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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل*
اجلمهورية العربية السورية
إضافة

آراء بش أأالن االس أأت تا ا و/أو التوص أأيا ال وااللتتام أأا اللودي أأة وال أأر و
املقدمة من الدولة موضع االستعراض

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة ابألمم املتحدة.
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التوصأيا الاأأا رة دأأن الأأدورة الثانيأأة جليأأة املرا عأأة الدوريأأة الشأأاملة دقأ
م اقشة التقرير الوطين الثاين للجمهورية العربية السورية
 -1ق دددمجل اوميورا ددة الارسي ددة الي ددوراة رقراره ددا ال دددورخن ال ددامل ال ددا وا ر ددجل مبناق ددت
ست ددارا  6116/11/11س دديا ية وحد درا ة املة انطالق ددا م ددن إ ا ددا ابلتياع ددل مد د قلي ددا ق ددو
اإلنيان املوضوعية ال يا ة غري التمييزاة والتزاميا ابحلوار والتااون لتازاز قو اإلنيان و قا ملبداد
ومي ددا األمددم املتحدددة وح د وإل قددو اإلنيددان ال د ان ددمجل إلييددا .ورايددد سددورت الت يددد عل د ن
رازاز اليالم واألمن واالزدهار عل الصايدان الو ين والدويل ورازاز ا رتام قو اإلنيان واحلدرت
األساسددية ويااتيددا ا ددون مددن زددالل اإللت دزام مبي ددا األمددم املتحدددة والقددانون الدددويل واملواثي د الدوليددة
اخلاحة حبقو اإلنيان وليس ابنتياج سياسا عدوانية جتاه دول ساينيا والتددزل ؤدهنو ا و وادل
وياا ددة وري ددليا اإلره دداسيد و التيدا ددد ابلا دددوان عل د ال دداو حت ددجل راا ددة رازا ددز ق ددو اإلني ددان
ويااتيددا .وقددد عددو سددورت مجيد املناسددبا عددن التزاميددا الراسد وا درتام رايدددا ا الدوليددة لتازاددز
قددو اإلنيددان .ويف إطأأار اسأأت مال دمليأأة الأأوار التفأأادلم يف إطأأار دمليأأة املرا عأأة الدوريأأةال
ريددا هددذه الورقددة إىل التابددري عددن موقييددا مددن ابق د التوحدديا م د رقددد إجددااب ر ميليددة لددبا
هذا الييا .
التياؤال
 -6سلطجل احل ومة اليوراة ثناء مناق ا التقرادر ال دوء علد األسدبا اوذرادة ل زمدة احلاليدة
والتحدددت النامجددة عنيددا وسينددجل جيودهددا التصدددخن لتل د التحدددت وعم د دور اإلرهددا
رمان ال اب اليورخن من تا حبقو اإلنيان الدذخن يد ومدا زال يد سددعم ومدا دول
عرسيددة وإقليميددة ودوليددة مددن زددالل مد إلردد اوماعددا اإلرهاسيددة امليددلحة و مقدددمتيا رنييم دا "داع د "
و"جبية النصرة" ابملال واليالح والدذزرية والاتداد والد غطدجل روا هنهدا مد هدذه ا موعدا سددعم
إعالمد م دلإلل للددر خن الاددام مند استددداق ميدداهيم غددري قانونيددة م ددل املاارضددة املاتدلددة امليددلحة إقدرار
ح دراا ابنتيدداإل القددانون الدددويل ومي ددا األمددم املتحدددة الددذخن ن د التدددزل ابل ددهنون الدازليددة للدددول
واستخدام قو اإلنيان لل اب اليورخن للتغطية عل جندا ا اليياسية.
 -1رفضت سوراي توصيا بعض الدول ال مل ا ن هد يا رازاز ويااة قو اإلنيان سقددر
ما دان اهلدده هدو روجيد اال امدا واإلداندة لل ميوراددة الارسيدة اليدوراة راددار مد مبداد عمليددة
املراجاددة الدوراددة ال دداملة ومبدداد مي ددا األمددم املتحدددة ال د ددد عل د اربدداق احل دوار سددبيال وعل د
االمتناق عن التدزل ال هنون الدازلية لدولة ميتقلة ا سيادة.
 -4رحبت اجلمهورية العربية السورية ابملقابأل ابملال يدا والتوحديا البنداءة الد رقددمجل دا
دول ز درى انطالقددا احلددرى عل د رازاددز ويااددة قددو اإلنيددان مددن زددالل احل دوار والتادداون الدددويل
روحيا ا ملباد مي دا األمدم املتحددة واحلد ال درع حل ومدة اوميورادة الارسيدة اليدوراة
واستند
مواجية اإلرها والن ال للحياظ عل الو دة الو نية لل داب اليدورخن وسدالمة وو ددة راضد
اوميوراة الارسية اليوراة مواجية ر اإلرها املدعوم من اخلارج ال رتار هلا.
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التوصيا مقبولة تئياً وقيد اال ظر
1-111
4-111

رد دددراي سد ددورت مد ددن زد ددالل وا د ددا الو ني د ددة االن د ددمام للوورو د ددوال االزتيارا د ددة
لالرياقيا واملااهدا الدولية .سوى ما اتال ساقوسة اإلعدام.

التوصيا مقبولة وقيد الت فيذ
 5( -111إىل )7

رد دددراي سد ددورت مد ددن زد ددالل وا د ددا الو ني د ددة االن د ددمام للوورو د ددوال االزتيارا د ددة
لالرياقيا واملااهدا الدولية.
رتخددذ اليددا اويددا املانيددة اإلجدراءا القانونيددة لر د الددتحي عددن املددادة  6مددن
ارياقية الييداو.

 8( -111و)1

مت ر يل ونة زاحة لدراسة موضدوق اإلن دمام لتلد اإلرياقيدا وقدد وحدلجل
دراستيا ملرا ل متقدمة إ ار اإلن مام إلييا.

14-111

حليددجل الل ن ددة الو ني ددة املاني ددة ستا دددال ق ددانون الاق ددواب إلغ دداء ق ددانون الاق ددواب
املخيية.

 67( -111إىل )61

سد سورت ابلتح ري إلن اء جياز ااىن حبقدو اإلنيدان و قدا ملبداد ابرادس
يث انتيجل من وض الدراسا الالزمة هلذا الغر واوياز قيد اإلن اء.

11-111

ريتمر سورت جبيودها رازاز قو النياء واليتيا من زدالل وزارة ال دهنون
االجتماعية والامل وهيئا ا تم املد .

11-111
 61( -111إىل 65وم د د د ددن
 67إىل .)77

ر دد ومة اوميورادة الارسيدة اليدوراة علد ن دل األزمدة سدوراة هدو دل
سياسد ساسد احلدوار اليددورخن  -اليدورخن سقيددادة سددوراة دون ردددزل زددارج
ودون ؤروط ُميبقة .وه حتار اإلرها مدن جدل التوحدل إىل إلدل سياسد .
وحتي ددن الوضد د اإلني ددا س د د ل ملم ددواي
ورُددذ ر أبن جن دداح املي ددار اليياسد د
إل
سدياتمدان س د ل رئييد علد ردو ر منداال مدن االلتدزام الددويل واإلقليمد مبحارسدة
سددوراة س د ل جدددخن وسايدددا عددن التيددييس و ددذل الر د اليددورخن
اإلرهددا
للتداسري االقتصاداة القيراة اداة اوانب امليروضدة علد ال داب اليدورخن دون
خن س ددند ق ددانو و زالق د د  .ورهن ددد النت ددائج ال د د ز ددرج ددا اجتم دداق االس ددتانة
( )6117/1/64-61علد الدددور البندداء الددذخن قامددجل سد احل ومددة اليددوراة
إجناح هذا االجتماق.
ر ددرر ومددة اوميوراددة الارسي ددة اليددوراة مطالبتي ددا لددس األم ددن ل دزام ال دددول
الداعمة واملمولة لل ماعا اإلرهاسية امليلحة ابلتوقف عدن رقدد مجيد ؤد ال
الد دددعم والتمواد ددل هلد ددذه اوماعد ددا إنيد ددا ا لق د درارا لد ددس األمد ددن ا الصد ددلة
مب ا ح د د د ردة اإلره د د ددا ر وجتيي د د د ر
دف مناسا د د د د والس د د دديما قرارار د د د د )6114(6171
 )6115(6651 )6115(6111 )6114(6178يد د د د د ددث ا د د د د د د ل
االلت دزام ددذه الق درارا وإني ددا م ددمو ا ميت دداح احل ددل املبتغ د للوض د س ددوراة
ولتحقي إاصال غري ميبو للمياعدا اإلنيانية للمحتاجد سوراة.

86-111

لطاملددا رااونددجل احل ومددة اليددوراة م د اإلج دراءا اخلاحددة املانيددة مبيددائل قددو
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11-111

اليقدررد  41-11مددن التقراددر وحددرخن اليددا دراسددة رادالد ليتوا د مد
الدستور مادر .11

11-111
16-111

ق ددانون اال د دوال ال خص ددية احل ددايل ورام ددل علد د
ر دددرإل س ددورت وج ددود ثغد درا
جتاوزهددا مددن زددالل القيددام مبراجاددة القددانون سددد اويددا الرميددة وهيئددا ا تم د
ام ال رااة اإلسالمية.
ور التادال مبا ال اتاار م
املد وه

اإلنيددان ا ددة والتادداون م د اليرا د قددائم اليددا مددن زددالل املراسددال املتبادلددة.
وتدرس إ راءا القبأول صصأباا الواليأة دلأا أسأاس لأل حالأة دلأا حأدة
ووفقاً للظروف السائدة.
ددام

ا الص ددلة

16-111
 11( -111و)14

متإل إ دداء إعددداد م ددروق قددانون قددو الطيددل إضددا ة إىل اليق درا
حبمااة قو الطيل والواردة التقرار.

146( -111إىل )141
154 -111
181 -111

ر ددطل الي ددلطا الي ددوراة املاني ددة مبيامي ددا ورق ددوم سب ددذل جي ددود ملي ددائلة مجي د د
املتور د ابأل داث .ورهن د هذ الييا عل االزتصاى الو ين.
ير أا العأأو ة إل الفقأأرة  58مأن تقريأأر سأأوراي الأدوري الثأأاين يف إطأأار دمليأأة
اإلستعراض الدوري الشامل.

156-111

عاقب القانون اليورخن مرر يب اخلطف ابلقانون  61لاام .6111

176-111

مت حل د د هد ددذا املوض ددوق م ددن زد ددالل را دددال سا د د
الصلة.

171-111

قددو املددر ة م يولددة ابلدسددتور ورددرى احل ومددة اليددوراة ن الن دداح املر لددة
احلاليددة مب ا حددة اإلرهددا مددن ؤد ن ن اايددد للمددر ة اليددوراة قوقيددا الد لطاملددا
تا ددجل ددا عل د د م ددر الاق ددود .وسأ أألر تقريأ أأر سأ أأوراي الأ أأدوري الشأ أأامل الثأ أأاين
خاوص أاً يف فقرتأ أ  74دلأأا ور املأ أرأة يف اليأأاة السياس أأيةال ومشأأارلتها يف
دملية السالم واملاالا الوط ية.

 181( -111و)181

سيتم حل هذا األمر م دروق قدانون الطيدل مد التنواد حبداال الدزواج املب در
والقيرخن خميما الدول ا اورة.

186-111

ربذل سورت قصدارى جيددها لتقدد التالديم ا دا والوسدائل البدالدة ابلتاداون مد
املنيمددا الدوليددة ا االزتصدداى واعددادة اهيددل املددداراي الد ر ددرر نتي ددة
اإلرها .

 181( -111إىل )187

مت اإلجاسة علييا

م د دواد قد ددانون الاق ددواب

ا

التقرار.

التوصيا املقبولة ودملية ت فيذها مستمرة
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االرياقيا األساسية ال مانية حلقو اإلنيان.

1-111

سورت ر ا

15-111

حدرم قددانون الاقددواب اليددورخن مجيد ندواق الانددف مبددا يد الانددف املنددزيل و ددر
عقواب متدرجة حبيب درجة الانف.
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 17( -111و)18
عل د وقددف ا ددال

61-111

رلتددزم اوميوراددة الارسيددة اليددوراة س ددل االرياقددا ال د رددن
النار سبيل رازاز الة قو اإلنيان لل اب اليورخن.
ومددهنزرا التزمددجل احل ومددة اليددوراة ابريددا وقددف األعمددال الادائيددة الددذخن دزددل
ددد اس ددتمر اوماع ددا
ي ددز التنيي ددذ ست ددارا  11ددانون األول 6116
اإلرهاسي ددة امليد ددلحة ابنتيد دداإل ه ددذا االريد ددا وؤد ددنإلجل ه م ددا انتحاراد ددة عد د إلددة
من ددا م ددن سيني ددا دم د م ددا اس ددتيد جل سق ددذائف اهل دداون وغريه ددا امل دددنيد
الاداد من املدن واحملا يا .

61-111
66-111
61-111

نهناددد روجيد هددذه التوحدديا إىل الدددول واألنيمددة الد ريددر رلد التددداسري علد
سورت ومة وؤابا.
و ددول التوحد ددية  61ال د د رت د ددمن مي د د لة رح ددد ثد ددر الت ددداسري القي د دراة اداد ددة
اوانب ي رت من ؤقد:

 ض ددرورة الت دزام ال دددول األع دداء الس دديما ال د ري ددر رل د
الت د ددداسري غ د ددري القانوني د ددة وغ د ددري ال د ددرعية ستوح د دديا األم د ددم
املتحدددة املطالبددة ابلوقددف اليددورخن هلددذه التددداسري ني درا ألثرهددا
الي د ددليب عل د د ماي د ددة ال د دداو وعل د د ق د ددو اإلني د ددان
والتنمية االجتماعية الدول املت ررة.
 ااد ددود للد دددول املت د ددررة إن د دداء قليد ددا و نيد ددة لرحد ددد هد ددذه
الت د ددداسري و ثره د ددا عل د د د ق د ددو اإلني د ددان يي د ددا ورنميتي د ددا
واإلسالغ عنيا.

ونددرى ضددرورة إ ددداث قليددة دوليددة مددن ؤ د ا رحددد هددذه املي د لة اخلطددرية وق رهددا
و ددد الدددعم الدددويل لوقددف ددر ساد الدددول لتلد التددداسري ضددد دول زددرى
س ل انتي القانون الدويل ومي ا وقرارا األمم املتحدة.
 64( -111و)65
الواق .

66-111

وهو األمر الذخن اتم عل ر

 11( -111و)16

ارج الاودة إىل اليقرا  86-81-81من التقرار.
لب:
و ول وقف إ ال النار
ا يد ددة لد ددب
اختد ددذ احل ومد ددة اليد ددوراة يمد ددا اتال د د ابلوض د د اإلنيد ددا
وابلتنيددي م د ليائيددا مجلددة مددن املبددادرا ال د رني د م م د القددانون اإلنيددا
ال د دددويل ل د ددمان اخل د ددروج اأمد ددن للم د دددنيد مد ددن ي د دداء ؤ د ددرق ل د ددب ودع د ددجل
اوماعا اإلرهاسية امليلحة إللقاء اليدالح و املغدادرة لدتال اإلضدرار ابملددنيد
واملمتل ا الاامة واخلاحة .وزصصجل هلدذا اهلدده ماداسر وريدييال ومنحدجل
ضددما إلجنا د  .سيددد ن اوماعددا اإلرهاسيددة امليددلحة اختددذ س د ل مالددن
مد د ددن املد د دددنيد دروعد د ددا س د د دراة و الد د ددجل دون زد د ددروجيم واسد د ددتيد جل ابلرحد د دداى
والقددذائف ددل مددن دداول اخلددروج إىل املنددا اخلاضدداة لي ديطرة الدولددة .وقماددجل
اوماعد د ددا اإلرهاسيد د ددة امليد د ددلحة مطالبد د ددا األهد د ددايل وا ت اجد د ددا م وواحد د ددلجل
استيدا يا ل ياء الغرسية مما سير عدن است دياد وإحداسة قاله املددنيد األمدر
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الذخن مل ارتإل للدولة اليدوراة زيدارا إال حترادر سنائيدا واسدتاادة راضدييا والتصددخن
ي دداء ؤ ددرق ل ددب و ددرد اإلره دداسيد
لإلره ددا وحترا ددر امل دددنيد املتواج دددان
منيا.

 11( -111و 14و)16
 15( -111و 66و)78
17-111

اسددتقبلجل ومددة اوميوراددة الارسيددة اليددوراة و ددد هيئددة األمددم املتحدددة الدازليددة
للتحقيد االعتددداء علد قا لددة امليداعدا اإلنيددانية " ورم ال ددوى" والددذخن
وق د د د د د ست د د د ددارا  6116/1/11وق د د د د إلددمجل احل وم د د د ددة الي د د د ددوراة اإلا د د د د ددا ا
وال رو ا املطلوسة والقرائن ول االعتداء اإلرهدا الدذخن دال القا لدة .إال ن
اهليئددة ضد إلدمنجل رقرارهددا مجلددة مددن االدعدداءا غددري الواقايددة واال امددا البا لددة الد
ريتقر ألخن سااي و دلة وسنجل زالحدا ا علد رلد االدعداءا واليرضديا
نص ددبجل نيي دديا م دددا اا ع ددن سا د د األ د دراه وسر ددا م ددن مي ددهنولية
ال س ددل إ ددا إل
االعتداء وهو األمر الذخن اتاار اما م والاة اهليئة.

111-111
111-111

ر ددطل احل ومد ددة اليد ددوراة مبي ددهنوليتيا يااد ددة موا نييد ددا .م د د الد ددتحي علد د
روحيف احلالة سورت عل ا نزاق ميلا.

 84( -111و161
و)111
111-111
116-111
111-111
114-111

قرا التقرار وه منيذة.
مت اإلجاسة عل رل التوحيا
مت وض زط عمل للق اء عل التيول.
مت إ ددداث مرا ددز عل د ميددتوى احملا يددا إلدارة الددة األ يددال املتيددولد مد
الرت يز عل م ا حة ظاهرة التيول ابلتااقدد مد اومايدا األهليدة إلدارة مرا دز
أتهيل ور غيل املتيولد إضا ة إىل ر يل راد رطدوع للم دار ة اإلسدالغ
عن احلاال لتقد الرعااة (من راليم وردراب ميين) خطوة لتحيدد ميدتوى
ماي دة األسددرة الد رددد سناءهددا للتيددول و ددد سدرامج التصدددخن ألسددو ؤد ال
عمل األ يال.
س د دديتم إع د ددادة إ د ددال التا د دداون س د ددد احل وم د ددة الي د ددوراة مم ل د ددة س د ددوزارة ال د ددهنون
االجتماعي ددة والام ددل ومنيم ددة الام ددل الدولي ددة م ددن ز ددالل االرياق ددا الد د ا ددتم
وضددايا اليددا سددد الطددر د لالنطددال س دوامج عمددل راددا سددو ؤ د ال عمالددة
األ يال ومن سينيا التيول.

71-111
 86( -111إىل )81

منيذة وورد

م لة

التقرار.

85-111
 115( -111و111
و 117و 161و)114
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جت د دددد احل وم د ددة اليد ددوراة أت ي د ددد التزامي د ددا الت د ددام س د دديا جيوده د ددا مل ا ح د ددة
اإلرها أب ام القانون الددويل زاحدة مدن يدث ضدمان ياادة و مدن املددنيد
وس ددالمة املن ددة اخلدميد ددة واملدني ددة امل ددا واملد ددداراي .إض ددا ة إىل مد ددا ورد
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 174( -111و)175

ح ددرخن اإلس ددالغ ع ددن م ددا ن روقي ددف احملت دزان م ددن قب ددل اوي ددا املاني ددة والوض د
القانو والتيم املوجية إلييم.

 116( -111إىل )118

التقرار ول موضوق يااة املداراي وامليت ييا .

منيذة وورد رياحيل وهلا

التقرار.

 111( -111إىل )611
616-111

روجد سرامج العادة أتهيل ضحات اإلرها .

611-111

ر يددل الق دواند اليددوراة مبددد علنيددة اوليددا واحل د
عادلة مبا ييا قانون م ا حة اإلرها .

111-111

اير احل ومدة اليدوراة إجدالء ع إلددة داال مرضدية ورقدد ميداعدا إنيدانية
إىل البل د دددا وامل د دددن الي د ددوراة دون يي د ددز يم د ددا ري د ددتمر اوماع د د دا اإلرهاسي د ددة
امليد د دلإلحة وزاح د ددة رلد د د الد د د حتاح د ددر سل د ددد ي د ددرت واليوع د ددا سارقل د ددة إاص د ددال
املياعدا اإلنيانية إىل هذه املنا وإجالء احلاال املرضية منيا.

171-111

رقدم الرعااة الطبية ال املة ومي النزالء دون ييز.
الددزم نيددام الي د ون رقددم  1666مجي د دور التوقيددف والي د ون ج دراء ح د
يب للموقو د ورقد الرعااة الصحية زالل رتة التوقيف.

 18( -111إىل )41
161( -111و)164
 166( -111إىل )118
 141( -111إىل )145
151-111

رااونددجل احل ومددة اليددوراة جبداددة امددة م د األمددم املتحدددة واملنيمددا الدوليددة
ددال دعددم االسددت اسة اإلنيددانية ال تياجددا اليددوراد زددالل اليددروه الراهنددة
قدمجل ل التيييال املم نة والنيبة األ و من التموادل للامليدا اإلنيدانية
و إل
( )%75و ددل املالومددا املوثإلقددة ددول هددم الاقبددا ال د حتددول دون اإلعمددال
الت ددام هل ددذه االس ددت اسة ومل ا ددن ليتحقد د ه ددذا الن دداح إاص ددال املي دداعدا
اإلنيددانية املقدمددة مددن املنيمددا األمميددة والدوليددة س دواء إىل املنددا امليددتقرة و
غ ددري امليد دتقرة ل ددوال التا دداون والتي ددييال املقدم ددة م ددن قب ددل احل وم ددة الي ددوراة.
واتوجددب الت يددد هنددا ن سياسددا األمددم املتحدددة حددب ن رني د م م د مي ددا
األمددم املتحدددة وال ددرعية الدوليددة واملبدداد التوجيييددة الناظمددة للامددل اإلنيددا
د دداال الط د د دوار وال د د د رس د دداها ق د د درار اوماي د ددة الاام د ددة ل م د ددم املتح د دددة رق د ددم
 186/46و مقدمتيا ا رتام الييادة الو نية ودور الدولة اإلؤدراه علد
روزا د د املي د دداعدا اإلني د ددانية دازد ددل راضد ددييا ومب د دداد احلي د دداد والنزاه د ددة وع د دددم
التيددييس زال ددا ملددا رقددوم سد ساد املنيمددا الدوليددة مددن زددر لتلد املبدداد .
إن التحدددخن األ ددو الددذخن اواج د عمليددة إاصددال امليدداعدا اإلنيددانية هددو قيددام
اوماعددا اإلرهاسيددة امليددلحة مبند وحددول امليدداعدا مليددتحقييا مددن اليددوراد
مددن زددالل احلصددار الددذخن ريرض د عل د منددا أب مليددا لي درتا والددة ور د
إدز د ددال املي د دداعدا إليي د ددا والي د ددطو س د د د ل مم د ددنيج علد د د قوا د ددل املي د دداعدا
اإلنيدانية وقطد الطرقددا واسدتيداه املطددارا املدنيددة واالعتدداء علد الادداملد
ا ال اإلنيا مبا ييم الااملون ا ال الطيب.

الطاددن واحل د مبحا مددة

 166( -111و )166
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 177( -111و)178
188-111
التوحدديا التالي ددة مقبول أأة وم ف أأذة فعليأ أاً وقددد مت قبوهلددا م د ال ددتحي عل د التي ددييس ح ددياغتيا واللغ ددة الادائي ددة
ر ددا عل د اإلرهددا جبمي د
اال اميددة واالسددتيزازاة ال د مت اسددتخداميا .م د الت يددد ن احل ومددة اليددوراة رلتددزم
االرياقيددا والق درارا مبددا ييااملااهدددا الدوليددة اخلاحددة مب ا حددة اإلرهددا  .والددتحي عل د روحدديف الوض د
سورت عل ن ر هلية والتوضيا ا زمة و ر عل اإلرها .
15-111
17-111
18-111

11-111
115-111
117-111
118-111
111-111
111-111
116-111
111-111

 114( -111إىل 116
و)118
16-111

ر دددد احل ومددة اليددوراة عل د ن جيودهددا ال بددرية حملارسددة اإلرهددا سدددعم مددن
ليائي ددا ان ددجل الانص ددر األس ددااي ال ددذخن ع دداد األم ددن واالس ددتقرار لل ددري م ددن
املن ددا وملالا ددد الي ددوراد وس دداهم ع ددودة قاله املي د دران لق د دراهم وم ددد م
وإاص ددال املي دداعدا اإلني ددانية إىل مي ددتحقييا .ورهن ددد احل ومد دة الي ددوراة علد د
التزاميددا التددام سدديا جيودهددا ال بددرية م ا حددة اإلرهددا أب ددام القددانون
الدددويل زاحددة مددن يددث ضددمان يااددة و مددن املدددنيد وسددالمة املن ددة اخلدميددة
واملدنية امل ا واملداراي.
إن احل ومد ددة اليد ددوراة هد د األ د ددرى عل د د يااد ددة ؤد ددابيا و خن د ددداث اتال د د
ابس ددتيداه الب ددىن التحتي ددة انطب د د عل د د عم ددال التح ددالف ال دددويل ال ددذخن رق ددوده
الوالت املتحدة األمرا ية والذخن ر ارإل الدولة حا بة التوحية ي .
لب أنظر املوقف يف  19 ( -901و.)13
و ول الوض
و يم د ددا اتال د د ابالدع د دداءا د ددول اسد ددتخدام الي د ددالح ال يمي د ددائ يد ددو راا د ددة
اسددتخدمتيا ساد الدددول ملمارسددة ال ددغس اليياسد علد احل ومددة اليددوراة منددذ
سدااددة األزمددة .وعل د الددرغم مددن ل د وإ ددا منيددا ابليددا ددو إزددالء منطقددة
ال د ددر األوس د ددس مد ددن ا د ددة س د ددلحة الد دددمار ال د ددامل ق د ددد ان د ددمجل وم د ددة
اوميوراد ددة الارسي د ددة اليد ددوراة إىل مااه د دددة ي د ددر األس د ددلحة ال يميائي د ددة وني د ددذ
االلتزاما الواردة ييا.

انتيجل الامليا الاي راة

لب.

 116( -111و)116
166-111
165-111
111-111
171-111
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 167( -111إىل )161

حدددر الاداددد مددن مراسدديم الايددو مت التيصدديل ،صوحدديا التقراددر إضددا ة إىل
املرسددوم الددذخن حدددر مددهنزرا و داددد الايددو عددن امليددلحد الددذان اقومددون ستيددليم
نيييم م سلحتيم لل يا املختصة -املرسوم رقم  11لاام .6117

التوصأأيا التاليأأة مرفوضأأةال ودلأأا الأأرا مأأن أوأأا م فأأذةال ول أأن نأأرفض التعأأاطم معهأأا بسأأب ل تهأأا العدائيأأة
لل ايةال وصوا تقوم دلا افرتاضا اري صبيبة
111( -111و 155 ( -111 )151إىل  161( -111 )161إىل )165
التوصيا املرفوضة صوا تتعلق ابل ظام العام للدولة
 6 ) -111و)151
التوصيا املرفوضة الوا تتعلق مبساللة سيا ية
11-111
11-111
16-111
11-111

 81( -111و)81

وقإلاجل سدورت علد نيدام رومدا األساسد عدام  6111انطالقدا مدن إ ا دا أب يدة
إح دداد قلي ددة ا مص ددداقية ل ددمان إني ددا الادال ددة الدولي ددة إال ن الوق ددائ ال د د
ن يدها ثبتجل ل سف استامال ساد الددول للمح مدة د داة لتيدييس ق دات
الادال د ددة الدولي د ددة زدم د ددة ألجن د دددا دول دون غريه د ددا وتتجاه أ أأل ور الوالي أ أأة
القضأ أأائية الوط يأ أأة .و ددول ارياقيد ددة االزتي دداء القي ددرخن ا ددتم الام ددل و د د سن ددود
االرياقيدة املدذ ورة وال ااددد التصددا علد االرياقيدة الوقدجل احلددايل ولوادة نيدرا
لاد دددم وجد ددود روا د د س د د ن عد دددد مد ددن سنودهد ددا ابلنيد ددبة لاد دددد بد ددري مد ددن الد دددول
األع اء.
ظ ددل التي ددييس الق ددائم للحال ددة س ددورت ري ددل احل وم ددة الني ددر
ححا اإلجراءا عل سااي ل الة عل دة.

دعد دوا

81-111
 171( -111و)176

ختت

ال اسطة الادلية والق اء اليورخن ستنييذ رل الامليا

التوصأأيا ( 901مأأن  79إل  )23مرفوضأأةالوه د متالقددة ابلتادداون م د ونددة التحقي د الدوليددة امليددتقلة ددول
سورت املنب قة عن لس قو اإلنيان م الت يد ن هذا ال اهنثر عل التزام اوميورادة الارسيدة اليدوراة ابلتاداون
م امليوضية اليامية حلقو اإلنيان و ححا اإلجراءا اخلاحة ما جر الاادة.
انجل سوراة قد عرسجل عن استادادها للتااون مد وندة التحقيد الدوليدة دور أتسييديا عدام  6111و لد سادد
انتيدداء ونددة التحقي د الو نيددة مددن حتقيقا ددا وؤ دراطة ن رلتددزم الل نددة الدوليددة النزاهددة واملوضددوعية واحلياداددة وعدددم
اسددتقاء مالوما ددا مددن جيددا إرهاسيددة .ول سددف قثددر ونددة التحقي د الدوليددة امليددتقلة س د ن اوميوراددة الارسيددة
اليددوراة منددذ إن ددائيا اعتمدداد مقارسددة جزئيددة وانتقائيددة وميييددة ل ددداث سددورت وهد مقارسددة ال ختدددم ق ددات
لدس قدو اإلنيدان و لدس
قو اإلنيدان سدل رصدب زدمدة جنددا وسياسدا ساد الددول النا دذة
األمن ده زعزعة سيادة واستقالل وو دة األراض اليوراة .سناء عل مدا سدب اختدذ احل ومدة اليدوراة موقيدا
سددلبيا مددن عمددل الل نددة .إن عدددم مصددداقية الل نددة نقددل قيقددة األ ددداث دى إىل اختددا الق درار سادددم التادداون
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مايدا ومد لد قددد محددجل سدورت لدرئيس الل نددة ابولددو سينددريو سزتر دا لادددة تم إال ن لد مل اقددود إىل اددة
انا اسا عل عمل الل نة ما ر جل الل نة مقرت ا زرى حلل هذا اإلؤ ال.
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