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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددورج الش ددامال ،املنشد د وج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ،1/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  31تشدرين األول/أكتدوبر إىل 11
تشدرين اليندداف/نوفمرب  .2016واستعرضد احلالددة يف اوميوريددة العربيددة السددورية يف اولسددة الينانيددة
املعقودة يف  31تشرين األول/أكتوبر  .2016وترأس وفدد اوميوريدة العربيدة السدورية اينليدا لدد
مكت ددب األم ددم املتح دددة يف جني ددف ،حس ددام ال دددين آل .واعتم ددد الفري ددق العام ددال التقري ددر املتعل ددق
باوميورية العربية السورية يف جلسته العاشرة ،املعقودة يف  4تشرين اليناف/نوفمرب .2016
 -2ويف  12كددانون اليناف/يندداير  ،2016اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموعددة الينةثيددةج مددن أجددال تيس د اسددتعراض احلالددة يف اوميوريددة العربيددة السددوريةا بددارا واج،
وبنغةديش ،وبوتسوانا.
 -3وعمدةا ب حكددام الفقددرة  15مددن مرفددق قدرار لد حقددوق اإلنسددان  1/5والفقددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  ،21/16صدرت الوثائق التالية أل راض استعراض احلالدة يف اوميوريدة العربيدة
السوريةا
(أج

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أج (A/HRC/WG.6/26/SYR/1ج؛

(بج جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقدا
للفقرة (15بج (A/HRC/WG.6/26/SYR/2ج؛
(جج مد د ددوجز أعدتد د دده املفوضد د ددية السد د ددامية حلقد د ددوق اإلنسد د ددان وفق د د دا للفقد د ددرة (15جج
( A/HRC/WG.6/26/SYR/3وCorr.1ج.
 -4وأحيلد إىل اوميوريددة العربيددة السددورية عددن طريددق اجملموعددة الينةثيددة قائمددة أسد لة أعددد ا
سددلفا كددال مددن أملانيددا ،وبلشيكددا ،وتشدديكيا ،وسددلوفينيا ،والسددويد ،واملكسددي  ،واململكددة املتحدددة
لربيطانيددا العىمددي وآيرلندددا الشددمالية ،والوليددات املتحدددة األمريكيددة .وميكددن الطددةع علددي ه د
األس لة علي املوقع الشبكي اخلارجي لةستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5استعرض وفد اوميورية العربية السورية التطورات من تقريرهدا األول ،دا يف ذلد تنفيد
التوصيات املقبولة ،ووصف التحديات النامجة عن أعمدال اوماعدات اإلرهابيدة املسدلحة املدعومدة
واملمولددة مددن اخلددارج والنامجددة عددن التددداب القتصددادية النفراديددة .فقددد كددان علددي احلكومددة احلفددا
علدي أمددن وأرواو مواطنييدا عددن طريدق مكافحددة اودرائم واجملداتر الدديت ارتكبتيدا اوماعددات اإلرهابيددة
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واإلرهددابيون األجانددب ال د ين يدددخلون أراضددييا مددن البلدددان اجملدداورة للقتددال إىل جانددب املنىمددات
اإلرهابية.
 -6وش ددكال الح ددتةل اإلسد درائيلي للش ددولن الس ددورج مند د  5حزيران/يوني دده  1967العقب ددة
الرئيس ددية أم ددام اارس ددة امل د دواطنا الس ددوريا يف تل د د املنطق ددة حلق ددوقيم القتص ددادية والجتماعي ددة
والينقافيددة والسياسددية واملدنيددة ،بسددبب الىلددم والحتشددات التعسددفي ال د ج قارسدده ق دوات الحددتةل
اإلس درائيلي وبسددبب السياسددات التمييزيددة الدديت حرم د املددالكا احلقيقيددا ل راضددي السددورية مددن
مد دواردهم الطبيعي ددة .وع ددةوة عل ددي ذلد د  ،ش ددكل مص ددادرة األراض ددي ومص ددادر ال ددرتق أل د دراض
خمططات الستيطان القانوف انتياكا للقانون الدو والقانون الدو اإلنساف وقرارات ل
األمن ذات الصلة ،وخاصة القرار 1981(497ج.
 -7وقددد وصددف اوميوريددة العربيددة السددورية ،يف تقريرهددا ،اإلطددار املعيددارج وامل سسددي لتعزيددز
حقددوق اإلنسددان ،مسددلطة الىددوء علددي الدسددتور املعتمددد عددام  2012واحلقددوق املدنيددة والسياسددية
والقتصادية والجتماعية والينقافية اليت كرسيا .ووصف أيى ا تد ث األتمدة علدي حقدوق اإلنسدان
والىددروا السدتيننائية الدديت تسددعي احلكومددة يف مليددا إىل المتينددال للتزاما ددا .وقددد استعرضد أثددر
اإلرهدداب علددي احلددق يف احليدداة واألمددن والكرامددة والصددحة والتعلدديم والعمددال والغ د اء ويف مسددتو
معيشددي لئددق .وقدددم معلومددات عددن التدددم املنيشددي للمرافددق األساسددية واملمتلكددات العامددة
واخلاصة علي يد اإلرهابيا؛ واألساليب املعتمدة لرتكاب القتال والسةقاق والعبودية والسخرة؛
وانتياكات احلق يف حرية الدين واملعتقد واحلق يف اارسة الشعائر الدينيدة؛ والدزواج القسدرج وتواج
األطفال؛ وجتنيد األطفال؛ وعمليات الختطاا املنيشي؛ والعقاب اوماعي عدن طريدق احلرمدان
من امليا والكيرباء .وأبرتت ت ث التداب القسرية النفرادية علي قتع املواطنا السوريا حبقوقيم
يف السكن والغ اء واألدوية والرعاية الصحية والتعلديم والنقدال والتنميدة ،فىدةا عدن حشدم اخلسدائر
البش درية النامجددة عددن الغددارات اوويددة الدديت ينف د ها التحددالف د الشددرعي ال د ج تقددود الوليددات
املتحدة ب ريعة مكافحة اإلرهاب.
 -8وق ددد ا د د ت خط د دوات لتنفي د د برن ددامم إص ددةو وط ددا ش ددامال ولعتم دداد ق د دوانا ل دددعم
الدميقراطيددة وحقددوق اإلنسددان .وشددكال الدسددتور مبدددأ توجييي دا لعمددال الدولددة وم سسددا ا ومصدددرا
للتشد دريعات .وق ددد ك ددرس املب ددادل األساس ددية لةس ددتقةل والس دديادة وس دديادة الش ددعب اس ددتنادا إىل
النتخاب ددات ،والتعددي ددة السياس ددية ،وداي ددة الوح دددة الوطني ددة ،والتن ددوع الينق ددايف ،واحلري ددات العام ددة،
وحقوق اإلنسان ،والعدالة الجتماعية ،وتكاف الفرص ،واملواطنة ،وسيادة القانون.
 -9ونىم احلكومة عدة جدولت مدن احلدوار بدا السدوريا وشدارك فييدا .و دواتاة جيدود
احلكومة يف مكافحة اإلرهاب ،اختارت املصاحلة الوطنية بغية وقدف سدف الددم السدورج وإعدادة
مروا احلياة الطبيعية واخلدمات العامة إىل املناطق اليت مت تطي ها من اوماعات املسلحة .وقدد
آت عملية املصاحلة أكليا يف عدد من اجملدالت واعتمددت مراسديم العفدو .وكدان آخرهدا املرسدوم
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رقددم  ،15ال د ج أصدددر ال درئي بشددار األسددد يف  28قوت/يوليدده  ،2016مث جددر قديددد ملدددة
ثةثة أشير يف  27تشرين األول/أكتوبر .2016
 -10وفيمددا د التوصدديات املقبولددة الدديت تدددعو إىل تسددوية سددلمية علددي أسدداس حدوار وطددا،
دخل د احلكومددة يف ح دوار بددا السددوريا هبدددا التوصددال إىل تسددوية سياسددية ل تمددة مددن ش د ا
قكا السوريا من اارسة حقيم القابال للتصرا يف حتديد مستقبال بلدهم من دون تدخال
أجن د  .وواصددل احلكومددة أنشددطة الدددعوة جبديددة مددن أجددال ح دوار وطددا شددامال يشددر فيدده مجيددع
السوريا ،باعتبار الوسيلة الوحيدة ،إىل جانب مكافحة اإلرهاب ،إل اء األتمة.
 -11وفيما يتعلق بوضع تشريعات وطنيدة ،نصد خطدة إصدةو قدانوف وضدع عدام 2012
علددي مراجعددة وسددن عدددة ق دوانا بش د ن حقددوق امل درأة والطفددال ،واحلقددوق املدنيددة والسياسددية .وقددد
جد ددر تعد ددديال قد ددانون اإلج د دراءات املدنيد ددة ،وا د د ت خط د دوات لتعد ددديال القد ددانون اوند ددائي وقد ددانون
اإلجراءات اونائية ،كما أن مشروع القانون املتعلق حبقوق الطفال قدد اكتمدال تقريبدا .وجدر ا داذ
خط دوات عمليددة لتنفي د القددانون املتعلددق كافحددة الجتددار باألشددخاص وجتددر إش درا األطفددال يف
النزاعات املسلحة.
 -12وفيمددا يتعلددق بالتعدداون مددع آليددات ل د حقددوق اإلنسددان ،استىدداف احلكومددة املقددرر
اخلاص املعا حبقوق اإلنسان للمشردين داخليد ا ،واملقدرر اخلداص املعدا حبدق كدال إنسدان يف التمتدع
بد علي مسددتو اكددن مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة ،واملقددرر اخلدداص املعددا بدداحلق يف الغد اء .وهددي
تنىر يف طل الزيارة املقدما من املقررة اخلاصة املعنية س لة العنف ضدد املدرأة وأسدبابه وعواقبده،
ومن الفريق العامال املعدى سد لة اسدتخدام املرتزقدة وسديلة لنتيدا حقدوق اإلنسدان وإعاقدة اارسدة
حددق الشددعوب يف تقريددر املص د  .ووجي د دعددوة إىل املقددرر اخلدداص املعددا بدداألثر السددل للتددداب
القسرية النفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان .واستقبل مرتا املمينلة اخلاصة ل ما العدام املعنيدة
باألطفال والندزاع املسدلو واملمينلدة اخلاصدة ل مدا العدام املعنيدة بدالعنف اونسدي يف حدالت الندزاع.
وهي تنتىر تيارة من مبعوث األما العام املعا بالشباب.
 -13واعتمد دددت وند ددة التحقيد ددق الدوليد ددة املسد ددتقلة املعنيد ددة باوميوريد ددة العربيد ددة السد ددورية ،من د د
إنشددائيا ،ش د ا انتقائي د ا ومسيس د ا .وقددد حددول ددم اإلدارة ال د ج يتدددخال يف جزئيددات عمددال ونددة
التحقي ددق املتب ددع م ددن دول مش دداركة يف احل ددرب عل ددي اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية ،بواس ددطة قد درارات
مسيسة تعمم علي ل األمن قبال كال تقرير ،ه اللشنة وتقاريرها إىل منرب متحيز حتيزا مطلقا
ضد احلكومة.
 -14وقدددم احلكومددة تقددارير دوريددة وتقددارير متابعددة إىل اللشنددة املعنيددة حبقددوق الطفددال واللشنددة
املعنية بالقىاء علي التمييز ضد املدرأة .وقدد أكدد تقدد تقريدر وطدا ثدان إىل الفريدق العامدال املعدا
بالسددتعراض الدددورج الشددامال مددن جديددد الت دزام احلكومددة ب دالخنراط يف حتدداور بندداء ،وك د ا التزاميددا
الطوعي بتعزيز عاملية حقوق اإلنسان.
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 -15واحلكومة علي وش إنشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسان قتينال للمبادل املتعلقدة ركدز
امل سسات الوطنية لتعزيز وداية حقوق اإلنسان (مبادل باري ج.
 -16وفيمددا يتعلددق بالتوصدديات املتصددلة بتعزيددز االيددات الوطنيددة للتحقيددق يف انتياكددات حقددوق
اإلنسددان ،نىددرت احملدداكم اونائيددة يف مجيددع قىددايا العنددف والختفدداء القسددرج وقاض د مرتكبييددا
وفقا للتشريعات السورية ذات الصلة .وفيما يتعلق باحلق يف احلرية والتعدديال املددخال علدي اللدوائو
املنىمددة لةحتشددات ،جددر تعددديال املددادة  17مددن قددانون اإلجدراءات اونائيددة ،بشد ن فددةة احتشددات
املشتبه فييم يف حالة ارتكاب جرائم ضد أمدن الدولدة والسدةمة العامدة .وقدد أنشد وندة حتقيدق
عسكرية مشةكة للتحقيق يف الشكاو املقدمدة ضدد أفدراد اوديش والشدرطة .وقدد حققد اللشندة
يف ش ددكاو  ،وأم ددرت بعقوب ددات ت ديبي ددة ،وأحي ددال م ددن ثبتد د إدان ددتيم إىل احمل دداكم املختص ددة .وق ددد
عاود د اللشن ددة م ددا موعد ده  282ش ددكو قب ددال إع ددداد هد د ا التقري ددر .ويتماش ددي تعري ددف جرمي ددة
التع د يب املنص ددوص علي دده يف الق ددانون اون ددائي اودي ددد م ددع اتفاقي ددة مناهى ددة التع د يب و د م ددن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسدية أو الةإنسدانية أو املييندة .وفيمدا يتعلدق حبمايدة األشدخاص مدن
الختفدداء القسددرج ،ج دنرم القددانون رقددم  20لعددام  2013مجيددع أشددكال الختطدداا ون د علددي
عقوبات مشددة للشناة.
 -17وفيمدا يتعلدق بإمكانيدة إيصدال املسداعدات اإلنسدانية ،تعاوند اوميوريدة العربيدة السددورية
م ددع األم ددم املتح دددة ومنىم ددات دولي ددة أخ ددر يف إط ددار خط ددط الس ددتشابة املتعاقب ددة القائم ددة عل ددي
املبادل التوجييية املبينة يف قرار اومعية العامة  ،182/46ال ج يشمال احةام السيادة والسةمة
اإلقليمي ددة والوح دددة الوطني ددة لل دددول والمتين ددال ملب ددادل اإلنس ددانية واحلي دداد والنزاه ددة .وبالنس ددبة إىل
احلكومة ،تشكال تلبية الحتياجات اإلنسانية لشعبيا التزاما دائما وأساسيا.
 -18وعةوة علدي ذلد  ،جدرت مراجعدة عددد اخلطدوات املطلوبدة مدن املنىمدات اإلنسدانية مدن
أجددال احلصددول علددي موافقددة السددلطات علددي مددرور املسدداعدات اإلنسددانية وقوافددال اإل اثددة وجددر
فيىيا من مثان إىل اثنتا فقط.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -19أدىل  71وف دددا ببيان ددات أثن دداء جلس ددة التح داور .وميك ددن الط ددةع عل ددي التوص دديات ال دديت
قدم أثناء احلوار يف الفرع ثانيا من ه ا التقرير.
 -20ذكرت مجيورية إيران اإلسةمية أن البلد ما فتئ يواجه قردا إرهابي ا أحلق أضدرارا جسديمة
حبقددوق اإلنسددان .وأعربد عددن قلقيددا إتاء الصددعوبات الدديت يواجييددا يف ضددمان حقددوق الطفددال يف
اوولن السورج احملتال.
 -21ورحددب الع دراق ب دداويود املب ولددة م ددن أجددال اح دةام املعاهدددات الدولي ددة حلقددوق اإلنس ددان
بالنىر إىل األتمة السائدة من عام  ،2011واهلشمات اليت ترتكبيا اوماعات اإلرهابية.
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 -22وأداند آيرلندددا الفىددائع الدديت ترتكبيددا اوميوريددة العربيددة السددورية وحلفا هددا ،ددا يف ذلد
الستيداا املتعمد للمدنيا ،وقمع الحتشاجات ،والتشريد القسرج ،والحتشات اوماعي مدن
دون حماكمة.
 -23وأث ددارت اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية نقط ددة نى ددام .وأش ددارت إىل أن عل ددي املتكلم ددا أن
يسدتخدموا لغدة دبلوماسدية عنددد خماطبدة الفريدق العامدال املعددا بالسدتعراض الددورج الشدامال ،عمدةا
بقرار ل حقوق اإلنسان .1/5
 -24وششع رئي ل حقوق اإلنسان مجيع املتكلمدا علدي اسدتخدام مصدطلحات األمدم
املتحدة املوحدة يف جلسة التحاور.
 -25وذكددرت إسدرائيال أن التقريددر الددوطا قدددم صددورة وعيددة .وأعربد عددن جزعيددا إتاء الفىددائع
املرتكبة يف البلد ،ا يف ذل استخدام اوميورية العربيدة السدورية للغداتات والرباميدال املتفشدرة ضدد
شعبيا.
 -26وش ددشب إيطالي ددا النتياك ددات اوس دديمة حلق ددوق اإلنس ددان واعت ددربت حكوم ددة اوميوري ددة
العربية السورية مس ولة عنيا يف املقام األول .وأعرب عن بالغ القلق إتاء النتياكات املرتكبدة يف
حلب.
 -27وأدان اليابان استخدام أساليب احلصدار والتشويدع كد دوات للحدرب ،والقيدود الشدديدة
املفروضة علي احلصول علي الىروريات اليومية واهلشمات املتكررة علي املرافق الطبية.
 -28وأشددارت مجيوريددة لو الدميقراطيددة الشددعبية إىل أن احلكومددة قددد ب د ل  ،علددي الددر م مددن
الىروا السائدة يف البلد ،جيودا لتعزيز حقوق اإلنسان ،وخاصة من أجال قكا املرأة.
 -29وأشددارت لتفيددا إىل الش دوا ال املعددرب عنيددا بش د ن حالددة حقددوق اإلنسددان يف مناسددبات
سابقة ،ول سيما خةل دورات ل حقوق اإلنسان.
 -30وأعرب د لكسددمرب عددن قلقيددا إتاء تدددهور احلالددة اإلنسددانية .وأعرب د عددن أسددفيا لعدددم
تنفي العديد من التوصيات املقبولة خةل اوولة األوىل من الستعراض.
 -31وأدان د د مل ددديف انتياك ددات حق ددوق اإلنس ددان املرتكب ددة يف اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية،
وحين مجيع أطراا النزاع علي إجياد حال سياسي للعنف.
 -32وأعرب د املكسددي عددن قلقيددا إتاء تدددهور حالددة حقددوق اإلنسددان وشددشع اوميوريددة
العربية السورية علي حتسا تعاو ا مع النىام الدو حلقوق اإلنسان.
 -33واستفسر اوبال األسود عن التقدم احملرت يف ضمان داية األطفال مدن التشنيدد ك طفدال
جنود .وششع احلكومة علي تعزيز التعاون مع هي ات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة.
 -34وأعرب ناميبيا عن القلق إتاء النزاع يف البلد ،وهو مدا كدان لده أثدر علدي املنطقدة والعدا .
وذكرت أن فقدان األرواو وااثار املالية املةتبة علي النزاع مروعة وينبغي وقفيا.
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 -35وذكددرت هولندددا أن حكومددة اوميوريددة العربيددة السددورية قددد وح د  ،يف ىددون سددنوات
قليلة ،يف تدم كامال معى احلىارة السورية ،اليت تطورت علي مد آلا السنا.
 -36وأعربد نيوتيلنددا عدن قلقيدا إتاء حالددة حقدوق اإلنسدان اخلطد ة واملتددهورة يف اوميوريددة
العربية السورية ،وهي ما تسبب يف النزاع احلا ويف تفاقمه.
 -37ورفض وفد اوميوريدة العربيدة السدورية أن يلقدن دروسد ا يف حقدوق اإلنسدان مدن إسدرائيال،
بالنىر إىل سشال البلد الطويال يف انتيا مجيع حقوق اإلنسان ،علي النحو املوثق يف العديد مدن
تق ددارير األم ددم املتح دددة .فم ددا فت د إسد درائيال تس ددتغال احلال ددة الراهن ددة يف املنطق ددة لتك دري احتةهل ددا
للشولن ،يف انتيا صارخ لقرارات لد األمدن ذات الصدلة ،ول سديما القدرار 1981(497ج،
وعن طريق دعم إرهابيي جبية النصرة علي طول منطقة الفصال.
 -38وقد امتينل القوات املسلحة السورية امتينالا تام ا للتدزام دايدة املددنيا مدن الفىدائع الديت
ترتكبيددا اوماعددات اإلرهابيددة املسددلحة .وتقدددم احلال ددة يف حلددب أدلددة قاطعددة علددي تل د او درائم
الشددنيعة ،ددا يف ذلد القصددف العشدوائي ل حيدداء السددكنية ،واألسدواق ،واملدددارس ،واملستشددفيات
يف األجزاء الغربية من املدينة علي يد اوماعات اإلرهابية ،مع احملافىة علدي السديطرة علدي بعدض
أحناء املدينة واستخدام املدنيا فييا دروع ا بشرية.
 -39وفيم ددا يتعل ددق بتق ددد املس دداعدات اإلنس ددانية إىل م ددا يس ددمي املن دداطق احملاص ددرة ،تك ددن
احلكومة من فرض عمليات احلصار بال اجملموعات اإلرهابية املسلحة .وقدد تعاوند احلكومدة مدع
األمددم املتحدددة يف إيص ددال املسدداعدات إىل مجيددع املن دداطق .ووفق د ا للبيانددات املتاح ددة ،فقددد ق دددم
اإل اثددة شدديريا ،يف إط ددار ب درامم الس ددتشابة والتعدداون مددع الوك ددالت اإلنسددانية ،إىل ح دوا 4.5
مةيا مستفيد يف مجيع أحناء البلد من دون اسدتينناء .ومند بدايدة عدام  ،2016يسدرت احلكومدة
تنفي خطط استشابة شيرية إضافية دا إىل تقد املساعدة إىل املناطق املىطربة ،بتعاون مدع
الوكالت اإلنسانية التابعة ل مم املتحدة واللشنة الدولية للصليب األدر .ووفق ا ألحدث بيانات
اللشنددة العليددا ل ،اثددة ،فقددد قدددم املسدداعدات اإلنسددانية والرعايددة الصددحية إىل 1 553 402
مستفيدا يف  79مقاطعة خةل الفةة من كانون اليناف/يناير إىل آب/أ سط .2016
 -40وفيمددا يتعلددق حبلددب ،امتينل د احلكومددة للتزاما ددا وجددب التفدداق بددا الحتدداد الروسددي
والوليددات املتح دددة بش د ن وق ددف األعمددال العدائي ددة ،يف حددا واص ددل اجملموعددات ال دديت ت دددعميا
الوليددات املتحدددة ميامجددة مواقددع اودديش واملندداطق السددكنية .وأنش د سددتة ا درات آمنددة ل ،اثددة
اإلنسانية وأنشئ اران إلخةء املقاتلا .بيد أن اوماعات املسلحة اسدتيدف املمدرات وهدددت
من حياولون الفرار.
 -41وص دددق الدول ددة عل ددي الربوتوك ددول الختي ددارج لتفاقي ددة حق ددوق الطف ددال املتعل ددق باش دةا
األطفدال يف املناتعدات املسدلحة .وعددل القدانون رقدم  11لعدام  2013القدانون اوندائي مدن أجدال
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جتددر جتنيددد األطفددال .وأنش د ونددة وطنيددة لتوثيددق انتياكددات حقددوق الطفددال ،وملكافحددة جتنيددد
اوماعات املسلحة ل طفال ،وملعاملة ه لء األطفال باعتبارهم ضحايا.
 -42وق ددال إن احلكوم ددة عل ددي اس ددتعداد للتع دداون م ددع آلي ددات ل د حق ددوق اإلنس ددان امليتم ددة
بت ما توافق يف ااراء ولكن لي مع اليت تعتمدد شدا يسداعد علدي السدتقطاب .وأثبتد نتدائم
التص ددوي داخ ددال اجملل د عل ددي الق درارات املتعلق ددة ب عم ددال ون ددة التحقي ددق حش ددم الش ددقاق بشد د ن
وليتيا.
 -43وردا علددي لكسددمرب  ،شدددد الوفددد علددي أندده ل وجددود ملددا يسددمي بالرباميددال املتفشددرة يف
سددشةت اودديش السددورج وأن اودديش يسددتخدم األسددلحة التقليديددة ،مسددتيدف ا حصددرا اإلرهددابيا
ال ين ييددون املدنيا.
 -44ودع د احلكومددة األمددم املتحدددة إىل إج دراء حتقيددق يف احلادثددة األوىل املتصددلة باألسددلحة
الكيميائية ،اليت وقع يف حلب عام  ،2013وأشارت إىل أن احلكومات الديت تعدرب عدن القلدق
حاليا هي اليت أخرت التحقيق يف ذل الوق  .واوميورية العربية السورية دولدة طدرا يف اتفاقيدة
حىر استحداث وإنتاج و زين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدم تل األسلحة وهي ملتزمة
بالوفاء بالتزاما ا وجب التفاقية .وعةوة علي ذل  ،أمددت منىمدة حىدر األسدلحة الكيميائيدة
علومات عن زين واستخدام ه األسلحة من جانب اوماعات اإلرهابيدة يف عددة أجدزاء مدن
البلد .وأدان احلكومة استخدام اإلرهابيا ل سلحة الكيميائية علي األراضي السورية.
 -45وطم ن الوفد ناميبيا وسلوفينيا ب ن احلكومة بصدد النىر يف مجيع جوانب قىايا التمييز
ضد املرأة ،وهي مصممة علي معاوتيا.
 -46وكددررت نيكددارا وا ت كيددد تىددامنيا مددع شددعب وحكومددة اوميوريددة العربيددة السددورية أل ددا
تواجه ،من عدة سنوات ،نزاعا داخليا تفاقم بسبب العدوان اخلارجي.
 -47وأشدارت نيش يددا إىل أندده علدي الددر م مددن التحدديات الدديت يواجييددا البلدد ،بسددبب عوامددال
داخليددة وخارجيددة علددي الس دواء ،فددإن احلكومددة قددد أكدددت مددن جديددد عزميددا علددي التقيددد ييندداق
األمم املتحدة والقانون الدو .
 -48وذك ددرت فرنس ددا أن قص ددف اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية وحلفائي ددا للم دددنيا واس ددتيدافيم
للشيدات الفاعلددة اإلنسددانية واملستشدفيات واسددتخداميم للشدوع كسدةو ميكددن أن تشددكال جدرائم
حرب.
 -49وششع باكستان اوميورية العربية السورية علدي مواصدلة تنفيد التوصديات املنبينقدة عدن
السددتعراض الدددورج الشددامال .وأعربد عددن قلقيددا بشد ن العنددف وانتياكددات حقددوق اإلنسددان الدديت
ترتكبيا مجيع أطراا النزاع.
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 -50وأعرب د الربتغددال عددن قلقيددا إتاء انتياكددات حقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو اإلنسدداف
وإتاء احل ددالت املتحق ددق مني ددا لتشني ددد األطف ددال واس ددتخداميم يف األعم ددال العدائي ددة ،واختط دداا
األطفال.
 -51وأعرب د مجيوريددة كوريددا عددن أسددفيا لةنتياكددات املشددينة حلقددوق اإلنسددان الدديت ترتكبيددا
حكومددة اوميوريددة العربيددة السددورية وك د ا مددا يرتكددب ضددد السددوريا مددن قتددال واحتشددات تعسددفي
وتع يب وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي.
 -52وقددال الحتدداد الروسددي إن اوميوريددة العربيددة السددورية مددا فت د تعدداش املشدداكال اإلنسددانية
وتوفر اخلدمات .ويف مال ه الىروا ،ينبغي أن تواصال احلكومة يف دمشق المتيندال للتزاما دا
وجب القانون الدو اإلنساف والقانون الدو حلقوق اإلنسان.
 -53وذ نكرت رواندا حكومة اوميوريدة العربيدة السدورية سد وليتيا عدن دايدة سدكا ا وأداند
النتياكات الواسعة النطاق واملنيشية للقانون الدو حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساف.
 -54وشددشع سد اليون حكومددة اوميوريددة العربيددة السددورية علددي بد ل مزيددد مددن اويددود مددن
أجال وقف الجتدار بالبشدر وإ داء العندف اونسدي والسدةقاق .وجيدب علدي مجيدع األطدراا وقدف
الىربات اووية لتمكا املساعدات اإلنسانية من الوصول إىل من هم يف حاجة إلييا .وشددت
علي وجوب احةام القواعد الدولية اإلنسانية.
 -55وأعربد سددنغافورة عدن القلددق إتاء األتمدة اإلنسددانية ،وحيند احلكومددة علدي بد ل قصددار
جيدددها للتخفيددف مددن أثددر الندزاع ودعددم حقددوق اإلنسددان للسددوريا ،ول سدديما النسدداء واألطفددال
واملسنون.
 -56وأعرب د د س ددلوفينيا ع ددن ب ددالغ القل ددق إتاء اس ددتمرار ورود تق ددارير ع ددن انتياك ددات حق ددوق
اإلنسان املرتكبة يف حق الف ات األكينر ضعف ا وإتاء دوامة العنف وفقدان األرواو البشرية.
 -57ورحب د د إس ددبانيا بوف ددد اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية وأعرب د د ع ددن تق ددديرها إلش د دراكه يف
الستعراض الدورج الشامال.
 -58واعترب السودان أن التداب القسرية النفرادية تفاقم احلالة السي ة وتعوق التمتدع بداحلقوق
األساسية .وحين مجيع األطراا علي إ اء العنف وإجياد حال سلمي ل تمة اإلنسانية.
 -59ولحىد السددويد أن احلالددة اإلنسددانية يف اوميوريددة العربيددة السددورية تواصددال التدددهور يف
املناطق احملاصرة وأن إيصال املساعدات اإلنسانية ل يزال يعوقه كين ا عدد من العوامال.
 -60وأعربد د الن ددرويم ع ددن قلقي ددا إتاء التق ددارير الد دواردة ع ددن انتياك ددات الس ددلطات املنيشي ددة
للقددانون الدددو اإلنسدداف والقددانون الدددو حلقددوق اإلنسددان .وأشددارت إىل التقددارير الدديت تفيددد ب د ن
احلكومة قد نف ت هشمات وعمليات قصف ضد املدنيا.
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 -61وأعرب تايلند عن قلقيا إتاء احلالة املتدهورة حلقوق اإلنسان وانتياكيدا بسدبب تكينيدف
اهلشمات ،ول سيما ضد املدنيا واملرافق الطبية .ودع تايلند مجيع األطدراا إىل بد ل قصدار
جيودها لوضع حد للدمار والعنف وحتقيق السةم.
 -62وششب الوفد السورج ادعداءات جدرائم احلدرب الديت قددمتيا فرنسدا ودعدا الوفدد الفرنسدي
إىل أن ينقددال توصددياته إىل سددلطات بلددد  ،سدديما وأن الطددائرات احلربيددة الفرنسددية ،العاملددة بوصددفيا
ج ددزءا م ددن التح ددالف د د الش ددرعي الد د ج تق ددود الولي ددات املتح دددة ،ق ددد قتلد د  120م دددني ا يف
اوميورية العربية السورية يف أيار/مايو .2016
 -63وعلي الر م من الىروا والتحديات الستيننائية ،فقد نفد ت اوميوريدة العربيدة السدورية
بالكامال معىم التوصيات املقبولة خةل اوولة األوىل من الستعراض الدورج الشامال.
 -64وتعكف احلكومدة علدي إعدداد اسدةاتيشية وطنيدة للمدرأة وبرندامم للتصددج للعندف القدائم
علي نوع اون  .وجيرج ت ما احلصول علي التعليم ألكينر من  4مةيا طفال كال سنة.
 -65وقددد قبل د الدولددة قدرارات ل د األمددن الدديت ذكر ددا السددويد لكنيددا شددددت أيى د ا علددي
أعي د ددة م د ددا يل د ددي م د ددن ق د درارات اجملل د د املتعلق د ددة باإلره د ددابا 2014(2170ج و2014(2178ج
و2015(2253ج.
 -66وق ددال الوف ددد إن دده ل وج ددود ملراك ددز احتش ددات سد درية يف اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية ،رافىد د ا
ادعاءات التع يب والحتشدات التعسدفي الديت قددمتيا بعدض الوفدود .وتعاوند احلكومدة طوعدا مدع
اللشنة الدولية للصليب األدر ،ومسح هلا بزيارة السشون.
 -67وأداند د مجيوري ددة مق دددونيا اليو وس ددةفية س ددابقا اس ددتخدام الس ددلطات الس ددورية الربامي ددال
املتفشد ددرة وال د د خائر العنقوديد ددة واألسد ددلحة الد دديت تسد ددبب فىاع د دات يف صد ددفوا املد دددنيا ،وحين د د
احلكومة علي رفع احلصار عن املناطق احملاصرة األكينر تىررا من النزاع.
 -68ورفىد د تركي ددا رفىد دا قاطعد دا الدع دداءات ال دديت ل أس دداس هل ددا الد دواردة يف التقري ددر ال ددوطا
وأشددارت إىل أن معاندداة الشددعب السددورج قددد بلغد مسددتويات ل ميكددن تصددورها .وتنبغددي حماسددبة
السلطات السورية علي جرائميا ضد اإلنسانية.
 -69وذكددرت أوكرانيددا أن احلكومددة تتخ د تددداب مناسددبة حلمايددة حقددوق اإلنسددان وضددمان
تطبيقي ددا يف املمارس ددة العملي ددة ،وحيند د الس ددلطات الس ددورية ومجي ددع أطد دراا الند دزاع عل ددي الس ددماو
بإيصال املساعدات اإلنسانية بصورة فورية ومستمرة إىل مجيع أحناء اوميورية العربية السورية.
 -70وأداند د اململك ددة املتح دددة النتي ددا املس ددتمر وامل ددروع حلق ددوق اإلنس ددان ،وقت ددال امل دددنيا،
والعتق ددالت التعس ددفية مل ددات االا م ددن الن دداس .وأش ددارت إىل أن اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية
خىع بوجه حق إىل أكينر آليات ل حقوق اإلنسان صرامة.
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 -71وذكرت الوليات املتحدة أن احلكومدة واصدل  ،مند حدرا عدام  ،2011النغمداس يف
النتياكات والفىائع والتشداوتات الصدارخة ،وكليدا قدد وثقتيدا وندة التحقيدق .وكدررت دعو دا إىل
وقف فورج وميع النتياكات والتشاوتات ،وإىل مساءلة اوناة.
 -72وشددكرت أور دواج اوميوريددة العربيددة السددورية علددي عرضدديا للتقريددر الددوطا وأعرب د عددن
أسفيا إتاء حالة العندف الشدديد يف مجيدع أحنداء البلدد ،وهدو مدا خلدف آثدارا خطد ة علدي السدكان
املدنيا.
 -73وأش ددارت مجيوري ددة فند ددزوية البوليفاري ددة إىل أن احلكومد ددة ك ددررت ت كيد ددد التزامي ددا حبقد ددوق
اإلنسان من خةل مشاركتيا يف الستعراض الددورج الشدامال ،وكدررت ت كيدد دعميدا للشميوريدة
العربية السورية من أجال احلفا علي الوحدة الوطنية ومكافحة اإلرهاب.
 -74وأشددارت اوزائددر إىل احلالددة الصددعبة يف البلددد ،ال د ج ددوض حرب د ا ضددد اإلرهدداب للسددنة
اخلامسة ،وإىل جيود احلكومة من أجال التقليال من ت ث األتمة علي املدنيا.
 -75وهن ت أنغول احلكومة علي مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسدان ،لكنيدا أشدارت
بقلق إىل تدهور احلالة اإلنسانية .وحين أنغدول مجيدع أطدراا الندزاع علدي اسدتنفاد مجيدع اخليدارات
الدبلوماسية إل اء األعمال العدائية.
 -76وأشددارت األرجنتددا ب سددف إىل أن املستشددفيات ،والوحدددات الطبيددة والعدداملا يف اجملددال
الط د  ،والقواف ددال اإلنس ددانية ،واهلي ددات الدولي ددة ،وامل دددارس ق ددد اس ددتيدفتيا الق دوات العس ددكرية ،يف
انتيا للقواعد الدولية.
 -77وأدان د أس دةاليا انتياكددات وجتدداوتات القددانون الدددو حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو
اإلنسدداف املرتكبددة يف اوميوريددة العربيددة السددورية .فلددم فددق احلكومددة يف دايددة حقددوق اإلنسددان
لشعبيا فحسب وإمنا ارتكب بعض أسوأ فىائع النزاع.
 -78وأش ددارت النمس ددا إىل أن ل د حق ددوق اإلنس ددان ق ددد تن دداول انتياك ددات الق ددانون ال دددو
اإلنسدداف ومسدداءلة احلكومددة علددي األه دوال الدديت قاسدداها الشددعب السددورج طيلددة النددزاع يف دوراتدده
العادية والستيننائية.
 -79وأعرب بديةروس عدن قلقيدا إتاء التدداب القسدرية النفراديدة واعتدربت أ دا تكتسدي أعيدة
قصددو إلعددادة إرسدداء السددةم ومددن أجددال كفالددة اح دةام حقددوق اإلنسددان .وأعرب د بدديةروس عددن
القلق بوجه خاص إتاء انتياكات احلق يف احلياة.
 -80وششب بلشيكا النتياكات اوسيمة املنيشية والواسعة النطاق للقانون الدو حلقدوق
اإلنسان وللقانون الدو اإلنساف ،وخباصة حالت الختفاء القسدرج والعتقدال التعسدفي ،وأثدر
النزاع علي األطفال.
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 -81وأحاط بوتسوانا علم ا بداويود الديت تبد هلا اوميوريدة العربيدة السدورية مدن أجدال معاودة
قىايا حقدوق اإلنسدان علدي الدر م مدن األتمدة السياسدية الديت طدال أمددها .وأعربد بوتسدوانا عدن
اعتقادها أن وقف األعمال العدائية وحد ال ج ميكن أن يقود البلد حنو السةم والستقرار.
 -82وأقرت الرباتيال باويود الديت تبد هلا احلكومدة حلمايدة األقليدات الدينيدة يف سديناريو يتددهور
بصورة متزايدة.
 -83ورحب د بوروندددج بدداويود الدديت تب د هلا احلكومددة لتحسددا حالددة حقددوق اإلنسددان علددي
ال ددر م م ددن احلال ددة الص ددعبة الس ددائدة يف البل ددد بس ددبب اإلره دداب .وأعربد د بورون دددج ع ددن تق ددديرها
للشيود اليت تب هلا احلكومة إلعادة إرساء السةم واألمن يف مجيع أحناء البلد.
 -84واعتربت كندا أن اهلشمات العشوائية اليت تنفد ها احلكومدة والدداعمون هلدا علدي املددنيا
والبى التحتية املدنية ،ا يف ذلد السدتيداا املتعمدد للمرافدق الطبيدة والعداملا يف اجملدال الطد ،
ترقي إىل انتياكات جسيمة للقانون الدو اإلنساف والقانون الدو حلقوق اإلنسان.
 -85وأعرب د شدديلي عددن القلددق إتاء عدددم إح درات تقدددم ملمددوس حنددو السددةم ،وأدان د مجيددع
انتياكددات القددانون الدددو حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو اإلنسدداف مددن جانددب مجيددع أط دراا
النزاع وأعرب عن تىامنيا مع مجيع الىحايا.
 -86وذك ددرت الص ددا أن س دديادة اوميوري ددة العربي ددة الس ددورية واس ددتقةهلا ووح ددد ا وس ددةمتيا
اإلقليميددة جيددب أن حتددةم احةام دا كددامةا وأندده ينبغددي للمشتمددع الدددو أن يسددعي إىل إجيدداد حددال
مقبول للنزاع يف إطار عملية يقودها السوريون.
 -87وأداند كوسددتاريكا القمددع العنيددف لةحتشاجددات املدنيددة والنتياكددات الواسددعة النطدداق
حلقوق اإلنسان والقانون الدو اإلنساف اليت ترتكبيا مجيع األطراا.
 -88ودع د د كرواتي د ددا مجي د ددع األط د دراا إىل الس د ددماو بوص د ددول املعون د ددة اإلنس د ددانية إىل حل د ددب.
وشددشع اوميوريددة العربيددة السددورية بصددفة خاصددة علددي التعدداون التددام مددع اجملتمددع الدددو يف هد ا
الصدد.
 -89وكررت كوبا اإلعراب عن ثقتيدا بد ن الشدعب السدورج سديكون قدادرا علدي حدال خةفاتده
بنفسه ،ودع إىل وضع حد للتدخال األجن يف الش ون الداخلية.
 -90وأعرب تشيكيا عن تقديرها للردود اليت قدميا الوفد علي بعض األس لة اليت كاند قدد
أحالتيا قبال انعقاد الجتماع وأعرب عن بالغ قلقيا إتاء معاناة املدنيا.
 -91وأثن مجيورية كوريدا الشدعبية الدميقراطيدة علدي احلكومدة علدي جيودهدا الراميدة إىل دايدة
حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب ،وقن هلا النشاو يف كفاحيا من أجدال الددفاع عدن
سياد ا وسةمتيا اإلقليمية.
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 -92وأدان د الدددامنر بشدددة النتياكددات اوسدديمة حلقددوق اإلنسددان الدديت ترتكبيددا اوميوريددة
العربي ددة الس ددورية وش ددشب اهلشم ددات عل ددي البني ددة التحتي ددة املدني ددة األساس ددية .وذك ددرت احلكوم ددة
بواجبيا املتمينال يف تنفي قرارج ل األمن 2014(2139ج و2015(2254ج.
 -93وأقرت إكوادور باويود املب ولة ملتابعة توصيات الستعراض األول ،ول سيما يف خىم
تصدداعد العنددف علددي أيدددج اوماعددات اإلرهابيددة واوماعددات املسددلحة د النىاميددة الدديت تدددعميا
دول أخر يف انتيا للسيادة الوطنية.
 -94وأعرب د مص ددر ع ددن القل ددق إتاء تط ددورات حق ددوق اإلنس ددان النامج ددة ع ددن احل ددرب ،ودع د
ل د حقددوق اإلنسددان إىل أن يعدداش ،يف حدددود وليتدده ،األسددباب او ريددة للن دزاع ،ددا يف ذل د
الدعم املقدم إىل اوماعات اإلرهابية وانتشارها .وأعربد عدن دعميدا للشيدود الدوليدة الراميدة إىل
حتقيق السةم.
 -95وأعرب السلفادور عن قلقيا إتاء حالة حقوق اإلنسان للف ات الىعيفة اليت تعداف مدن
آثار النزاع املسلو .ودع السلفادور مجيع األطراا إىل البحث عن حلول دائمة.
 -96وأشددارت إسددتونيا إىل أن اوميوريددة العربيددة السددورية قتينددال للتزاما ددا وجددب القددانون
الدددو وأن ده جتددب مسدداءلة املس د ولا عددن ج درائم احلددرب واو درائم ضددد اإلنسددانية .ودع د مجيددع
األطراا إىل وقف األعمال العدائية وضمان وصول املعونة اإلنسانية علي وجه الستعشال.
 -97وأعرب د فنلندددا عددن أسددفيا للتدددهور الكب د يف حالددة حقددوق اإلنسددان بسددبب مددا تبديدده
احلكومددة مددن اتدراء لةلتزامددات الدوليددة واحملليددة .وأكدددت فنلندددا علددي أعيددة تنفي د عمليددة انتقددال
سياسي شامال للشميع.
 -98وأعربد د سويس د درا ع ددن القل ددق إتاء م ددد عم ددق األتم ددة اإلنس ددانية يف اوميوري د دة العربي ددة
السورية ،والستخدام املنيشي للتع يب ،وعدم استقةل القىداء ،وأهابد باحلكومدة ا داذ مجيدع
التداب املتاحة حلماية املدنيا.
 -99وأعربد د جورجي ددا ع ددن تى ددامنيا م ددع الش ددعب الس ددورج وع ددن قلقي ددا إتاء احلال ددة البالغ ددة
اخلطورة حلقوق اإلنسان وللوضع اإلنساف.
 -100وذكددرت أملانيددا أ ددا تشددعر بدداحلرج مددن عقددد دورة رعاديددةر لةسددتعراض الدددورج الشددامال
للحالة يف اوميورية العربية السورية بدالنىر إىل أن أخطدر انتياكدات حقدوق اإلنسدان جتدرج حاليد ا
يف ذل البلد.
 -101وشددشع
حال النزاع.

انددا احلكومددة علددي مواصددلة احل دوار ال د ج تدعمدده األمددم املتحدددة والرامددي إىل

 -102ودع واتيمدال إىل الوقدف الفدورج وميدع انتياكدات حقدوق اإلنسدان والقدانون الددو
اإلنساف وإىل إتاحة الوصول املقيد للمعونة اإلنسانية.

14

GE.16-22945

A/HRC/34/5

 -103ورحب الكرسي الرسو بالوفد وبعرضه التقرير الوطا اليناف.
 -104وأعربد هنغاريددا عددن قلددق بددالغ إتاء اهلشمددات علددي املددنيا مددن مجيددع األطدراا ،ولكددن
أساس ا من جانب القوات احلكومية .وشددت علي احلاجة إىل حال سياسي تفاوضي ووقدف تدام
ل عمال العدائية.
 -105ودع د آيس ددلندا إىل وض ددع ح ددد ف ددورا لعملي ددات القص ددف او ددوج العش دوائية ،واس ددتخدام
األسددلحة الينقيلددة والكيميائيددة ،وتدددم اهلياكددال األساسددية املدنيددة .وشددددت علددي أن اإلفددةت مددن
العقدداب علددي نطدداق واسددع ورفددض التعدداون مددع مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية حلقددوق اإلنسددان،
ول سيما ونة التحقيق ،ليسا مقبولا.
 -106وأعرب د د إندونيسد دديا عد ددن تقد ددديرها للمشد دداركة النشد دديطة للشميوريد ددة العربيد ددة السد ددورية يف
السددتعراض الدددورج الشددامال وأعرب د عددن أمليددا يف أن تبقددي احلكومددة علددي التزاميددا بالعمددال مددع
آليددات حقددوق اإلنسددان األخددر  .ودع د مجيددع األط دراا إىل وضددع حددد فددورا وميددع انتياكددات
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساف.
 -107وذكددر الوفددد السددورج أن اإلنكددار ل يعفددي تركيددا مددن مسد وليتيا عددن فددتو حدددودها أمددام
م يدددج اإلرهدداب يف اوميوريددة العربيددة السددورية واسددتغةل معاندداة السددوريا والجتددار هبددا لتحقيددق
مكاسب سياسية ومالية.
 -108وشدددد الوفددد ،يف معددرض تعليقدده علددي مةحىددات اململكددة املتحدددة ،علددي أن مشددروعية
احلكومددات ت د مددن شددعوهبا ،ولددي مددن حكومددات أخددر تبحددث عددن إحيدداء أ دداد اسددتعمارية
منقرضة .ورفض الوفد التوصيات اليت قددمتيا اململكدة املتحددة والوليدات املتحددة ،قدائةا إن علدي
املندوبا توجيييدا إىل حكدوميت بلددييم .وينبغدي للمملكدة املتحددة والوليدات املتحددة أن حتشمدا
عن دعم اإلرهاب والعتداء علي السيادة السورية ووقف دة ما الكاذبة.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -109س ت ت تتتدرر الجمهوري ت ت تتة العربي ت ت تتة الس ت ت تتورية التوص ت ت تتيات المقدم ت ت تتة أثن ت ت تتاء جلس ت ت تتة
التحاور/المدرجة أدنتا ،وستتقدر ردود تا عليهتا قتي واتب مناستب ال يتجتاو موعتد التدورة
الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان.
النظت تتر قت تتي الت ت تتديق عل ت ت جميت تتل االتفاايت تتات ا ساست تتية لحقت تتوق
1-109
اإلنسان (الجزائر)؛

__________

**
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الت تتديق علت الوروتواتتوي اال تيتتاري الثتتاني للعهتتد التتدولي ال تتا
2-109
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية الهتتادغ ءلت ءلاتتاء عقوبتتة اإلعتتدار (الجوتتل ا ستتود)
(أوروغواي) (رواندا)؛
الت تتديق علت ت الوروتوا تتوالت اال تياريت تة الملحقت تة بالعه تتد ال تتدولي
3-109
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية وباتفااية القضاء عل جميتل أكتلاي التمييتز
ضد المرأة وباتفااية منا ضة التعذيب (غواتيماال)؛
التتد وي فرقتا قتتي الوروتواتتوالت اال تياريتتة الملحقتتة بالعهتتد التتدولي
4-109
ال تتا ب تتالحقوق االات تتادية واالجتماعي تتة والثقاقي تتة وبالعه تتد ال تتدولي ال تتا
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية وباتفاايتتة القضتتاء عل ت جميتتل أكتتلاي التمييتتز ضتتد
المرأة (السلفادور)؛
5-109
(أوروغواي)؛

الت تتديق علت ت الوروتوا تتوي اال تي تتاري التفااي تتة منا ض تتة التع تتذيب

الت تتديق عل ت ت االتفاايت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتل ا ك ت ت ا
6-109
اال تفاء القسري (أوروغواي)؛

مت تتن

الت تتديق عل ت ت االتفاايت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتل ا ك ت ت ا مت تتن
7-109
اال تفاء القسري واالنضمار ءليها وسحب تحفظاتهتا علت المتادتين  2و)4(15
من اتفااية القضاء عل جميل أكلاي التمييز ضد المرأة (سيراليون)؛
8-109

الت ديق عل معا دة تجارة ا سلحة (أوروغواي)؛

الت تتديق عل ت اتفاايتتة ال تذ ائر العنقوديتتة واتفاايتتة حظتتر استتتعماي
9-109
وت ت تزين وءنت تتا ونق تتل ا لا تتار المض تتادة لكقت تراد وت تتدمير تلت ت ا لا تتار (اللرس تتي
الرسولي)؛
 10-109الت تتديق علت ت نظ تتار روم تتا ا ساس تتي للمحلم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
(أوروغتتواي) (ارواتيتتا)؛ واالنضتتمار ءل ت نظتتار رومتتا ا ساستتي للمحلمتتة الجنائيتتة
الدولية (الجول ا سود)؛
 11-109الت تتديق علت ت نظ تتار روم تتا ا ساس تتي للمحلم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
واالنضتتمار ءلت االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتا ات وح تتانات المحلمتتة الجنائيتتة الدوليتتة
(السويد)؛
 12-109االنضتتمار ءل ت نظتتار روم تتا ا ساستتي ومواءمتتة التش تريعات الوفني تتة
بم تتا ق تتي لت ت ع تتن فري تتق ءدم تتا أحلت تار تتعل تتق بالتع تتاون الست تريل واللام تتل م تتل
المحلمة الجنائية الدولية (غواتيماال)؛
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 13-109الت تتديق علت ت نظ تتار روم تتا ا ساس تتي للمحلم تتة الجنائي تتة الدولي تتة
واالتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتل ا ك ت ا متتن اال تفتتاء القستتري والوروتواتتوي
اال تياري ا وي التفااية منا ضة التعذيب وتنفيذ ا تنفيذا قعاالا (تشيليا)؛
 14-109تعتتديل اتتانون العقوبتتات والقتتانون الجنتتائي متتن أجتتل ءلاتتاء العقوبتتات
الم ففتتة للمات تتوين التتذين يتزوجتتون بضتتحايا ى قيمتتا يستتم ب "ج ترائى الشتترغ"
(سيراليون)؛
15-109

اعتماد تشريعات وفنية تجرر العنف المنزلي (سيراليون)؛

16-109

سن اانون حقوق الطفل (ملديف)؛

 17-109تعزيتتز ءفار تتا الم سستتي للستتما لهتا بالتتدقاع عتتن ستتيادتها وحمايتتة
حقوق اإلنسان لشعوها (نيلاراغوا)؛
 18-109مواص تتلة تعزي تتز الح تتوار م تتل جمي تتل ال تتدوي علت ت أس تتار االحتت ترار
المتوتتادي والمس تتاواة قتتي الس تتيادة وتقريتتر الم تتير والحتتق ق تتي ا تيتتار نظامه تتا
السياسي واالات ادي واالجتماعي (جمهورية اوريا الشعوية الديمقرافية)؛
 19-109تنفي ت تتذ ات ت ترارات مجل ت تتس ا م ت تتن باي ت تتة تيس ت تتير االنتق ت تتاي السياس ت تتي
(السلمي) بقيادة الشعب السوري واستنادا ءل بيان جنيف (غواتيماال)؛

 20-109تنفيتتذ اتفتتاق واتتف ا عمتتاي العدائيتتة متتن أجتتل تحقيتتق واتتف اامتتل
وكتتامل إلفتتالق النتتار متتن كتتفن أن يتتوقر أستتواو تحستتين حالتتة حقتتوق اإلنستتان
(م ر)؛
 21-109مواصت تتلة حمايت تتة الست تتلان مت تتن يثت تتار التت تتدابير القس ت ترية االنفراديت تتة
المفروضة عل الولد والنظر قي ءنشاء يلية وفنية لرصد وتقييى ا ثر السلوي لهذ،
التدابير عل الولد (نيلاراغوا)؛
 22-109مواص تتلة ات تتا ت تتدابير لمواجه تتة ارث تتار الس تتلوية للت تتدابير القست ترية
االنفراديتتة غيتتر القانونيتتة المفروضتتة علت الولتتد متتن جانتتب بعت القتتو (جمهوريتتة
قنزويال الووليفارية)؛
 23-109ءنشتتاء يلي تتة وفني تتة لرصتتد وتقي تتيى ارث تتار الستتلوية للت تتدابير القست ترية
االنفراديتتة علت تمتتتل الشتتعب الستتوري بحقتتوق اإلنستتان (جمهوريتتة اوريتتا الشتتعوية
الديمقرافية)؛
 24-109مواصتتلة اللشتتف عتتن انتهااتتات حقتتوق اإلنستتان متتن جانتتب النظتتار
اإلس ترائيلي قتتي الجتتوالن الستتوري المحتتتل وا راضتتي العربيتتة ا تتر (جمهوريتتة
ءيران اإلسالمية)؛
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 25-109مواصت تتلة جهود ت تتا مت تتن أجت تتل اإلعمت تتاي اللامت تتل لحقت تتوق ا ففت تتاي
السوريين قي الجوالن السوري المحتل (جمهورية ءيران اإلسالمية)؛
 26-109مواصتتلة تعزيتتز م سستتات الدولتتة لحمايتتة كتتعوها متتل ءيتتالء ا تمتتار
ا للدقاع عن حقوق اإلنسان (جمهورية قنزويال الووليفارية)؛
 27-109النظ تتر ق تتي ءملاني تتة ءنش تتاء م سس تتة وفني تتة لحق تتوق اإلنس تتان وققت ت ا
لموادئ باريس (االتحاد الروسي)؛
 28-109النظ تتر ق تتي ءنش تتاء م سس تتة وفني تتة مس تتتقلة لحق تتوق اإلنس تتان وققت ت ا
لموادئ باريس (الجزائر)؛
 29-109تعزيتتز عمتتل جميتتل متتا يوجتتد متتن م سستتات وفنيتتة لحقتتوق اإلنستتان
قي الجمهورية العربية السورية (ءندونيسيا)؛
 30-109اعتمتاد طتتة وفنيتتة لتعزيتز وحمايتتة حقتتوق جميتل النستتاء والفتيتتات
وال سيما حقوق ضحايا النزاع وضمان تواقر الموارد لتنفيذ ا (كيلي)؛
 31-109التعتتاون متتل الموعتتوأل ال تتا لكمتتين العتتار ءل ت ستتورية متتن أجتتل
ءرساء واف قوري متفاوض بشفن ومستدار إلفالق النار قي حلب (ءيطاليا)؛
 32-109العمل ب ورة مشتراة مل يليتات منظومتة ا متى المتحتدة وال ستيما
الموعوأل ال ا لكمين العار ءل سورية (ا رجنتين)؛
 33-109مواصلة التعاون مل المجتمل الدولي للت فيف من يثار ا مة علت
الموافنين السوريين (نيلاراغوا)؛
 34-109الحف ت تتا علت ت ت نمو جه ت تتا ق ت تتي التع ت تتاي الس ت تتلمي ب ت تتين م تل ت تتف
المعتقتتدات الدينيتتة والهويتتات الثقاقيتتة و تتو التتذي اتتان يعم تل بشتتلل جيتتد قتتي
الجمهورية العربية السورية ءلت غايتة ستنوات اليلتة مضتب؛ ومواصتلة ء اتاء التوعي
بف طار اإليديولوجيات اإلا ائية (نيلاراغوا)؛
 35-109مواصلة جهود ا الرامية ءل ءعادة ءرساء ا متن واالستتقرار وتحقيتق
م الحة وفنية كاملة (نيجيريا)؛
 36-109تلثيف جهود ا الساعية ءل التعاون مل المجتمل التدولي متن أجتل
الت فيف من يثار ا مة عل الموافنين السوريين (نيجيريا)؛
 37-109التعت تتاون مت تتل يئت تتة التحقيت تتق الدا ليت تتة لت تتد ا مت تتى المتحت تتدة قت تتي
تحقيقاتها بشفن الهجمات علت ااقلتة ءغاثتة مشتتراة بتين ا متى المتحتدة والهتالي
ا حمر العربي السوري (جمهورية اوريا)؛
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 38-109تقديى المساعدات اإلنسانية بما قي ل ا غذية واللوا ر الطوية
ءل جميل المدنيين المحتاجين ءليها دون تمييز (م ر)؛
 39-109ضتتمان ءي تتاي المس تتاعدات اإلنس تتانية بش تتلل اام تتل ودون عوائ تتق
امتث ت ت ت ت تتاالا لقت ت ت ت ت ترارات مجل ت ت ت ت تتس ا م ت ت ت ت تتن  )2014(2139و)2014(2165
و )2014(2191و )2015(2258و( )2016(2268السويد)؛
 40-109مواصت تتلة ءك ت ترال جميت تتل الهيئت تتات الدوليت تتة التت تتي لهت تتا صت تتلة بتقت تتديى
المستتاعدات اإلنستتانية مثتتل اللجنتتة الدوليتتة لل تتليب ا حمتتر والمنظمتتة الدوليتتة
للهجرة ومفوضية ا مى المتحدة لش ون الالجئين (ءندونيسيا)؛
 41-109الفتح الفوري لسول ءي اي المساعدات اإلنسانية والسما بد وي
لجنة التحقيق دون كروط (ءيطاليا)؛
 42-109توجيت ت دع تتوة دائم تتة ءلت ت جمي تتل اإلجت تراءات ال اص تتة المواض تتيعية
والتعاون اللامتل متل يليتات ا متى المتحتدة لحقتوق اإلنستان بمتا قتي لت لجنتة
التحقيق (رواندا)؛
 43-109التعتتاون اللامتتل متتل المفوضتتية الستتامية لحقتتوق اإلنستتان ومجلتتس
حقوق اإلنسان ويليات وال سيما لجنة التحقيق (التفيا)؛
44-109
(للسمورغ)؛

الس تتما للجن تتة التحقي تتق ب تتد وي أراض تتيها والتع تتاون اللام تتل معه تتا

 45-109الستتما بتد وي لجنتتة التحقيتتق والستتما لهتتا بالقيتتار بعملهتتا بحريتتة
(الملسي )؛ والتعاون مل لجنة التحقيتق والستما لهتا بتد وي الجمهوريتة العربيتة
السورية (سيراليون)؛
46-109

السما للجنة التحقيق بد وي الولد (الورتااي)؛

 47-109تنفيتتذ جميتتل توصتتيات لجنتتة التحقيتتق وقتتي الواتتب نفس ت التعتتاون
التار مل اللجنة والسما لها بد وي الجمهورية العربية السورية (نيو يلندا)؛
 48-109تيستير ءي تاي المستتاعدات اإلنستتانية ءلت المتتدنيين ورقتتل الح تتار
ع تتن جمي تتل المن تتافق المحاص تترة وم تتنح لجن تتة التحقي تتق حري تتة الوص تتوي اللام تتل
وبال عائق (سلوقينيا)؛
 49-109وض تتل ح تتد لنق تتالت م تتن العق تتاو ع تتن فري تتق ءجت تراء تحقي تتق داي تتق
ومستتتقل قتتي جميتتل االدعتتاءات المتعلقتتة بانتهااتتات حقتتوق اإلنستتان علت النحتتو
الموص ت ب ت ستتابقا بمتتا قتتي ل ت متتن تتالي الستتما للجنتتة التحقيتتق بالتتد وي
(ءسوانيا)؛
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 50-109التعت تتاون مت تتل مجلت تتس حقت تتوق اإلنست تتان والست تتما للجنت تتة التحقيت تتق
بد وي ءاليمها ب ورة ااملة (جمهورية مقدونيا اليوغوسالقية سابقا)؛
51-109

التعاون مل لجنة التحقيق تعاون ا اامالا (أوروغواي)؛

53-109

تنظيى يارات مواعية للجنة التحقيق وءجراء حوار معها (الورا يل)؛

 52-109السما للجنة التحقيق ومرااوي المجتمل المدني بالوصتوي اللامتل
والتعاون معهما بشلل تار (أستراليا)؛
 54-109اعتماد سياسة تعاون مل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وغير تا
من يليات ا مى المتحدة لحقوق اإلنسان بما قي ل لجنة التحقيق والسما
لهذ ،ارليات بزيارة الولد (كيلي)؛
55-109
(اوستاريلا)؛

تتتوقير وضتتمان ءملانيتتة د توي لجنتتة التحقيتتق دون عوائتتق ءلت الولتتد

 56-109بتتدء التعتتاون اللامتتل متتل لجنتتة التحقيتتق بمتتا قتتي ل ت عتتن فريتتق
افالة د ولها الولد للي تتملن من االضطالع بواليتها (ارواتيا)؛
 57-109ضمان د توي لجنتة التحقيتق واإلجتراءات ال اصتة لمجلتس حقتوق
اإلنس تتان الف تتوري ودون عوائ تتق ءلت ت الول تتد وم تتد ما بل تتل م تتا يل تتزر م تتن مس تتاعدة
(تشيليا)؛
 58-109التعتتاون التتتار متتل ستتلطات ا متتى المتحتتدة الم ت تتة وال ستتيما متتن
الي ضمان ءملانية د وي لجنة التحقيق ءل ا راضي السورية (سويسرا)؛
 59-109توقير ءملانيتة وصتوي الجهتات الفاعلتة المستتقلة قتي مجتاي حقتوق
اإلنستتان بشتتلل يمتتن ومستتتمر ومتتن دون تتتف ير وعوائتتق والتعتتاون اللامتتل معهتتا
ومنهتتا المفوضتتية الستتامية لحقتتوق اإلنستتان ولجنتتة التحقيتتق والمللفتتون بواليتتات
قي ءفار اإلجراءات ال اصة (جورجيا)؛
 60-109منح لجنتة التحقيتق ءملانيتة الوصتوي اللامتل متن أجتل تملينهتا متن
ءجتراء التحقيقتتات دا تل الولتتد وبالتتالي تملينهتتا متن الوقتتاء بواليتهتا المتمثلتتة قتتي
التحقيتتق قتتي جميتتل االنتهااتتات المزعومتتة للقتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان قتتي
الجمهورية العربية السورية منذ ي ار/مارر ( 2011ألمانيا)؛
 61-109الس تتما للجن تتة التحقي تتق بلملاني تتة الوص تتوي اللام تتل وغي تتر المقي تتد
وتنفيذ جميل ارارات مجلتس حقتوق اإلنستان المتعلقتة بحالتة حقتوق اإلنستان قتي
الجمهورية العربية السورية (غواتيماال)؛
62-109
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 63-109التع تتاون اللام تتل م تتل ا م تتى المتح تتدة والمجتم تتل ال تتدولي م تتن أج تتل
استئناغ العملية السياسية قي أارو واب مملن (اليابان)؛
 64-109مواصلة دعى الجهود الدولية الرامية ءلت ءيجتاد حتل ستلمي لك متة
عن فريق حوار سوري  -سوري بقيادة الجمهورية العربية السورية قي ظل رو من
الستتالر والم تتالحة ودون تتتد ل أجنوتتي استتتنادا ءل ت موتتادئ االحت ترار المتوتتادي
والمساواة قي السيادة وتقرير الم ير وحق الشعوو قي ا تيار أنظمتها السياستية
واالات ادية واالجتماعية ال اصة بها (نيلاراغوا)؛
 65-109مضتتاعفة جهود تتا متتن أجتتل التوصتتل ءلت تستتوية سياستتية لك متتة قتتي
الجمهورية العربية السورية من الي حوار كامل مل جميل ا فراغ (السودان)؛
 66-109مواص تتلة جهود تتا الرامي تتة ءلت ت تعزي تتز الم تتالحة الوفني تتة والح تتوار
الوفني (السودان)؛
 67-109مواصتلة التعتاون التتدولي ودعتى الجهتود الدوليتتة الراميتة ءلت التوصتتل
ءل تسوية سلمية وكاملة لك مة قي الجمهورية العربية السورية (السودان)؛
 68-109مواصتتلة المشتتاراة قتتي الفتتر المتاحتتة للوح ت عتتن نهايتتة لك متتة
وتحقيتتق الستتالر واالستتتقرار قتتي الولتتد قتتي ءفتتار موتتادئ احت ترار استتتقالي وستتيادة
الجمهورية العربية السورية والشرعية الدولية (جمهورية قنزويال الووليفارية)؛
 69-109مواص تتلة دع تتى الح تتوار والجه تتود الدولي تتة الس تتاعية ءلت ت ءيج تتاد ح تتل
سياسي و تو متا يعتد مست ولية ح ترية للشتعب الستوري قتي ءفتار حقت قتي تقريتر
م ير ،من دون أي تد ل أجنوي (جمهورية قنزويال الووليفارية)؛
 70-109مواصت تتلة الوح ت ت عت تتن حت تتل سياست تتي لك مت تتة عل ت ت أست تتار الحت تتوار
والم تتالحة بتتين ا ف تراغ الستتورية متتن دون تتتد ل أجنوتتي قتتي الش ت ون الدا ليتتة
للجمهورية العربية السورية (الجزائر)؛
 71-109استتتئناغ الجهتتود الراميتتة ءل ت ءيجتتاد حتتل سياستتي تفاوضتتي لمفستتاة
الشعب السوري (ا رجنتين)؛
 72-109مواصتتلة الجهتتود الراميتتة ءلت التتدقل اتتدما بعمليتتة التستتوية السياستتية
للمسفلة السورية (ال ين)؛
 73-109الحفا عل المواف القائل بفن حتل ا متة قتي الولتد حتل سياستي
وأن ينواي أن يستتند ءلت حتوار وفنتي تحتب رعايتة الشتعب الستوري ودون كتروط
مسوقة (اوبا)؛
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 74-109العمل الحثي من أجل واتف الحترو وءنهتاء النتزاع قتي الجمهوريتة
العربية السورية عن فريق توجي جميل الجهود نحو تحقيق تسوية سياستية يتوصتل
ءليها السوريون بفنفسهى ويتحلمون قيها وققا لويان جنيف (م ر)؛
 75-109تجديد جميل الجهود الرامية ءل تعزيز الحوار وءيجتاد حتل سياستي
للنزاع المستمر من أجل تحقيتق االستتقرار قتي المجتمتل متن تالي حمايتة حقتوق
اإلنسان لجميل المدنيين (اللرسي الرسولي)؛
 76-109احترار الجهود الدولية الراميتة ءلت ءيجتاد تستوية سياستية والمشتاراة
اللاملة قيها (ييسلندا)؛
 77-109تيسير وتعزيتز عمليتة الحتوار بتين جميتل الجهتات صتاحوة الم تلحة
المعنيتتة قتتي الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية متتن أجتتل التوصتتل ءل ت حتتل ستتلمي دائتتى
ووضتتل حتتد قتتورا ي كتتلل متتن أكتتلاي العنتتف ولتتتدمير المراقتتق المدنيتتة والعامتتة
(ءندونيسيا)؛
78-109

مواصلة جهود ا الرامية ءل تحقيق م الحة وفنية (اوبا)؛

 79-109التع ت ت ت تتاون م ت ت ت تتل يلي ت ت ت تتات ا م ت ت ت تتى المتح ت ت ت تتدة لحق ت ت ت تتوق اإلنس ت ت ت تتان
(جمهورية اوريا)؛
 80-109توجيت دعتتوة دائمتتة ءل ت جميتتل الممثلتتين ال اصتتين لكمتتى المتحتتدة
(جمهورية مقدونيا اليوغوسالقية سابق ا)؛ وتوجي دعوة دائمة ءلت جميتل المللَّفتين
بواليات قي ءفار اإلجراءات ال اصة (غانا)؛
 81-109بتتذي جهتتود متتن أجتتل تحستتين التعتتاون متتل يليتتات حقتتوق اإلنستتان
واإلجراءات ال اصة عن فريق توجي دعوة دائمة ءليها (السلفادور)؛
 82-109التعاون مل الفريق العامل المعني بحاالت اال تفاء القستري أو غيتر
الطوعي (بلجيلا)؛
 83-109الس تتما لليان تتات ا م تتى المتح تتدة بم تتا قيه تتا المفوض تتية الس تتامية
لحقوق اإلنسان بالوصوي بشلل مستقل ءل جميتل المنتافق لتملينهتا متن رصتد
حالة حقوق اإلنسان السائدة (غانا)؛
 84-109تعزيز نشر تدابير محددة ترمي ءل تعزيز حقوق الفئات االجتماعيتة
الض تتعيفة بم تتا ق تتي لت ت ا فف تتاي والمرا ق تتون والنس تتاء والالجئ تتون وا كت ت ا
المشردون دا لي ا واذل ا ك ا وو اإلعااة (ءاوادور)؛
 85-109التنفيتتذ الفتتوري لق ترار مجلتتس ا متتن  )2000(1325والق ترارات
ات ال لة بشتفن المترأة والستالر وا متن بمتا قتي لت متن تالي ات تا تتدابير
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اصتتة لحمايتتة النستتاء والفتيتتات متتن العنتتف القتتائى عل ت نتتوع الجتتنس ومستتاءلة
مرتلوي ذ ،ا قعاي (قنلندا)؛
 86-109مواصلة وتعزيز الجهود الموذولة قي اللفا متن أجتل المستاواة بتين
الجنسين (نيلاراغوا)؛
 87-109تعزيت تتز وتوست تتيل نطت تتاق ا حلت تتار القانونيت تتة ات ال ت تتلة مت تتن أجت تتل
النهوض بحقوق المرأة وال سيما عن فريق تعزيز استقالليتها وتعزيز مشاراتها قي
الحياة السياسية واالات ادية واالجتماعية (نيلاراغوا)؛
 88-109ات ت تتا طت تتوات إلدرا أحل ت تار بشت تتفن المست تتاواة بت تتين الجنست تتين
والتمييز ضد المرأة قي الدستور أو قي التشريعات الوفنية (السلفادور)؛
 89-109مواصت تتلة تعزيت تتز تملت تتين الم ت ترأة و يت تتادة نست تتوة تمثيلهت تتا قت تتي جميت تتل
القطاعات (جمهورية الو الديمقرافية الشعوية)؛
 90-109تعتتديل اتتانون الجنستتية لعتتار  1969التتذي يمنتتل الم ترأة متتن متتنح
الجنسية ففالها لضمان حق المرأة قي منح الجنسية ءل أففالها (ناميويا)؛
 91-109ءج تراء مراجعتتة لقتتانون ا حتتواي الش تتية والقتتوانين ا تتر ات
ال تتلة و تتو متتا متتن كتتفن ء التتة ا حلتتار التمييزيتتة تجتتا ،الم ترأة مثتتل تل ت التتتي
ال تمنحه تتا الوص تتاية علت ت أففاله تتا أو الت تتي تح تتوي دونه تتا والس تتفر بمفرد تتا م تتل
أففالها أو التي تحوي دونها ومنح جنسيتها ففالها (تشيليا)؛
 92-109ءلااء جميل ا حلار التمييزية قي اانون ا حواي الش
المساواة قي الحقوق بين الرجل والمرأة (غانا)؛

ية وافالتة

93-109

حماية حقوق الطفل (بااستان)؛

94-109

مواصلة حماية حقوق اإلنسان و اصة حقوق الطفل (أناوال)؛

 95-109االمتثاي الفوري اللتزاماتها بموجب القانون الدولي وءلااء استت دار
ا سلحة غير الشرعية (الورتااي)؛
 96-109وات تتف العمليت تتات العست تتلرية التت تتي تست تتتهدغ المت تتدنيين وم ت تراققهى
والتحقيق قيها وال سيما قي حلب (جمهورية اوريا)؛
 97-109افالتتة الواتتف الفتتوري لجميتتل انتهااتتات القتتانون التتدولي اإلنستتاني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان (رواندا)؛
 98-109واتتف جميتتل انتهااتتات القتتانون التتدولي اإلنستتاني والقتتانون التتدولي
لحقتتوق اإلنستتان بمتتا قتتي ل ت الهجمتتات العشتتوائية عل ت العتتاملين قتتي المجتتاي
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الطوتتي والمراقتتق الطويتتة والمتتدارر والونيتتة التحتيتتة المدنيتتة والستتلان المتتدنيين
(سلوقينيا)؛
 99-109حمايت تتة المت تتدنيين والونيت تتة التحتيت تتة المدنيت تتة وقق ت ت ا للقت تتانون الت تتدولي
اإلنساني والقانون الدولي العرقي وواف ا فها الجتوي العشتوائي بمتا قتي لت
است دار الوراميل المتفجرة (السويد)؛
 100-109تلثيف التدابير الرامية ءل وضل حد للهجمات عل المستشتفيات
والع تتاملين قيه تتا والوح تتدات اإلنس تتانية وال تتحية واواق تتل المس تتاعدة اإلنس تتانية
وتقديى الجناة ءل العدالة (ا رجنتين)؛
 101-109ات تتا جميتتل التتتدابير الال متتة لحمايتتة المتتدنيين وال ستتيما النستتاء
وا ففت تتاي واللت تتف عت تتن است تتت دار ا ست تتلحة المتفجت تترة قت تتي المنت تتافق المف ولت تتة
بالسلان (بوتسوانا)؛
 102-109الواف الفوري لجميل أعماي العنف واالعتداءات التي ترتلب ضد
المتتدنيين والستتما بلي تتاي المستتاعدات اإلنستتانية بفعاليتتة وقتتي الواتتب المناستتب
ودون عوائت تتق وال ست تتيما قت تتي المنت تتافق التت تتي ي ت تتعب الوصت تتوي ءليهت تتا والمنت تتافق
المحاصرة (اندا)؛
 103-109حماية السلان المدنيين قي النزاع المسلح مل الترايز بوج ا
عل الحق قتي الحيتاة والاتذاء والتعلتيى وال تحة بمتا قتي لت متن تالي حمايتة
الحياد الطوي وضتمان المستاءلة عتن جميتل انتهااتات وتجتاو ات القتانون التدولي
لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني (تشيليا)؛
 104-109ات تتا تتتدابير قوريتتة متتن أجتتل االمتثتتاي اللتزاماتهتتا بموجتتب القتتانون
الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان (جورجيا)؛
 105-109التقيد بقتوانين الحترو وب اصتة متن تالي اإلنهتاء الفتوري لجميتل
الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسوة عل المدنيين ( نااريا)؛
 106-109الواتتف الفتتوري لجميتتل انتهااتتات حقتتوق اإلنستتان ولقمتتل الستتلان
المدنيين (ييسلندا)؛
 107-109وضل حد للق ف العشوائي للمنافق السلنية والستهداغ المراقق
المدنية بما قي ل المدارر والمستشفيات (ءيطاليا)؛
 108-109واتتف الهجمتتات المتعمتتدة والعشتتوائية عل ت المتتدنيين دون ءبطتتاء
واتتذل استتتهداغ المستشتتفيات والمتتدارر بمتتا قتتي ل ت متتن تتالي استتت دار
الوراميل المتفجرة وا سلحة الليميائية (للسمورغ)؛
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 109-109واف جميل التفجيرات والهجمتات الوريتة بمتا قتي لت تلت التتي
تجري بمساعدة حلفائها (ملديف)؛
 110-109الواف الفوري لجميل انتهااتات القتانون التدولي اإلنستاني بمتا قتي
لت ت جمي تتل الهجم تتات المح تتددة اله تتدغ أو العش تتوائية علت ت الم تتدنيين والوني تتة
التحتي تتة المدني تتة وعلت ت المراق تتق الطوي تتة والع تتاملين به تتا وا تتذل الوا تتف الف تتوري
لالست دار العشوائي لكسلحة (نيو يلندا)؛
 111-109وض تتل ح تتد للهجم تتات العش تتوائية علت ت الم تتدنيين وض تتمان حماي تتة
المستشتتفيات والعتتاملين قتتي المجتتاي الطوتتي والستتما بمتترور اإلغاثتتة اإلنستتانية
(ءسوانيا)؛
 112-109الواف الفوري لجميل عمليات الق ف الجوي لحلب (النرويج)؛
 113-109الواتف الفتتوري لجميتل التفجيترات والهجمتات العشتتوائية بتفي نتتوع
متتن أنتتواع التتذ يرة عل ت المتتدنيين وا صتتوي المدنيتتة االمستشتتفيات والمتتدارر
(أوروغواي)؛
 114-109االمتثت تتاي اللتزامه ت تتا الق ت تتانوني بحماي ت تتة الم ت تتوافنين واالمتن ت تتاع ع ت تتن
استتت دار ا ستتلحة غيتتر المشتتروعة واعتمتتاد التتتدابير الال متتة للتتي تتواتتف قتتورا
الهجمتتات العشتتوائية وغيتتر المتناستتوة عل ت الستتلان المتتدنيين تماكتتيا متتل تقريتتر
لجنة التحقيق (اوستاريلا)؛
 115-109التقيتد بالقتتانون التتدولي اإلنستتاني بمتتا قتتي لت االمتنتتاع عتتن تنفيتتذ
جميتتل الهجمتتات المتعمتتدة والعشتتوائية وغيتتر المتناستتوة عل ت الستتلان المتتدنيين
والونية التحتية المدنية من اويل المراقق الطوية (قنلندا)؛
 116-109الواف الفوري للق ف العشوائي للمنتافق الستلنية والمستشتفيات
وسائر ا داغ المدنية (ألمانيا)؛
 117-109ات تتا جمي تتل الت تتدابير الال م تتة لتجن تتب ا تتف الوح تتدات الطوي تتة
واحت ترار موتتدأ الحيتتاد الطوتتي ومتتنح حمايتتة اصتتة للوحتتدات الطويتتة و ل ت وقق ت ا
لما يسمح ب القانون الدولي (غانا)؛
 118-109الوق ت تتاء بالتزاماته ت تتا بم ت تتا قيه ت تتا التزاماته ت تتا بموج ت تتب اتفااي ت تتة حظ ت تتر
استتتحداأل وءنتتتا وت تزين واستتتعماي ا ستتلحة الليميائيتتة وتتتدمير تل ت ا ستتلحة
والقتتانون التتدولي اإلنستتاني وواتتف جميتتل الهجمتتات المتعمتتدة والعشتتوائية وغيتتر
المتناسوة عل المدنيين (أستراليا)؛
 119-109السما باإلجالء الطوي للمدنيين وتيسير( ،الورا يل)؛
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 120-109ات ا تدابير لضمان احترار الحقوق ا ساسية للشتعب مثتل الحتق
قي الاذاء وميتا ،الشترو المفمونتة واتذا الحتق قتي الرعايتة مثتل الرعايتة ال تحية
أثناء أواات النزاع (تايلند)؛
 121-109تعزيز حماية المستشفيات والهياال ا ساستية المدرستية قتي منتافق
النزاع (أناوال)؛
 122-109واف الهجمات ومنل مواصلة ا ف المراقق الطوية (أستراليا)؛
 123-109ات ا التدابير الال مة إلتاحة وصوي المستاعدات اإلنستانية الفتوري
وارم تتن وم تتن دون عوائ تتق ءلت ت جمي تتل ا كت ت ا المحت تتاجين والس تتما بزي تتارة
الع تتاملين ق تتي المج تتاي اإلنس تتاني لجمي تتل أم تتاان االحتج تتا وحماي تتة الع تتاملين ق تتي
المجتتاي اإلنستتاني والمتتوظفين الطوي تين العتتاملين قتتي المنتتافق المحاصتترة أو التتتي
ي عب الوصوي ءليها (الورا يل)؛
 124-109التعاون التار مل ا مى المتحدة من أجل افالتة ءي تاي المستاعدات
اإلنست تتانية الس ت تريل وارمت تتن ومت تتن دون عوائت تتق ءل ت ت مت تتن ت تتى قت تتي أمت تتس الحاجت تتة
(بوتسوانا)؛
 125-109تيستير وصتوي المستاعدات اإلنستانية متن دون عوائتق ءلت المتدنيين
قي جميل المنافق المتضررة من الحرو ا لية الحالية (رواندا)؛
 126-109ءتاحة ءي تاي المستاعدات اإلنستانية ب تورة ااملتة ومتن دون عوائتق
ءل جميل المنافق المحاصرة والتي ي عب الوصوي ءليهتا وات تا جميتل أفتراغ
النزاع ءجراءات بناءة (اليابان)؛
 127-109السما بوصوي العاملين قي مجاي المساعدة اإلنسانية ءل الفئات
الض تتعيفة م تتن الس تتلان المحت تتاجين ءليه تتا والتع تتاون اللام تتل م تتل منظم تتات ا م تتى
المتحدة اإلنسانية (ملديف)؛
 128-109توقير اإلمدادات ا ساسية والتي ال غن عنها من غذاء ولوا ر فوية
عل ستويل االستتعجاي للمنتافق المحاصترة وتيستير وصتوي المعونتة والمستاعدات
اإلنسانية من دون ايود وال سيما ءل المنافق ا اثر تضررا من النزاع (ناميويا)؛

 129-109الس تتما ق تتورا بلي ت تاي المس تتاعدات اإلنس تتانية م تتن دون اي تتود ءلت ت
جمي تتل المن تتافق وال س تتيما تلت ت الت تتي ح تتددتها ا م تتى المتح تتدة بفنه تتا محاص تترة
وي تتعب الوصتتوي ءليهتتا عل ت أستتار االحتياجتتات التتتي حتتددتها ا متتى المتحتتدة
وكرااؤ ا المنفذون (نيو يلندا)؛
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 130-109ضت ت ت ت تتمان ءي ت ت ت ت تاي المست ت ت ت تتاعدات اإلنست ت ت ت تتانية وتوست ت ت ت تتيل نطااهت ت ت ت تتا
(جمهورية اوريا)؛
 131-109ءتاحة ءي اي المستاعدات اإلنستانية ءلت الولتد ب تورة قوريتة وااملتة
ومستمرة ومن دون عوائق (النرويج)؛
 132-109ءتاح ت تتة ءملاني ت تتة ءي ت تتاي المس ت تتاعدات اإلنس ت تتانية لكم ت تتى المتح ت تتدة
والمنظمات اإلنسانية المستقلة من دون ايود (أوروغواي)؛
 133-109ات ت تتا ت ت تتدابير ملموس ت تتة لتيس ت تتير وض ت تتمان ءي ت تتاي المست ت تتاعدات
اإلنسانية وال ستيما ءلت المتدنيين المتضتررين والفئتات الضتعيفة قتي منتافق النتزاع
(تايلند)؛
 134-109تجن تتب ق تترض الح ت تار وض تتمان ءملاني تتة ح تتوي الس تتلان علت ت
الاذاء وال دمات ا ساسية والمساعدات الطوية (أوروغواي)؛
 135-109تيس تتير وص تتوي المعون تتات اإلنس تتانية والع تتاملين ق تتي مج تتاي تق تتديى
المساعدة اإلنسانية ءل ا راضي السورية وال سيما قي المنتافق النائيتة والمنتافق
ا اثر تضررا من النزاع (كيلي)؛
 136-109مضاعفة الجهود الرامية ءل ءنشتاء ممترات يمنتة ومحايتدة لعمليتات
اإلجالء اإلنساني (اوستاريلا)؛

 137-109تعزيت تتز الجهت تتود التت تتي ترات تتز عل ت ت تيست تتير وافالت تتة وصت تتوي المعونت تتة
اإلنستتانية وال ستتيما قتتي منتتافق الن تزاع المستتلح وعل ت حمايتتة الهيااتتل ا ساستتية
المدنية ومنها المستشفيات والمدارر بوستائل منهتا مواصتلة وتعزيتز التعتاون متل
اللجنة الدولية لل ليب ا حمر (ءاوادور)؛
 138-109تيست تتير ءي ت تتاي المست تتاعدات اإلنس ت تتانية ووصت تتوي وا ت تتاالت ا م ت تتى
المتحدة للمساعدة اإلنسانية السريل وغير المقيد متن أجتل تقتديى المستاعدة ءلت
جميل المدنيين المحتاجين (جورجيا)؛
 139-109القيت تتار قت تتورا بمت تتنح ا مت تتى المتحت تتدة ءملانيت تتة ءي ت تتاي المست تتاعدات
اإلنستتانية ب تتورة ااملتتة ومتتن دون كتتروط ءل ت الولتتد بفستتر ،و اصتتة ءل ت ا اتتاليى
الوااعة تحب ح ار القوات الحلومية (ألمانيا)؛
 140-109منح العاملين قي مجاي تقديى المساعدة اإلنسانية ءملانية الوصوي
دون عوائق ءل السلان المحتاجين ءل المساعدة (غانا)؛

GE.16-22945

27

A/HRC/34/5

 141-109ضتتمان ءملانيتتة ءي تتاي المستتاعدات اإلنستتانية بشتتلل اامتتل ومتتن
دون عوائتتق ءل ت جميتتل متتن تتى قتتي حاجتتة ءليهتتا قتتي ا راضتتي ال اضتتعة للستتيطرة
( نااريا)؛
 142-109الس تتما بوص تتوي مرااو تتي حق تتوق اإلنس تتان والمنظم تتات اإلنس تتانية
وا قراتة الطويتة وستيارات اإلستعاغ بحريتتة ومتن دون ايتود ءلت المنتافق المتضتتررة
(ييسلندا)؛
 143-109الس تتما لوا تتاالت ا م تتى المتحت تتدة للمس تتاعدة اإلنس تتانية بلي ت تتاي
المس تتاعدات اإلنس تتانية بش تتلل اام تتل وم تتن دون ك تتروط ءلت ت جمي تتل أنح تتاء الول تتد
(التفيا)؛
 144-109ضتتمان المتترور ارمتتن متتن دون التعتترض ل طتتر الهجمتتات لقواقتتل
المستتاعدات اإلنستتانية ممتتا يتتتيح ءملانيتتة اإلي تتاي ارمتتن والمستتتمر ومتتن دون
عوائتتق للمستتاعدات اإلنستتانية وءجتتالء المتتدنيين المحتتتاجين ءل ت مستتاعدة فويتتة
(للسمورغ)؛
 145-109ض تتمان الوص تتوي غي تتر المقي تتد وغي تتر المش تتروط للع تتاملين الطوي تتين
والمراو تتات الطوي تتة والمس تتاعدات اإلنس تتانية وال س تتيما ق تتي مدين تتة حل تتب الت تتي
تضررت ضررا بالا ا قي ا سابيل ا يرة (الملسي )؛
 146-109ض تتمان المس تتاءلة ع تتن االنتهاا تتات والتج تتاو ات المنهجي تتة وواس تتعة
النطاق لحقوق اإلنسان وانتهااات القتانون التدولي اإلنستاني التتي يجتري ارتلابهتا
علت نطتتاق واستتل قتتي جميتتل أنحتتاء الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية متتن جانتتب جميتتل
ا فراغ وبعضها اد يرا ءل جرائى ضد اإلنسانية (الورتااي)؛

 147-109مساءلة جميل المس ولين عن انتهااات وتجاو ات القانون التدولي
بمتتا قتتي ل ت القتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدولي اإلنستتاني وقق تا
للمعايير الدولية (السويد)؛
 148-109السما بلجراء تحقيقات واقية وكفاقة ومستقلة قتي جميتل التقتارير
المتعلق تتة بانتهاا تتات وتج تتاو ات حق تتوق اإلنس تتان المزعوم تتة وا تتذل انتهاات تتات
القت ت تتانون الت ت تتدولي اإلنست ت تتاني والقت ت تتانون الت ت تتدولي لحقت ت تتوق اإلنست ت تتان منت ت تتذ ي ار/
مارر  2011وتقديى الجناة ءل العدالة (اندا)؛
 149-109ملاقح تتة اإلق تتالت م تتن العق تتاو ع تتن فري تتق ض تتمان تق تتديى جمي تتل
ا كت ا المتتذنوين بمتتا يملتتن أن يشتتلل جترائى حتترو أو جترائى ضتتد اإلنستتانية
ءل العدالة (للسمورغ)؛
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 150-109الرقت ت تتل الفت ت تتوري لعملي ت ت تات الح ت ت تتار والست ت تتما بلملانيت ت تتة ءي ت ت تتاي
المس تتاعدات اإلنس تتانية بش تتلل اام تتل ومس تتتمر وم تتن دون عوائ تتق ءلت ت الم تتدنيين
المحتاجين (أستراليا)؛
 151-109ءارار واف العمل بعقوبة اإلعتدار اتتدبير م اتب اوتل ءلاائهتا وتنفيتذ
الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية اللتزاماتهتتا قتتي مجتتاي حقتتوق اإلنستتان بمتتا قتتي ل ت
المعا دات الدولية ا ساسية لحقوق اإلنسان (الورتااي)؛
 152-109وضتتل حتتد لال تفتتاء القستتري والتعتتذيب قتتي جميتتل أمتتاان الحرمتتان
من الحرية واذل لعمليات اإلعدار ار نطاق القضاء (للسمورغ)؛
 153-109تقت تتديى جوت تتر الضت تترر قت تتي العديت تتد مت تتن حت تتاالت اال تفت تتاء القست تتري
واإلعدار بلجراءات موجزة (ءسوانيا)؛
 154-109التحقيتتق متتل ا ك ت ا المتتتورفين قتتي حتتاالت اال تفتتاء القستتري
واالحتجا التعسفي وأقعتاي الفستاد أو االبتتزا المرتوطتة بهتا ومحاستوتهى وءبتالغ
نتائج ذ ،التحقيقات ءل أسر الضحايا (الورا يل)؛
 155-109الواتتف الفتتوري لممارستتة اال تفتتاء القستتري واالعتقتتاي واالحتجتتا
التعسفيين واالست دار المنهجي للتعذيب والوقاء بالتزاماتها بوصفها دولتة فرقت ا
قي اتفااية منا ضة التعذيب (اندا)؛
 156-109وض تتل ح تتد لممارس تتة التع تتذيب والمعامل تتة الالءنس تتانية والمهين تتة ق تتي
مراقق االحتجا واذا للعنف الجنسي وال سيما ضد النساء وا ففاي (ءسوانيا)؛
 157-109وضل حد قورا لجميل أقعاي التعذيب وواف اعتقاي المداقعين عتن
حقوق اإلنسان وال حاقيين والمعارضين السياسيين (النرويج)؛
 158-109حظر جميل أقعاي التعذيب التي ترتلوها ا جهزة ا منية أو القوات
المسلحة الحلومية أو الميليشيات الموالية لها ومعااوة مرتلويها (كيلي)؛
 159-109وات تتف االست تتت دار الواست تتل النطت تتاق للتعت تتذيب واال تفت تتاء القست تتري
واالحتجا التعسفي (أوروغواي)؛
 160-109حظ تتر اس تتت دار التع تتذيب واحتت ترار مو تتدأ الحي تتاد الطو تتي والحماي تتة
ال اصتتة الممنوحتتة للوحتتدات الطويتتة بموجتتب القتتانون التتدولي اإلنستتاني وحمايتتة
العاملين قي المجاي اإلنساني ودعمهى قي عملهى (اوستاريلا)؛
 161-109واتتف ممارس تات االحتجتتا غيتتر القتتانوني والتعتتذيب غيتتر المقوولتتة
والستتما بزيتتارة المترااوين المستتتقلين واإلقترا الفتتوري عتتن جميتتل ستتجناء الترأي
(أستراليا)؛
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 162-109ات تتا ت تتدابير تشت تريعية وت تتدابير ملموس تتة لمن تتل اس تتت دار التع تتذيب
وتقديى المس ولين عن ذ ،االنتهااات ءل العدالة (سويسرا)؛
 163-109ات تتا جميتتل ال طتتوات الال متتة متتن أجتتل الواتتف الفتتوري لممارستتة
تع تتذيب المحتجت تزين ق تتي مراق تتق االحتج تتا الرس تتمية وغي تتر الرس تتمية الت تتي ت تتدير ا
الحلومة والميليشيات المرتوطة بها (النمسا)؛
 164-109وضل حد لجميتل ممارستات اال تطتاغ التعستفي والتعتذيب والقتتل
قي مراقق االحتجا  .ويجب اإلقرا قورا عن جميل المحتجزين بال مورر؛ ويجتب
معاملتتة جميتتل متتن ستتوا ى وققت ا للمعتتايير الدوليتتة .ويجتتب الستتما بالرصتتد التتدولي
اللامل (ألمانيا)؛
 165-109حظتتر ومنتتل التعتتذيب بجميتتل أكتتلال وال ستتيما تعتتذيب ا ففتتاي
ووض تتل ح تتد النتهاا تتات حق تتوق اإلنس تتان المزعوم تتة الت تتي ترتلوه تتا ات توات ا م تتن
والجماعات المسلحة (غانا)؛
 166-109بذي ال ما قي وسعها من جهود للحيلولة دون استت دار التعتذيب
وضتتمان ظتتروغ ءنستتانية للستتجناء وققتا للمعتتايير الدوليتتة والتقيتتد بالقتتانون التتدولي
اإلنساني (اللرسي الرسولي)؛
 167-109اإلق ترا الفتتوري عتتن المتتداقعين عتتن حقتتوق اإلنستتان وغيتتر ى متتن
ستتجناء الترأي وال ستتيما أولئت المحتجتتزون والمستتجونون بستتوب مشتتاراتهى قتتي
مظا رات سلمية منذ ي ار/مارر ( 2011اندا)؛
 168-109واف االحتجا التعسفي واإلقرا عن جميل ا ك ا الذين ألقي
الق تتو عل تتيهى ب تتورة غي تتر عادل تتة وعش تتوائية علت ت النح تتو الموصت ت بت ت س تتابق ا
(ءسوانيا)؛
 169-109احت ت ت ترار االلتزامت ت تتات الدوليت ت تتة واإلق ت ت ترا عت ت تتن جميت ت تتل المعتقلت ت تتين
السياست تتيين والوات تتف الفت تتوري الست تتت دار جميت تتل ضت تتروو المعاملت تتة الالءنست تتانية
أو المهينتتة بمتتا قتتي ل ت التعتتذيب ومتتنح المنظمتتات الدوليتتة ات ال تتلة مثتتل
اللجنتتة الدوليتتة لل تتليب ا حمتتر ءملانيتتة الوصتتوي ءل ت جميتتل مراقتتق االحتجتتا
وءبتتالغ أستتر المحتجتزين أو المتتتوقين بملتتان وجتتود ى وبحتتالتهى العقليتتة والودنيتتة
(السويد)؛
 170-109مت تتنح ءملانيت تتة الوصت تتوي اللامت تتل إلتاحت تتة الرصت تتد الت تتدولي لمراقت تتق
االحتجا ال اضعة لسيطرة الحلومة وم يديها (النمسا)؛
 171-109ضتمان ءتاحتتة الرعايتتة الطويتتة المالئمتتة لجميتتل ا كت ا قتتي مراقتتق
االحتجا التي تحتفظ بها الحلومة والميليشيات المرتوطة بها (النمسا)؛
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 172-109السما لهيئات الرصد الدولية المستقلة بالوصتوي دون كتروط ءلت
مراقق االحتجا من أجل أداء مهامها (بلجيلا)؛
 173-109اإلقت ترا ع تتن جمي تتل م تتن تو تتين أنه تتى محتجت تزون م تتن دون موج تتب
أو تعسفا (الورا يل)؛

 174-109ءبالغ ا سر بفمتاان وجتود ا كت ا قتي مراقتق االحتجتا والنشتر
المنتظى لقوائى المحتجزين الذين توقوا قي مراقق االحتجا التتي تتدير ا الحلومتة
والميليشيات المرتوطة بها (النمسا)؛
 175-109نشر اائمة بجميل المحتجزين قي ا ماان ال اضعة لسيطرتها ءل
جانب معلومات عن أسواو احتجا ى (الورا يل)؛
 176-109وضل مشتاريل اتوانين إلنهتاء العنتف والتمييتز ضتد المترأة واعتماد تا
(ملديف)؛
 177-109حماية النساء من العنف واالعتداء الجنسيين (بااستان)؛
 178-109ات ت تتا طت تتوات ملموست تتة لوات تتف العنت تتف الجنست تتي ضت تتد النست تتاء
والفتيات وضمان ح وي الضحايا عل الحمايتة والمستاعدة قيمتا يتعلتق بتعتاقيهن
(سنااقورة)؛
 179-109ءدرا منظ تتور حق تتوق المت ترأة ق تتي مفاوض تتات الس تتالر وعلت ت وجت ت
التحديتتد ضتتمان ءثتتارة الشتتواغل المتعلقتتة بتتالعنف الجنستتي باستتتمرار قتتي عملي تة
السالر وءبرا ا قي أي اتفاق للسالر (سلوقينيا)؛
 180-109حمايتة النستتاء والفتيتتات متتن وا ا ففتتاي والتتزوا المولتتر والتتزوا
القسري (سيراليون)؛
 181-109حظر الزوا المولر والزوا القسري (غانا)؛

 182-109ض تتمان الحماي تتة الفعال تتة لحق تتوق ا فف تتاي بم تتا ق تتي لت ت ءملاني تتة
الح وي عل التعليى والحماية من عمالة ا ففاي (بلجيلا)؛
 183-109اعتماد تدابير عل وج االستعجاي لحمايتة جميتل ا ففتاي متن أثتر
النزاع وحظر التجنيد واال تطاغ واإليذاء والعنف الجنسي قي حتق ا ففتاي متن
جانب أفراغ النزاع ومعااوة مرتلوي ذ ،االنتهااات (كيلي)؛
 184-109اعتمتتاد التتتدابير الال متتة لحمايتتة الق تتر المجنتتدين استترا امقتتاتلين
وتسريحهى واذا لتقديى المس ولين عن ذ ،ا قعاي ءل العدالة (الملسي )؛
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 185-109حماية ا ففاي عتن فريتق ضتمان التستريح اللامتل والفتوري لجميتل
ا فف تتاي وحظ تتر التجني تتد القس تتري لكفف تتاي ق تتي الق تتوات المس تتلحة ومحاام تتة
ومعااوة المس ولين عن التجنيد القسري لكففاي (الورتااي)؛
 186-109تنفيذ وتعزيتز تتدابير حمايتة حقتوق الطفتل بمتا قتي لت متن تالي
منل وملاقحة تجنيد ا ففاي الجنود واالتجار با ففاي (سنااقورة)؛
 187-109وضتتل حتتد لتجنيتتد ا ففتتاي واستتت دامهى متتن اوتتل جميتتل أف تراغ
النتزاع قتتي الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية .وينواتي أن يعامتتل ا ففتتاي أساستا اضتتحايا
وينواتتي ءفتتالق ست ترا المحتج تزين م تتنهى ووضتتعهى تحتتب رعاي تتة المس ت ولين ع تتن
حماية الطفل (للسمورغ)؛
 188-109مواصتتلة جهود تتا قتتي ملاقحتتة االتجتتار بالوشتتر وتقتتديى المستتاعدة
النفسية واالجتماعية والقانونية ءل الضحايا (االتحاد الروسي)؛
 189-109ض تتمان التحقي تتق الست تريل والنزيت ت والفع تتاي ق تتي االحتج تتا التعس تتفي
للمت تتداقعين عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان ومضت تتايقتهى واضت تتطهاد ى ووضت تتل حت تتد لت تتذل
(سلوقينيا)؛
 190-109يتتادة ءملانيتتة الح تتوي علت اللهربتتاء وال تترغ ال تتحي ا ساستتي
والميا ،الجارية (ملديف)؛
 191-109مواصتتلة الجهتتود الراميتتة ءل ت تتتوقير ءملانيتتة الوصتتوي اللامتتل ءل ت
ال تتدمات الطوي تتة ا ساس تتية والتعل تتيى وحماي تتة ا ففتتاي م تتن أس تتوأ أك تتلاي عم تتل
ا ففاي (اللرسي الرسولي)؛
 192-109ضمان وصوي جميل السلان الضعفاء بمن قيهى النستاء وا ففتاي
وا ك ا وو اإلعااة ءل التعليى عل ادر المساواة مل غير ى (جمهورية الو
الديمقرافية الشعوية)؛
 193-109توقير قر ح وي ا ففاي عل التعليى (بااستان)؛
 194-109ات ا طوات قعالة لتلوية االحتياجتات التعليميتة لجميتل ا ففتاي
حت قي ذ ،الظروغ ال عوة (سنااقورة)؛
 195-109يت تتادة جهت تتود حمايت تتة المت تتدارر بهت تتدغ ضت تتمان است تتتمرار التعلت تتيى
(ا رجنتين)؛
 196-109تعزيتتز تعاونهتتا متتل المنظمتتات غيتتر الحلوميتتة الوفنيتتة والدوليتتة قتتي
تقديى المساعدة ءل المشردين دا ليا (االتحاد الروسي)؛
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 197-109تعزيز السياسات الرامية ءلت تلويتة احتياجتات المهتاجرين والالجئتين
بتتتوقير ءملانيتتة العتتودة ارمنتتة والطوعيتتة لالجئتتين والمشتتردين دا لي تا ءل ت ديتتار ى
وضمان ءعادة تف يل المنافق المتضررة وققا للقانون الدولي (اللرسي الرسولي)؛
 198-109تعزيت تتز جهود ت تتا الراميت تتة ءل ت ت يت تتادة يت تتارات المت تتفو لكك ت ت ا
المشردين دا ليا (جمهورية ءيران اإلسالمية)؛

 199-109االس تتتمرار ق تتي ملاقح تتة اإلر تتاو م تتن أج تتل ءع تتادة ءرس تتاء ا م تتن
واالستتتقرار ءل ت الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية وتمهيتتد الطريتتق لعتتودة المشتتردين ءل ت
بيوتهى (جمهورية ءيران اإلسالمية)؛
 200-109وض ت ت تتل بت ت ت ترامج لتع ت ت تتوي
(االتحاد الروسي)؛

ض ت ت تتحايا اإلر ت ت تتاو وءع ت ت تتادة ءدم ت ت تتاجهى

 201-109توحيت تتد الجهت تتود مت تتل المجتمت تتل الت تتدولي مت تتن أجت تتل منت تتل وملاقحت تتة
اإلر او (ال ين)؛
 202-109تقتديى المستتاعدة وءعتادة التف يتتل المناستتوين لضتحايا اإلر تتاو وققتا
للقوانين الوفنية ات ال لة وقي حدود الموارد المتاحتة (جمهوريتة اوريتا الشتعوية
الديمقرافية)؛
 203-109وض تتل ض تتمانات وال س تتيما علني تتة الجلس تتات والح تتق ق تتي الطع تتن
بما قي ل قي ءفار ملاقحة اإلر او من أجل افالة الحتق قتي محاامتة عادلتة
(سويسرا).
 -110ول تتى تح تتظ التوص تتيات ال تتواردة أدن تتا ،بتفيي تتد الجمهوري تتة العربي تتة الس تتورية وعليت ت
سيُحاط بها علما:
االنضمار ءل نظار روما ا ساسي للمحلمة الجنائيتة الدوليتة حتت
1-110
يتس تن ء ضتتاع الفظتتائل التتتي ارتلوتتب قتتي الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية لتمحتتي
دايق ونزي أمار محلمة مستقلة (قرنسا)؛

التنفي ت ت تتذ اللام ت ت تتل لوي ت ت تتان جني ت ت تتف لع ت ت تتار  2012وات ت ت ترار مجل ت ت تتس
2-110
ا من ( )2015(2254أوارانيا)؛
السما للجنة التحقيق بالذ او ءل الجمهورية العربية السورية متن
3-110
أجتتل مواصتتلة عملهتتا وتحقيقاتهتتا وقق تا للواليتتة التتتي أستتند ا ءليهتتا مجلتتس حقتتوق
اإلنسان والتعاون معها تعاون ا اامالا (قرنسا)؛
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وض تتل ح تتد للهجم تتات علت ت الم تتدنيين وم تتنح المنظم تتات اإلنس تتانية
4-110
والمرااوين الدوليين المستقلين لحقوق اإلنسان وال سيما لجنة التحقيق ءملانيتة
الوصوي دون عوائق (الممللة المتحدة لوريطانيا العظم وييرلندا الشمالية)؛
واف العنف ضد المدنيين قورا والد وي قي مفاوضات بحستن نيتة
5-110
بشفن ءيجاد حل سياسي للنزاع (الواليات المتحدة ا مريلية)؛
وا تتف انته تتال الق تتانون ال تتدولي لحق تتوق اإلنس تتان والق تتانون ال تتدولي
6-110
اإلنساني (ترايا)؛
االمتثاي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقتانون التدولي اإلنستاني
7-110
ع تتن فري تتق الوا تتف الف تتوري لهجماته تتا المفرف تتة والعش تتوائية وغي تتر المتناس تتوة علت ت
المدنيين (ييرلندا)؛
واتتف ا تتف ستتلانها المتتدنيين بمتتا قتتي ل ت باستتت دار الوراميتتل
8-110
المتفجرة وا سلحة الليميائية والقنابل الحاراة المناقي للقانون الدولي اإلنستاني
( ولندا)؛
وا ت ت تتف عملي ت ت تتات الق ت ت تتف واس ت ت تتت دار ا س ت ت تتلحة الليميائي ت ت تتة
9-110
والهجمات ضد المدنيين والرقل الفوري لجميل عمليات الح ار (قرنسا)؛
10-110
(أوارانيا)؛

واف عمليات الق ف الجوي والهجمات العشوائية عل المتدنيين

 11-110التواتف عتن استتت دار ا ستلحة الليميائيتة علت النحتو التذي وثقتت
أجهزة ا مى المتحدة الم ت ة (ترايا)؛
 12-110الس ت تتما بلي ت تتاي المس ت تتاعدات اإلنس ت تتانية ب ت تتورة قوري ت تتة واامل ت تتة
ومس تتتمرة وم تتن دون عوائ تتق ءلت ت جمي تتل الس تتلان المحت تتاجين ق تتي جمي تتل أنح تتاء
اإلالتتيى وال ستتيما قتتي المنتتافق المحاصتترة والمنتتافق التتتي ي تتعب الوصتتوي ءليهتتا
(قرنسا)؛
 13-110متتنح ءملانيتتة الوصتتوي ءلت المستتاعدات اإلنستتانية متتن دون عوائتتق
بم تتا ق تتي لت ت ق تتي المن تتافق المحاص تترة والمن تتافق الت تتي ي تتعب الوص تتوي ءليه تتا
(الواليات المتحدة ا مريلية)؛
 14-110السما لكمتى المتحتدة والمنظمتات الدوليتة ا تر بالوصتوي ءلت
المحتاجين وال سيما قي جميتل المنتافق المحاصترة والتتي ي تعب الوصتوي ءليهتا
(أوارانيا)؛
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 15-110الوقاء بجميتل التزاماتهتا بموجتب القتانون التدولي اإلنستاني والقتانون
الدولي لحقوق اإلنسان وتوقير ءملانية ءي اي المساعدات اإلنسانية ب ورة قورية
وااملت تتة ومت تتن دون عوائ ت تق ءل ت ت جميت تتل الست تتلان المحتت تتاجين قت تتي جميت تتل أنحت تتاء
الجمهورية العربية السورية (الدانمرل)؛
 16-110رقل جميل القيود المفروضة عل ءي اي المساعدات اإلنسانية ءلت
الستتلان المحتتتاجين ءلت المستتاعدة وب اصتتة ءل ت المنتتافق المحاصتترة والمنتتافق
الت تتي ي ت تتعب الوصت تتوي ءليه تتا وضت تتمان اإلجت تتالء ارمت تن للمت تتدنيين الت تتراغوين قت تتي
الماتادرة وال ستيما قتي حلتب و 15ءاليمتا ي تر صتنفتها ا متى المتحتدة بوصتتفها
أااليى تحاصر ا سوريا (ييرلندا)(1ج؛
 17-110واف عمليات ح ار المدن والولدات السورية بما قي ل كترق
حلتتب قتتي انتهتتال للقتتانون التتدولي اإلنستتاني .ويجتتب افالتتة ءي تتاي المستتاعدات
اإلنسانية قورا ءل جميل السوريين المحتاجين ( ولندا)؛
18-110

احترار الحق قي الحياة وواف اتل كعوها (ترايا)؛

 19-110واتتف ممارستتات اال تفتتاء القستتري واالحتجتتا التعستتفي واستتت دار
العنتتف الجنستتي والتعتتذيب وستتوء المعاملتتة المنتشتترة علت نطتتاق واستتل قتتي مرااتتز
احتجا تا .ويشتتمل تتذا متتنح يئتتات الرصتد الدوليتتة ءملانيتتة الوصتتوي الفتتوري متتن
دون ايود ال مورر لها ءل جميل المحتجزين ونشر اائمة بجميل مراقق االحتجا
(الدانمرل)؛
20-110

واف االست دار المنهجي لسوء المعاملة والتعذيب (ترايا)؛

 21-110اإلقرا عن جميتل متن احتجتزوا تعستف ا ووضتل حتد للتعتذيب وغيتر،
متتن ضتتروو المعاملتتة القاستتية أو الالءنستتانية أو المهينتتة للمحتج تزين بمتتن قتتيهى
أولئت التتذين ينتمتتون ءلت المعارضتتة المعتدلتتة التتذين بتتدأوا االحتجتتا غيتتر العنيتتف
ضد الحلومة ( ولندا)؛
 22-110ءق ت ت ترا الست ت تتلطات الست ت تتورية الفت ت تتوري والالمشت ت تتروط عت ت تتن جميت ت تتل
المحتجزين تعسفا وعل سويل ا ولوية عن النساء وا ففاي والمسنين (قرنسا)؛
__________

(1ج
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كاند التوصددية كمددا قرئ د أثندداء جلسددة التحدداور كالتددا ا ررفددع مجيددع القيددود املفروضددة علددي إيصددال املسدداعدات
اإلنسانية إىل السكان احملتاجا إىل املساعدة ،وخباصة إىل املناطق احملاصرة واملنداطق الديت يصدعب الوصدول إلييدا،
وض ددمان اإلجددةء اامددن للمدددنيا ال درا با يف املغ ددادرة ،ول سدديما يف حلددب و 15إقليم د ا آخ ددر ص ددنفتيا األمددم
املتحددة بوصدفيا أقداليم حياصدرها النىددامر .وأثدارت اوميوريدة العربيدة السدورية نقطددة نىدام بشد ن ضدرورة اسددتخدام
مصطلحات األمم املتحدة املوحدة عند خماطبة الفريق العامال املعا بالستعراض الدورج الشامال.
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 23-110ءفت تتالق س ت ترا يالغ الست تتوريين المحتج ت تزين ب ت تتورة غيت تتر اانونيت تتة
وال سيما النساء وا ففاي (الممللة المتحدة لوريطانيا العظم وييرلندا الشمالية)؛
 24-110وا تتف التج تتاو ات ال تتار ة ق تتي ح تتق الس تتجناء والس تتما بلملانيت تة
وصوي جميل المحتجزين قورا ومن دون عوائق ءلت ال تدمات الطويتة واإلقترا عتن
السوريين المسجونين تعسفا ومن دون محاامة (الواليات المتحدة ا مريلية)؛
 25-110وات تتف التعت تتاون مت تتل تنظت تتيى داع ت ت
المنظمات اإلر ابية (ترايا)؛

وجوهت تتة الن ت تترة وغير مت تتا مت تتن

 26-110التحقيتتق قتتي تعتتذيب ووقتتاة  18 000محتجتتز قتتي ستتجونها منتتذ
ي ار/مارر  2011ونشر تقرير واضح بشفن ذا الموضوع (ءسرائيل)؛
27-110

التحقيق قي الحاالت العديدة للق ف الجوي (ءسرائيل)؛

 28-110اعتمتتاد تتتدابير ضتتد المس ت ولين عتتن استتت دار ا ستتلحة الليميائيتتة
ومحاسوتهى (ءسرائيل).
 -111ولتتى تحتتظ التوصتتيات التتواردة قتتي الفق ترات متتن  1-110ءل ت  25-110بتفييتتد
الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية نهتتا تتتر أنهتتا مقدمتتة متتن حلومتتات دوي أعضتتاء أف تراغ قتتي
الحتترو علت الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية أو تتون ت موااتتف عدائيتتة متطرقتتة ضتتد الجمهوريتتة
العربية السورية.
 -112و اتترت الجمهوري تتة العربي تتة الستتورية أنت ت ال يس تتعها اوتتوي التوص تتيات ال تتواردة ق تتي
الفقترات  26-110ءلت  28-110ن الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية ال تعتتترغ بلسترائيل
وتر أنها مقدمة من اوة محتلة لجزء من ا راضي السورية.
 -113وجميتتل االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة قتتي تتذا التقريتتر تعوتتر عتتن مواتتف
الدولتتة (التتدوي) الت تي اتتدمتها و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض .وال ينواتتي أن يُفهتتى أنهتتا
تحظ بتفييد الفريق العامل الل.
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