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 حقوق اإلنسان جملس
 الدورة الرابعة والثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
 الشاملاالستعراض الدوري 

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

أو التوصأأأأيا ال وااللتتامأأأأا  اللوديأأأأة والأأأأر و  /آراء بشأأأأالن االسأأأأت تا ا  و  
 موضع االستعراضاملقدمة من الدولة 

 
 

 .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 دقأأ    
 م اقشة التقرير الوطين الثاين للجمهورية العربية السورية

 مبناق دددت  قددددمجل اوميورادددة الارسيدددة اليدددوراة رقرارهدددا الددددورخن ال دددامل ال ددددا   وا ر دددجل- 1

ابلتياعددددل مددد  قليدددا   قددددو  انطالقددددا  مدددن إ ا دددا املة  س ددديا ية وحدددرا ة  11/11/6116ستدددارا 
والتزاميا ابحلوار والتااون لتازاز  قو  اإلنيان و قا  ملبداد   اإلنيان املوضوعية ال يا ة غري التمييزاة 

ورايددد سددورت الت  يددد علدد   ن  .ومي ددا  األمددم املتحدددة وحدد وإل  قددو  اإلنيددان الدد  ان ددمجل إلييددا
االزدهار عل  الصايدان الو ين والدويل ورازاز ا رتام  قو  اإلنيان واحلدرت  رازاز اليالم واألمن و 

الدوليددة  الدددويل واملواثيدد  األمددم املتحدددة والقددانون األساسددية ويااتيددا ا ددون مددن زددالل اإللتددزام مبي ددا 
ادل اإلنيان  وليس ابنتياج سياسا  عدوانية جتاه دول ساينيا والتددزل   ؤدهنو ا و و  حبقو  اخلاحة

وياادددة وريدددليا اإلرهددداسيد  و التيدادددد ابلاددددوان علددد  ال ددداو  حتدددجل  راادددة رازادددز  قدددو  اإلنيدددان 
عددن التزاميددا الراسدد  وا ددرتام رايدددا ا الدوليددة لتازاددز    مجيدد  املناسددبا وقددد عددو  سددورت . ويااتيددا

ويف إطأأار اسأأت مال دمليأأة الأأوار التفأأادلم يف إطأأار دمليأأة املرا عأأة الدوريأأةال .  قددو  اإلنيددان
ريدددا  هدددذه الورقدددة إىل التابدددري عدددن موقييدددا مدددن ابقددد  التوحددديا  مددد  رقدددد  إجدددااب  ر ميليدددة لدددبا  

 .التياؤال    هذا الييا 
مدة احلاليدة سلطجل احل ومة اليوراة  ثناء مناق ا  التقرادر ال دوء علد  األسدبا  اوذرادة ل ز - 6

وعمددد  دور اإلرهدددا    والتحددددت  النامجدددة عنيدددا  وسيندددجل جيودهدددا   التصددددخن لتلددد  التحددددت   
  الدذخن  يد  ومدا زال  يد  سددعم   ومدا  دول   رمان ال اب اليورخن من  تا  حبقو  اإلنيان

" داعدد "ا عرسيددة وإقليميددة ودوليددة  مددن زددالل مدددإلر اوماعددا  اإلرهاسيددة امليددلحة  و  مقدددمتيا رنييمدد
  ابملال واليالح والدذزرية والاتداد  والد  غطدجل روا هنهدا مد  هدذه ا موعدا   سددعم "جبية النصرة"و

إعالمدد  م ددلإلل للددر خن الاددام  مندد  استددداق ميدداهيم غددري قانونيددة م ددل املاارضددة املاتدلددة امليددلحة    إقددرار 
تدددزل ابل ددهنون الدازليددة للدددول  حددراا ابنتيدداإل القددانون الدددويل ومي ددا  األمددم املتحدددة الددذخن  ندد  ال

 .واستخدام  قو  اإلنيان لل اب اليورخن للتغطية عل   جندا ا اليياسية
ال  مل ا ن هد يا رازاز ويااة  قو  اإلنيان سقددر رفضت سوراي توصيا  بعض الدول - 1

د  عمليددة ما دان اهلدده هدو روجيدد  اال امدا  واإلداندة لل ميوراددة الارسيدة اليدوراة   راددار  مد  مبدا
املراجاددة الدوراددة ال دداملة ومبدداد  مي ددا  األمددم املتحدددة  الدد    ددد  علدد  اربدداق احلددوار سددبيال  وعلدد  

 .االمتناق عن التدزل   ال هنون الدازلية لدولة ميتقلة  ا  سيادة
ابملال يدا  والتوحديا  البنداءة الد  رقددمجل  دا رحبت اجلمهورية العربية السورية ابملقابأل - 4

رى انطالقددا  احلددرى علدد  رازاددز ويااددة  قددو  اإلنيددان  مددن زددالل احلددوار والتادداون الدددويل  دول  زدد
واستند    روحيا ا ملباد  مي دا  األمدم املتحددة  واحلد  ال درع  حل ومدة اوميورادة الارسيدة اليدوراة 

اضد    مواجية اإلرها  والن ال للحياظ عل  الو دة الو نية لل داب اليدورخن  وسدالمة وو ددة  ر 
 .اوميوراة الارسية اليوراة   مواجية  ر  اإلرها  املدعوم من اخلارج ال  رتار  هلا
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 املوضوع وضع الت فيذ والقبول

 التوصيا  مقبولة  تئياً وقيد اال ظر

رددددددراي سدددددورت مدددددن زدددددالل وا دددددا الو نيدددددة االن دددددمام للوورو دددددوال  االزتيارادددددة 
 .ما اتال  ساقوسة اإلعدامسوى .  لالرياقيا  واملااهدا  الدولية

111-1 
111-4 

 
 التوصيا  مقبولة وقيد الت فيذ

رددددددراي سدددددورت مدددددن زدددددالل وا دددددا الو نيدددددة االن دددددمام للوورو دددددوال  االزتيارادددددة 
 . لالرياقيا  واملااهدا  الدولية

مددن  6رتخددذ  اليددا اويددا  املانيددة اإلجددراءا  القانونيددة لر دد  الددتحي  عددن املددادة 
 .الييداوارياقية 

 (7إىل  5) -111

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

 (1و 8) -111

حليدددجل الل ندددة الو نيدددة املانيدددة ستاددددال قدددانون الاقدددواب  إلغددداء قدددانون الاقدددواب  
 .املخيية

111-14 

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

 (61إىل  67) -111

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

111-11 

  ن  دل األزمدة   سدوراة هدو  دل   علد   ومة اوميورادة الارسيدة اليدوراة  ر دد
يدورخن  سقيددادة  سددوراة  دون ردددزل زددارج  ال -يددورخن ال واراحلددسياسد    ساسدد  

. وه  حتار  اإلرها  مدن  جدل التوحدل إىل  دلإل  سياسد . ودون ؤروط  ُميبقة
ددددن الوضدددد   ورُددددذ ر اإلنيددددا  س دددد ل ملمددددواي  أبن جندددداح امليددددار اليياسدددد  وحتيإل

سدياتمدان س د ل رئييد  علد  ردو ر منداال مدن االلتدزام الددويل واإلقليمد  مبحارسدة 
اإلرهددا    سددوراة س دد ل جدددخن وسايدددا  عددن التيددييس  و ددذل  الر دد  اليددورخن 
للتداسري االقتصاداة القيراة   اداة اوانب امليروضدة علد  ال داب اليدورخن دون 

هن ددددد النتددددائج الدددد  زددددرج  ددددا اجتمدددداق االسددددتانة ور.  خن سددددند قددددانو   و  زالقدددد 
علدد  الدددور البندداء الددذخن قامددجل سدد  احل ومددة اليددوراة   ( 61-64/1/6117)

 .إجناح هذا االجتماق

ر دددرر   ومدددة اوميورادددة الارسيدددة اليدددوراة مطالبتيدددا  لدددس األمدددن   لدددزام الددددول 
 مجيد   ؤد ال الداعمة واملمولة لل ماعا  اإلرهاسية امليلحة ابلتوقف عدن رقدد 

الددددددعم والتموادددددل هلدددددذه اوماعدددددا   إنيدددددا ا  لقدددددرارا   لدددددس األمدددددن  ا  الصدددددلة 
  (6114)6171قراراردددددددد  مب ا حددددددددةر اإلرهددددددددا ر وجتييددددددددفر مناسادددددددد   والسدددددددديما 

   يدددددددددددددث ا ددددددددددددد ل (6115)6651  (6115)6111  (6114)6178
اة االلتدددزام  دددذه القدددرارا  وإنيدددا  م دددمو ا ميتددداح احلدددل املبتغددد  للوضددد    سدددور 

 .ولتحقي  إاصال غري ميبو  للمياعدا  اإلنيانية للمحتاجد   سوراة

111-11 
ومددددددددددن  65إىل 61) -111
 (.77إىل  67
 

لطاملدددا رااوندددجل احل ومدددة اليدددوراة مددد  اإلجدددراءا  اخلاحدددة املانيدددة مبيدددائل  قدددو   111-86 



 A/HRC/30/16/Add.1 

 

4  

 

 املوضوع وضع الت فيذ والقبول

. اإلنيددان  ا ددة  والتادداون مدد  اليرادد  قدددائم  اليددا  مددن زددالل املراسددال  املتبادلدددة
إ راءا  القبأول صصأباا الواليأة دلأا أسأاس لأل حالأة دلأا حأدة  وتدرس

 .ووفقاً للظروف السائدة
مددن التقراددر  وحددرخن  اليددا دراسددة رادالدد  ليتوا دد  مدد     ددام  41-11اليقددررد 

 .11الدستور   مادر  
111-11 

ردددددرإل سددددورت وجددددود ثغددددرا    قددددانون اال ددددوال ال خصددددية احلددددايل ورامددددل علدددد  
مددن زددالل القيددام مبراجاددة القددانون سددد اويددا  الرميددة وهيئددا  ا تمدد   جتاوزهددا

 .املد  وه     ور التادال  مبا ال اتاار  م     ام ال رااة اإلسالمية

111-11 
111-16 

متإل إ ددداء إعدددداد م دددروق قدددانون  قدددو  الطيدددل  إضدددا ة إىل اليقدددرا   ا  الصدددلة 
 .حبمااة  قو  الطيل والواردة   التقرار

111-16 
 (14و 11) -111

ر ددددطل  اليددددلطا  اليددددوراة املانيددددة مبياميددددا ورقددددوم سبددددذل جيددددود مليددددائلة مجيدددد  
 . ورهن د   هذ الييا  عل  االزتصاى الو ين. املتور د ابأل داث

مأن تقريأأر سأأوراي الأدوري الثأأاين يف إطأأار دمليأأة  58ير أا العأأو ة إل الفقأأرة  
 .اإلستعراض الدوري الشامل

 ( 141إىل 146) -111
111- 154 
111- 181 

 156-111 .6111لاام  61عاقب القانون اليورخن مرر يب اخلطف ابلقانون 

مت حلدددد  هددددذا املوضددددوق مددددن زددددالل رادددددال سادددد  مددددواد قددددانون الاقددددواب   ا  
 .الصلة

111-176 

 قدددو  املدددر ة م يولدددة ابلدسدددتور  وردددرى احل ومدددة اليدددوراة  ن الن ددداح   املر لدددة 
احلاليددة مب ا حددة اإلرهددا  مددن ؤدد ن   ن اايددد للمددر ة اليددوراة  قوقيددا الدد  لطاملددا 

وسأأأألر تقريأأأأر سأأأأوراي الأأأأدوري الشأأأأامل الثأأأأاين .  تاددددجل  ددددا علدددد  مددددر الاقددددود
اسأأأيةال ومشأأأارلتها يف دلأأأا  ور املأأأرأة يف اليأأأاة السي 74خاوصأأأاً يف فقرتأأأ  

 .دملية السالم واملاالا  الوط ية

111-171 

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

 (181و 181) -111

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

 .اإلرها 

111-186 

 (187إىل  181) -111 .مت اإلجاسة علييا   التقرار

  

 التوصيا  املقبولة ودملية ت فيذها مستمرة

 1-111 .سورت  ر ا    االرياقيا  األساسية ال مانية حلقو  اإلنيان

قددانون الاقددواب  اليددورخن مجيد   نددواق الانددف  مبددا  يد  الانددف املنددزيل  و ددر  حدرم 
 .عقواب  متدرجة حبيب درجة الانف

111-15 
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 املوضوع وضع الت فيذ والقبول

 (18و 17) -111 

رلتدددزم اوميورادددة الارسيدددة اليدددوراة س دددل االرياقدددا  الددد  ردددن  علددد  وقدددف ا دددال  
 . النار    سبيل رازاز  الة  قو  اإلنيان لل اب اليورخن

التزمددجل احل ومدددة اليددوراة ابريدددا  وقددف األعمددال الادائيدددة الددذخن دزدددل ومددهنزرا   
     دددد اسدددتمر  اوماعدددا  6116 دددانون األول   11 يدددز التنييدددذ ستدددارا  

اإلرهاسيددددة امليددددلحة ابنتيدددداإل هددددذا االريددددا  وؤددددنإلجل ه مددددا  انتحاراددددة   عدددددإلة 
مندددا   مدددن سينيدددا دم ددد    مدددا اسدددتيد جل سقدددذائف اهلددداون وغريهدددا املددددنيد   

 .الاداد من املدن واحملا يا 

111-61 

نهناددد روجيدد  هددذه التوحدديا  إىل الدددول واألنيمددة الدد  ريددر  رلدد  التددداسري علدد  
 . سورت   ومة وؤابا  

الدددد  رت ددددمن ميدددد لة رحددددد  ثددددر التددددداسري القيددددراة   اداددددة  61و ددددول التوحددددية 
 :اوانب  ي  رت من ؤقد

   ضدددرورة التدددزام الددددول األع ددداء  السددديما الددد  ريدددر  رلددد
التدددددداسري غدددددري القانونيدددددة وغدددددري ال دددددرعية  ستوحددددديا  األمدددددم 
املتحدددة املطالبددة ابلوقددف اليددورخن هلددذه التددداسري نيددرا  ألثرهددا 
اليدددددليب علددددد  ماي دددددة ال ددددداو  وعلددددد   قدددددو  اإلنيدددددان  

 . والتنمية االجتماعية   الدول املت ررة
 ددددررة إن دددداء قليددددا  و نيددددة لرحددددد هدددددذه ااددددود للدددددول املت 

التددددددداسري و ثرهددددددا علدددددد   قددددددو  اإلنيددددددان  ييددددددا ورنميتيددددددا  
 . واإلسالغ عنيا

ونددرى ضددرورة إ ددداث قليددة دوليددة مددن ؤدد  ا رحددد هددذه امليدد لة اخلطددرية وق رهددا 
و  ددد الدددعم الدددويل لوقددف  ددر  سادد  الدددول لتلدد  التددداسري ضددد دول  زددرى 

 .ي ا  وقرارا  األمم املتحدةس  ل انتي  القانون الدويل وم

111-61 
111-66 
111-61 

 (65و 64) -111 

 66-111 .وهو األمر الذخن اتم عل   ر  الواق 

 . من التقرار 86-81-81ارج  الاودة إىل اليقرا  
 : و ول وقف إ ال  النار    لب

اختدددددذ  احل ومدددددة اليدددددوراة   يمدددددا اتالددددد  ابلوضددددد  اإلنيدددددا     ا يدددددة  لدددددب  
وابلتنيددي  مدد   ليائيددا  مجلددة مددن املبددادرا  الدد  رنيدد م مدد  القددانون اإلنيددا  
الددددددويل ل دددددمان اخلدددددروج اأمدددددن للمددددددنيد مدددددن   يددددداء ؤدددددرق   لدددددب  ودعدددددجل 

إلضدرار ابملددنيد اوماعا  اإلرهاسية امليلحة إللقاء اليدالح  و املغدادرة لدتال  ا
وزصصجل هلدذا اهلدده ماداسر وريدييال  ومنحدجل . واملمتل ا  الاامة واخلاحة

سيددد  ن اوماعددا  اإلرهاسيددة امليددلحة اختددذ  س دد ل مالددن . ضددما   إلجنا دد 
مدددددددن املددددددددنيد دروعدددددددا  س دددددددراة و الدددددددجل دون زدددددددروجيم واسدددددددتيد جل ابلرحددددددداى 

وقماددجل . يطرة الدولددةوالقددذائف  ددل مددن  دداول اخلددروج إىل املنددا   اخلاضدداة ليدد
اوماعدددددددا  اإلرهاسيدددددددة امليدددددددلحة مطالبدددددددا  األهدددددددايل وا ت اجدددددددا م  وواحدددددددلجل 
استيدا يا ل  ياء الغرسية مما  سير عدن است دياد وإحداسة قاله املددنيد  األمدر 

 (16و 11) -111
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الذخن مل ارتإل للدولة اليدوراة زيدارا  إال حترادر  سنائيدا واسدتاادة  راضدييا والتصددخن 
 املتواجدددددان     يدددداء ؤددددرق   لددددب و ددددرد اإلرهدددداسيد لإلرهددددا  وحتراددددر املدددددنيد

 .منيا
 (16و 14و 11) -111 

 (78و 66و 15) -111 

اسدددتقبلجل   ومدددة اوميورادددة الارسيدددة اليدددوراة و دددد هيئدددة األمدددم املتحددددة الدازليدددة 
والددذخن "  ورم ال ددوى"للتحقيد    االعتددداء علدد  قا لددة امليداعدا  اإلنيددانية   

  وقدددددددددددإلمجل احل ومددددددددددة اليددددددددددوراة اإلا ددددددددددا ا  11/1/6116ستددددددددددارا   وقدددددددددد 
إال  ن . وال رو ا  املطلوسة والقرائن  ول االعتداء اإلرهدا  الدذخن  دال القا لدة

اهليئددة ضددمإلنجل رقرارهددا مجلددة مددن االدعدداءا  غددري الواقايددة واال امددا  البا لددة الدد  
ا  واليرضديا   ريتقر ألخن  سااي  و  دلة  وسنجل زالحدا ا علد  رلد  االدعداء

ال سددددل إ ددددا نصإلددددبجل نييدددديا مدددددا اا  عددددن سادددد  األ ددددراه وسر  ددددا مددددن ميددددهنولية 
 .االعتداء  وهو األمر الذخن اتاار   اما  م  والاة اهليئة

111-17 

مدددد  الددددتحي  علددددد  . ر ددددطل  احل ومددددة اليدددددوراة مبيددددهنوليتيا   يااددددة موا نييدددددا
 .روحيف احلالة   سورت عل    ا نزاق ميلا

111-111 
111-111 

 161و 84) -111 
 (111و

 . مت اإلجاسة عل  رل  التوحيا     قرا  التقرار  وه  منيذة
 .مت وض  زط  عمل للق اء عل  التيول

مت إ ددداث مرا ددز علدد  ميددتوى احملا يددا  إلدارة  الددة األ يددال املتيددولد  مدد  
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 

 خطوة لتحيدد ميدتوى ( ميين من راليم وردراب)عن احلاال  لتقد  الرعااة 
ماي دة األسددرة الدد  رددد    سناءهددا للتيددول و   ددد سددرامج التصدددخن ألسددو   ؤدد ال 

 . عمل األ يال
سدددددديتم إعددددددادة إ ددددددال  التادددددداون سددددددد احل ومددددددة اليددددددوراة  مم لددددددة سددددددوزارة ال ددددددهنون 
االجتماعيدددة والامددددل  ومنيمددددة الامددددل الدوليددددة  مدددن زددددالل االرياقددددا  الدددد  اددددتم 

سدددد الطدددر د لالنطدددال  سدددوامج عمدددل رادددا   سدددو   ؤددد ال عمالدددة وضدددايا  اليدددا  
 .األ يال  ومن سينيا التيول

111-111 
111-116 
111-111 
111-114 

 111-71 

 (81إىل  86) -111 .منيذة  وورد   م لة   التقرار

 111-85 

جتدددددددد احل ومددددددة اليددددددوراة أت يددددددد التزاميددددددا التددددددام    سدددددديا  جيودهددددددا مل ا حددددددة 
اإلرها   أب  ام القانون الددويل زاحدة مدن  يدث ضدمان ياادة و مدن املددنيد 

إضددددا ة إىل مددددا ورد   . وسددددالمة املن ددددة  اخلدميددددة واملدنيددددة  امل ددددا  واملددددداراي

 111و 115) -111
 (114و 161و 117و
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 .التقرار  ول موضوق يااة املداراي وامليت ييا 
حدددرخن اإلسدددالغ عدددن  مدددا ن روقيدددف احملت دددزان مدددن قبدددل اويدددا  املانيدددة والوضددد  

 .القانو  والتيم املوجية إلييم
 (175و 174) -111

 (118إىل  116) -111 .منيذة وورد رياحيل  وهلا   التقرار

 (611إىل  111) -111 

 616-111 .اإلرها روجد سرامج العادة أتهيل ضحات 

ر يددل القدددواند اليدددوراة مبدددد  علنيدددة اوليددا  واحلددد    الطادددن واحلددد  مبحا مدددة 
 .عادلة مبا  ييا قانون م ا حة اإلرها 

111-611 

احل ومدة اليدوراة إجدالء عددإلة  داال  مرضدية ورقدد  ميداعدا  إنيدانية  اير 
ا  اإلرهاسيددددددة    يمددددددا ريددددددتمر اوماعددددددإىل البلدددددددا  واملدددددددن اليددددددوراة دون  ييددددددز

امليددددددلإلحة  وزاحددددددة رلدددددد  الدددددد  حتاحددددددر سلددددددد   يددددددرت واليوعددددددا  سارقلددددددة إاصددددددال 
 .املياعدا  اإلنيانية إىل هذه املنا   وإجالء احلاال  املرضية منيا

111-111 

 .رقدم الرعااة الطبية ال املة ومي  النزالء دون  ييز
 جدددراء  حددد  مجيددد  دور التوقيدددف واليددد ون  1666الدددزم نيدددام اليددد ون رقدددم 

 . يب للموقو د ورقد  الرعااة الصحية زالل  رتة التوقيف

111-171 

   تحددددة واملنيمدددا  الدوليدددةرااوندددجل احل ومدددة اليدددوراة جبدادددة امدددة مددد  األمدددم امل
 ددال دعددم االسددت اسة اإلنيددانية ال تياجددا  اليددوراد زددالل اليددروه الراهنددة  

 التموادل للامليدا  اإلنيدانيةمن األ و النيبة قدإلمجل  ل التيييال  املم نة و و 
و دددل املالومدددا  املوثإلقدددة  دددول  هدددم الاقبدددا  الددد  حتدددول دون اإلعمدددال  %(75)

الن دددداح   إاصددددال امليدددداعدا    ومل ا ددددن ليتحقدددد  هددددذا التددددام هلددددذه االسددددت اسة
اإلنيدددانية املقدمدددة مدددن املنيمدددا  األمميدددة والدوليدددة  سدددواء إىل املندددا   امليدددتقرة  و 

. تقرة  لددددوال التادددداون والتيددددييال  املقدمددددة مددددن قبددددل احل ومددددة اليددددوراةغددددري امليدددد
واتوجدددب الت  يدددد هندددا  ن سياسدددا  األمدددم املتحددددة حدددب  ن رنيددد م مددد  مي دددا  
األمددم املتحدددة وال ددرعية الدوليددة واملبدداد  التوجيييددة الناظمددة للامددل اإلنيددا    

املتحدددددددة رقددددددم   دددددداال  الطددددددوار   والدددددد   رسدددددداها قددددددرار اومايددددددة الاامددددددة ل مددددددم
  و  مقدمتيا ا رتام الييادة الو نية ودور الدولة   اإلؤدراه علد  46/186

روزاددددد  امليددددداعدا  اإلنيدددددانية دازدددددل  راضدددددييا ومبددددداد  احليددددداد والنزاهدددددة وعددددددم 
. التيددييس  زال ددا  ملددا رقددوم سدد  سادد  املنيمددا  الدوليددة مددن زددر  لتلدد  املبدداد 

صدددال امليدداعدا  اإلنيدددانية هدددو قيدددام إن التحدددخن األ دددو الدددذخن اواجدد  عمليدددة إا
اوماعددا  اإلرهاسيددة امليددلحة مبندد  وحددول امليدداعدا  مليددتحقييا مددن اليددوراد 
مددن زددالل احلصددار الددذخن ريرضدد  علددد  منددا   أب مليددا ليددرتا   والددة  ور ددد  
إدزددددددال امليدددددداعدا  إلييددددددا واليددددددطو س دددددد ل  ممددددددنيج علدددددد  قوا ددددددل امليدددددداعدا  

املطددارا  املدنيددة  واالعتدداء علدد  الادداملد  اإلنيدانية وقطدد  الطرقددا  واسدتيداه
 .  ا ال اإلنيا   مبا  ييم الااملون   ا ال الطيب

 (41إىل  18) -111
 (164و161) -111
 (118إىل  166) -111
 (145إىل  141) -111
111-151 

 (166و  166) -111 
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 (178و 177) -111 

 111-188 

  

مددد  الدددتحي  علددد  التيدددييس   حدددياغتيا واللغدددة الادائيدددة   وقدددد مت قبوهلدددا فعليأأأاً مقبولأأأة وم فأأأذة التوحددديا  التاليدددة 
 ن احل ومددة اليدددوراة رلتددزم    ر ددا علددد  اإلرهددا  جبميددد   مدد  الت  يدددد .اال اميددة واالسددتيزازاة الددد  مت اسددتخداميا

والددتحي  علددد  روحددديف الوضددد    . رهدددا املااهددددا  الدوليددة اخلاحدددة مب ا حدددة اإل  مبدددا  ييااالرياقيددا  والقدددرارا 
 .سورت عل   ن   ر   هلية والتوضيا   ا  زمة و ر  عل  اإلرها 

ر ددددد احل ومدددة اليدددوراة علددد   ن جيودهدددا ال بدددرية حملارسدددة اإلرهدددا   سددددعم  مدددن 
 ليائيددددا   انددددجل الانصددددر األسددددااي الددددذخن  عدددداد األمددددن واالسددددتقرار لل  ددددري مددددن 
املنددددا   وملالاددددد اليددددوراد  وسدددداهم   عددددودة قاله املي ددددران لقددددراهم ومددددد م 

ة اليددددوراة علدددد  ورهن ددددد احل ومدددد. وإاصددددال امليدددداعدا  اإلنيددددانية إىل ميددددتحقييا
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 ومددددة اليدددددوراة هددددد  األ دددددرى علدددد  ياادددددة ؤدددددابيا  و خن  دددددداث اتالددددد  
 التحتيددددة انطبدددد  علدددد   عمددددال التحددددالف الدددددويل الددددذخن رقددددوده ابسددددتيداه البددددىن

 .الوالت  املتحدة األمرا ية والذخن ر ارإل الدولة حا بة التوحية  ي 
 

 (.13و 19)  -901أنظر املوقف يف و ول الوض     لب  
و يمدددددا اتالددددد  ابالدعددددداءا   دددددول اسدددددتخدام اليدددددالح ال يميدددددائ    يدددددو  راادددددة 

ملمارسددة ال ددغس اليياسدد  علدد  احل ومددة اليددوراة منددذ اسددتخدمتيا سادد  الدددول 
وعلددد  الدددرغم مدددن  لددد   وإ دددا   منيدددا ابليدددا   دددو إزدددالء منطقدددة . سداادددة األزمدددة

ال دددددر  األوسدددددس مدددددن  ا دددددة  سدددددلحة الددددددمار ال دددددامل   قدددددد ان دددددمجل   ومدددددة 
اوميوراددددددة الارسيددددددة اليددددددوراة إىل مااهدددددددة  يددددددر األسددددددلحة ال يميائيددددددة ونيددددددذ  

 .دة  يياااللتزاما  الوار 

111-15  
111-17  
111-18  

 
 
 

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

 
 
 

 116إىل  114) -111
 (118و

 16-111 .انتيجل الامليا  الاي راة    لب

 (116و 116) -111 

 111-166 

 111-165 

 111-111 ". صار"رتحي  احل ومة اليوراة عل   لمة 

 111-171 
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حدددر الادادددد مدددن مراسدديم الايدددو  مت التيصددديل ،صوحدديا   التقرادددر  إضدددا ة إىل 
املرسددوم الددذخن حدددر مددهنزرا   و داددد الايددو عددن امليددلحد الددذان اقومددون ستيددليم 

 .6117لاام  11املرسوم رقم  - نيييم م   سلحتيم لل يا  املختصة

 (161إىل  167) -111

  

التاليأأة مرفوضأأةال ودلأأا الأأرا  مأأن أوأأا م فأأذةال ول أأن نأأرفض التعأأاطم معهأأا بسأأب  ل تهأأا العدائيأأة التوصأأيا  
 لل ايةال وصوا تقوم دلا افرتاضا  اري صبيبة

 (165إىل  161) -111  (161إىل  155)  -111  (151و111) -111

  

 التوصيا  املرفوضة صوا تتعلق ابل ظام العام للدولة

 (151و 6 ( -111 

  

 التوصيا  املرفوضة الوا تتعلق مبساللة سيا ية

  انطالقدا  مدن إ ا دا أب يدة 6111وقإلاجل سدورت علد  نيدام رومدا األساسد  عدام 
إحدددداد قليددددة  ا  مصددددداقية ل ددددمان إنيددددا  الادالددددة الدوليددددة  إال  ن الوقددددائ  الدددد  
ن يدها  ثبتجل ل سف استامال ساد  الددول للمح مدة  د داة لتيدييس ق دات 

هأأأأأأل  ور الواليأأأأأأة وتتجاالادالددددددة الدوليددددددة زدمددددددة ألجندددددددا  دول دون غريهددددددا  
و ددددول ارياقيددددة االزتيدددداء القيددددرخن  اددددتم الامددددل و دددد  سنددددود . القضأأأأائية الوط يأأأأة

االرياقيدة املدذ ورة  وال ااددد التصددا  علدد  االرياقيدة   الوقدجل احلددايل  ولوادة نيددرا  
لاددددددم وجدددددود روا ددددد  س ددددد ن عددددددد مدددددن سنودهدددددا ابلنيدددددبة لاددددددد  بدددددري مدددددن الددددددول 

 .األع اء

111-11 
111-11 
111-16 
111-11 

  ظددددل التيددددييس القددددائم للحالددددة   سددددورت  ري ددددل احل ومددددة النيددددر   دعددددوا  
 . ححا  اإلجراءا  عل   سااي  ل  الة عل   دة

 (81و 81) -111

 111-81 
 (176و 171) -111 ختت  ال اسطة الادلية والق اء اليورخن ستنييذ رل  الامليا 

متالقددة ابلتاددداون مدد  وندددة التحقيدد  الدوليدددة امليددتقلة  دددول وهددد  مرفوضأأةال( 23إل  79مأأأن ) 901التوصأأيا   
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
  و لد  سادد 6111عن استادادها للتااون مد  وندة التحقيد  الدوليدة  دور أتسييديا عدام  انجل سوراة قد  عرسجل 

انتيددداء وندددة التحقيددد  الو نيدددة مدددن حتقيقا دددا  وؤدددراطة  ن رلتدددزم الل ندددة الدوليدددة النزاهدددة واملوضدددوعية واحليادادددة وعددددم 
قلة س ددد ن اوميورادددة الارسيدددة ول سدددف  قثدددر  وندددة التحقيددد  الدوليدددة امليدددت. اسدددتقاء مالوما دددا مدددن جيدددا  إرهاسيدددة

اليددوراة  منددذ إن ددائيا  اعتمدداد مقارسددة جزئيددة وانتقائيددة وميييددة ل  ددداث   سددورت  وهدد  مقارسددة ال ختدددم ق ددات 
 قو  اإلنيدان  سدل رصدب   زدمدة  جنددا  وسياسدا  ساد  الددول النا دذة    لدس  قدو  اإلنيدان و لدس 

سناء  عل  مدا سدب   اختدذ  احل ومدة اليدوراة موقيدا  . األراض  اليوراةاألمن  ده زعزعة سيادة واستقالل وو دة 
إن عددددم مصدددداقية الل ندددة   نقدددل  قيقدددة األ دددداث  دى إىل اختدددا  القدددرار ساددددم التاددداون . سدددلبيا  مدددن عمدددل الل ندددة
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 املوضوع وضع الت فيذ والقبول

قددود إىل  اددة مايدا  ومدد   لدد    قددد محددجل سدورت لددرئيس الل نددة  ابولددو سينددريو  سزتر دا لادددة  تم  إال  ن  لدد  مل ا
 .انا اسا  عل  عمل الل نة   ما ر  جل الل نة مقرت ا   زرى حلل هذا اإلؤ ال

 


