقلة يف مجيع التقـارير املتعلقـة              -٢٤-١٠٤

، ٢٠١١مارس  /آذاربادعاء وقوع انتهاكات وجتاوزات يف جمال حقوق اإلنسان منذ          
  ؛)كندا(وأن حتيل مرتكبيها إىل العدالة 

نـشأها  تتعاون مع األمم املتحدة بالسماح للجنة التحقيق اليت أ        أن    -٢٥-١٠٤
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بالوصول بدون عوائق إىل البلد كـي          

  ؛)كندا (تتمكن من تنفيذ مهام واليتها
تسمح بوصول مراقبني حمايدين وعاملني يف اجملـال اإلنـساين،         أن    -٢٦-١٠٤

  ؛)النرويج (بدون قيود أو عوائق إىل البلد
ت اإلنسانية الدوليـة وملـراقيب      تتيح على وجه السرعة للبعثا    أن    -٢٧-١٠٤

حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم الوصول بدون قيود إىل داخل سوريا، مبـا يف             
  ؛)الواليات املتحدة (ذلك جلنة التحقيق التابعة جمللس حقوق اإلنسان

تسمح للصحفيني والعاملني يف احلقل اإلنـساين وللمفوضـية         أن    -٢٨-١٠٤
  ؛)أستراليا (ون قيود إىل البلدالسامية حلقوق اإلنسان بالوصول بد

تسمح بوصول وسائط اإلعالم الدوليـة ووسـائط اإلعـالم          أن    -٢٩-١٠٤
  ؛)سويسرا (املستقلة والدبلوماسيني إىل البلد

تسمح للصحفيني بأن ميارسوا مهنتهم حبرية وأن تتيح لوسائط         أن    -٣٠-١٠٤
  ؛)فرنسا (اإلعالم الدولية إمكانية الوصول إىل أراضيها
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تضع قانوناً جديداً لوسائط اإلعالم يلغي مجيع األحكام بالسجن         أن    -٣١-١٠٤
املطبَّقة يف حاالت التشهري والقذف ويكفل احلق يف احلصول علـى املعلومـات             

  ؛)كندا (جبميع الوسائل، مبا فيها اإلنترنت
تصلح نظام القضاء مبا يكفل امتثاله للمعايري الدولية للمحاكمة         أن    -٣٢-١٠٤
  ؛)داكن (العادلة
تليب املطالب املشروعة للشعب السوري من خالل القيام بعملية      أن    -٣٣-١٠٤

  ؛)أستراليا (إصالح ذات مصداقية
تنشئ نظام تسجيل للترخيص ملنظمات غري حكومية مستقلة مبا         أن    -٣٤-١٠٤

  ؛)كندا (يتماشى مع احلق يف حرية تكوين اجلمعيات
لقة حبقوق األقليـات وأن تكفـل       تفي بالتزاماهتا القانونية املتع   أن    -٣٥-١٠٤

احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألشخاص املنتمني        
  ؛)كندا (إىل األقلية الكردية

توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار          أن    -٣٦-١٠٤
 ح هلم بزيارة البلـد    اإلجراءات اخلاصة وأن تتعاون تعاوناً كامالً معهم وأن تسم        

  ؛)سويسرا(
توجه دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار             أن    -٣٧-١٠٤

اإلجراءات اخلاصة وأن تتعاون تعاوناً كامالً مع جلنة التحقيق املنشأة يف الـدورة           
االستثنائية السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان مبا يتيح هلـذه اللجنـة القيـام         

  ؛)اليابان (ئق بصورة كاملة وحتديد اجلهات املسؤولةبأنشطة تقصي احلقا
توجه دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار             أن    -٣٨-١٠٤

اإلجراءات اخلاصة، وال سيما املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي           
  ؛)آيرلندا (ويف تكوين اجلمعيات

واليات يف إطـار اإلجـراءات      توجه دعوة دائمة إىل املكلفني ب     أن    -٣٩-١٠٤
  ؛)الربازيل(اخلاصة وأن تتعاون معهم 

توجه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات          أن    -٤٠-١٠٤
اخلاصة وأن تتعاون مع آليات حقوق اإلنسان اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان،          

نـسان إمكانيـة    مبا فيها جلنة التحقيق، وأن تتيح للمفوضية السامية حلقوق اإل         
  ؛)إسبانيا (الوصول إىل أراضيها

توجه دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار             أن    -٤١-١٠٤
  .)أوروغواي (اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
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وال حتظى التوصيات التالية بتأيد سوريا نظراً إىل أهنا تـرى أهنـا تقـوم علـى                   -١٠٥
  :افتراضات أو فرضيات غري صحيحة

تواصل تعزيز عمل اللجنة املستقلة املنشأة للتحقيق يف أمـاكن          أن    -١-١٠٥
  ؛)يفيابول (وجود األشخاص املختفني

 تبطل القوانني املوضوعة حديثاً اليت تعيق احلريـات األساسـية         أن    -٢-١٠٥
  ؛)ندابول(

توقف على الفور العنف املمارس ضد مواطنيها والذي يتسبب         أن    -٣-١٠٥
 لوفيات واإلصابات، مبا يف ذلك يف صفوف النـساء واألطفـال          يف الكثري من ا   

  ؛)اليابان(
تضع على الفور حداً للعنف ضد احملتجني السلميني، مبا يف ذلك أن   -٤-١٠٥

 املدافعون عن حقوق اإلنسان، وأن حتاسب املسؤولني عن مثل هـذه األعمـال            
  ؛)النرويج(

رطة والفتاكة ضـد    أن تتوقف على الفور عن استخدام القوة املف         -٥-١٠٥
 املتظاهرين وعن قتل احملتجني، احتراماً اللتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         

  ؛)السويد(
تضع على الفور حداً لعمليات قمع االحتجاجات السلمية اليت         أن    -٦-١٠٥

أفضت إىل عدد كبري من اخلسائر يف األرواح ومن اإلصابات، مبا يف ذلك بـني               
  ؛)اإسباني (األطفال
 تضع على الفور حداً للعنف والقمع ضد الـسكان املـدنيني          أن    -٧-١٠٥

  ؛)سويسرا(
جتعل عملها متماشياً مع املساعدة املقدَّمة من اجمللس ومن األمني        أن    -٨-١٠٥

العام لألمم املتحدة ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، حبيث تكف           
 مفتوحاً شامالً للجميع وشفافاً وتـشرع يف  عن القمع العنيف وتبدأ حواراً وطنياً     

إجراء حتقيق موثوق وشفاف يف القمع العنيف، الذي أدى إىل عدد كـبري مـن               
  ؛)أوروغواي (اإلصابات واخلسائر يف األرواح بني احملتجني

حتقق يف مجيع قضايا االختفاء القسري وأن تضع حداً لعمليات          أن    -٩-١٠٥
  ؛)اجلمهورية التشيكية (ضحايااالحتجاز السرية وتوفر اجلرب لل

تضمن إجراء حتقيق سريع ونزيه وفعال يف أعمـال املـضايقة           أن    -١٠-١٠٥
  ؛)سلوفينيا(واالضطهاد املستمرة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
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تتخذ خطوات فورية لوقف عمليات اعتقال املـدافعني عـن          أن    -١١-١٠٥
اماهتا الدولية املتعلقـة حبقـوق      حقوق اإلنسان واملنشقني السياسيني، وفقاً اللتز     

  ؛)النرويج (اإلنسان
تسمح بوصول املنظمات اإلنسانية واألفرقة الطبية وسـيارات        أن    -١٢-١٠٥

  ؛)سويسرا (اإلسعاف حبرية وبدون عوائق إىل البلد
ترفع احلظر املفروض على مواقع اإلنترنت اخلاضعة للرقابة وأن         أن    -١٣-١٠٥

 رقابة أكثر علـى وسـائط اإلعـالم       ال الذي يشدد    تبطل القانون املعتمد حديثاً   
  ).اجلمهورية التشيكية(

إن مجيع االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الـدول              -١٠٦
وينبغي أال ُتفسَّر على أهنا حتظى بتأييد الفريق        . اليت قدمتها والدولة موضوع االستعراض    

  .العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
ترأس وفد سوريا سعادة الدكتور فيصل مقداد، نائب وزير اخلارجية، وضم الوفـد               
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