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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

من ) ج(١٥ حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      موجز أعدته املفوضية السامية       
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اجلمهورية العربية السورية    

 جهة معنية إىل عملية االستعراض      ٢٤ من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
. اإلنسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق           . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمـم املتحـدة          
وقـد ذُكـرت    . يتصل بادعاءات حمددة    فيما السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار       

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر، كمـا مت قـدر                 
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري     اإلمكان  

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هـذه                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة          . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االسـتعراض          . من مجيع املعلومات الواردة   اليت تتض 
وقد حتدد املوعد النهائي لتقدمي املعلومات من قبل اجلهـات       . اجلولة األوىل هي أربع سنوات     يف

  .٢٠١١مارس / آذار٣١املعنية يف 

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  دوليةنطاق االلتزامات ال  -ألف   
 يشار إليها (أشارت املنظمة السورية حلقوق اإلنسان إىل أن اجلمهورية العربية السورية             -١

قد صّدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنـها أبـدت حتفظـاً يتعلـق            ) يلي بسورية  فيما
وأشارت املنظمة أيضاً   . ٢٠باالختصاص املسند إىل جلنة رصد االمتثال لالتفاقية مبوجب املادة          

 وأوصـت . )٢(ىل أن سورية مل تصّدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          إ
منظمة سواسية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان سورية بأن تصّدق على الربوتوكول االختياري             

  .)٤(القسري واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء )٣(التفاقية مناهضة التعذيب
بكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنيـة بالتنميـة ومركـز احلقـوق      ودعت ش   -٢

االقتصادية واالجتماعية سورية إىل أن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد             
 ١٩٥١ إضافة إىل اتفاقية عـام       )٥(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  .)٦(١٩٦٧وهلا لعام اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوك
وأوصت منظمة كرامة سورية بأن تسحب التحفظات املتبقية على اتفاقية القـضاء              -٣

  .)٧(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 واملنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان سـورية بـأن     ٢أوصت الورقة املشتركة      -٤

طين مبادئ وأحكام الصكوك الدولية اليت صّدقت عليها، وبأن تلغـي           تدرج يف التشريع الو   
  .)٨(القوانني اليت تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان

 من الدستور تنتهك ٨وأشارت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان إىل أن املادة   -٥
راً إىل شـرحية    هنا تسند قيادة الدولة واجملتمع السوري حص      إمعايري حقوق اإلنسان من حيث      

  .)٩(من السكان الذين يشكلون حزب البعث احلاكم
وأشارت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان كذلك إىل أن استمرار فرض حالة             -٦

الطوارئ وما تتمتع به حمكمة أمن الدولة من سلطات واسعة يـشكالن انتـهاكاً للمعـايري               
 أوصت املنظمة سورية بأن تعمل على مواءمـة         وبوجه أعم، . )١٠(واملبادئ القانونية األساسية  

  .تشريعاهتا مع أحكام املعاهدات الدولية اليت صدقّت عليها
وطلبت منظمة الكرامة إىل احلكومة السورية أن تـدرج يف التـشريعات الوطنيـة                -٧

وأشارت منظمـة سواسـية واملـشروع       . )١١(جزاءات مناسبة للمعاقبة على جرمية التعذيب     
إلنسان إىل أنه على الرغم من أن حظر التعذيب مكرس يف الدستور، فـإن              الكردي حلقوق ا  
 مـن اتفاقيـة مناهـضة      ١يتضمن تعريفاً للتعذيب مبا يتمشى مع املادة          ال التشريع السوري 
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 من قانون العقوبات جتّرم التعذيب، فإن العقوبة        ٣٩١وعلى الرغم من أن املادة      . )١٢(التعذيب
  .)١٣(صر على السجن ملدة ثالث سنواتالقصوى على هذه اجلرمية تقت

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
طلبت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إىل سورية أن تنفذ توصيات جلنة مناهضة               -٨

  .)١٤( اليت تتعلق مبعاملة الالجئنيسيما التوصيات التعذيب، وال
الورقـة  (ووفقاً الئتالف املنظمات غري احلكومية اإلقليمية واملعنية حبقوق اإلنـسان         -٩

. التوقعـات  مـستوى    ، فإن تعاون سورية مع جلنة مناهضة التعذيب يظل دون         )١املشتركة  
 التقنية ومل تقدم    وذكر االئتالف أن سورية قد اقتصرت يف عرضها على املعلومات التفصيلية          

وأحالت منظمة سواسية إىل مالحظات جلنة مناهضة التعذيب        . )١٥(معلومات هامة إىل اللجنة   
يتـضمن    ال اليت تشري إىل تأخر تقدمي التقرير األويل لسورية مخس سنوات وإىل أن التقريـر             

تنفيـذ  وأوصى االئـتالف سـورية ب  . )١٦(معلومات إحصائية ووقائعية تتعلق بتنفيذ االتفاقية     
  .)١٧(توصيات جلنة مناهضة التعذيب

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
أوصت منظمة كفى صمتاً احلكومة بأن تسمح للفريق العامل املعـين باالحتجـاز               -١٠

  .)١٨(التعسفي بزيارة البلد وفحص مراكز االحتجاز
   ة رحبـت يف    إىل التطور اإلجيايب املتمثل يف أن سـوري        ٣وأشارت الورقة املشتركة      -١١
.  بزيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة         ٢٠١٠عام  

بيد أهنا ذكرت أن من األمهية مبكان ترمجة مجيع التوصيات املقدمة إىل عمل شامل وملموس               
  .)١٩(وفعلي

اة أحكـام القـانون     تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراع         -باء   
  اإلنساين الدويل الساري

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على الرغم من إجراء عدة إصالحات تـشريعية        -١٢

يزال متأصالً يف التـشريع       ال عملت على حتسني احترام حقوق املرأة، فإن التمييز ضد املرأة         
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 وللمنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان، فإن التمييز        ٣شتركة  ووفقاً للورقة امل  . )٢٠(الوطين
تتعلق  أخرى   مسائل ويف   رياثيزال قائماً يف مسائل تتعلق بالزواج والطالق وامل         ال ضد املرأة 

 .)٢١( ضـد املـرأة    متييزيـة أحكاماً  يتضمن  قانون العقوبات   وإن  قانون األحوال الشخصية    ب
حوال الشخصية ميّيز ضد املرأة يف ميادين تتعلق بالـسن       والحظت منظمة كرامة أن قانون األ     

القانوين للزواج والوصاية والرضى بالزواج وتعدد الزجيات واحلقوق املتعلقة بالطالق واخللع،           
وُتمنع املرأة املسلمة مبوجب هذا القانون من الزواج من غري مسلم، ويقّيد القانون حقوق األم  

  .)٢٢(طاعة زوجها مقابل اإلعالةيف حضانة الطفل، ويلزم الزوجة ب
وذكرت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن أفراد األقليات الدينية واإلثنية، وال سيما              -١٣

وأكدت جلنة احلقـوقيني    . )٢٣(لقمع الذي متارسه الدولة السورية    يزالون ضحايا ل    ال األكراد
ا ألهنا تعترب مصدر هتديد     الدولية تعرض األقلية الكردية بشكل دائم للتمييز على أساس هويته         

وطلبت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل احلكومة السورية أن حتـدد القـوانني             . )٢٤(لألمن
  .)٢٥(والسياسات اليت متّيز ضد األكراد وأن تلغيها

يزال يوجد متييز صريح يف قـوانني         ال وذكر املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أنه       -١٤
وال ُيعترف قانوناً إال بالزجيات بني النساء اللوايت . ي اجلنسيةالزواج السارية على األكراد عدمي

ميكن تسجيل زواج    ال وباملقابل .والرجال الذين حيملن جنسية سورية    " األجنبيات" وضع   هلن
  .)٢٦("األجنيب" له وضع بني امرأة من جنسية سورية ورجل

ن العقوبات اليت متّيز ضـد      وأوصت منظمة العفو الدولية بإلغاء املواد الواردة يف قانو          -١٥
  .)٢٧(األفراد على أساس ميوهلم أو هوياهتم اجلنسانية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
تزال تطبق، وأن عقوبة اإلعدام قد        ال أفادت منظمة العفو الدولية أن عقوبة اإلعدام        -١٦

 املنظمة سورية بأن تأخـذ      ، وأوصت )٢٨(٢٠١٠ شخصاً على األقل يف عام       ١٧ُنفذت حبق   
وأشارت . )٢٩(على الفور بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغاء هذه العقوبة           

املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان إىل عدم اختاذ أي تدابري إللغاء عقوبة اإلعدام بل إن               
ثر القـوانني املـثرية     وذكرت منظمة الكرامة أن أحد أك     . )٣٠(جمال تطبيقها قد أصبح أوسع    

 ينص على فرض عقوبة اإلعدام على أي ١٩٨٠ الصادر يف عام ٤٩للجدل وهو القانون رقم 
  .)٣١(شخص ينتمي إىل مجاعة اإلخوان املسلمني

وذكرت منظمة دار احلرية واملنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان أن وكـاالت              -١٧
خاص بصورة تعسفية، ويف بعض األحيـان       األمن تتمتع بصالحيات مطلقة يف احتجاز األش      

وأوصت املنظمة الدولية للحقوقيني    . )٣٢(إخفاء مكان احملتجزين لفترات زمنية غري حمددة املدة       
بوضع حد على الفور لسياسات االحتجاز يف سجن انفرادي واالحتجاز التعسفي يف مكان             

على املشتبه فيهم   سري وغري ذلك من أشكال االحتجاز التعسفي وضمان أن يكون القبض            
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وأوصى مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان احلكومة بـأن         . )٣٣(متفقاً مع املعايري الدولية   
تطلق على الفور سراح مجيع األشخاص الذين قبض عليهم بصورة تعسفية واحتجزوا بدون             
مذكرة توقيف حبقهم وبدون إحالتهم إىل احملكمة والتحقيق يف مجيـع قـضايا االحتجـاز               

  .)٣٤(ي وحماسبة املسؤولني عن ذلك وتعويض الضحاياالتعسف
وأوصت منظمة الكرامة بإهناء ممارسات االحتجاز يف مكان سري ووضـع مجيـع               -١٨

  .)٣٥(أماكن االحتجاز حتت إشراف القضاء الفعلي وتطبيق املعايري الدولية يف معاملة احملتجزين
ن السورية ترفض يف كـثري      وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن أجهزة األم          -١٩

من األحيان الكشف عن مكان وجود احملتجزين ألسابيع وأحياناً ألشهر وهو ما ميكن اعتبـاره        
وأكدت املنظمة أيضاً أنه على الرغم من إطالق سراح       . )٣٦(شكالً من أشكال االختفاء القسري    

فو الصادرة، فإن مصري    الكثري من احملتجزين السياسيني منذ الثمانينات بفضل خمتلف قرارات الع         
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بإنشاء جلنة وطنية        . يزال جمهوالً   ال األلوف من املختفني  

مستقلة للعدالة وتقصي احلقائق تضم ممثلني ألسر الضحايا وناشطني مستقلني من اجملتمع املدين             
ورية التحقيق يف كـل     وطلبت اللجنة الدولية للحقوقيني إىل احلكومة الس      . )٣٧(ومنظمات دولية 

قضية من قضايا االختفاء القسري املبلّغ عنها لضمان حقوق الضحايا وأسرهم يف معرفة احلقيقة              
وأوصى مركـز دمـشق لدراسـات    . )٣٨(واجلرب وكفالة حماسبة املسؤولني عن أفعال االختفاء 

ختفني قسراً،  حقوق اإلنسان سورية بأن تقدم إىل أسر الضحايا معلومات تتعلق مبصري أولئك امل            
وبإنشاء جلنة ملعرفة احلقيقة واملصاحلة من شـأهنا التحقيـق يف قـضايا االختفـاء وتوثيقهـا               

  .)٣٩(املسؤولني عن حاالت االختفاء وتعويض أسر الضحايا ومقاضاة
يتعلـق باالختفـاء      فيما  أن آخر احلوادث اليت وقعت     ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٠

وأشـارت إىل   . عشرات املعتقلني يف سجن صيدنايا العسكري     القسري ختص املصري اجملهول ل    
 رفضت السلطات تقدمي أي معلومات عن مكان        ٢٠٠٨يوليه  /أنه منذ وقوع احلادث يف متوز     

وجود السجناء، وسلطت الورقة الضوء على أن التقارير املتداولة بني نزالء السجون تشري إىل             
طنية السورية حلقوق اإلنسان أمثلة أخرى على    وقدمت املنظمة الو  . )٤٠(مقتل وإصابة الكثريين  

  .)٤١(حاالت االختفاء اليت وقعت يف السنوات األخرية
وأشارت منظمة دار احلرية إىل ظروف السجون ومراكز االحتجاز السورية املتردية             -٢١

للغاية وذكرت أن السجناء خيضعون للتعذيب والسجون مكتظة بالسجناء الذين يتعرضـون            
  . )٤٢(نون من نقص مرافق الصرف الصحي والنظافة والرعاية الطبيةلإليذاء ويعا

 ومنظمة سواسية واملنظمة الوطنية الـسورية حلقـوق         ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٢
. )٤٣(اإلنسان أن التعذيب شائع ويستخدم بشكل منهجي يف خمتلف وكاالت األمن يف سورية

حيمي ضحايا التعذيب بل إنه يعتمد        ال ائيوأشارت منظمة سواسية أيضاً إىل أن اجلهاز القض       
 فإن املنظمات غري ١ووفقاً للورقة املشتركة . )٤٤(على االعترافات املنتزعة حتت وطأة التعذيب

ق االستخدام املنهجي   ييف جمال حقوق اإلنسان يف سورية تقوم برصد وتوث        احلكومية الناشطة   
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الحتجاز والسجن يف حبس انفرادي وتزايـد        عن إساءة املعاملة والوفاة أثناء ا      للتعذيب فضالً 
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن ادعاءات اإليـذاء         . )٤٥(عدد حاالت االختفاء القسري   

وأوصت اللجنة الدولية   . )٤٦(ُيقدمون إىل العدالة    ال نادراً ما ُيحقق فيها وبالتايل فإن مرتكبيها      
يد تعذيب السجناء واحملتجزين املدانني وإساءة      للحقوقيني بالتحقيق يف التقارير املتسقة اليت تف      

معاملتهم، ومبقاضاة موظفي الدولة العسكريني واملدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون           
وأوصت منظمة سواسية بالتحقيق    . )٤٧(الذين يقومون هبذه املمارسات أو يأمرون بالقيام هبا       

  .)٤٨(حنو يتسم بالشفافيةيف مجيع حوادث التعذيب ومقاضاة مرتكبيها على 
وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أشارت منظمة كرامة إىل أن اهليئة السورية لشؤون               -٢٣

، على الرغم من أن مجيع التشريعات       )٤٩(األسرة قد أعدت مشروع خطة وطنية حلماية املرأة       
ت املنظمـة إىل أن     وأشار. )٥٠(تزال بانتظار موافقة الدولة أو إجراءاهتا       ال والسياسات تقريباً 

 من احلماية مبوجب القانون إذا كان املغتصب  االغتصاب املرأة ضحية تعريف االغتصاب حيرم    
وفيما يتعلق جبرائم الشرف، فإن التقديرات تشري إىل أن عدد النساء اللـوايت  . )٥١(هو زوجها 

كرت  امرأة، وذ  ٣٠٠ و ١٥٠بني   يقعن ضحايا جلرائم الشرف كل عام يف سورية يتراوح ما         
املنظمة أن قانون العقوبات السوري يتضمن مواد حمددة تنص على ختفيض األحكام الصادرة             

وأوصت منظمة الكرامة سورية    . )٥٢( الظروف املخففة  جرائم الشرف مشرية إىل   حبق مرتكيب   
بوضع مشاريع قوانني وإقرارها وإنفاذها ملكافحة العنف املرتيل وتعديل قـانون العقوبـات             

صاب يف كنف الزوجية وإلغاء العوامل املخففة ألحكام املعاقبة علـى جـرائم             لتجرمي االغت 
  .)٥٣(الشرف املرتكبة ضد املرأة

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية إىل أن قانون العقوبـات               -٢٤
  .يقره العرف العام يتيح لآلباء واملدرسني تأديب األطفال تبعاً ملا

   العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة  -٣  
حالة الطـوارئ قـد قوضـت سـيادة         أشارت املنظمة الدولية للحقوقيني إىل أن         -٢٥

 يف سورية وأن النظام القضائي أخفق يف إقامة العدل وضمان حقـوق ضـحايا               )٥٤(القانون
أن جلسات االستماع أمام حمكمة     وأشارت منظمة دار احلرية إىل      . انتهاكات حقوق اإلنسان  

  .)٥٥(ُيسمح هلم مبقابلة موكليهم على انفراد  التزال سرية وأن احملامني  الأمن الدولة العليا
يتمتع بأيـة     ال وذكرت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان أن اجلهاز القضائي          -٢٦

  .)٥٦(استقاللية بل إنه تابع للسلطة التنفيذية
سـيما   ة العفو الدولية بإجراء إصالحات يف النظام القـضائي، وال         وأوصت منظم   -٢٧

  .)٥٧(لضمان أن تكون مجيع إجراءات احملاكم متوافقة مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة
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وأفاد معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية أن املدافعني عـن حقـوق         -٢٨
داء عملهم، وطلب إتاحة اإلمكانية لوصـول املـراقبني     اإلنسان يواجهون عقبات كبرية يف أ     

  .الدوليني إىل مجيع احملاكم، مبا يف ذلك حمكمة أمن الدولة العليا واحملاكم العسكرية
وأفادت منظمة دار احلرية أن القوانني االستثنائية حتمي مرتكيب جـرائم التعـذيب               -٢٩

للحقوقيني، فإن املوظفني واملكلفني بإنفاذ ووفقاً للمنظمة الدولية  . )٥٨(وغريها من االنتهاكات  
 القانون السوريني الذين ُيدَّعى أهنم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان           

يزالون خيضعون لشبكة متطورة من قوانني احلصانة واملراسيم العسكرية ويظلـون بـدون        ال
 أنـه   ١رت الورقة املشتركة    وذك. )٥٩(عقاب ومبنأى عن أية إجراءات قانونية تتخذ ضدهم       

جيوز رفع دعوى أمام احملاكم العادية ضد أفراد الشرطة           ال ٦٩ مبوجب املرسوم التشريعي رقم   
أو شرطة اجلمارك أو األمن السياسي، مبا يف ذلك الدعاوى املتعلقـة بتعـذيب املـواطنني                

وقدمت منظمـة  . )٦٠(واالعتداء عليهم ألن هذه الدعاوى تقتضي إذناً مسبقاً من قائد اجليش          
سواسيه معلومات تفصيلية عن التشريع الذي يكفل احلصانة من املالحقة القـضائية ألفـراد              
وكاالت األمن واالستخبارات الذين يرتكبون جرائم أثناء اخلدمة، وأوصت بإلغاء مجيع هذه            

ـ          . )٦١(التشريعات نح وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بإلغاء األحكام التشريعية اليت مت
  .)٦٢(احلصانة ملوظفي الدولة من املقاضاة على جرائم ارتكبوها

وأشارت املنظمة الدولية للحقوقيني إىل أن السلطات قد شوَّهت النظام القضائي من              -٣٠
وذكرت منظمـة دار  . )٦٣(خالل التدخالت السياسية املتواصلة والدائمة يف الشؤون القضائية  

سيطرة اجلهاز التنفيذي وأن نظام القضاء يفتقر إىل حد أدىن          احلرية أن احملاكم العادية ختضع ل     
ووفقاً ملعهد حقوق اإلنـسان     . )٦٤(من االستقالل وأنه خيضع لسلطة األجهزة األمنية املطلقة       

التابع لرابطة احملاميني الدولية، فقد اختذت احلكومة عدداً قليالً من اخلطوات اإلجيابية لتحسني             
 ي والقضاء على الفساد لكن مشاكل الفساد والنفـوذ الـسياسي          التدريب يف اجملال القضائ   

  .)٦٥(تزال مستمرة ال

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
) ٤الورقة املشتركة    (الرابطة الدولية للمثليني واملثليات    و  الدولية ARCذكرت منظمة     -٣١

الث سنوات على أي جمامعة      يعاقب بالسجن ملدة أقصاها ث     ١٩٤٩أن قانون العقوبات لعام     
 سورية إىل مواءمة تشريعاهتا مع التزامها       ٤ودعت الورقة املشتركة    . )٦٦(جنسية خمالفة للطبيعة  

باملساواة وعدم التمييز ومع التزاماهتا الدولية حبقوق اإلنسان، وذلك بإلغاء مجيع األحكام اليت             
  .)٦٧(بالغنيقد جتّرم بعض األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني 

  حرية التنقل  -٥  
ميكنـهم    الوفقاً ملنظمة العفو الدولية، فإن األكراد عدميي اجلنسية واملنحدرين منهم           -٣٢

جيوز هلم قانوناً مغـادرة       ال احلصول على جوازات سفر أو غريها من وثائق السفر، وبالتايل         
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ع أشكال التمييز ذات    وأوصت منظمة العفو الدولية بوضع حد جلمي      . سورية أو الدخول إليها   
وأفـاد  . )٦٨(الصلة اليت متارس ضد األكراد عدميي اجلنسية، مبا يف ذلك يف جمال حرية التنقل             

املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أن األكراد عدميي اجلنسية الـذين يعيـشون يف سـورية               
ـ                ائق حماصرون فعلياً يف سورية لعدم متكنهم من احلصول على جوازات سفر أو غريها من وث

  .)٦٩(اهلوية ذات الصلة مشرياً إىل أن مغادرة سورية بدون وثائق مناسبة يشكل جرمية جنائية
 مـن الدسـتور     ٣٣وأشارت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان إىل أن املادة            -٣٣

تنص على حق كل مواطن يف السفر ما مل مينع من ذلك مبوجب قرار صادر عن احملكمـة،                  
وكاالت األمن تفرض حظر السفر بصورة متكررة بدون أي قـرار مـن   لكنها الحظت أن    

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن السلطات السورية قـد وّسـعت     . )٧٠(احملكمة
 ملعاقبة الناشطني واملنشقني، وأوصت احلكومـة       ٢٠٠٦نطاق استخدام حظر السفر منذ عام       

  .)٧١(بالكف عن منع الناشطني من السفر إىل اخلارج
وأشارت منظمة دار احلرية إىل أن القوانني السورية تكفل احلـق يف الـسفر مـا                  -٣٤
تصدر قرارات قضائية تناقض ذلك، بيد أن قانون الطوارئ مينح للشرطة السورية سلطات              مل

 أيـضاً   ٢وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٧٢(واسعة تتيح هلم منع آالف املواطنني من السفر       
مجيع األنظمة اليت تتعلق مبنع األشخاص من السفر خارج سـورية           السلطات السورية بإلغاء    

  .)٧٣( بذلكصدر أمر قضائيمل يكن قد  ما

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

 يهوه املسيحيني، فإن اللقاءات اليت ينظمها       الرابطة األوروبية لشهود  حسبما ذكرته     -٣٥
 وأشارت الرابطة األوروبية إىل أن احلكومـة حتظـر          .شهود يهوه ملمارسة شعائرهم حمظورة    

املواد الدينية واالتصال باإلخوان يف الديانة املوجودين خارج سورية، ومتنع شهود يهوه مـن             
الصعب للغاية على شهود يهوه أن      العمل يف املكاتب احلكومية، وأضافت مشرية إىل أن من          

وأضافت الرابطة األوروبية أن مجيع شهود يهوه       . حيصلوا على جواز سفر أو أن يغادروا البلد       
  .)٧٤(هم حتت الرقابة ومنازهلم مراقبة وُيستدعون بشكل منتظم إىل االستجواب

ون مـن    إىل أن اليهود واليزيديني حيرم     رابطة الدفاع عن الشعوب املهددة    وأشارت    -٣٦
وحـسبما ذكرتـه    . )٧٥(حقهم يف ممارسة حريتهم الدينية ومن حقوقهم األساسية األخرى        

 فإن اليزيديني يتعرضون للتمييز نفسه الذي يتعرض له باقي األكراد، ويعـانون             KISمنظمة  
ومينع اليزيديون من تعلم أسس دينـهم يف املـدارس          . إضافة إىل ذلك من االضطهاد الديين     

 سورية باالعتراف باحلقوق الدينية لألكراد اليزيديني وبإنشاء KISصت منظمة  وأو. )٧٦(العامة
  .)٧٧(حماكم خاصة للنظر يف قضايا الوضع الديين اخلاصة هبم، مثل الزواج والطالق
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، فإن السلطات السورية تواصل بشكل منهجي       ١وحسبما جاء يف الورقة املشتركة        -٣٧
ف التدابري القانونية واإلدارية واألمنية، مبا يف ذلـك         قمع حرية الرأي والتعبري عن طريق خمتل      

وتفيد منظمة العفو الدولية أن الكثريين ممـن ينتقـدون الـسلطات    . )٧٨(االحتجاز التعسفي 
بصورة سلمية، مبا يف ذلك املدافعون عن حقوق اإلنسان، والناشطون السياسيون، وأصحاب            

األقلية الكردية يقبض عليهم ويودعون يف      املدونات اإللكترونية، والناشطون يف جمال حقوق       
وذكرت املنظمة أن عشرات املدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني قد حكـم            . )٧٩(احلجز

وأوصت . )٨٠(عليهم بالسجن جملرد أهنم عربوا بصورة سلمية عن آراء خمالفة آلراء السلطات           
أن تعّدل التشريع الـذي     منظمة العفو الدولية سورية بأن تطلق سراح مجيع سجناء الضمري و          

  .)٨١(ينص على سجن سجناء الضمري جلعله متمشياً مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان
          /وأشارت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان إىل أن احلكومـة قامـت يف شـباط                 -٣٨

 برفع احلظر الذي فرضته على مواقع شبكية شعبية، مثل فيس بوك ويوتيـوب              ٢٠١١فرباير  
. تزال تنتـشر يف كـل مكـان         ال تنترنبة على املواقع الشبكية السياسية على اإل      لكن الرقا 

وحسبما ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن السلطات تقوم بصورة منتظمة مبقاضـاة             
الصحفيني وأصحاب املدونات اإللكترونية واملواطنني الذي جترأوا على انتقاد الـسلطات أو            

ظم الصحفيني وأصحاب املدونات اإللكترونية احملتجزين قـد        وأفادت املنظمة أن مع   . الرئيس
وأوصت املنظمة السلطات بإطالق سراح مجيـع الـذين         . حوكموا أمام حمكمة أمن الدولة    

سجنوا أو احتجزوا جملرد أهنم ميارسون حقهم يف حرية التعبري عرب اإلنترنت أو غري ذلـك،                
ع قانون جديد يتعلق بالصحافة من شأنه       ووقف تعطيل املواقع الشبكية بسبب حمتوياهتا، ووض      

وباملثـل، ذكـرت    . )٨٢(أن يلغي مجيع عقوبات السجن املفروضة ألغراض التشهري والقذف        
اللجنة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان أن احلكومة متارس السيطرة والرقابة الصارمة علـى             

إىل حمكمـة أمـن     احملتويات املنشورة على شبكة اإلنترنت، وقد قدمت عشرات األشخاص          
  .)٨٣(الدولة بسبب اضطالعهم بأنشطة النشر على شبكة الويب

وذكرت منظمة دار احلرية أن الصحفيني املستقلني وأصحاب املدونات اإللكترونية            -٣٩
والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان خيضعون لرقابة صارمة وُيستدعون بـصورة دوريـة إىل              

ت املنظمة أن وسائط اإلعالم احمللية الرمسية ختـضع         وأضاف. االستجواب من قبل قوات األمن    
لسيطرة اجلهاز األمين املطلقة وأن وسائط اإلعالم اخلاصة ختضع لرقابة مشددة وجترب علـى              

والحظت اللجنة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان أن       . )٨٤(االمتثال للقيود اليت يفرضها النظام    
 االحتاد الدويل للقلم  وأشار  . )٨٥(خاصة الصحافة الدولة حتتكر مجيع وسائط اإلعالم، وبصفة       

 الذي يـنص علـى      ١٩٧١ يف عام    ٣١إىل أنه على الرغم من صدور القانون الرئاسي رقم          
توجد معايري واضحة للرقابة يف سـورية، وإن    التنظيم الرقابة على الكتب واملنشورات، فإنه 

 للقلم أن هذا الوضع قد أثار حالة        وذكر االحتاد الدويل  . قوات األمن تفرض معايريها اخلاصة    
خوف شديد من التعرض لالضطهاد أدت إىل جعل الكتاب والصحفيني ميارسون رقابة ذاتية             

وأوصى االحتاد الدويل للقلم احلكومة بتعديل مجيع القوانني اليت حتد مـن            . )٨٦(على أنفسهم 
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سات اليت تتيح فـرض     حرية التعبري وتستخدم الضطهاد الكتاب والصحفيني، وبإلغاء املمار       
يف وحرية اإلبداع والنشر واحلـق      الرقابة والقيود على حرية التعبري والرأي وحرية الصحافة         

  .)٨٧( مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنتالستعالم جبميع السبل،ا
 إىل أنه على الرغم من أن عدد املنافذ اإلعالمية اجلديدة،           االحتاد الدويل للقلم  وأشار    -٤٠

يوجد جمال لتنـوع      ال حديد احملطات اإلذاعية قد ارتفع يف العقد املاضي، فإنه        وعلى وجه الت  
وأشار االحتاد أيضاً إىل عدم وجود صحف خاصة أو مستقلة باستثناء عدد            . وسائط اإلعالم 

  .)٨٨(قليل من الصحف اليت ميلكها أنصار النظام
حية منـع املظـاهرات     وحسبما ذكرته منظمة دار احلرية، فإن قوات األمن تتمتع بصال           -٤١

  .)٨٩(السلمية املعارضة وتعطيلها وتوقيف املشاركني فيها وإيذائهم بدنياً يف امليدان وأثناء االحتجاز
تزال تواصـل رفـض       ال وأشارت منظمة دار احلرية أيضاً إىل أن السلطات السورية          -٤٢

 التـابع لرابطـة     معهد حقوق اإلنسان  وأشار  . )٩٠(الترخيص للمنظمات غري احلكومية املستقلة    
للمـواطنني حـق    " من الدستور تكفـل      ٣٩احملامني الدولية إىل أنه على الرغم من أن املادة          

، فإن احلكومة تستخدم التشريع االستثنائي      "االجتماع والتظاهر سلمياً يف إطار مبادئ الدستور      
وحـسبما  . والسلطات املمنوحة هلا مبوجب قانون الطوارئ ملنع إنشاء منظمات اجملتمع املدين          

ذكره معهد حقوق اإلنسان، فإن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لديها سلطات واسعة تتيح             
وأشارت املنظمـة الوطنيـة الـسورية    . )٩١(هلا تسجيل أي مجعية وحلها والتدخل يف أنشطتها   

  .)٩٢(حلقوق اإلنسان إىل أن طلبها اخلاص الذي قدمته للتسجيل قد رفض مرات عديدة
معهد حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني الدولية احلكومة بـأن تتخـذ             وأوصى  -٤٣

التدابري الالزمة لتوضيح شروط التسجيل، مبا يف ذلك عملية التسجيل وطريقـة االعتـراف              
وأضاف املعهد أنه ينبغي اشتراط إبالغ أصحاب       . بالتسجيل رمسياً مع اجلداول الزمنية احملددة     

  .)٩٣(الرفض خطياً وإتاحة سبل الطعن عن طريق املراجعة القضائيةالطلبات املرفوضة بأسباب 
 إىل أن الدستور يسمح بإنشاء مجعيات خاصة لكنه مينح      ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٤

وأضافت الورقة أنـه مل حتـصل أي        . أيضاً احلكومة سلطة احلد من أنشطة تلك اجلمعيات       
  .)٩٤(يص من الناحية العمليةمنظمة حملية من منظمات حقوق اإلنسان على ترخ

 إىل أنه على الرغم من أن الدستور يكفل حرية التجّمع،        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
وأشارت الورقة أيضاً إىل    . فإن قانون الطوارئ يعترض سبيل ممارسة هذه احلقوق الدستورية        

ن مسبق من   أن تنظيم أي مظاهرة أو جتمع ألكثر من ثالثة أشخاص يقتضي احلصول على إذ             
وأشارت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان إىل أن قوانني الطوارئ          . )٩٥(وزارة الداخلية 

  .)٩٦(حتظر أي جتمع يضم أكثر من مخسة أشخاص وجتّرم هذه التجمعات
وأشارت منظمة دار احلرية إىل أن من غري املشروع تأسيس أحزاب سياسية مـستقلة                -٤٦

دمية وأن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً ملعاقبة الناشـطني الـسياسيني    عن اجلبهة الوطنية التق   
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وتسري عقوبة اإلعدام على أولئك     ". االنضمام إىل مجعية سرية هدفها تغيري كيان الدولة       "بتهمة  
وأشارت املنظمة الوطنيـة    . )٩٧(الذين يرفضون سحب عضويتهم من تنظيم اإلخوان املسلمني       

 أن احلزب الوحيد املعترف به يف سورية هو حزب البعث العـريب             السورية حلقوق اإلنسان إىل   
تتمتع بأي درجة من االستقاللية وأن اجلمعيـات اخلرييـة            ال االشتراكي، وأن نقابات العمال   

اجلمعيات السكنية هي الوحيدة اليت حصلت على تـراخيص ومل يـرخص ألي منظمـة                أو
  .)٩٨(اق أوسع، مثل منظمات حقوق اإلنساناملنظمات اليت تعاجل قضايا املواطنني على نط من
وذكر املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أن السلطات متارس القمـع بازديـاد ضـد       -٤٧

وحـسبما  . )٩٩(جتمعات األكراد السوريني وهي تستهدف، بصفة خاصة الرابطات الـسياسية         
ـ              زب ذكره املشروع الكردي حلقوق اإلنسان، فإن النشاط السياسي غري مشروع خـارج ح

البعث أو اجلبهة الوطنية التقدمية، وأن األحزاب السياسية الكردية تعترب هتديداً انفصالياً وتواجه             
  .)١٠٠(االضطهاد واالحتجاز التعسفي وتوجه إليها هتمة االنضمام إىل منظمات غري مشروعة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
 أن السياسات احلكومية للتوظيف والعمل قد أخفقـت يف          ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٤٨

وأكـدت  . )١٠١(حل مشكلة البطالة وإزالة العوائق أمام إعمال حق مجيع املواطنني يف العمـل            
 تزال توجد فوارق كبرية إقليمية وجنـسانية        ال أنه إىل جانب ارتفاع معدالت البطالة،      الورقة
وأوصت الورقة احلكومة بضمان اإلنفاذ الكامل      . )١٠٢(خيص التمتع الكامل باحلق يف العمل      فيما

 من أجل القضاء على التمييز اجلنـساين يف جمـال      ٢٠١٠لقانون العمل اجلديد الصادر يف عام       
فرص العمل واألجور وضمان النهوض باملساواة بني املرأة والرجل ومتكني املرأة مـع التركيـز      

وذكرت املنظمـة   . )١٠٣(املساواة يف مكان العمل   على زيادة الفرص االقتصادية املعززة للمرأة و      
  .)١٠٤(الوطنية السورية حلقوق اإلنسان أن هناك ما يزيد عن مليون عاطل عن العمل يف سورية

وحسبما ذكره املشروع الكردي حلقوق اإلنسان، فإن األكراد عـدميي اجلنـسية              -٤٩
رية وكثرياً ما يـضطرون إىل    ُيمنعون من العمل يف بعض املهن اليت تقتضي محل اجلنسية السو          

وذكرت مجعيـة الـدفاع عـن      . )١٠٥(العمل يف القطاع غري النظامي على أساس غري قانوين        
حيملون اجلنسية السورية مل يعد ُيسمح هلم بالعمـل           ال الشعوب املهددة أن األشخاص الذين    

امـة أو   يف القطاع اخلاص وأن األشخاص الذين خيالفون هذه القاعدة قد ُيحكم عليهم بغر            
  .)١٠٦(بالسجن ملدة تتراوح بني ستة وإثين عشر شهراً

 أن النقابات غري مستقلة ذاتياً وأن أنظمتـها الداخليـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
تتضمن مواد تلزمها بالعمل حتت إشراف احلزب احلاكم وأن رئيس الوزراء ميكنه أن حيلّ أي               

وأشارت الورقـة   . )١٠٧(تهك سياسات احلكومة  نقابة أو جملس فرعي إذا صدر عنهما فعل ين        
تزال تفرض جمموعة من القيود اليت تشلّ أنشطة نقابات العمال            ال  إىل أن الدولة   ٣املشتركة  

وهي تشرف على عملية االنتخابات داخل االحتاد العام لنقابات العمال القائم الذي يعمل يف              
  .)١٠٨(إطار نظام نقايب وحيد
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  جتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  -٨  
 إىل وجود فجوة كبرية يف مستوى املعيشة بـني املنـاطق            ٣أشارت الورقة املشتركة      -٥١

الريفية واحلضرية وإىل انعدام املوارد االقتصادية بصورة مستمرة ومزمنة يف املناطق الريفية فضالً             
  .)١٠٩(فشي الفقر يف املناطق احلضريةعن وجود منط للهجرة من الريف إىل املدينة أدى إىل ت

 إىل أنه بالنظر إىل بنية سوق العمل اليت تتسم بوجـود            ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٢
عدد كبري من الوظائف يف االقتصاد غري النظامي املتنامي، فإن معظم العمال حيرمـون مـن                

 أن معظم أولئك    ٣ وأكدت الورقة املشتركة  . احلماية األساسية مبوجب الضمان االجتماعي    
  .)١١٠(العمال هم من النساء اللوايت كثرياً ما يتعرضن ملخاطر مالية واقتصادية واجتماعية

 فإنه على الرغم من وجود مؤشـرات صـحية          ،٣وحسبما ذكرته الورقة املشتركة       -٥٣
إجيابية، فإن عدم تيسر اخلدمات ونوعيتها السيئة وعدم إمكانية احلصول عليها بـني الفئـات               

تزال اهلياكـل األساسـية       ال  يف املناطق الريفية حيث    سيما اليزال يشكل حتدياً، و     ال لضعيفةا
اإليـدز  /وال يزال ُينظر إىل فريوس نقص املناعة البـشري        . وخدمات العالج الطيب غري كافية    

كموضوع حمرم مع نقص اإلبالغ عن عدد األشخاص املـصابني واالفتقـار إىل اسـتراتيجية               
. )١١١( من أجل مكافحة الوباء عن طريق عمليات تدخل ومرافـق مناسـبة            واضحة للحكومة 

 إىل أن معظم اخلدمات الصحية مشمولة بتغطية القطاع العام الذي           ٢وأشارت الورقة املشتركة    
 أن األكراد عدميي اجلنـسية يعـانون    KISوذكرت منظمة   . )١١٢(يستشري فيه الفساد اإلداري   
  .)١١٣(ية الصحية وال يقُبلون يف املستشفيات العامة أو العسكريةأيضاً من التمييز يف جمال الرعا

ميكنـهم امـتالك      ال وأشار التحالف الدويل للموئل إىل أن األكراد عدميي اجلنسية          -٥٤
األراضي أو املساكن أو األعمال التجارية وهو ما حيرمهم من إعمـال حقهـم يف التمتـع                 

 الـصادر يف    ٤٩ضاً إىل أن املرسـوم رقـم        وأشار التحالف أي  . )١١٤(مبستوى معيشي الئق  
 الذي يتعلق بالقيود املفروضة على استخدام األراضي قد أفضى بصورة مباشـرة             ٢٠٠٨ عام

وغري مباشرة إىل حرمان املواطنني األكراد من حقهم يف احلصول على مـسكن الئـق ويف                
لص التحالف الدويل   وخ. )١١٥(امللكية ويف امتالك األراضي كمصدر للسبل املعيشية والثقافية       

للموئل إىل أن خمتلف التدابري املتخذة على مدى أكثر من نصف قرن قد خفـضت املـوارد                 
وحسبما ذكرته منظمة دعم األكراد يف سـورية،        . )١١٦(املعيشية لألكراد وزادت من فقرهم    

فإن األكراد الذين يعيشون يف أراضيهم األصلية يعانون من انتهاكات حقوقهم يف األراضـي              
وأشارت منظمة دعم األكراد يف سورية إىل       . هو ما يضعف من قدراهتم على إطعام أسرهم       و

  .)١١٧(أن األكراد عدميي اجلنسية، بوصفهم فئة اجتماعية، يعيشون حرماناً كبرياً

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
ان أن التعليم يف املدارس يركز بشكل       ذكرت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنس       -٥٥

كبري على األهداف اإليديولوجية عوضاً عن التعليم وأشارت إىل أن معظم األنشطة الثقافيـة             
  .)١١٨(اليت تضطلع هبا املراكز الثقافية ختضع لرقابة السلطات
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وذكرت مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة أن التحدث بالكردية يف األماكن العامة              -٥٦
اقب عليه بشدة، وحيظر امتالك املواد األدبية الكردية إضافة إىل املمارسات الثقافية، ومينـع      يع

ونظراً إىل منع التحدث هبذه اللغة فإن عدد األشخاص األميني قـد            . التدريس باللغة الكردية  
ازداد بني األكراد وأن الكثري من األكراد غري الناطقني باللغة العربية حيرمـون مـن فـرص                 

  .)١١٩(صول على التعليماحل
وأشار املشروع الكردي حلقوق اإلنسان إىل أن األطفال األكراد عـدميي اجلنـسية             -٥٧

يـستطيعون يف حـاالت كـثرية         ال يواجهون مشاكل يف التسجيل يف املدارس ألن آباءهم       
 يزال مقيداً   ال ولذلك فإن حصول هؤالء األطفال على التعليم      . احلصول على الوثائق املطلوبة   

وأشارت منظمـة  . )١٢٠(يف مجيع مراحل منوهم ويفضي إىل آثار خطرية على مستقبلهم املهين     
KIS     للنقل أو الطرد بصورة تعسفية من       يزالون يتعرضون   ال  إىل أن الطالب والعمال األكراد

  .)١٢١(املعاهد والدوائر واملؤسسات احلكومية
لسورية تفرض ضغوطاً على    وذكر املشروع الكردي حلقوق اإلنسان أن السلطات ا         -٥٨

وأوصت منظمـة  . )١٢٢(األكراد ملنعهم من االحتفال بعيد النريوز وهو السنة الكردية اجلديدة        
KIS                سورية بأن ترفع احلظر عن ثقافة األكراد وتراثهم وأن تسمح بتعليم اللغة الكرديـة يف

  . )١٢٣(املدارس واجلامعات السورية
يتعلـق    فيما وجود فوارق كبرية بني خمتلف املناطق      إىل   ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٩

وأوصـت  . والفروق اجلنسانية واضحة أيضاً يف جمال التعليم      . بإهناء مرحلة التعليم االبتدائي   
 بزيادة معدالت االلتحاق باملدارس واحلفاظ عليها وكفالة حصول مجيـع           ٣الورقة املشتركة   

  .)١٢٤(الفئات املستبعدة على التعليم

  ليات والشعوب األصليةاألق  -١٠  
ذكرت املنظمة الوطنية السورية حلقوق اإلنسان أن األكراد خيضعون لتدابري متييزيـة              -٦٠

 وهو العام الذي ُجرد فيه عشرات اآلالف من األكراد يف حمافظة احلسكة من ١٩٦٢منذ عام 
  .)١٢٥(جنسيتهم السورية

 وجود سجالت رمسية موثوقـة،      وأفادت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من عدم          -٦١
 كردي يف سورية من     ٣٦٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ ٠٠٠فإن التقديرات تشري إىل حرمان ما يتراوح بني         

وأوضـحت املنظمـة أنـه      .  حقوقهم االجتماعية واالقتصادية   سيما الحقوقهم كمواطنني، و  
مـون   ُيصنف األكراد عدميو اجلنسية يف فئتني رمسيتني مها األجانـب واملكتو           ١٩٦٢عام   منذ

وعمـالً  . الذين يتمتعون حبقوق أقل من األجانب     ) باإلشارة إىل وضعهم كوهنم غري مسجلني     (
 والتعداد الذي أُجري يف حمافظة احلـسكة يف العـام           ١٩٦٢ الصادر يف عام     ٩٣بالقانون رقم   

 ١٩٤٥  كردي ممن مل يتمكنوا من إثبات إقامتهم يف سورية منذ عام           ١٢٠ ٠٠٠نفسه فإن حنو    
. ، قد جردوا من جنسيتهم السورية أو حرمـوا مـن حقهـم يف املطالبـة هبـا                 أو قبل ذلك  
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حيـصلون    ال منظمة العفو الدولية إىل أن األكراد عدميي اجلنسية مع املنحدرين منهم           وأشارت
وأوصت املنظمة السلطات السورية بتعـديل      . )١٢٦(على جوازات سفر أو غريها من وثائق السفر       

   .)١٢٧(جياد حل سريع لوضع األكراد عدميي اجلنسية املولودين يف سوريةالتشريع املتعلق باجلنسية إل
وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن األكراد عدميي اجلنسية يواجهون جمموعة             -٦٢

من الصعوبات بدءاً باحلصول على وظائف وتسجيل الزواج وانتهاًء باحلصول على اخلدمات            
وق اإلنسان سورية بتصحيح وضـع مجيـع        وأوصت منظمة رصد حق   . احلكومية األساسية 

األكراد املولودين يف سورية لكنهم عدميو اجلنسية واالمتثال اللتزاماهتا القانونية املتعلقة حبقوق            
األقليات وضمان احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألشـخاص          

  .)١٢٨(الذين ينتمون إىل األقلية الكردية
ت مجعية الدفاع عن الشعوب املهددة أن مجيع التدابري املتخذة ضد األكـراد             وذكر  -٦٣

وأشارت اجلمعيـة   . تشكل حماولة لتذويبهم والقضاء على تراثهم وهويتهم التارخيية والثقافية        
إىل احلاالت اليت وقعت يف اجليش حيث تعرض جنود من أصل كردي لالعتداء وفارقوا احلياة 

ينت اجلمعية أن احلرمان من اجلنسية له آثار واسعة النطاق علـى            وب. )١٢٩(يف ظروف مبهمة  
األشخاص الذين حيرمون من حقوقهم املدنية فال حيق هلم امللكية أو احلصول علـى التعلـيم                
وحيرمون من حقهم يف الزواج املدين وال حيق هلم املشاركة بـشكل إجيـايب أو سـليب يف                  

  . )١٣٠(ةاالنتخابات وال حيق هلم تقلد وظائف حكومي
 إىل أن هناك أقليات وطنية أخرى أيضاً كاآلشـوريني          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤

والشركس والغاجان والتركمان وغريهم غري معترف هبا يف الدستور وحترم مـن حقوقهـا              
  .)١٣١(الوطنية والثقافية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
ري املمثلة، فإن سورية، بوصفها غري طرف يف اتفاقية         وفقاً ملنظمة األمم والشعوب غ      -٦٥
 اخلاصة بوضع الالجئني فإهنا تعامل الالجئني داخل البلد معاملة الغرباء أو السياح     ١٩٥١عام  

ُيسمح هلم قانوناً بالعمل ولـيس        ال وأكدت املنظمة أن الالجئني   . أو الدخالء غري الشرعيني   
أشارت املنظمة إىل أن املعاملـة الـيت يلقاهـا         و. لديهم سوى خيارات قليلة لكسب العيش     

الالجئون األهواز، مبا يف ذلك ما يتعرضون له من املضايقة والتوقيف والـسجن والعـودة                
. القسرية غري الشرعية إىل بلدهم األصلي تعترب انتهاكاً للقانون الوطين والدويل على الـسواء             

ام مبدأ عدم اإلعادة القـسرية كمبـدأ        وأوصت املنظمة بالتمسك بااللتزامات املتعلقة باحتر     
أساسي للقانون الدويل منصوص عليه يف العهدين الدوليني اللذين وقعت عليهمـا سـورية              

وبالتعـاون  ) العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعـذيب         (
عمل لتتبع الالجـئني    الكامل مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ما تقوم به من             

  .)١٣٣(وقدمت منظمة سواسيه مالحظات مماثلة. )١٣٢(ودعمهم ومساعدهتم



A/HRC/WG.6/12/SYR/3 

15 GE.11-15139 

 إىل أن هناك عدة أقليات دينية وإثنية وغريها من الفئات         ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٦٦
ميكنـها التمتـع بـاحلقوق        ال الضعيفة، كالالجئني والعاملني املهاجرين اخلدم يف املنـازل       

وذكرت . )١٣٤(واالجتماعية بالدرجة نفسها اليت يتمتع هبا سكان سورية بوجه عاماالقتصادية 
 أن معظم خادمات املنازل األجنبيات يواجهن التمييز بأشـكال متعـددة            ٣الورقة املشتركة   

  .)١٣٥(وتسهم اخلصائص املعينة لقطاع عملهن يف إضعافهن

  قاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعو  - ثالثاً  
  ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  ينطبق ال
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