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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

         ملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته ا       
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  اجلمهورية العربية السورية    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
 غري ذلك من وثائق األمم املتحدة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة              

.  اعتمدها جملس حقوق اإلنسان    وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . عن املفوضية 
 .وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر              

وعند عدم  . وروعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            
تزال  ة إن كانت ال   وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاح         

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق األمـم املتحـدة            وملا كان هذا التقرير ال    . صاحلة
الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املـسائل قـد                 

 مع اآلليات أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون/ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  .الدولية حلقوق اإلنسان

__________ 

تأخر تقدمي التقرير إلدراج آخر املعلومات الواردة من بعثة تقصي احلقائق واليت كانت ال تزال غري متاحـة                    *  
  .أثناء إعداد هذا التقرير
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات
  مجيع أشكال   الدولية للقضاء على   االتفاقية

 التمييز العنصري
  إعالن  ١٩٦٩أبريل / نيسان٢١

 )٢٢املادة (حتفظ 
 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية

  ن إعال ١٩٦٩أبريل / نيسان٢١
  )١-٢٦املادة (حتفظ 

 

  ال): ٤١املادة (شكاوى الدول   )١-٤٨املادة (حتفظ  ١٩٦٩أبريل / نيسان٢١  املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق
   مجيع أشكال التمييـز    اتفاقية القضاء على  

 ضد املرأة
  إعالن   ٢٠٠٣مارس / آذار٢٨

  ٢-٩املواد (ظ ـحتف
  ، )و)(د( )ج(١-١٦و
  )١-٢٩و

  

 وغريه من ضروب    مناهضة التعذيب اتفاقية  
 و العقوبة القاسية أو الالإنـسانية      املعاملة أ 
 أو املهينة

حتفظ فيما يتعلق /إعالن  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٩
  ٢٠باملادة 

  ال): ٢١املادة (شكاوى الدول 
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
 ٢٠ و١٤عام، املواد (حتفظ   ١٩٩٣يوليه / متوز١٥  اتفاقية حقوق الطفل

  )٢١و
-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
ـ     راك األطفـال يف    الطفل املتعلق ببيع بإش

  الرتاعات املسلحة

  إعالن  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧
مبوجب املادة إعالن ُملزم 

   عاما١٨ً: ٣

-  

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد      

  اإلباحية

  إعالن  ٢٠٠٣مارس / آذار١٥
واملادة ) أ(١-٣املادة (حتفظ 

٥-٣(  

  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      
  املهاجرين وأفراد أسرهم

  ال): ٧٦املادة (شكاوى الدول   إعالن  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

  إعالن  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٠  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  )١٢املادة (التفاهم 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيـق        ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠
  ال): ٧و

،)٣(قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   باحلامللحق بالعهد الدويل اخلاص     الربوتوكول االختياري   : اجلمهورية العربية السورية طرفاً فيها    املعاهدات اليت ليست    
األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوقوالربوتوكول االختياري   

واالتفاقيـة ،كال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبالقضاء على مجيع أشاملدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية    
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 )توقيع فقط(ال  ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام رو

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
   الثاين والثالثنياإلضافيكولني نعم، باستثناء الربوتو )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(ية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساس
 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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تنظر ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب اجلمهورية العربية السورية بأن          ٢٠١٠يف عام     -١
يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            

ية أن تعيـد النظـر يف موقفهـا              وينبغي لسور . )٨(لقاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أو العقوبة ا  
يف إطـار   املنصوص عليهـا    ، وأن تنظر يف إصدار اإلعالنات       )٩( من االتفاقية  ٢٠املادة  إزاء  

ودعت اللجنة أيضاً سورية إىل أن تصدق على االتفاقيـة  . )١٠( من االتفاقية٢٢ و٢١املادتني  
  .)١١(ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالدولية حل

وخباصـة  ، أوصت جلنة حقوق الطفل سورية بأن تدرس حتفظاهتا،          ٢٠٠٣ويف عام     -٢
ـ     ٢١ و ٢٠ و ١٤فيما يتعلق باملواد     ، ٢٠٠٦ويف عـام    . )١٢(ات هبدف سحب هذه التحفظ

     علـى  احلكومة قد وافقت علـى سـحب التحفظـات          أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن       
 من الربوتوكول االختياري، رهناً بقرار إصـدارها        ٣ من االتفاقية واملادة     ٢١ و ٢٠املادتني  

  . )١٣( اهليئة التشريعيةالنهائي من قبل
بـسورية   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       ، أشادت   ٢٠٠٧ويف عام     -٣

ـ    من االتفاقيـة،    )٢(١٦و) ز)(١(١٦و) ٤(١٥ و ٢ا على املواد    لقرارها سحب حتفظاهتـ
، )و(و) د(و )ج)(١(١٦، و )٢(٩املواد  لكنها أعربت عن قلقها إزاء التحفظات املتبقية على         

 على الربوتوكول االختياري التفاقيه     تصدق وشجعت اللجنة سورية على أن       .)١٤()١(٢٩و
 .)١٥(املرأة التمييز ضد أشكالالقضاء على مجيع 

 التمييز العنصري سورية بأن تنظـر يف        ، أوصت جلنة القضاء على    ١٩٩٩ويف عام     -٤
  .)١٦( من االتفاقية١٤إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

وأفراد ، شجعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          ٢٠٠٨ويف عام     -٥
إصدار اإلعالنني املنـصوص عليهمـا يف   اجلمهورية العربية السورية على أن تنظر يف أسرهم  

أن تنظر يف االنضمام إىل     ودعت اللجنة أيضاً سورية إىل      . )١٧( من االتفاقية  ٧٧ و ٧٦دتني  املا
بروتوكـول منع االجتار    وأن تصدِّق على     )١٨(١٤٣ و ٩٧منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقييت  

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحـدة            
  .)١٩(فحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةملكا
وشجعت كل من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وجلنة مناهضة التعذيب             -٦

       وبروتوكوهلـا االختيـاري      اخلاصة بالالجئني  ١٩٥١اتفاقية عام   سورية على أن تنضم إىل      
 .)٢٠(١٩٦٧لعام 

تصّدق على نظام روما    بأن  سورية  جلنة حقوق الطفل    وأوصت جلنة مناهضة التعذيب، و      -٧
 .)٢١(٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ الذي وقعت عليه يف األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

علـى أن   سورية  ) اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وشجعت    -٨
 .)٢٢(١٩٦٠ لعام مناهضة التمييز يف التعليمق على اتفاقية تصّد
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 املعد يف إطار برنامج األمم املتحـدة        ٢٠٠٩أشري يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام          -٩

االشتراكية والقومية العربية باعتبارمها السبيل األوحد      يتحدث عن   " إىل أن دستور سورية      اإلمنائي
      ٢٠١١-٢٠٠٧اعدة اإلمنائيـة للفتـرة      عمل األمم املتحدة للمس   وأشار إطار   . "للنضال الوطين 

  .)٢٤(الدستورية حلزب البعث يف اجملتمعإىل أن النظام السياسي ال يزال يستند إىل القيادة 
وأعربت كل من جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء          -١٠

 اليت أصبحت شـبه دائمـة       ١٩٦٣  يف عام  ة واملعّدل ١٩٦٢ يف عام املفروضة  حالة الطوارئ   
 ٢٥ويف  . )٢٥(وتبيح تعليق احلقوق األساسية، ومتنح صالحيات استثنائية واسعة لقوات األمن         

، الحظت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعـالن رفـع        ٢٠١١أبريل  /نيسان
رى تعوق  حالة الطوارئ، لكنها حثت على اختاذ إجراءات مقابلة فضالً عن تعديل قوانني أخ            

 .)٢٦(احلريات األساسية

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سورية بأن تعّدل تشريعها حبيث تعتمـد تعريفـاً               -١١
قـانون  مبوجـب   أفعال التعذيب جـرائم      وأن تضمن اعتبار     )٢٧(للتعذيب يتفق مع االتفاقية   

 .)٢٨(العقوبات ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة

ـ  وأوصت    -١٢ سورية بـأن تعتمـد      اء على التمييز ضد املرأة    اللجنـة املعنية بالقضـ
أي تشريع آخـر  يف  من االتفاقية، وأن تدرج يف الدستور أو       ١تعريفاً للتمييز يتسق مع املادة      

 بشأن املساواة بـني      شامالً  تتعلق باحلقوق املتساوية للمرأة وأن تسّن قانوناً       ذي صلة أحكاماً  
 . )٣٠(تمييزية وأن تلغي أو تعدل التشريعات ال)٢٩(اجلنسني

 جتنيد األطفال وإشـراكهم يف  وأوصت جلنة حقوق الطفل سورية بأن حتظر صراحةً       -١٣
 وأن تعّدل قانون العقوبات من أجل أن تضع تعريفاً صرحياً جلميع اجلرائم             )٣١(األعمال القتالية 

     يف املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل األطفـال           وفقاً للربوتوكول االختياري    
 .)٣٢(املواد اإلباحية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨مل يكن لدى سورية حىت        -١٤

  .)٣٣(ُمعتَمدة من ِقبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان،       اهضة التعذيب سورية ب   وأوصت جلنة من    -١٥

نظاماً وطنياً لرصد وتفتيش مجيع أماكن االحتجاز        وناشدهتا أن تنشئ     )٣٤( باريس وفقاً ملبادئ 
         بصورة فعالة ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               

 . )٣٥(أو املهينة
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  دابري السياسة العامةت  - دال  
للربنامج ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت سورية خطة عمل األمم املتحدة        ٢٠٠٥يف عام     -١٦

  .)٣٦( وهي اخلطة اليت تركز على نظام التعليم الوطين،العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
ـ   ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          -١٧ ه  إىل أن

وحقوق اإلنسان كأولوية قـصوى يف املـستقبل        احلكم  ستكون هناك إصالحات يف جمايل      
  .)٣٧(القريب
 خطة عمل وطنية شاملة ملعاجلة قضية       أن تعتمد ب سوريةوأوصت جلنة حقوق الطفل       -١٨

  .)٣٨(التشرد وأطفال الشوارع

  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

   مع آليات حقوق اإلنسانالتعاون  –ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  –١  

  )٣٩(عاهدةهيئة امل
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر تقدمي التقارير مـن الـسادس           ١٩٩٩مارس /آذار  ١٩٩٨  جلنة القضاء على التمييز العنصري

عشر إىل العشرين منـذ األعـوام       
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠

  . على التوايل٢٠٠٨و
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية    

  والثقافية
 تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ           ٢٠٠١أغسطس /آب  ١٩٩٩

  .٢٠٠٦عام 
سبتمرب /قُدم يف أيلول  ٢٠٠٥يوليه /متوز  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

٢٠٠٦  
  تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ      

  .٢٠٠٩عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

  ضد املرأة
حيل موعد تقدمي التقريـر اجلـامع           ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٥

ــث يف   ــاين والثال ــرين الث  للتقري
  .٢٠١٢عام 

حيل موعد تقدميه يف   ٢٠١٠مايو /أيار  ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١١عام 

ثاين يف  حيل موعد تقدمي التقرير ال    
  .٢٠١٤عام 

 التقرير اجلامع   ٢٠٠٩قُدم يف عام      -  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل
للتقريرين الثالث والرابع الذي حيل     

 ٢٠٠٩موعــد تقدميــه يف عــام 
  .٢٠١١وسُينظر فيه يف عام 

الربوتوكول االختيـاري التفاقية   
بإشـراك  حقوق الطفل املتعلـق     

  سلحةيف الرتاعات املاألطفال 

ــشرين األول  ٢٠٠٦ ــوبر /ت أكت
٢٠٠٧  

االتفاقيـة يف   مبوجب  قُدم التقرير     -
  .٢٠٠٩عام 
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  )٣٩(عاهدةهيئة امل
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  يف املواد اإلباحية

التقرير املقدم مبوجب االتفاقية يف         ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥
  .٢٠٠٩عام 

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيـع      
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

التقريـر الثـاين    حيل موعد تقدمي      -  ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ٢٠٠٦
  .٢٠١١املقرر تقدميه يف عام 

اللجنة املعنية حبقوق األشـخاص     
  ذوي اإلعاقة 

 التقرير األويل املقـرر تقدميـه يف             
  .٢٠١١عام 

  إلجراءات اخلاصةالتعاون مع ا  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

؛ واملقرر اخلاص املعين    )٢٠١٠سبتمرب  /أيلول(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  ).٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين(باحلق يف الغذاء 

    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
؛ واملقرر اخلـاص    )٢٠١٠ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥(املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        يت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعدالزيارات ال

  ).٢٠٠٨(املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان 
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
  . بالغا٣٠ًوردت احلكومة على .  بالغا٥٣ًترة قيد االستعراض، أُرسل خالل الف   والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء

 اسـتبياناً أرسـلها   ٢٣ استبياناً من أصل ١٢ردت سورية يف املواعيد احملددة على    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٤٠(اإلجراءات اخلاصةاملكلفون بواليات يف إطار 

بأن تسمح بإجراء زيارات للمقرر اخلـاص        التعذيب سورية    وأوصت جلنة مناهضة    -١٩
املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،               
واملقرر اخلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقـرر             

 القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل         اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج    
  .)٤١(املعين باالحتجاز التعسفي، واملقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان

 يف أعقاب الزيارة اليت قام هبـا  ،ع املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء احلكومة   وشّج  -٢٠
ىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات          على توجيه دعوة دائمة إ     ،٢٠١٠يف عام   
  .)٤٢(اخلاصة
، تعهدت سورية يف إطار ترشحها لعضوية جملس حقـوق          ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٢١

اإلنسان مبواصلة تشجيع وتعزيز احلوار مع مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات               
  .)٤٣(اخلاصة
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نسان املكلفني بواليـات يف إطـار     ، شجع جملس حقوق اإل    ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٢٢
اإلجراءات اخلاصة ذوي الصلة على إيالء اهتمام خاص حلالة حقوق اإلنسان يف سورية، وحث            

  . )٤٤(ح هلم بالقيام بزيارات إىل البلدسورية على أن تتعاون معهم، مبا يف ذلك من خالل السما

   مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاون  -٣  
املفوضـية الـسامية حلقـوق      املكتب اإلقليمي للشرق األوسط تيسري تعاون       يتوىل    -٢٣

، قدمت املفوضية املساعدة والتدريب يف إطار األعمال        ٢٠٠٩ويف عام   . اإلنسان مع سورية  
  .)٤٥( من أجل االستعراض الدوري الشاملالتحضريية اليت اضطلعت هبا سورية

  .)٤٦(٢٠٠٩ئج ديربان لعام وأسهمت سورية مالياً يف مؤمتر استعراض نتا  -٢٤
املفوضية الـسامية   ، طلب جملس حقوق اإلنسان إىل       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ويف    -٢٥

 أن ترسل بصورة عاجلة بعثة إىل اجلمهورية العربية السورية للتحقيق يف مجيع             حلقوق اإلنسان 
 أن تتعاون االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف البلد، وحث احلكومة على          

مـايو  /ويف أيـار  . )٤٧(البعثة املوفدة وأن تتيح هلم إمكانية الوصـول       أفراد  تعاوناً كامالً مع    
 احلكومة علـى  مرات عديدة، حثت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    ٢٠١١يونيه  /وحزيران

  .)٤٨( اجمللسحسبما طلبإتاحة إمكانية الوصول للبعثة املوفدة 

مع مراعاة أحكـام القـانون       الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   تنفيذ االلتزامات     - باء  
  اإلنساين الدويل السارية

  املساواة وعدم التمييز  -١  
مواقـف  التصدي لل  على   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سورية       حثت    -٢٦

ـ    النمطية إزاء األدوار واملسؤوليات املنوطة بالنساء والرجال، مبا        اط واملعـايري   يف ذلك األمن
  .)٤٩(املباشر ضد النساء والفتيات رـالتمييز املباشر وغيتدمي الثقافية اخلفية اليت 

تراجـع قـانون    بأن   وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سورية          -٢٧
 واحلضانةيف حقوق الزواج والطالق     واملرأة  املساواة بني الرجل    يكفل  مبا   الشخصية،األحوال  
عن  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    . )٥٠(ةلوزواج الطف تعدد الزوجات   حيظر   و واإلرث

 علـى فـرض     النصقانون العقوبات يتضمن أحكاماً متيز ضد املرأة، مبا يف ذلك           قلقها ألن   
  .)٥١(دفاعاً عن الشرفترتكب رائم اليت عقوبات أخف على اجل

 إىل أن   ٢٠١١-٢٠٠٧ للفتـرة    دة اإلمنائية إطار عمل األمم املتحدة للمساع    وأشار    -٢٨
املرأة ليست دوماً يف موقع ميكنها من ممارسة حقوقها بفعالية وأن زواج الفتيـات يف سـن                 

  .)٥٢(مبكرة ال يزال شائعاً
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 إىل حمدودية الفرص املتاحة للمرأة      ٢٠٠٥ لعام   التقييمات القطرية املوحدة  وأشارت    -٢٩
  .)٥٣(ركتها يف القوة العاملة املأجورةوى مشايف احلصول على األصول واخنفاض مست

طبيعـة   أمهية حتديد    ٢٠٠٩وأكدت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            -٣٠
وأعربت اللجنة املعنيـة بالقـضاء   . )٥٤(التفاوت يف األجور بني الرجال والنساء ونطاقه وأسبابه   

الفجوة يف األجور بني النساء والرجال وإزاء       تمرار  على التمييز ضد املرأة أيضاً عن قلقها إزاء اس        
  .)٥٥(تركز املرأة يف القطاع غري الرمسي بدون ضمان اجتماعي أو أي استحقاقات أخرى

ـ  عن قلقها إزاء     أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       و  -٣١ ي ـاستمرار تدن
سيما علـى    الوصنع القرار،   مواقع  لسياسية ويف   مستويات متثيل املرأة يف احلياة العامة واحلياة ا       

تعجل بزيـادة   وشجعت اللجنة سورية على أن       .)٥٦(صعيد جمالس البلديات والبلدات والقرى    
 .)٥٧(مأل وظائفها باالنتخاب أو التعيني يف مجيع جماالت احلياة العامة         متثيل املرأة يف اهليئات اليت تُ     

 مقعداً  ٢٥٠من أصل    مقعداً   ٣١بأن النساء شغلن     لمرأةصندوق األمم املتحدة اإلمنائي ل    وأفاد  
  .)٥٨(٢٠٠٧يف االنتخابات الربملانية اليت جرت يف عام 

 للمرأة  جئني أن التشريع الوطين ال يعطي     وأبلغت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال       -٣٢
 ملراعـاة   خاصةالسورية املتزوجة من أجنيب احلق يف منح اجلنسية لزوجها، وقد اختذت تدابري             

  .)٥٩(املبادئ السياسية السارية على الفلسطينيني
 ال يسمح مبنح ١٩٦٩وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن قانون اجلنسية لعام       -٣٣

اجلنسية تلقائياً ألبناء السوريات املتزوجات من أجانب، وألن أبناء الوالدين مـن األكـراد              
 ويتعرضـون   اجلنـسية الـسورية   وا حيرمون من     ما زال   يف سوريا وعدميي اجلنسية    املولودين
  .)٦٠(للتمييز
أن تكفل متتع مجيـع أفـراد األقليـة    ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سورية إىل       -٣٤

  .)٦١( التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهمةأن تتيح هلم إمكانيومن التمييز الفعلية الكردية باحلماية 

  أمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
، أدان عشرة مكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات          ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥يف    -٣٥

 للمحـتجني الـسلميني     والقمع الوحشي اخلاصة، يف بيان مشترك، ارتفاع حصيلة الوفيات        
وحث اخلرباء السلطات على وقف القمع وإقامة       . والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان    

وذكرت املفوضـة الـسامية حلقـوق       . )٦٢(اف لتنفيذ اإلصالحات  وشفحوار جاد وشامل    
اإلنسان أن الرّد على احملتجني السلميني بالعنف مرفوض وأن على قوات األمن أن تكّف على               

وكررت املفوضة السامية هذا النـداء      . )٦٣(الفور عن استخدام الذخرية احلية ضد املتظاهرين      
  .)٦٤( هوادة يف قمع احملتجني السلمينيارس دون منددة بالعنف الذي مي،يف مناسبات الحقة

، أدان جملس حقوق اإلنسان بشكل قاطع اسـتخدام         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ويف    -٣٦
وحث احلكومة على   .  السلميني وإعاقة الوصول إىل العالج الطيب      احملتجنيالقاتل ضد   العنف  
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فراج عن مجيع سـجناء     اإلوعلى  أن تضع على الفور حداً جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان،          
الضمري وعن األشخاص احملتجزين بصورة تعسفية، والكف فوراً عن أي ترهيب أو اضطهاد             

وطلب اجمللس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن           . أو اعتقاالت تعسفية  
ـ              دويل ترسل بصورة عاجلة بعثة إىل سورية للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون ال

  .)٦٥(حلقوق اإلنسان
وباملثل، أدان األمني العام استمرار العنف ضد املتظاهرين السلميني، مبـا يف ذلـك                -٣٧

.  مما أدى إىل مقتل وإصابة مئات األشخاص       ،استخدام الدبابات وإطالق النار بالذخرية احلية     
سان الدولية، ودعا   باحترام قواعد حقوق اإلن   بالتزامها  وذكّر األمني العام السلطات السورية      

  .)٦٦(حتقيق مستقل وشفاف وفعالإىل إجراء 
باملسؤولية عن  اخلاص املعين   مستشار األمم املتحدة    أفاد  ،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢ويف    -٣٨

أهنمـا  ب، يف بيان مـشترك،      اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية    األمم املتحدة   احلماية ومستشار   
 املتزايدة يف األرواح يف سورية، ويعربان عن انزعاجهما بصفة          يشعران بقلق شديد إزاء اخلسائر    

خاصة من اهلجمات املنهجية واملتعمدة على ما يبدو اليت تشنها قوات الشرطة واجليش وغريها              
ويف منتـصف   . )٦٧(من قوات األمن ضد املدنيني العزل الذين يـشاركون يف االحتجاجـات           

ـ      ، أشارت املفوضة السامي   ٢٠١١يونيه  /حزيران  عـدد   ه ُيعتقـد أن   ة حلقوق اإلنـسان إىل أن
 شخص، مبن فيهم النساء     ١ ١٠٠جتاوز  األشخاص الذين قتلوا يف حوادث تشمل احتجاجات        

 مع ظهـور    ، شخص ١٠ ٠٠٠ويقدر عدد احملتجزين بصورة تعسفية مبا يزيد عن         . واألطفال
ة احلكومـة إىل    ودعت املفوضة السامي  . تعذيب احملتجزين وإساءة معاملتهم   من  حاالت عديدة   

  .)٦٨(مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسانالتزاماهتا وقف االعتداء على شعبها واحترام 
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم اتـساق            ٢٠٠٥ويف عام     -٣٩

وشعرت اللجنة ببـالغ    . وعدد اجلرائم اليت ختضع لعقوبة اإلعدام مع ما يقتضيه العهد         طبيعة  
. )٦٩(٢٠٠٢يف عام اإلعدام حبكم الواقع وتنفيذ عمليات إعدام العمل بعقوبة   القلق إزاء إعادة    

، صوّتت سورية ضد قرار اجلمعية العامة املتعلق بالوقف االختياري لعقوبـة            ٢٠١٠ويف عام   
  .)٧٠(اإلعدام
اع عـدد   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقها إزاء التقارير اليت تتعلق بارتف             -٤٠

سيما اختفاء أعـضاء يف تنظـيم اإلخـوان          األشخاص الذين خيتفون بصورة غري طوعية، وال      
وحثت اللجنة سورية على أن تنشئ جلنة مستقلة للتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء،             . املسلمني

ق وأثارت اللجنة املعنية حبقو   . )٧١(ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا       
 وأوضحت سورية يف رد املتابعة الـذي قدمتـه إىل           )٧٢(٢٠٠٥ مماثلة يف عام     اإلنسان شواغل 

  .)٧٣(ملعاجلة مسألة األشخاص املفقوديناللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أهنا أنشأت جلنة 
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وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء القيود املزعومة على إجراء فحص طيب     -٤١
 أن حتقق يف مجيع حـوادث       لسوريةينبغي  و .حاالت الوفاة أثناء االحتجاز     شرعي مستقل يف  

الوفاة أثناء االحتجاز على حنو فوري وشامل ونزيه وأن تالحق قضائياً املسؤولني عن مجيـع               
  .)٧٤(هذه احلاالت

اليت تتعلق باستخدام   االدعاءات  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقها إزاء           -٤٢
صورة اعتيادية من قبل موظفي إنفاذ القانون واحملققـني، وال سـيما يف مرافـق               التعذيب ب 
ال لبس فيه احلظـر املطلـق       بشكل   تؤكد من جديد     بأن وأوصت اللجنة سورية  . االحتجاز

 ،للتعذيب وأن تدين ممارسات التعذيب علناً، وال سيما على أيدي الشرطة وموظفي السجون            
  .)٧٥(زيهة وفعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب إجراء حتقيقات فورية ونتضمنأن و

وجود مرافق احتجاز   بوشعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد            -٤٣
سرية بقيادة أجهزة االستخبارات، مثل جهاز املخابرات العسكرية، ومديرية األمن السياسي،           

لـسورية أن   وينبغي  . القوى اجلوية واملديرية العامة للمخابرات، ومديرية أجهزة استخبارات       
وحثت اللجنـة   .هذه املرافق وعن السلطة اليت تقف وراء إنشائهاأي من    وجود   عن تكشف
  .)٧٦( على إغالق مجيع هذه املرافقسورية
عـدد  وقد أثار أيضاً املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مع احلكومة، يف    -٤٤

قـسري واالحتجـاز التعـسفي      االت القتل واالختفاء ال    احلوادث املزعومة حل   ،رسائلمن ال 
  .)٧٧(والتعذيب

تدابري عاجلة تتـيح مواءمـة ظـروف        وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ         -٤٥
  األمم املتحـدة   االحتجاز يف مراكز الشرطة والسجون ومرافق االحتجاز األخرى مع قواعد         

ضمان عـدم   وفض اكتظاظ السجون،    خبيام   وال سيما بالق   ،النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   
تعزيز املراقبـة القـضائية لظـروف       واستخدام االحتجاز إال كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ أخري         

  .)٧٨(االحتجاز
تـدابري  أن تـضع    على    سورية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       توحث  -٤٦

 ، مبا يف ذلك العنف املرتيللفتيات،كفل التصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء واتـشاملة 
، وأن ا ضحايا العنف من الوصول إىل سبل االنتصاف واحلمايـة فـور    يتمكنكي تكفل أن    

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عـن شـواغل مماثلـة،         .)٧٩(مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم  جترى  
لضمان عدم  ية  قانون العقوبات السار  بتعديل أحكام   سورية أيضاً إىل أن تقوم      اللجنة  ودعت  

  .)٨٠( العقوبةفمن ختفي" الشرف"استفادة مرتكيب جرائم 
 ملنع االجتار بالنساء    اجلهود جلنة مناهضة التعذيب سورية بأن تقوم مبضاعفة         أوصتو  -٤٧

واألطفال ومكافحته، وتوفري احلماية للضحايا وضمان حصوهلم علـى اخلـدمات الطبيـة             
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       وحثت  . )٨١(واالجتماعية والتأهيلية والقانونية  
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يف ذلك عن     يقعن ضحايا هلذا االجتار، مبا     اللوايت محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات       على
النساء والفتيات السجن أو إرسـاهلن إىل مراكـز إصـالح           هؤالء  إيداع  طريق كفالة عدم    
سـورية   حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين    اللجنة املعنية   وحثت   .)٨٢(األحداث اجلاحنني 

وشعرت جلنة حقـوق    . )٨٣(قانون بشأن مكافحة االجتار باألشخاص    مشروع  على أن تعتمد    
 لغرض  سوريةنقل فتيات عراقيات إىل     حاالت  ما وردها من معلومات عن      الطفل بالقلق إزاء    

 مع الشرطة والسلطات    از تعاوهن أن تعز بأوصت اللجنة سورية    و. )٨٤( هناك  جنسياً استغالهلن
عنها تلك األفعال، والكشف    ارتكاب   يف جمال منع   اإلقليمي والثنائي    القضائية على املستويني  

  .)٨٤(ها ومقاضاة مرتكبيهافيق يوالتحق
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن أحكام قانون العمل ال تؤمن احلماية،                -٤٨

ل العاملني يف القطاع غري الرمسي، الذي يتركـز         طفامبا يف ذلك عمليات التفتيش الفعالة، لأل      
  .)٨٦(أوضاع خطرةوالذي ينطوي يف حاالت كثرية على عمل األطفال فيه 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم حظر العقوبة البدنيـة يف املـدارس                 -٤٩

 املة األطفال وإمهاهلمصت اللجنة باختاذ التدابري الالزمة ملنع إساءة معووأ. )٨٧(مبوجب القانون
  .)٨٨(لبدنيةوتعزيز أشكال التأديب اإلجيابية وغري املتسمة بالعنف بديالً عن العقوبة ا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
على ضرورة أن تـشرع      ، شدد جملس حقوق اإلنسان    ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩يف    -٥٠

قيق ذي مصداقية ونزيه، وأن تقاضي املسؤولني عـن اهلجمـات ضـد              يف إجراء حت   سورية
وطلب اجمللس أيضاً إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن           . السلمينياحملتجني  

ترسل بصورة عاجلة بعثة إىل سورية للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون الـدويل              
  .)٨٩(ت من العقاب وضمان احملاسبة الكاملةحلقوق اإلنسان بغية جتنب اإلفال

عدم استقاللية اجلهاز ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء        ٢٠١٠ويف عام     -٥١
 .القضائي واإلجراءات التعسفية اليت أفضت إىل االنتهاك املستمر للحق يف حماكمـة عادلـة             

ا القضائية إضافة إىل اسـتقالل       حماكمها وهيئاهت  استقالليةأن حتمي   وحثت اللجنة سورية على     
  .)٩٠(القضاة وحصانتهم وفقاً للمعايري الدولية

ألن حمكمة أمن الدولة العليـا الـيت   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها أيضاً          -٥٢
 اجلنائي العادي تتمتع بـصالحية فـرض        خارج نطاق نظام القضاء    ١٩٦٨أُنشئت يف عام    

 االنفـرادي   وجتيز اللجوء إىل السجن   تعريفاً واسعاً للغاية،    عقوبات جزائية على جرائم معرفة      
، ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٥ويف  . )٩١(لفترات طويلة دون رقابة قضائية أو حق يف الطعن        

  .)٩٢(ان إىل اإلعالن عن إلغاء احملكمةأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنس
      ٦١لتـشريعيني رقـم     املرسـومني ا  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن          -٥٣

أفـراد أجهـزة     علـى التـوايل، مينحـان        ٢٠٠٨ و ١٩٥٠ الصادرين يف عامي     ٦٤ورقم  
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أثنـاء  املالحقة القضائية على اجلرائم اليت يرتكبوهنـا        االستخبارات حصانة حبكم الواقع من      
اليت وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب            . تأديتهم للخدمة 

  .)٩٣(حتول دون املقاضاة على جرائم ُترتكب أثناء اخلدمة، مبا يف ذلك التعذيب وإساءة املعاملة
االستـشهاد  وشعرت جلنة مناهضة التعذيب باالنزعاج من التقـارير الـيت تفيـد               -٥٤

سيما يف حمكمة أمـن      باعترافات منتزعة حتت التعذيب كدليل يف اإلجراءات القضائية، وال        
ليا واحملاكم العسكرية، ولعدم التحقيق يف أغلب األحيان يف ادعاءات املّدعى عليهم            الدولة الع 

حبيث حيظـر    قانون اإلجراءات اجلنائية  وينبغي لسورية أن تقوم بتعديل      . بتعرضهم للتعذيب 
، أثارت  ٢٠٠٥ويف عام   . )٩٤(استخدام أية أقوال منتزعة حتت التعذيب كأدلّة      بشكل صريح   
  . )٩٥(وق اإلنسان شواغل مماثلةاللجنة املعنية حبق

مجيـع  تدابري لضمان حصول احملتجزين على      وأوصت جلنة مناهضة التعذيب باختاذ        -٥٥
منذ بداية احتجازهم، مبا يف ذلك حقهم يف االستعانة بـسرعة            الضمانات القانونية األساسية  

ة مبحامٍ واخلضوع لفحص طيب مستقل وإبالغ أحد أقـارهبم وتعـريفهم حبقـوقهم سـاع              
  .)٩٦(االحتجاز، واحلق يف املثول أمام قاضٍ يف غضون مدة زمنية حمددة وفقاً للمعايري الدولية

وأثار املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف رسائل وجهوها إىل احلكومة              -٥٦
أو مـسائل تتعلـق   /عدة حاالت فردية تنطوي على ممارسات االحتجاز التعسفي املزعومة و       

  .)٩٧(هاز القضائية اجلباستقاللي
ممارسـة الـسماح ملـرتكيب      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن بالغ قلقهـا إزاء            -٥٧

أو السماح لألسر    االغتصاب باإلفالت من املالحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم         
 االغتـصاب يف إطـار   وأشارت اللجنة بقلق أيضاً إىل أن. "حقها يف الشكوى "بالتنازل عن   

 التشريع الوطين ال جيّرم بصراحة العنف       رمية جنائية مبوجب القانـون، وأن    زوجية ال ميثل ج   ال
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       وأثارت  . )٩٨("الشرف"املرتيل ويعفي مرتكيب جرائم     

  .)٩٩( يف قانون العقوباتالساريةتعديل األحكام  شواغل مماثلة، ودعت سورية إىل املرأة
وصت جلنة حقوق الطفل سورية بالتعامل مع األطفال دون سن اخلامسة عـشرة             وأ  -٥٨

 وضـمان   ،الذين خيالفون القانون عن طريق إجراءات محاية الطفل عوضاً عن العدالة اجلنائية           
 وعدم اللجوء إىل احلرمان ، عاماً أو احتجازهم كبالغني١٨عدم حماكمة األشخاص دون سن   

وأوصت جلنة حقوق الطفل سورية بـأن       . )١٠٠(الذ أخري ليه كم إال كتدبري يلجأ إ    من احلرية 
الضحايا والشهود من   األطفال الذين يستغلون يف البغاء أو معاقبتهم ومحاية         جترمي  تضمن عدم   

  .)١٠١(ل يف مجيع مراحل إجراءات العدالةاألطفا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 )١٠٢(الزجيات املبكرة يف املنـاطق الريفيـة  قلقها إزاء أعربت جلنة حقوق الطفل عن       -٥٩

 احلد األدىن لسن زواج الفتيات إىل مـستوى         وأوصت أيضاً سورية بأن تعدل تشريعها لرفع      
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 وردها من معلومات عـن      ماوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً إزاء         . )١٠٣(الفتيان
       مناطق البلد، واليت تـشمل فتيـات        ممارسة الزواج املؤقت اليت حتدث بوجه خاص يف بعض        

  .)١٠٤( عاماً ُيقَدَّمن للزواج يف مقابل املال١٢ال تتجاوز أعمارهن 
 جهودها لضمان تـسجيل مجيـع     بأن تضاعف وأوصت جلنة حقوق الطفل سورية        -٦٠

  .)١٠٥( للوالديناألطفال بصرف النظر عن الوضع القانوين

  حرية التنقل  -٥  
اليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مع حكومة اجلمهورية العربيـة          أثار املكلفون بو    -٦١

هوها، مسائل تتعلق بالقيود على السفر املفروضة على الناشطني         ، يف عدة رسائل وج    السورية
  .)١٠٦(السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان

حلـق يف  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي وا            -٦  
   املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

عشرة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، يف        شجب  أبريل  / نيسان ١٥يف    -٦٢
بيان مشترك، القمع الوحشي للمحتجني السلميني والصحفيني واملـدافعني عـن حقـوق             

ار على حشود سـلمية ختـرج        مشريين إىل أنه ال ميكن بأية وسيلة تربير إطالق الن          ،اإلنسان
  .)١٠٧( أو جنازاتللمشاركة يف احتجاجات

أن رّد احلكومة بعنف علـى املتظـاهرين   بوأفادت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    -٦٣
السلميني مرفوض وذكّرت احلكومة بأن عليها التزاماً قانونياً دولياً حبماية املتظاهرين السلميني         

احلقـوق  محاية  ودعا األمني العام بصورة مماثلة سورية إىل        . )١٠٨(وباحلق يف االحتجاج سلمياً   
واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي فضالً عـن حريـة                

  .)١٠٩(الصحافة
 حث جملس حقوق اإلنـسان اجلمهوريـة العربيـة          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ويف    -٦٤

ة التجمع بالكامل وإتاحـة إمكانيـة الوصـول إىل          السورية على احترام حرية التعبري وحري     
اإلنترنت وشبكات االتصاالت ورفع الرقابة املفروضة على عمل املراسلني، وتوسيع نطـاق            

 املسؤولني عن اهلجمات ضـد      ضرورة مقاضاة على  اجمللس أيضاً   وشدد  . املشاركة السياسية 
  .)١١٠(السلمينياحملتجني 

بأن تعدل أو تلغي األحكام     ضة التعذيب سورية    ، أوصت جلنة مناه   ٢٠١٠عام  ويف    -٦٥
احلـق يف   على حنو غري مشروع     واليت تقّيد   األمنية الغامضة الصادرة مبوجب القانون اجلنائي       

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن      . )١١١(حرية التعبري أو تكوين اجلمعيات أو التجمع      
وصول إىل بعض مواقع شبكة اإلنترنت الـيت        أن احلكومة أعاقت ال   بادعاءات تفيد   قلقها إزاء   

  .)١١٢(والناشطون السياسيونيستخدمها املدافعون عن حقوق اإلنسان 
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استمرار أعمـال  بإزاء التقارير اليت تفيد     وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -٦٦
ن وينبغـي لـسورية أ    . املضايقـة واالضطهاد اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان        

وأعربت اللجنـة املعنيـة     . )١١٣(تضمن التحقيق يف هذه األفعال حتقيقاً فورياً ونزيهاً وفعاالً        
حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة، ودعت سورية إىل أن تفرج علـى الفـور عـن مجيـع                 

اليت تقّيد األشخاص احملتجزين بسبب أنشطتهم يف جمال حقوق اإلنسان وأن تعّدل التشريعات 
وذكرت سورية يف ردها املتعلق باملتابعـة أهنـا         . )١١٤(ات العاملة يف هذا اجملال    أنشطة املنظم 

  .)١١٥(قامت بتبسيط إجراءات اجلمعيات من أجل تيسري تسجيلها
بوسـائل   تكفل، بأن   وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سورية          -٦٧

منظمـات  عدم تقييد إنشاء وعمـل       ، لقانون اجلمعيات  سريعةمراجعة  منها التعجيل بإجراء    
ى العمل بصورة مستقلة عن علاحلكومية، وتكفل قدرهتا  غري النسائيةاجملتمع املدين واملنظمات 

  .)١١٦(احلكومة
 إىل عـدم    ٢٠١١-٢٠٠٧وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٦٨

  .)١١٧(ضه من قيود على وسائط اإلعالمتوفر معلومات كافية عن اإلجراءات احلكومية وما تفر
االسـتنكاف  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سورية بأن حتتـرم احلـق يف               -٦٩

 ُتنشئ، إنْ هي رغبت يف ذلك، خدمة مدنية بديلة ذات           وبأناخلدمة العسكرية   من  الضمريي  
  .)١١٨(طابع غري عقايب

بات وقانون الطـوارئ وقـانون      كو إىل أن بعض مواد قانون العقو      وأشارت اليونس   -٧٠
متس بالوحدة الوطنية وتنال من هيبـة الدولـة أو          "م نشر مواد     جترّ ٢٠٠١املطبوعات لعام   

أن إتاحة إمكانية الوصول     أيضاً إىل     اليونسكو وأشارت". تشكل خطراً يهدد أهداف الثورة    
 واقـع املإىل اإلنترنت جيري عن طريق وحدات خدمات احلاسوب اليت تديرها الدولـة وأن              

  .)١١٩(تعطيلهاتبادل املواد املصورة بالفيديو كثرياً ما جيري وتواصل االجتماعي لل الشبكية
 املعد يف إطار برنامج األمم املتحدة       ٢٠٠٩ تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام    وأشار    -٧١

جبعل واجملتمع  حرية التعبري إليديولوجية الدولة     ُتخضع   من الدستور    ٣٨اإلمنائي إىل أن املادة     
 مبا يـضمن سـالمة البنـاء الـوطين والقـومي ويـدعم النظـام              "هذه احلرية مشروطة    

 ٢٠١١-٢٠٠٧للفترة  وأفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية        . )١٢٠("االشتراكي
أن التقييدات املفروضة على اجلمعيات السياسية والتجمع يف األماكن العامة ال تزال سـارية              

  .)١٢١(جب قانون الطوارئ مبو١٩٦٣ منذ عام
 يف رسـائل    ،وأثار املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مـع احلكومـة            -٧٢

أو أفعال  / عدة حاالت فردية تنطوي على ممارسات مزعومة لالحتجاز التعسفي و          ،وجهوها
اسيون التعذيب اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحافيون والناشطون الـسي           

  . )١٢٢(على السفروقيود وعلى فرض أحكام احملاكم 



A/HRC/WG.6/12/SYR/2 

15 GE.11-15633 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية معلومات عن التدابري     ٢٠٠٩يف عام     -٧٣

ألحكام القانونية اليت تنص     با ،الرامية إىل زيادة املعرفة والفهم، مبا يف ذلك بني األكراد والبدو          
  .)١٢٣(على املساواة يف العمالة واملهنة

، طلبت جلنة منظمة العمل الدولية أيضاً إىل احلكومة تقدمي تقريـر            ٢٠٠٩ويف عام     -٧٤
عن التدابري املتخذة إللغاء أو تعديل األحكام التشريعية اليت حتدد نظام احتكار نقابات العمال              

       اليت تقيد احلق يف اإلضراب عن طريق فرض عقوبات مـشددة،           وتعديل األحكام التشريعية  
  .)١٢٤(مبا يف ذلك السجن

اجلزائية ، أعربت جلنة منظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء العقوبات           ٢٠١٠ويف عام     -٧٥
اليت تنطوي على العمل القسري كعقوبة على التعبري عن اآلراء السياسية وخمالفة نظام العمل              

اعتماد قـانون العقوبـات     لدى  وأعربت اللجنة عن أملها يف أنه       .  يف اإلضرابات  واملشاركة
الذين أُدينوا بسبب ممارستهم ألنشطة تدخل يف نطاق اختصاص         اجلديد لن يكون األشخاص     

وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها فيما يتعلـق باملـادة          . )١٢٥(االتفاقية ملزمني بالعمل القسري   
من ترك عمله "اليت تنص على جواز فرض عقوبة السجن على كل  من قانون العقوبات  ٣٦٤

  .)١٢٦(" أو املؤسسات أو اهليئات العامةأو انقطع عنه من العاملني يف اإلدارات

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
م هبا إىل اجلمهورية  يف أعقاب الزيارة اليت قا    ،أثىن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء        -٧٦

 على احلكومة ملا بذلته من جهـود        ،٢٠١٠سبتمرب  /أيلول/أغسطس/العربية السورية يف آب   
لضمان األمن الغذائي، لكنه أشار إىل أن اعتماد هنج حلقوق اإلنسان وزيادة التركيز علـى               

  . )١٢٧( تأثري هذه اجلهود زيادة كبريةا أن يزيدماالفئات الضعيفة ميكنه
 يف أعقاب البعثة اليت قام هبا إىل سورية         ، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة      وأشار  -٧٧

    سـيما   يف مؤشرات الصحة األساسية، وال    ، إىل حتقق تقدم     ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
لـضمان تقـدمي    ه يلزم القيام باملزيد من األمور       فيما يتعلق بصحة األم والطفل، لكنه قال إن       

ـ     . ، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية      جيدة ةخدمات ذات نوعي        ه وأشار املقرر اخلاص إىل أن
تعترض احلصول على الرعاية الصحية بالنسبة إىل بعض الفئات الضعيفة          ال تزال هناك حواجز     

  .)١٢٨(اليت تشمل األكراد عدميي اجلنسية
بني نوعيـة   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء وجود فجوة ال يستهان هبا               -٧٨

وأوصت جلنة حقوق   . )١٢٩(الرعاية اليت تقدمها اخلدمات الصحية يف القطاعني العام واخلاص        
 بتخصيص املوارد البشرية  العامة بالتزامها بتوفري الرعاية الصحية األولية   الطفل سورية بأن تفي   

ون يف  سيما أولئك الـذين يعيـش      والوصول مجيع األطفال،     وأن تضمن    واملالية الكافية هلا  
 ووفقاً ملا ذكره إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة         .)١٣٠(املناطق الريفية، إىل الرعاية الصحية    

     ، فإن مسألة صحة الكثري من األطفال وتغذيتهم وتعلـيمهم         ٢٠١١-٢٠٠٧اإلمنائية للفترة   
  .)١٣١(يف املناطق الريفيةوخباصة ال تزال تشكل حتدياً، 
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   ملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف ا  -٩  
 ينص على أن التعلـيم      ١٩٧٣، أشارت اليونسكو إىل أن دستور عام        ٢٠١١يف عام     -٧٩

حق تكفله الدولة وهو جماين يف مجيع مراحله وإلزامي يف مرحلته االبتدائية وتعمل الدولة على               "
  .)١٣٢(لبدوتنقلة ألطفال اووفقاً لليونسكو، أُنشئت مدارس م". مد اإللزام إىل مراحل أخرى

املبادرات الرامية إىل القـضاء علـى       وأوصت جلنة حقوق الطفل سورية بأن تعزز          -٨٠
 يف املناطق الريفية وبالنـسبة      وبصفة خاصة من املدارس االبتدائية والثانوية،     التسرب  مشكلة  

  .)١٣٣(ختصيص املوارد الالزمة لضمان توفري املواد واللوازم الدراسيةوللفتيات، 

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
وفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإن جزءاً من السكان األكراد الذين              -٨١

 ٤٩ويف ضوء املرسوم التشريعي رقـم  . يعتربون عدميي اجلنسية يعيشون يف مشال شرقي البلد      
 احلسكة احلصول على     الذي جييز للسكان األكراد املسجلني كأجانب يف حمافظة        ٢٠١١لعام  

كراد عدميي اجلنسية السورية، أعربت املفوضية عن أملها يف أن تعاجل أيضاً يف القريب حالة األ 
  .)١٣٤(اجلنسية غري املسجلني

تعـّرض الناشـطني    بوشعرت جلنة مناهضة التعذيب بقلق بالغ إزاء تقارير تفيـد             -٨٢
وت أثناء االحتجـاز ويف الـسجن       السياسيني من أصل كردي للتعذيب وإساءة املعاملة وامل       

وفاة جمندين أكـراد    بوأشارت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أيضاً إىل تقارير تفيد          . االنفرادي
أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية اإللزامية وتسليم جثثهم إىل أسرهم مـع وجـود عالمـات       

ة يف مجيـع     حتقيقات فوري  بإجراءوأوصت اللجنة   . خطريةواضحة تظهر تعرضهم إلصابات     
ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة واملوت أثناء االحتجاز وخالل تأدية اخلدمة العسكرية ويف            

  .)١٣٥(أشخاص ينتمون إىل األقلية الكرديةهلا يتعرض اليت السجن االنفرادي 
للرعايا وشعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق أيضاً إزاء استمرار االحتجاز اإلداري             -٨٣

  .)١٣٦(، بانتظار ترحيلهم)األهواز( الذين ينحدرون من أصل عريب اإليرانيني

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
اجلمهورية العربية السورية   تستضيف  وفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،         -٨٤

 وال تـزال    .)١٣٧(جمموعات الالجئني الذين يعيشون يف املناطق احلضرية يف العامل        إحدى أكرب   
وتشري التقديرات الـواردة يف     . )١٣٨(مسألة تلبية احتياجاهتم األساسية تطرح صعوبات كبرية      

 مليون الجئ عراقي    ١,٥ إىل أن سورية تستضيف      ٢٠٠٩تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام      
 إىل أن   صندوق األمم املتحدة للـسكان    وأشار  . )١٣٩( الجئ فلسطيين  ٤٥٠ ٠٠٠وأكثر من   

  .)١٤٠(تستنفد مواردهاة تعاين من أزمة إنسانية ناشئة عن الالجئني سوري
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 إىل أن   ٢٠١١-٢٠٠٧وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -٨٥
سورية ال تعترف رمسياً بالالجئني يف إطار والية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على              

سي اللجـوء املـسجلني    عامة الشهادات املمنوحة مللتمالرغم من أن السلطات حتترم بصورة     
لتحديـد  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سورية بأن تضع إجراء وطنياً          . )١٤١(لدى املفوضية 
لذي متنحـه   تشريعها الوطين لكي يتسىن االعتراف بالوضع اخلاص ا       وأن تعدل   وضع الالجئ   

  .)١٤٢( لشؤون الالجئنيمفوضية األمم املتحدة
 قانونيـة تتماشـى مـع    جلنة مناهضة التعذيب سورية إىل أن تضع أحكاماً      ودعت    -٨٦

بـصورة فعالـة    أو التسليم   ضمان استعراض قرارات الطرد أو اإلعادة أو اإلبعاد         لاالتفاقية  
شخص إىل دولة تتوافر بـشأهنا      أي   طرد أو إعادة أو تسليم        واالمتناع عن  ومستقلة ونزيهة 

  .)١٤٣(ن هذا الشخص سيتعرض خلطر التعذيبأأسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد ب
 يف أقرب مرحلة ممكنة األطفال الالجئني،     وأوصت جلنة حقوق الطفل سورية بأن حتدد          -٨٧

من الـذين قـد يكونـون ُجنـدوا أو          وملتمسي اللجوء واملهاجرين الذين يدخلون إىل سورية        
  .)١٤٤(فوريةوتوفري ما يلزمهم من املساعدة ال استخدموا يف األعمال القتالية

سورية على أن تواصل      املهاجرين اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال     وشجعت    -٨٨
     اليت يقصدها العمال الـسوريون،    بذل املزيد من اجلهود إلبرام اتفاقات مع البلدان الرئيسية          

جرين  أفضل محاية ممكنـة للعمـال املهـا         توفري مبا فيها بلدان منطقة اخلليج العريب، لضمان      
  .)١٤٥(السوريني يف اخلارج

، وجهت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان االنتباه إىل أن         ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -٨٩
  .)١٤٦(من البلدالسوريني يفّرون عدة آالف من 

  املشردون داخلياً  -١٢  
للنازحني من سـكان    أكد جملس حقوق اإلنسان يف عدة قرارات أنه جيب السماح             -٩٠

  .)١٤٧(وري احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتماجلوالن الس
 إىل أن عدد    ٢٠٠٩وتشري التقديرات الواردة يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام            -٩١

  .)١٤٨(٢٠٠٧ شخص يف عام ٤٣٠ ٠٠٠املشردين داخلياً يف سورية بلغ 
احملتجني الـسلميني،   ، الحقاً لإلجراءات املتخذة ضد      ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ويف    -٩٢
 احلكومة إىل تفـادي اختـاذ أيـة        داخلياً املعين حبقوق اإلنسان للمشردين   املقرر اخلاص   دعا  

  .)١٥٠(نزوح إضافيةعملية إجراءات من شأهنا أن تفضي إىل 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 االدعاءات اليت   ملتابعة قيقاً مستقالً أوصت جلنة مناهضة التعذيب سورية بأن جتري حت         -٩٣

  .)١٥٠("عمليات تسليم استثنائي"تفيد مشاركتها يف 
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  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٤  
أعرب جملس حقوق اإلنسان يف عدد من القرارات عن بالغ قلقه ملا يعانيه املواطنون                -٩٤

جي واملتواصـل حلقـوقهم     السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل املنه        
  .)١٥١(١٩٦٧األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
          أثنت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على الـسياسات الـسخية للدولـة               -٩٥

ة من الالجئني العراقيني يف البلد، وأعربـت عـن أملـها يف             فيما يتعلق ببقاء جمموعة كبري    
  .)١٥٢(ق غري مؤاتية لعودهتم بصورة آمنةاالستمرار يف ذلك مادامت احلالة يف العرا

وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أنه على الرغم من عدم وجود               -٩٦
ت تدابري فورية ملعاجلة مسائل احلماية اليت       إطار قانوين حمدد حلماية الالجئني، فإن سورية اختذ       

  .)١٥٣(أثارهتا املفوضية، مثل اإلقامة واالحتجاز والتمتع باحلقوق األساسية
 ٤٩ورحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باعتماد املرسوم الرئاسي رقم             -٩٧
سجلني كأجانـب   الذي مينح اجلنسية السورية للسكان األكراد امل     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧يف  

  .)١٥٤(يف حمافظة احلسكة
اللجنـة املعنية بالقضــاء على التمييز ضد املرأة سورية علـى حتقيـق            وهنأت    -٩٨

وأشار إطار األمم املتحدة للمـساعدة      . )١٥٥(التكافؤ بني الفتيات والفتيان يف التعليم الثانوي      
  . )١٥٦( املائة يف٩٨ألساسي بلغت اإلمنائية إىل أن نسبة االلتحاق بالتعليم ا

وأثىن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة على سورية اللتزامها بإعمال احلـق يف                -٩٩
 مليـون  ١,٥الرعاية الصحية الشاملة ملا جمموعه خدمات الصحة، مبا يف ذلك التزامها بتقدمي    

  .)١٥٧(الجئ عراقي

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  تعهدات الدولة  - ألف  
، تعهدت اجلمهورية العربية السورية يف إطار ترشحها لعضوية ٢٠١١مارس /يف آذار  -١٠٠

 مجيع  واحتراماإلنسان بااللتزام بأعلى مستويات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان         جملس حقوق   
  .)١٥٨( متييزحقوق اإلنسان وإعماهلا على قدم املساواة ودون أي
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  ددة للمتابعةتوصيات حم  - باء  
، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل سورية أن تقدم، يف غضون سـنة        ٢٠١٠يف عام     -١٠١

الحتجاز السرية والعنف   واحدة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة فيما يتعلق مبرافق ا         
  .)١٥٩(ضد املرأة

ة توصياهتا  ، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان معلومات عن متابع        ٢٠٠٣ويف عام     -١٠٢
 ١٢و) ادعاءات التعذيب ( ٩و) حاالت االختفاء  (٨و) حالة الطوارئ (٦الواردة يف الفقرات    

  .)١٦١(، قدمت سورية رّدها٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول. )١٦٠()املنظمات غري احلكوميةعمل (

   بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 تقريراً عن مشروع إقليمي إلذكاء الوعي       ةصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأ    قدم    -١٠٣

  .)١٦٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةباتفاقية 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنشطة إلذكاء الوعي وبناء القدرات           وتضطلع  -١٠٤

  .)١٦٣(١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١هبدف تشجيع سورية على االنضمام إىل اتفاقية عام 
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