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مقدمة
 -3تؤكخخد اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا التزامهخخا الخخداح محكخخام املةثخخاق ومبخخاي ال خخانون الخخدو
واملواقةخ الدولةخا اخلاةخا حب خوق اإلنسخان وللخخن اناًقخ ا مخن قنايتهخا الراسخ ا من ت زيخز السخخًم
واألم خخن والزيه خخال يل خخى الص خ ةدين ال خخوطاب وال خخدو يتح خ رح خ ام ح خخوق اإلنس خخان واحل خرايس
األساسخخةا ومحايتهخخا ولخخة رنتهخخا سةاسخخاس يدوانةخخا هخخاا يول ب ةنهخخا والتخخدخ ي خخؤوها أو
متوي ومحايا وتسلةح اإللهابةني أو التهديد بشن يدوان يسكرم سخافر يلخى خ ل كامخ خ
للي خخا ت زيخخز ح خخوق اإلنسخخان ومحايتهخخا .تؤكخخد سخخوليا يلخخى إااهخخا والتزامهخخا رحلخوال والت خخاون لت زيخخز
ح وق اإلنسان وف ا ملباي ومةثاق األم املتحدة وةكوك ح وق اإلنسان اليت مت ايتمايها.
 -1تؤكخخد اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا أن السخخبل ال خرحة لنشخخوء األزمخخا الراهنخخا وتفاقمهخخا هخخو
اإللهخا ،الخ م حوخ ومخخا زال موخخى بخخدي حكومخخاس م
يول يربةخخا وإقلةمةخخا ويولةخخا مخخن خخخًل
مخ اخد اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا وي م خخدمتها تنوةمخخا "ياي خ " و"ابهخخا النصخخرة" اإللهابةخخان
رمل خخال والس خخًي وال خ خ ة وال ت خخاي واإلله خخابةني واملرتزق خخا بش خخك م مبا خخر أو خ مبا خخر وب خخدي
إيًم مضل للرأم ال ام وللن رنتهاك واضح وةريح لل انون الدو .
 -1تسخختمر اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا ومخخن يخخديمها واويخخا ويرياهخخا وي خخوم بتسخخلةحها ي
تخخدم ك خ ال خخة اإلنسخخانةا واألخًقةخخا وال خخة النبةلخخا الخخيت متةخخزس رخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا.
وترتكخخل اجلمايخخاس اإللهابةخخا أكثخخر اجل خراح وحشخخة ا ضخخد امل خواطنني السخخوليني مخخن قت خ واختاخخا
وحخخرق وتخخدم للمخخدالت واملستشخخفةاس وينخخي انسخ وهنةخخد األطفخخال ومنخخع وةخخول املسخخايداس
اإلنس خخانةا ي املن خخاط ال خخيت تس خخةار يلةه خخا إض خخافا إل الت خخدم والت ري خخل وال تة خخال وال ملة خخاس
النتحاليا وهل الثرواس الوطنةا وإهاك القتصاي الوطاب.
 -4تتمسخخن اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا بوااباهتخخا ي محايخخا مواطنةهخخا رلتخوازم مخخع اسخختمرالها
مبكافحا اإللها ،وهو احل ال م يكفله يخا ال خانون الخدو ومةثخاق األمخ املتحخدة رلخدفا يخن
نفسخخها ويخخن خ بها ويخخن ألاضخخةها ي واخخه اإللهخخا ،وال خخدوان .ويسخختمر اجلخخة ال خخرر السخخولم
بتح ة النجاحاس ي احلخر ،ضخد اإللهخا ،املخديوم خالاةخا واسخت اية ال ديخد مخن املنخاط الخيت
كان خ تسخخةار يلةهخخا اجلمايخخاس اإللهابةخخا وإيخخايةا األمخخن والسخخت رال إلةهخخا األمخخر ال خ م ُا اهخخد
الاري ل وية النازحني واملهجرين إل مناط ه وبةوهت .
 -5تُ ا
شك التداب ال سريا أحاييا اجلانل املفروضا يلى سوليا حكوما و خ با سخببا لحةسخا
ي تفخخاق األزمخخا اإلنسخخانةا واسخختمرالها وت مة خ تخخدايةاهتا مخخا أقخخر سخخلب ا ي كافخخا ح خخوق اإلنسخخان
للش ل السولم وخباةا ح ه ي التنمةا وال ة الكرمي.

 -6تسخختمر حكومخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا رل مخ وفخ التزاماهتخخا الدولةخخا وترفخخع ت ريرهخخا
الوطاب الثاين ي إطال آلةا الست راض الدولم الشام .
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 -7تس ى اجلمهوليا ال ربةا السوليا من خًل هخ ا الت ريخر إل إياخاء حملخا خاملا يخن حالخا
ح وق اإلنسان واآللةاس احلماحةا يلخى ألض الواقخع وإل تسخلةل الضخوء يلخى األسخبا ،اجل ليخا
ل زمخخا احلالةخخا والتحخخدايس النامخخا ينهخخا مخخع بةخخان اهخخوي احلكومخخا السخخوليا ي التصخخدم لتلخخن
التحدايس ولؤيتها ي املضخ قخدم ا .أمخا فةمخا يت لخ رلتوةخةاس الخيت أقخ س لخدى مناقشخا ت ريرهخا
الخوطاب األول تخوي احلكومخخا السخوليا التوضخخةح أنخه ت يخخت الت امخ مخخع تلخن التوةخخةاس كمخا كانخ
تريد وللن بسبل تفاق األزما واستمرالها حىت اتليخ إيداي ه ا الت رير وتسخ اجلهخوي كافخا
للت ام مع قضااي ح وق اإلنسان الاالحا بسبل األزما لكن للن ل ي اب أها لن تتنخاول هخ ا
التوةةاس بشك ادم ي الوق املناسل.

أوال -منهجية وعملية إعداد التقرير
 -8وف خ ا آللةخخا السخخت راض الخخدولم الشخخام اخخرى وضخخع خاخخا يمخ إليخخداي هخ ا الت ريخخر
تتض خخمن م خخدى اللتخ خزام رلت ه خخداس الدولةخ خا وتابة اهت خخا ال ملة خخا مب خخا يس خخه ي اللت خخاء حب خخوق
اإلنسان والشفافةا ي ال م من خًل الت اون مع اجلهاس امل نةا كافا.
-9

مشل خاا ال م اآليت:


تشخخكة اللجنخخا الوطنةخخا امل نةخخا تيخخداي الت ريخخر الخخيت ةخخدلس ب خرال السخخةد لحخخة
جمل الوزلاء لق  1115اتليخ  16متوز/يولةه 1036؛



الت ريي آبلةا الست راض الدولم الشام وكةفةا إيداي الت رير؛



قام خ اللجنخخا بدلاسخخا البةخخا س وامل لومخخاس ال خوالية بش خ ن ح خخوق اإلنسخخان مخخن
خمتلي اجلهاس امل نةا السوليا ومراا ا كافا الت الير اليت ت دم را اجلمهوليا
ال ربةا السوليا والتوةةاس الصايلة ينها؛



أارس اللجنا حوالا تفايلة ا بني اجلهاس احلكومةا امل تصا وبخني هخ ا اجلهخاس
واجملتمع املدين بغةا إاتحا الفرةا للجمةخع لاخري آلاحهخ ومًحوخاهت يلخى كخ
ما ولي ي الت رير.

اثنيا -معلومات أساسية عم اجلمهورية العربية السورية
املو ع
 -30ت خخع اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا يلخخى السخخاح الشخخرق للبحخخر األبخخة املتوس خل مخخدها
ال خراق مخخن الشخخرق وفلسخخاني واأللين مخخن اجلنخخو ،ولبنخخان والبحخخر األبخخة املتوسخخل مخخن الغخخر،
وتركةا من الشمال.
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املساحة
 -33تبلخ خ مس خخاحا اجلمهولي خخا ال ربة خخا الس خخوليا ( 385 380كخ خ  )1واحتلخ خ إسخ خراحة منخ خ
اخلام من حزيران/يونةه يام  3967ما مساحته  3 160ك  ٢ارى رير ( 60ك  )٢منها
ي حر ،تشرين يام .3971

التقسيمات اإلدارية
 -31تت لي ألاض اجلمهوليا ال ربةا السوليا إيالايا مخن  34حمافوخا وت سخ كخ حمافوخا إل
يدي من املناط واملنا ا إل يدي من النواح والنواح إل قرى.

العنصر البشري
 -31بلخ يخخدي سخخكان اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا  15 910 111نسخخما ي يخخام 1036
مبا فةه الًائون واملهاارون خال الخبًي حسخل إحصخاحةاس سخج األحخوال املدنةخا ي خهر
آ/،أ سا ل ام .1036
 -34ان كس خ األزمخخا الخخيت تشخخهدها سخخوليا سخخلبا يلخخى السخخت رال املكخخاين للسخخكان حة خ
مشل خ حركخخا النخخزوي ب خ احملافوخخاس السخخوليا األمخخر ال خ م أيى إل خل خ ياخخو راي للسخخكان.
إل ي خخدل يخخدي النخخازحني ياخلة خ ا بخ خ  5 384 553زي ي خخة أكثخخر مخخن  70ي املاحخخا مخخنه ي
املناط اآلمنا.
 -35تسخبل الحخختًل اإلسخراحةل للجخخولن السخولم احملتخ واأللاضخ الفلسخخاةنةا احملتلخا خبلخ
ياخ خخو راي ا خ خ يخ خخن نخ خخزوي مخ خخا ي خ خخال 500 000 ،مخ خخن أبنخ خخاء اجلخ خخولن السخ خخولم احملت خ خ من خ خ
يام  3967وإقامخا وخو  515 693لاخ فلسخاةاب مسخجلني لخدى وكالخا األونخروا بدمشخ
إض خ خخافا إل  40 000لاخ خ خ فلس خ خخاةاب خ خ خ مس خ خخج حس خ خخل قة خ خخوي ايةئ خ خخا ال ام خ خخا لًائ خ خخني
الفلساةنةني ال ر ،مع اإل الة إل أن سوليا تنور إل أن يوية الفلساةنةني إل بًيه حتمةا
ووف ا ل رالاس األم املتحدة لاس الصخلا .كمخا يواخد حخوا  70 000يراقخ م خة ي سخوليا
منه  14 000مسجلون لدى مكتل املفوضةا السامةا لشؤون الًائني ي سوليا.

النظا اال تصادي
 -36تبن خ اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا النت خخال التخخدل مخخن النوخخام القتصخخايم املواخخه إل
نوام اقتصخايم أكثخر انفتاحخ ا وال مخ بشخك مسختمر يلخى تخوف األيواس الًزمخا للخدفع رحلةخاة
القتصخ خخاييا والاتمايةخ خخا .ويتضخ خخح للخ خخن مخ خخن خخ خخًل املبخ خخاي القتصخ خخاييا الخ خخيت تبناهخ خخا يسخ خختول
يخخام  .1031إل يؤكخخد أن القتصخخاي الخخوطاب ي خخوم يلخخى أسخخات تنمةخخا النشخخا القتص خايم ال خخام
واخل خخان م خخن خ خخًل اخلا خخل القتص خخاييا والاتماية خخا ايايف خخا إل زايية ال خخدخ ال خخوطاب وتا خخوير
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اإلنتا ولفخع مسختوى م ةشخا الفخري وتخوف فخرن ال مخ  .وهتخد السةاسخا القتصخاييا للدولخا إل
تلبةخخا احلااخخاس األساسخخةا للمجتمخخع واألفخراي يخخرب ةخ النمخخو القتصخخايم وال دالخخا الاتمايةخخا
للوةخخول إل التنمة خخا الش خخاملا واملتوازن خخا واملس خختداما .وتكف خ الدول خخا محاي خخا املنتج خخني واملس خختهلكني
وتريخخى التجخخالة والسخختثمال ومتنخخع الحتكخخال ي خمتلخخي اجملخخالس القتصخخاييا وت م خ يلخخى تاخخوير
الااقاس البشريا و م قوة ال م مبا خيدم القتصاي الوطاب (املاية .)31
 -37بخ ل اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا مخخن خخخًل سةاسخخاهتا القتصخخاييا لحتخواء األزمخخا الخخيت
متخخر رخخا من خ مخخا يزيخخد يلخخى و خ سخخنواس اهخخويا كب خ ة للت لةخ مخخن آاثلهخخا السخخلبةا س خواء يلخخى
مسخختوى القتصخخاي الخخوطاب مبؤ خراته الكلةخخا أم يلخخى املسخختوى امل ةش خ للمخواطنني مخخا أيى ل ااخخع
م خدل النمخو القتصخخايم بشخك كبخ نتةجخا لت خخرض ال اايخاس القتصخخاييا واإلنتااةخا للت ريخخل
والتدم املمنهج من قب اجلماياس اإللهابةا املسلحا.

اثلثا -اإل ار املعياري واملؤسسايت لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
الدستور
 -38أق خ خ خخر مواطن خ خ خخو اجلمهولي خ خ خخا ال ربة خ خ خخا الس خ خ خخوليا ي السخ خ خ ختفتاء الشخ خ خ خ ر الخ خ خ خ م ا خ خ خخرى ي
اتليخخخ  1031/1/16يسخختولا وطنة خا اديخخدا بنسخخبا  8994ي املاحخخا ةخخوس يلةخخه  5794ي
املاحا من املواطنني السوليني ي الداخ واخلال  .وي د إجناز ه ا الدستول تاولا طبة ةخا واسختجابا
للتحولس واملتغ اس ويلةًا ينو مس ة الدولا وو املست ب وضابا ا حلركا مؤسساهتا ومصدلا
لتشخري اهتا مخخن خخخًل مبخخاي أساسخخةا تكخخرت السخخت ًل والسخخةاية وحك خ الشخ ل ال خخاح يلخخى
النت خخا ،والت دييخخا السةاسخخةا واحلزبةخخا ومحايخخا الوحخخدة الوطنةخخا والتنخخو الث خخاي واحل خرايس ال امخخا
وح وق اإلنسان وال دالا الاتمايةا واملساواة وتكافؤ الفرن واملواطنا وسةاية ال انون.
 -39تؤكخخد املخخاية األول مخخن الدسخختول يلخخى أن اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا يولخخا يا راطةخخا لاس
قابلا للتجزحا ول وز التنازل ين أم ازء من ألاضخةها .ومبواخل املخاية الثانةخا
سةاية اتما
فخ خ ن نو خخام احلكخ خ ي الدول خخا ه خخو نو خخام مه خخولم والس خخةاية للشخ خ ل ول خخوز لف خخري أو ماي خخا
ايياؤهخخا وت خخوم يلخخى مبخخدأ حك خ الش خ ل رلش خ ل وللش خ ل .وأكخخدس املخخاية الثالثخخا أن خ م
الدول خخا مة خخع األياين وتكفخ خ للمخ خواطنني حري خخا ال ة خخام ئمة خخع خ خ احره واألحخ خوال الش ص خخةا
للاواحي الدينةا ُمصانا ومريةا.

 -10ي خخوم اإلط خخال امل ة خخالم واملؤسس خخايت يل خخى مًحو خخا م خخدى الت خخدم أو ال اا خخع ي البنة خخا
التش خري ةا للدول خخا ونش خ إل أن اجلمهولي خخا ال ربة خخا الس خخوليا ق خخد س خخجل ت خخدما ملحو خا ل خ
األزما ي بنةتها التشري ةا وال م يتجلى ي اآليت:

6

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

املشاركة السياسية للمرأ
 -13ألغى الدستول املاية الثامنا اليت كان تنص يلى أن حز ،الب ال رر ال اك هخو
احلز ،ال احد ي اجملتمع والدولا ومت استبدايا رلنص يلى أن ي وم النوام السةاسخ للدولخا يلخى
مبدأ الت دييا السةاسةا وتخت االسخا السخلاا يا راطةخا يخرب القخ ا وتسخه األحخزا ،السةاسخةا
املرخص خخا والتجم خخاس النت ابة خخا ي احلة خخاة السةاس خخةا الوطنة خخا ويلةه خخا احخ خ ام مب خخاي الس خخةاية
الوطنةخخا والدا راطةخخا ول خخوز مبا خخرة أم نشخخا سةاس خ أو قةخخام أح خزا ،أو هم خخاس سةاسخخةا
يلى أم أسات متةةزم (املاية .)8
 -11احلريخخا ح خ م خخدت وتكف خ الدول خخا للم خواطنني ح خريته الش ص خخةا و خخاف يل خخى ك خرامته
وأم خخنه واملواطن خخون متس خخاوون ي احل خخوق والوااب خخاس ل متةة خخز بة خخنه ي لل خخن بس خخبل اجل خخن أو
األة أو اللغا أو الدين أو ال ةدة وتكف الدولا مبدأ تكافؤ الفرن بني املواطنني (املاية .)11
 -11حريخخا اليت خخاي مص خانا وف خا لل خخانون ولك خ م خواطن احل خ ي أن ي خخر ،يخخن لأيخخه حبريخخا
ويلنةخخا رل خخول أو الكتابخخا أو بوسخخاح الت ب خ كافخخا (املخخاية  )41وتكف خ الدولخخا حريخخا الصخخحافا
والابايا والنشر ووساح اإليًم واست ًلةتها وف ا لل انون (املاية .)41
 -14للم خ خواطنني ح خ خ الاتم خ خخا والتو خ خخاهر س خ خخلمةا واإلض خ خرا ،ي خ خخن ال م خ خ وحري خ خخا تك خ خخوين
اجلم ةاس والن ارس (املاية  44و.)45
 -15ك خ ايت خخداء يل خخى احلري خخا الش ص خخةا أو يل خخى حرم خخا احلة خخاة اخلاة خخا أو يل خخى ه خخا م خخن
احل وق واحلرايس ال اما اليت يكفلها الدستول يُ د اراا ي اقل يلةها ال انون (املاية .)54

 -16يُنت خخل لحخخة اجلمهوليخخا مخخن الشخ ل مبا خخرة (املخخاية  )86مخخن خخخًل يملةخخا تنافسخةا
بني يدي من املر حني خًف ا للدستول الساب ال م كان مدي آلةخا اختةخال الخرحة ب خةح مخن
جمل الشخ ل بنخاءا يلخى اقخ اي ال ةخاية ال اريخا حلخز ،الب خ ال خرر ال خ اك وي خرض ال خةح
يلى املواطنني لستفتاحه فةه .وقد ت دم لًنت ارس األخ ة قًقا مر حني وفاز الرحة بشال
األسد ي ه ا النت ارس مةواس أ لبةا الش ل السولم.

احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية
 -17يكفخ الدسخختول محايخخا التنخخو الث خخاي للمجتمخخع السخخولم ئمةخخع مكو تخخه وت خخدي لوافخخدا
ريتب خخالا تخ خرااثا وطنة خ خ ا ي خخزز الوح خخدة الوطنة خخا ي إط خخال وح خخدة ألاض خ خ اجلمهولي خخا ال ربة خخا الس خخوليا
(املخخاية  .)9ولك خ م خواطن ح خ اإلسخخهام ي احلةخخاة السةاسخخةا والقتصخخاييا والاتمايةخخا والث افةخخا
(املاية .)14
 -18ي وم اجملتمع السولم يلى أسات التضامن والتكافخ واحخ ام مبخاي ال دالخا الاتمايةخا
واحلريا واملساواة وةةانا الكراما اإلنسانةا لك فري (املاية  )39توفر الدولا للمرأة مةع الفرن
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الخخيت تتخخةح يخخا املسخخالا الف الخخا والكاملخخا ي احلةخخاة السةاسخخةا والقتصخخاييا والاتمايةخخا والث افةخخا
وت م يلى إزالا ال ةوي اليت متنع تاولها ومشالكتها ي بناء اجملتمع (املاية .)11
 -19الت لة والصحا واخلدماس الاتمايةا ألكخان أساسخةا لبنخاء اجملتمخع وت مخ الدولخا يلخى
ة خ التنمةخخا املتوازنخخا بخخني مةخخع منخخاط اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا (املخخاية  .)15والت لخخة ح خ
تكفله الدولا وهو جماين ي مةع مراحله وينو ال انون احلالس اليت يكون فةها الت لة م اولا
ي اجلام اس وامل اهد احلكومةا .ويكون الت لة إلزامة ا حخىت هايخا مرحلخا الت لخة األساسخ (املخاية
 .)19وتدي الدولا البح ال لم بك متالباته وتكف حريخا اإلبخدا ال لمخ واألير والفخاب
والث اي وتوفر الوساح احمل ا ل لن وت دم الدولا ك مسايدة لت دم ال لوم والفنون وتشخجع
الخ اياس ال لمةا والفنةا والكفاءاس واملواهل املبديا و م نتاحجها (املاية .)13

آليات محاية حقوق اإلنسان الو نية
 -10ت خخد السخخلاا ال ضخخاحةا هخ الضخخامن حلمايخخا ح خخوق اإلنسخخان وتكفخ نفالهخخا مخخن خخخًل
الرقابخخا ال ضخخاحةا يلخخى اخخختً يلااهتخخا واحملكمخخا الدسخختوليا ال لةخخا الخخيت أيةخخد تشخخكةلها مبواخخل
ال انون لق  /7/ل ام  .1034إضافا إل واوي اآللةاس اآلتةا:
اللجنررة الو نيررة للقررانون الرردو اإلنسرراي :مت تشخخكةلها مبواخخل ق خرال لحخخة
(أ )
جمل خ ال خخوزلاء لق خ  1989اتلي خخخ  1ك خخانون الث خخاين/ين خخاير  1004وأية خخد تف ة خ يم خ اللجن خخا
مبوال قرال لحة جمل الوزلاء لق  1071اتليخ  13متوز/يولةه  .1035وأنخةل رخا مسخؤولةا
تنسخة ال مخ الخوطاب للتويةخا رل خانون الخخدو اإلنسخاين ونشخرا واقخ اي خاخل ال مخ والتخخدليل
واق اي مواءما التشري اس الوطنةا مع التفاقةاس الدولةا لاس الصلا وي دس اللجنخا ااتمايهخا
األول حبضول وفد من اللجنا الدولةا للصلةل األمحر وب ثتها ي سوليا؛
( )،اللجن ررة (الو نير ررة  -القطرير ررة) ملتابعر ررة حق رروق الطفر ررل إ ر ررار ا مر ررة
س ر ررورية ُ :خ خ ا
خكل اللجنخ خخا مبوا خ خخل ق خ خرال لح خ خخة جمل خ خ ال خ خخوزلاء لق خ خ  1130اتلي خ خخخ  10آ/،
أ سا  1031وأنةل را مسؤولةا توقة النتهاكخاس الخيت ت خوم رخا اجلمايخاس املسخلحا ضخد
األطفخخال وإي خخداي الت خخالير الوطنةخخا بش خ ن النتهاك خخاس الخخيت يت خخرض ي خخا األطفخخال وإنش خخاء قاي خخدة
بةا س والبح ي حالس هنةد األطفال واست دامه ي األيمال ال تالةا؛
( ) اهليئر ررة الس ر ررورية لشر ررؤون ا س ر ررر والس ر ر ان :أُحخ خخدق رل خ خخانون لق خ خ 24
اتليخ  1001/31/10ويدل قانون إحخداقها رل خانون لقخ  6ل خام  .1034أنخةل رخا مهمخا
محايخخا األسخخرة وت مة خ متاسخخكها واحلفخخاي يلخخى هويتهخخا وقةمهخخا ولةخخد وتنسخخة ومتاب خخا اجلهخخوي
اخلاة خخا بتنفة خ أحك خخام اتفاقة خخا ال ض خخاء يل خخى مة خخع أ خخكال التمةة خخز ض خخد امل خرأة واتفاقة خخا ح خخوق
الاف واق اي ت دي التشري اس املت ل ا بشؤون األسرة والسكان؛
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(ي) إدار م افحة االجتار ا شخاص :مت إحداقها مبوال ال انون لق  1ل ام
 1030مهمتها منع اراح الهال ي األ ان ومحايا الضحااي حة وض خاخا وطنةخا
ملكافحا اراح الهال ي األ ان ومحايا وليايا الضحااي.

االتفا يات الدولية
 -13ت خخد التفاقةخخاس مصخخدلا يسخختمد منخخه املشخخر الخخوطاب األحكخخام النا مخخا حل خخوق اإلنسخخان.
وقد انضم سوليا إل م و اتفاقةاس ح وق اإلنسان( )1األمخر الخ م يؤكخد أن ال خوانني احمللةخا
الناف ة ي ه ا اجملال ل تت الض مع ه ا التفاقةاس كما أن ت دمي الت الير الدوليخا إل ايةئخاس
الت اقديخخا املنشخ ة مبواخخل م اهخخداس ح خخوق اإلنسخخان أسخخه إل حخ مخد كبخ ي ت زيخخز هخ ا احل خخوق
ومحايتهخخا والسخختفاية مخخن املناقشخخاس الخخيت اخخرس ي خ ا الت خخالير واملًحوخخاس اخلتامةخخا الصخخايلة
بش خ ها والخخيت مت ويلهخخا خلاخخل يم خ وطنةخخا ايتُ امخخدس مخخن قب خ احلكومخخا السخخوليا وخ ا
صخخص يخخا
ُ
مواز س مالةا.

رابعا -تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الوا ع
 -11اخت خ س اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا يخخديا مخخن اإلا خراءاس التش خري ةا واإلياليخخا والتنفة يخخا
لت زيز ومحايا ح وق اإلنسان وكفالا تابة ها يلى ألض الواقع.

جمال احلقوق املدنية والسياسية
 -11خا اجلمهوليا ال ربةا السوليا  -ل األزما اليت متر را  -خاواس كب ة ونويةا وخو
تنفةخ بخخر مج وطخخاب خخام ل ةخخًي كخخان مخخن بةنهخا إهخخاء ال مخ حبالخخا الاخوال وإلغخخاء حمكمخخا
أمن الدولا ال لةا وإلغاء احملكما القتصاييا وةدول سلسلا من ال وانني اليت ا
تكرت الدا راطةا
وح وق اإلنسان منها:


قخخانون األح خزا ،لق خ  /300/اتليخخخ  1033/8/1مسخخح ب خخخةص األح خزا ،ي
سوليا وقد بل يدي األحزا ،املرخصا حىت اتليخ إيداي الت رير  /13/حزرا()2؛



قانون تنوة التواهر لق  /54/ل ام 1033؛



قانون النت ارس ال اما لق  /5/ل ام 1034؛



قانون اإليًم لق  /308/ل ام .1033

 -14احلريررة حررق مقررد كفلخخه الدسخختول وال خخانون وقخخد يخخاس املشخخر السخخولم ي يخخدة قخوانني
املساح املت ل ا ب دم اواز احتجاز أحد يون تواةه هتما إلةه وتوف الضما س ال انونةا للمته
وسريا تنفة اإلاراءاس واحملاكماس .كمخا يخدل املشخر املخاية  37مخن قخانون أةخول احملاكمخاس
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اجلزاحةا املت ل ا مبدة التحف يلى املشتبه ر ي اجلراح الواق ا يلى أمن الدولا ويلخى السخًما
ال ام خ خخا (امل خ خ خواي م خ خخن  160ح خ خخىت  119م خ خخن ق خ خخانون ال خ خخورس) واخ خ خختًق اجل خ خ خراح والف خ خ خ اء
(املخخاياتن  191و )191إخفخخاء خ ص مرتكخخل انايخخا أو مسخخايدته يلخخى الت خوالم يخخن واخخه
ال دال خخا (امل خخاية  )113حبة خ مسح خ للض خخاباا ال دلة خخا أو املفوض خخني مبهامه خخا است ص خخاء ه خ ا
اجل خراح رلخختحف يلخخى املشخختبه ر خ فةهخخا يلخخى أل تتجخخاوز مخخدة الخختحف يلخخةه سخخب ا أايم قابلخخا
للتجديخخد مخخن الناحخخل ال خخام وف خا مل اةخخاس ك خ ملخخي يلخخى حخخدة ويلخخى أل تزيخخد ه خ ا املخخدة يلخخى
سخختني يوم خا وي للخخن ضخخمان ب خخدم توقةخخي أم خ ص إل بنخخاءا يلخخى مواف خخا قضخخاحةا وت زي خزا
حلمايا احل رحلريا ةدل ال انون لق  /10/ل ام  1031ال م ارم ف اخلاي.
 -15أكد الدستول يلى أن حق التقاضي وسلوك سب الا ن واملراا ا والدفا أمام ال ضاء
مصان رل انون .وحور الدستول صني أم يم أو قرال إيالم من لقابا ال ضاء وأكد يلى أن
لك خ خ ص ُحك خ يلة خخه حك خ ونف خ س فة خخه ال وب خخا وقب خ خا خ احلك خ أن ياال خخل الدول خخا
رلت وي ين الضرل ال م حل به (املاية  )51تكفخ الدولخا املسخايدة ال ضخاحةا لغخ ال خايلين
وف خا لل خخانون .وبنخخاءا يلةخخه مت ت خخدي قخخانون امل ونخخا ال ضخخاحةا رل خخانون لق خ  /19/ل خخام 1031
وال م أيفى املتدايني من يفع الرسوم والت مةناس ي حال يدم قدلهت مايايا يلى ملها.
 -16ول خ الوخخرو الخخيت متخخر رخخا الخخبًي واسخختهدا اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا للجهخخاز
ال ض خخاح ي أو خخاء اجلمهولي خخا ال ربة خخا الس خخوليا ف خخد اسخ ختمرس املؤسس خخا ال ض خخاحةا مياء مهامه خخا
محايخ خ خخا حل خ خ خخوق اإلنسخ خ خخان إل وة خ خ خ يخ خ خخدي الخ خ خخدياوى املنوخ خ خخولة ي يخ خ خخدي مخ خ خخن اجل خ خ خراح خخ خ خخًل
الف خ خ ة  1035-1030يلخ خخى الشخ خخك اآليت :ييخ خخاوى الهخ خخال ي األ خ خ ان  648ييخ خخوى
ييخخاوى الفسخخاي  8 744ييخخوى ييخخاوى ال ت خ  5 147ييخخوى ال نخخي ضخخد امل خرأة 1 115
ييوى ال ني ضد الاف  1 035ييوى.
 -17حري ررة التعب ررر مص خخانا رلدس خختول وال خخانون وتكريسخ خا يخ خ ا احلخ خ نوخ خ ق خخانون اإلي خخًم
لق  308ل ام  1033ك ما يت ل حبريا الت ب يرب وساح اإليًم املكتوبا واملرحةا واملسمويا
واإللك ونةخخا إل أكخخد يلخخى أن اإليخخًم مسخخت ول خخوز ت ةةخخد حريتخخه إل وف خ ا ألحكخخام الدسخختول
وال خخانون .وتسخختند االسخخا ال م خ اإليًم خ إل قوايخخد أساسخخةا ألهخخا حريخخا الت ب خ ول خخوز أن
يكون الرأم ال م ينشرا اإليًم سببا للمسات رخ ا احلريخا ول مخ أليخا اهخا كانخ ماالبخا
اإليًم تفشاء مصايل م لوماته إل ين طري ال ضاء.
 -18ح التجمع السلمي مكفول رلدسختول .ةخدل ال خانون لقخ  54ل خام  1033الخ م
يخخنو االسخخا هخ ا احلخ وف خ ا للم خخاي امل مخخول رخخا يولةخ ا .إل مخ للمخواطنني واألحخزا ،السةاسخخةا
واملنوماس الش بةا والن ارس املهنةا ومنوماس اجملتمع املدين تنوة املوخاهراس .ومت تشخكة جلنخا
رل انون لقخ  54ل خام  1033مهمتهخا النوخر ي طلبخاس التوخاهر وتل خ اللجنخا  477طلبخا
من ال ام  1033ومنح املواف ا يلى  185طلبا ولفض  91طلبا.
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 -19كف الدستول احلق ابجلنسرية (املخاية  )48ويخنو ال خانون  176ل خام  3969أحكخام
منحهخخا و خرم حالة خا يلاسخخا ت ديلخخه لةتواف خ مخخع الدسخختول .وي سةاسخختها ايايفخخا لضخخمان احل خ
رجلنس خخةا اختخ خ س احلكوم خخا مة خخع الت خخداب الًزم خخا لض خخمان تس خخجة مة خخع املخ خواطنني الس خخوليني
وتزويده بواثح ايويا والواثح األخرى خاةا ي املناط الخيت يمخرس فةهخا اجلمايخاس اإللهابةخا
املس خخلحا س خخجًس األح خوال املدنة خخا حة خ مت ختص خخةص مراك خخز بديل خخا وإح خخدار مراك خخز ادي خخدة
للحص خخول يلخ خخى الواثح خ خ الرمسةخ خخا .كمخ خخا اخت خ خ س اجله خخاس احلكومةخ خخا امل نةخ خخا يخ خخديا مخ خخن ال خ خرالاس
واإلاخراءاس سخخهل مبوابهخا تسخخجة واق خاس األحخوال الش صخةا ياخخ سخوليا وخالاهخخا مخخن
بةنهخخا ال خخانون لق خ  15ل خخام  1035املت ل خ بتسخخجة املوالةخخد والت خخامة الخخيت ةخخدلس يخخن وزالة
اخلالاةا واملغ بني للب ثاس الدبلوماسةا السوليا لتسجة الواق اس املدنةخا وتسخهة مخنح اخوازاس
السفر للمواطنني امل ةمني ي اخلال .
 -40منح ال انون لق  1033/49انسةا اجلمهوليا ال ربةا السخوليا ل خ ان املسخجلني ي
سجًس أاانل احلسكا (األكخراي) وقخد بلخ يخدي املشخمولني رخ ا املرسخوم  314 949صخا
وبل يدي املت دمني رلالباس  335 450وقد حصلوا يلى اجلنسةا مبا فةه أفراي أسره .
خرم ال خانون السخولم الت خ يل مبسخل ةخولا و خ مرتكبخه
 -43وي جمال حظر التعريي
يرض خا لل خخا ،وللخخن ي املخخاية  193مخخن قخخانون ال خخورس ويشخخدي ال وبخخا إلا تراف خ للخخن
أو جنخ خ ي خخن الف خ خ ض خخرل ك ح خخدار ياه خخا ياحم خخا أو إيخ خ اء ب خخدين كم خخا خخرم ق خخانون ال خخورس
ال سخخكرم ي املخخاية  336أيمخخال الشخخدة بكافخخا ةخخولها .وفةمخخا يت ل خ حب خخوق املشخختبه بخخه أقنخخاء
التوقةي فً وز احتجاز أحد يون تواةه هتما إلةه حسل األةخول ال انونةخا وإل كخان للخن
حجز حريا مشرو وم اقل يلةه وف املواي  157و 158من قانون ال ورس.
 -41وتنفة خ ا ل خ لن ختضخخع السخخجون ل ملةخخا لةخخد وتفتخخة بشخخك ياح خ ومسخختمر مخخن قب خ
وزاليت ال دل والداخلةخا .وقخد أوكخ قخانون أةخول احملاكمخاس اجلزاحةخا إل الناحخل ال خام مراقبخا سخ
ال دالخخا واإل خرا يلخخى الخخدواحر ال ضخخاحةا والسخخجون ويول التوقةخخي (املخخاية  )35وألخخزم قاض خ
التح ة وقاض الصلح أن يتف د األ خ ان املواخويين ي حمخال التوقةخي والسخجون مخرة واحخدة
ي الش خخهر ولؤس خخاء احمل خخاك اجلزاحة خخا م خخرة واح خخدة كخ خ قًق خخا أ خخهر يل خخى األقخ خ (امل خخاية )411
كما ألزم ك من يل بتوقةي أحد النات ي أمكنا اليت أيخدهتا احلكومخا للحخب والتوقةخي
أن خي خخرب ب خ لن الناح خخل ال خخام أو م اونخ خه أو قاض خ التح ة خ أو قاض خ الص خخلح (امل خخاية .)414
ومبواخخل ال خوانني السخخوليا ل تواخخد أيخخا حصخخانا يلخخى اجلخراح املت ل خخا مف خخال الت خ يل أليخخا اهخخا
كان وي حال الكشي ين أيا حالا يت الت ام م ها وف ا لل انون أايا كان مرتكبوها.
 -41وق خخد مسحخ خ وزالة الداخلة خخا ي إط خخال الت خخاون م خخع اللجن خخا الدولة خخا للص خخلةل األمح خخر
بخزايلاس يخدة ملمثلخ اللجنخا الدولةخا إل السخخجون السخوليا ومناقشخا أوضخخايه وتل خ احلكومخخا
السوليا الت الير حخول نتخاحج تلخن الخزايلاس حةخ أخخ س احلكومخا ب خدي مخن توةخةاهتا ويملخ
يلى تنفة ها.
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جمال احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية
 -44تبنخ خ اجلمهولي خخا ال ربة خخا الس خخوليا منخ خ ال خخام  1033سةاس خخاس اقتص خخاييا وااتماية خخا
مل اجل خخا التح خخدايس التنموي خخا ال خخيت ان كس خ آاثله خخا الس خخلبةا ي اجملتم خخع .وهل خخى لل خخن ي إة خخدال
وت خخدي ال ديخخد مخخن ال خوانني الخخيت ت مخ يلخخى إ خخاي البةئخخا التشخري ةا للنهخخوض رلواقخخع القتصخخايم
وتوف املستوى امل ةش الًح لكافا فئاس اجملتمع وألها:


إح خ خخدار مؤسس خ خخا املش خ خخروياس املتوس خ خخاا والص خ خخغ ة مبوا خ خخل ال خ خخانون لقخ خ خ 1
ل ام 1036؛



إحخ خ خخدار مؤسسخ خ خخا ضخ خ خخمان خمخ خ خخاطر ال خ خ خخروض للمشخ خ خخروياس الصخ خ خخغ ة مبواخ خ خخل
ال انون  31ل ام  1036رد ت زيز يول املؤسساس املالةا؛



إحخخدار هةئ خخا يي خ وتنمة خخا اإلنتخخا احملل خ والصخخايلاس مبوا خخل ال خخانون لق خ 1
ل خ خ خخام  1036ر خ خ خخد اإلس خ خ خخهام ي تف ة خ خ خ وتا خ خ خوير آلة خ خ خخاس محاي خ خ خخا اإلنت خ خ خخا
احملل وتاويرا.

 -45س احلكوما السوليا خخًل فخ ة األزمخا إل اتبخا سةاسخاس التمكخني الاتمايةخا مخن
خخًل بخرامج اسختهدا الف خخر يخرب سخني يخخ األسخخر (املسخايداس اإلنسخانةا مخنح ال خخروض).
ومخخن خخخًل املشخخاليع والخربامج واألنشخخاا (حملةخخا يولةخخا) للسخخكان األكثخخر ف خرا يخخن طريخ ضخخمان
التمت خخع رحل خخوق الاتماية خخا والقتص خخاييا وت زي خخز ال ااي خخاس اإلنتااة خخا لتولة خخد ف خخرن ال مخ خ
ومن ألها:


تاخخوير يم خ اجملتمخخع املخخدين والت خخاون والش خراكا م خخه والسخختفاية مخخن املبخخايلاس
التاويةا وليايتها وزايية يدي مراكز الريايا الاتمايةا؛



تاخوير يمخ ةخنايي امل ونخخا الاتمايةخا للفئخخاس األ خد ف خرا والت سخة ملشخخاليع
مولدة للدخ وفرن ال م ؛



ال مخ خ يل خخى إة خخدال قخ خوانني اس خختثمال ادي خخدة لت فة خخي آاثل األزم خخا اإلنس خخانةا
والنهوض مب تلي أواه النشا القتصايم واجملتم .

 -46ي إطال حقوق الطفرل ازيايس امل خاطر الخيت يت خرض يخا األطفخال ي خ األزمخا مخن
هنةد ي األيمال ال تالةا والهال فةه أو اليتداء يلةه اسخدايا أو انسخة ا و هخرس خمخاطر
ادي خخدة مرتبا خخا رألزم خخا مثخ خ التس خخر ،املدلسخ خ ويمخ خ األطف خخال وانفص خخاي ي خخن لويهخ خ وي خخدم
تسخخجةله ي قةخخوي األحخوال املدنةخخا .وقخخد اختخ س احلكومخخا حبكخ مسخخؤولةتها الدسخختوليا جممويخخا
من اإلاخراءاس ايايفخا لت زيخز ح خوق الافخ ومحايتهخا مبخا ي للخن إةخدال قخوانني وتشخكة جلخان
وإيداي خال وطنةا.
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 -47ي إطال حقوق املرأ ت مخ احلكومخا مخن خخًل تضخافر اجلهخوي مخع مؤسسخاس اجملتمخع
املخدين يلخى متكخخني املخرأة ومناهضخا ووقخخي مةخع أ خخكال ال نخي ضخدها وال مخ يلخى زايية الخخوي
حب وقها ي الورو الراهنا .واحلكوما مستمرة ي سةاساهتا الرامةخا لضخمان املشخالكا الكاملخا
للمرأة ي احلةاة السةاسةا والقتصاييا والاتمايةا .فاملرأة مواوية ي مةع مفاة ال خرال بخدءا
من منصل حخل لحخة اجلمهوليخا ولحخة جملخ الشخ ل ومستشخالة للخرحة مخرولا بواخوي 11
ام خ خرأة ي جمل خ خ الش خ خ ل وق خخًر وزي خ خراس ولحةسخ خخاس ملنوم خخاس خ خ بةا وألح خ خزا ،ومؤسسخ خخاس
ومنوماس مدنةا وم ةاس فضخًا يخن واويهخا ي ال ضخاء والسخلن الدبلوماسخ وهخ مواخوية
مبنصل لحة هةئا ومبنصل م اون وزير ومدير يام و حل لحة اام خا ويمةخد كلةخا ومخدير
مستش خخفى  ...إخل .كم خخا أن املخ خرأة اثل خخا ي وف خخد احلكوم خخا إل مخ خؤمترم انة خخي  1و 1وي جل خخان
املصخخاحلا الوطنةخخا ي جمل خ الش خ ل وي مبخخايلاس اجملتمخخع املخخدين الخخيت تنشخخل ي جمخخال املصخخاحلا
األمر ال م مكنها مخن اإلسخهام بف الةخا ي يملةخا السخًم وإيخاية اإليمخال واحلفخاي يلخى ح خوق
املرأة ومحايتها والدفا ينها.
 -48نف خ س وزالة الشخخؤون الاتمايةخخا وال م خ بر جم خا إليخخداي الس خ اتةجةا الوطنةخخا للنسخخاء
وبخخر مج تاخخوير آلةخخاس السخختجابا لل نخخي ال خخاح يلخخى النخخو الاتمخخاي ومت ال ةخخام ب خخدة أنشخخاا
منهخخا تخخوف خخخدماس الريايخخا الاتمايةخخا وت زيخخز اويهتخخا للفئخخاس األكثخخر هشا خخا .كمخخا مت ال مخ
يلى إيداي اخلاا الوطنةا لتنفة توةةاس اللجنا الدولةا ملناهضا مةع أ كال التمةةخز ضخد املخرأة
(سةداو) يام .1034
 -49وي إط خخال احلر ررق التعلر رري ت رض خ خ البنةخ خخا التحتة خخا الت لةمة خخا خلسخ خخاحر كب خ خ ة نتةجخ خخا
اسخختهدافها مخخن قبخ اإللهخخابةني نخختج ينهخخا تضخخرل األبنةخخا الت لةمةخخا والتجهةخزاس وامل خخداس حةخ
تضخخرل  18ي املاحخخا مخخن إمخخا كتلخخا األبنةخخا الت لةمةخخا ونخخزي ال ديخخد مخخن الك خوايل الت لةمةخخا إل
مناط أو حمافواس آمنا نسبة ا.
 -50ازياي اإلنفخخاق احلكخخوم يلخخى ال اخخا الت لةم خ ي يخخام  1035إل  894ي املاحخخا مخخن
إمخخا اإلنفخخاق يلخخى ال اايخخاس م النخخا بخ خ  494ي املاحخخا يخخام  .1033واسخختفاي مخخن ال ملةخخا
ال بويا  495ملةون طالل ي ال ام الدلاس .1036-1035
 -53وفةمخخا يت لخ رحلخخد مخخن التسخخر ،املدلسخ ةخخدل ال خخانون ( )7ل خخام  1031الخ م ألخخزم
مةع أولةاء األطفال السوليني ال ين ت اوي أيمال أطفاي ما بني ( 35-6سنا) تحلاق أطفاي
مبدالت الت لة األساس وفرض ي خورس يلخى أولةخاء األمخول أو املسخؤول ينخه قخانو ا فةمخا يت لخ
رلتسر ،املدلس .
 -51ي إطخخال حقرروق ا شررخاص يوي اإلعا ررة ان كسخ األزمخخا الراهنخخا بشخخك سخخلر يلخخى
نسخخبا امل خخوقني ي سخخوليا خباة خخا ازيايي يخخدي األ خ ان لوم اإلياق خخا املكتسخخبا نتةجخخا األيم خخال
اإللهابةا .كما أقرس األزمخا بشخك ملحخوي يلخى اخوية الخربامج ضخمن م اهخد ليايخا لوم اإلياقخا
ف د ت رض ب ضها أليمال الت ريل والنهل وتوقي الكث من املؤسساس ين ت دمي خدماهتا.
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 -51وي إطخخال احلقرروق الثقافيررة تل خخل املراكخخز الث افةخخا يولا ف خخالا ي احل خراك الث خخاي وهخخرم
نشخخاطاس وف الة خخاس متنويخخا لتمك خخني ه خ ا احل خخوق .ومت إح خخدار هةئ خخا التمةخخز واإلب خخدا مبوا خخل
ال خخانون لقخ  33ل خخام  1036رخخد البحخ يخن املبخخديني واملتمةخزين وتشخخجةع وييخ ال خخدلاس
الوطنةا ي جمال إنتا األفكال والبتكال واإلبدا مبا خيدم الزيهال والتنمةا املستداما وتوف بةئا
املوهبا والتمةز واإلبدا يلى مةع املستوايس.

دور اجملتمع املدي
 -54تس خختمر اجلمهولي خخا ال ربة خخا الس خخوليا بت خخوف البةئ خخا املناس خخبا للمجتم خخع امل خدين للمش خخالكا ي
الستجابا اإلنسانةا وان ك للن يلى يمله ويلاا است ًلةته وإ ابةته مخا أيى لخزايية يخدي
منومخخاس اجملتمخخع املخخدين مب تلخخي أنوايهخخا مخخن منومخخاس خ بةا ون خخارس وم ةخخاس ومبخخايلاس
بابةا وقد وة يدي اجلم ةاس ي منتصي يخام  1036إل ( )3 661م ةخا ت مخ يلخى
كافخخا األلاض خ السخخوليا ووة خ مشخخول ناخخاق يملهخخا إل  8897ي املاحخخا مخخن أة خ اجلم ةخخاس
املؤسسا .ونتةجا للورو واملتالباس اليت فرضتها األزما احلالةا انال يدة مبخايلاس تاويةخا
من الشبا ،كنوم آخر لل مخ املخدين الاخوي والخ م اسختويبته احلكومخا ضخمن "منصخا املبخايلاس
التاويةا" إلاتحا الفرةا ألفراي اجملتمع لًخنرا ي ال م التاوي وخباةا ي جمال اخلدماس
امل دما ل سر املهجرة واجلرحى وأسر الشهداء وما نتج ينه من رو إنسانةا قاسةا.
ُ
 -55وخ خخى املنومخ خخاس خ خ احلكومةخ خخا األانبةخ خخا رلتسخ خخهةًس والت خ خخاون املمكخ خخن مخ خخن قب خ خ
احلكوما ي إطال خاا الستجابا اإلنسانةا وت زيز مراح الصموي والت اي مبا يلر احتةاااس
أكخخرب يخخدي اكخخن مخخن املتضخخرلين .وقخخد بل خ يخخدي املنومخخاس خ احلكومةخخا األانبةخخا املخخرخص يخخا
رل م ي سوليا ي اجملال اإلنساين واإل اق حىت اتلخيه  13منوما.
 -56وق خ خخد أس خ خخهم مش خ خخالكا اجملتم خ خخع املخ خ خخدين ي ت خ خخدمي املس خ خخايداس اإلنس خ خخانةا واإل اقةخ خ خخا
وإ اي البنةا التحتةا للوةول إل الفئاس املسختهدفا وأبخدس احلكومخا مرونخا كبخ ة ي الت امخ مخع
أنشخخاا اجملتمخخع املخخدين مبخخا يخخزز قخخدلهتا يلخخى النفخخال إل التمويخ وضخخمان اخنراطهخخا ي مةخخع مراحخ
الستجابا اإلنسانةا.

خامسا -ا مة الراهنة وأثرها

حقوق اإلنسان

 -57ي خخد اإللهخخا ،والتخخداب ال س خريا أحاييخخا اجلانخخل والحخختًل اإلس خراحةل أه خ األسخخبا،
اجل ليا اليت أيس لنشوء األزما وتفاقمها.
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ا عمال اإلرهابية وأثرها

حقوق اإلنسان

 -58توااه اجلمهوليا ال ربةا السوليا إلهارا منوم ا مديوم ا من قب حكوماس يربةخا وإقلةمةخا
ويولةخخا وأيواهتخخا مخخن مايخخاس وتنوةمخخاس إلهابةخخا مسخخلحا يلخخى اخخختً ي احخخدها ومسخخمةاهتا.
وي خخد اسخختمرال تلخخن احلكومخخاس بخخدي ومتوي خ وتسخخلةح اجلمايخخاس اإللهابةخخا بشخخك يلخخاب وفخختح
حخخدويها أمخخام اإللهخخابةني ال خخايمني مخخن أكثخخر مخخن  300يولخخا وهخخو األمخخر ال خ م أكدتخخه ت خخالير
جمل خ األمخخن لاس الصخخلا مبكافحخخا اإللهخخا ،السخخبل الخرحة ي ت زيخخز قخخدلاس تلخخن اجلمايخخاس
و ويخخا إل تنوةمخخاس إلهابةخخا تكف يخخا ُمنومخخا ويخخابرة للحخخدوي ونشخخر الفوضخخى اخلًقخخا ي املنا خخا
وتوسةع سةارهتا يلى حسا ،ت مة ومد أمد امل ا ة اإلنسانةا للسوليني.
 -59طال خ آاثل اإللهخخا ،جمم خ ح خخوق اإلنسخخان كخخاحل ي احلةخخاة واحل خ األمخخان والكرامخخا
والصخخحا والت لخخة وال مخ والغخ اء واحلخ ي مسخختوى م ةشخ لحخ و هخخا اخخا نخختج ينخخه قخ اس
كالقةا منها:











التردمر املمرنه الخ م ياخال املمتلكخخاس ال امخا واخلاةخا واملرافخ والبخ التحتةخخا
مث خ املخخدالت واملشخخاي وقصخخول ال خخدل (اجملم خخاس ال ضخخاحةا) واحملخخاك وحماخخاس
تولةد الكهررء واملةاا واستنزا الثرواس واملوالي الابة ةا؛
تابةخ خ عق رروابت ال إنس ررانية والتف خخنن مس خخالةل ال تخ خ خ خخال ال خخانون واالس خخا
ال بوييا والس قاق وأيمال الس رة؛
انتهاك حرية الديم واملعتقد واحل ي االسا الش احر الدينةا؛
اليتداء يلى املمتل ات الثقافية وهبها رخد متويخ نشخاطاهتا وتخدم األوابخد
التالخيةا واألقريا وقت يلماء اآلاثل؛
بل يدي املراكز الث افةا اليت يمرهتا اجلماياس اإللهابةا املسخلحا  343مركخزا ي
مةع احملافواس من أة  164مركزا؛

انتهاك احلق التعلي  :انتهك اجلماياس اإللهابةا املسلحا احل ي الت لة
ي املنخخاط الخخيت تسخخةار يلةهخخا حة خ ألغ خ املنخخاهج الدلاسخخةا احلكومةخخا الرمسةخخا
واستبدايا لتكون متواف ا مع الفكر الوهار التكف م وقد أيى للن إل ضةا
فرةخخا الت لخخة يلخخى الاخخً ،ي كافخخا املراح خ وحرمخخان أكثخخر مخخن  670ألخخي
تلمةخ سخخولم مخخن الت لخخة مبواخخل ت ريخخر للةونةسخخةي يخخام  .1035كمخخا حولخ
تلخخن اجلمايخخاس املخخدالت واملستشخخفةاس إل م خخت ًس وقكنخخاس ومراكخخز تخخدليل
وت يل ب د هل ك حمتوايهتا .وقد هاوز يدي املخدالت الخيت تضخرلس بشخك
كل أو ازح  1 549مدلسا منخ بدايخا األزمخا وحخىت يخام  1035إضخافا
إل التدم ال م طال يديا كب ا من لايض األطفال؛
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انتهاك احلق الصحة :اسختهدف اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا املستشخفةاس
واملراك خخز الص خخحةا حة خ خ ه خخاوزس اخلس خخاحر املبا خخرة ال خخيت حل خ خ رملؤسس خخاس
الصخخحةا التاب خخا لخخوزالة الصخخحا منخ بدايخخا األحخخدار  10ملةخخال لخ ة سخخوليا حخخىت
ي خخام  .1036ويل خخى س خخبة املث خخال تض خخرل  19مش خخفى بش خخك ازحخ خ و33
مشفى ضرلا كلة ا من أة  306مشا م كما خخر يخن اخلدمخا  601مراكخز
ةحةا ياحخدة لخوزالة الصخحا يخام  1036كمخا خخر يخن اخلدمخا  131سخةالة
إسخ خ ا م خخن أةخ خ  680س خخةالة رإلض خخافا إل ت خخدم وه خخل ي خخدي كبخ خ م خخن
م ام األيويا وهجرة الكوايل الابةا (بسبل التهديد رل ت واخلاي)؛
قةام اجلماياس اإللهابةا املسلحا ري اض محالت التلقري الو نيرة التاب خا لخوزالة
الصحا من خخًل منخع فخرق التل خةح مخن الخدخول إل يخدي مخن املنخاط واالسخا
أيمال التهديد وال هةل ضد الكوايل الصحةا من اها ومنع األها من تل خةح
أطف خخاي م خخن اه خخا أخ خخرى .كم خخا ت خخوم تل خخن اجلماي خخاس تيخ خخال الل اح خخاس ي خخرب
احلخدوي يون مرايخخاة الشخخرو والضخوابل الابةخخا الًزمخا لن خ الل احخخاس مخخا ي رضخخها
للتلي والفسخاي وقةخام مايخاس أو أفخراي مشخبوهني مخن خ لوم اخلخربة امل تمخدين
أةولا من قب اجلهاس الصخحةا احلكومةخا و خ املخدلبني تياخاء هخ ا الل احخاس
مبا يناوم يلى هتديداس خا ة قد تخويم حبةخاة األطفخال السخوليني األبخرايء الخ ين
ي ةمخخون ي تلخخن املنخخاط كمخخا سخخب وأن حخخدر ي حمافوخخا إيلخخل يخخام 1034
وال م أيى لوفخاة  35طفخًا األمخر الخ م ينتهخن حخ الافخ رلصخحا والسخًما
البدنة خخا .ف خخد بلغ خ نس خخبا التغاة خخا رلتحص خخةاس  300ي املاح خخا ي خخام 1030
بةنمخا بلغخ النسخبا هايخا يخام  68 :1035ي املاحخخا ملخرض السخ و 60ي املاحخخا
للرري و 65ي املاحا للشل الفموم؛
انته رراك حق رروق املر ررأ  :ت رضخ خ نس خخاء س خخوليا خ خخًل س خخنواس األزم خخا ألبش خخع
أ كال اإللهخا ،والتاخر إل التكبخ اجلمايخاس اإللهابةخا ارمخ ال تصخا،
وال تص خخا ،اجلمخ خخاي وقةخ خخدهتا ب ةخ خخدهتا اجلاهلةخ خخا الخ خخيت ل خ خ مخ خخن يولهخ خخا ي
جمتم هخخا وأس خرهتا وملبس خخها وت لةمه خخا ويمله خخا وفرض خ يلةه خخا أحك خخام "حم خخاك
خخريةا" مبخخا يت خخالض مخخع مسخختوى الكرامخخا واحلريخخا الخخيت كانخ تتمتخخع رخخا املخرأة ي
سوليا خًل ال وي املاضةا واليت كفلها يا الدستول وال وانني الوطنةا؛
الررزواا القسررري و واا ا فرال :تنتشخخر هخ ا الوخخاهرة بشخخك كبخ ي املنخخاط
اليت تسةار يلةها اجلماياس اإللهابةا حة يت إابال الفتةاس الصغ اس يلخى
الزوا نورا ل يم الوضع املايم لل واح من اهخا وخوفخ ا مخن اليتخداء يلخةهن
م خخن اه خخا أخ خخرى .كم خخا تنتش خخر هخ خ ا الو خخاهرة ي خمةم خخاس اللج خخوء حةخ خ ت خخت
املتخخاارة رخخن رسخ الخخزوا امل نخخع يلمخا أنخخه ل يخخت تسخخجة البةخخا ي خخوي الخخزوا
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ك خ ه خ ا أمخخول مثبتخخا وموةخخوفا ي ت خخالير أاةخخا وت خخالير منومخخاس يولةخخا ت خ
حب خخوق الافخ أبخخرزس م سخخاة فتةخخاس لائخخاس سخخولايس يخخت الهخخال فخخةهن يلخخى
م خرأى ال خخات أم خخع ومنه خخا ت ري خخر ملنوم خخا الةونةس خخةي الخ خ م أ خخال إل تض خخايي
نس خخبا ال خخزوا ال س خخرم ب خخني الفتة خخاس الس خخولايس ال اةخ خراس ي خمةم خخاس ال خخدول
اجملخاولة يمخخا كخخان يلةخه ي بدايخخا األزمخخا السخوليا لةصخ إل  11ي املاحخخا خخخًل
الربع األول من يام 1034؛






جتنيد ا فال :انتشرس اهرة هنةد األطفال السخوليني ي املنخاط الخيت تسخةار
يلةهخ خخا اجلمايخ خخاس اإللهابةخ خخا املسخ خخلحا وي خمةمخ خخاس الخ خخدول اجملخ خخاولة مسخ خختغلني
الورو الاتمايةا والقتصاييا ل طفال وأسره ومت سة كتاحل مسخلحا
مسمةاس خمتلفا مث "أ بال الزلقاوم" و"أ بال ابها النصرة" و"أ بال
اخلًفخخا" مخخن أطفخخال ت خ اوي أيمخخاله بخخني  5و 35يام خ ا مخخا يشخ ا
خك انتهاك خ ا
ُ
حل خوقه و خويله إل مسخلحني والخز رخ ي أيمخال إلهابةخا خرقخا لكخ املواقةخ
الدولةا لاس الصلا حب وق الاف ؛
جررا افطررم املمررنه  :انتشخخرس خخخًل األزمخخا خخاهرة ت ي رفهخخا اجملتمخخع السخخولم
ساب ا وهخ اخلاخي .حةخ قامخ اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا رختاخا يخدي
كب خ م خخن امل خواطنني م خخن بل خخداهت ب خخد الخخدخول إلةه خخا أو تل خخن ال خخيت تس خخةار يلةه خخا
لغاايس ختدم مآلر كاسخت دامه يلويخ ا بشخريا أو حلفخر األنفخاق أو الهخال فخةه
أو هنةده (خماوي يدلا ال مالةخا ألاي حلخل ومحخص وييخر الخزول والًلقةخا).
يراف يملةاس اخلاي أيمال ت يل اخنهج تصخ إل املخوس .ونوخرا خلاخولة هخ ا
الف خ قخخام املشخخر السخخولم تةخخدال قخخانون خخخان ئ خراح اخلاخخي يخخام 1031
ال م ارم مبوابه اخلاخي لتح ةخ مخآل ،سةاسخةا أو مخايم أو ولم أو انت خام
أو لالل الفديا أو لسخبل طخاحف وفخرض يلةهخا ي خورس مشخدية .هخ ا وقخد بلخ
يدي حخواير اخلاخي املخنو رخا ضخبو  9 436حايقخا منخ يخام  1033حخىت
 1036ومت إل اء ال ب يلخى  3 107أ خ ان أحةلخوا إل اجلهخاس ال ضخاحةا
امل تصا؛
وي طاع الزراعة مالس اجلماياس اإللهابةا املسلحا سةاسا حرق األلاضخ
الزلايةا وإتً احملاةة وتسمة املةاا وسخرقا الثخرواس احلةوانةخا وسخرقا املبةخداس
واألمسدة وقاع جمالم الخرم وتف خةخ السخدوي امل صصخا لخرم األلاضخ الزلايةخا
مثخ خ تف خخةخ س خخد الفخ خراس واختا خخا الفًح خخني م خخا أيى إلح خخدار إخ خخًل
رلت خوازن البةئ خ واملنخخاخ  .وقخخد هخخاوزس ال ةمخخا اإلمالةخخا ل ض خرال املبا خخرة و خ
املبا رة اليت حل رل اا الزلاي  650ملةال ل ة سوليا؛
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وي طرراع الصررناعة اسخختول اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا يلخخى يخخدي كب خ مخخن
املنش خخآس الص خخنايةا خاة خخا تل خخن الواق خخا ي املنا خخا الش خخمالةا ويمرهت خخا بش خخك
ا خخنهج ب خخد أن هب خ حمتوايهت خخا وفككته خخا .ويش خ ت ري خخر اللجن خخا ال انونة خخا الوطنة خخا
املكلفا بتوقة اراح سرقا املنشآس الصخنايةا ون لهخا إل تركةخا مخن قبخ اجلمايخاس
اإللهابة خ خخا إل اس خ خختةًء اجلماي خ خخاس اإللهابة خ خخا يل خ خخى أكث خ خخر م خ خخن  3 000مص خ خخنع
وتفكةكهخخا ومخخن ع بة هخخا ي تركةخخا وبلغخ قةمخخا األضخرال 1 036 115 000
ملةال يولل .كما جل س تلن اجلماياس إل خاي الصخنايةني وهتديخده رل تخ
والض خخغل يل خخةه للرحةخ خ وإه خخاء اس خختثمالاهت ي ال خخبًي رإلض خخافا إل قة خخام هخ خ ا
اجلمايخخاس بس خرقا الخخنفل السخخولم واسخخت رااه وتكريخخرا باخخرق بداحةخخا مخخا أيى إل
ضخخرل رلبةئخخا وللخخن رلت خخاون والتنسخخة مخخع تركةخخا ي انتهخخاك منهخخا ل خرالاس جمل خ
األمن لاس الصلا مبكافحا اإللها ،ومتويله مسالا ب لن بسرقا النفل السخولم
والهال بخه بشخك خ مشخرو هةخن يخن تشخريع ال خاي األولور خ املنا خ
راء النفل املسروق.

التدابر القسرية أحادية اجلان وأثرها

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 -60من خ خ خ منتصخ خ خخي ي خ خخام  1033فرض خ خ خ يول ال خ خخاي األولور( )3والخ خ خخولايس املتحخ خ خخدة
األمريكةا يلى سوليا حزما متتالةا مخن التخداب القتصخاييا أحاييخا اجلانخل خخال ناخاق الشخريةا
الدولةخخا يلخخى مةخخع ال اايخخاس القتصخخاييا ي مسخ اى لتفريخ املكتسخخباس الخخيت ح تهخخا احلكومخخا
السوليا ي كافا اجملالس األمخر الخ م أقخر سخلب ا ي حةخاة املخواطن السخولم وح وقخه خاةخا ح خه
ي التنمةا وال م وال ة الكرمي .وتركزس ه ا التداب ي اآليت:
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اجل خزاءاس التجالي خخا (ت ةة خخد يملة خخاس الس خخت اي والتص خخدير) خاة خخا فةم خخا يت لخ خ
رلسخ خخلع وامل خ خخداس الابةخ خخا واأليوي خ خخا وامل خ خواي الكةمةاحة خ خخا والتجهة خ خزاس وامل خ خخداس
اإللك ونةا واآللس والااحراس وحمركاهتا وقاع ةالها؛



ت ةةد ال ملةاس الت مةنةخا وفخرض ي خورس يلخى ب خ الشخركاس األانبةخا ال املخا
ي سوليا وت لة الربامج التنمويا اليت كان ينف ها ال اي األولور ي سوليا()4؛



ت ةةد ال دلة املالةا للدولا من خًل حور بةع الخنفل ومنخع الت امخ مخع الشخركا
الس خخوليا لل خخنفل ومكت خخل تس خخوي ال خخنفل وت ةة خخد الس خختثمال اخل خخالا وت ةة خخد
الت ام مع املؤسساس املالةا وخباةا مصري سوليا املركزم والتجالم السولم؛



ف خخرض ال ة خخوي يل خخى الت ام خ خ رل خخدولل األمريك خ خ وت ةة خخد الت خخامًس التجالي خخا
اخلالاةخا للدولخخا وهمةخد األلةخخدة وفخخرض ي خورس وقةخخوي يلخى حركخخا ونشخخاطاس
ب املؤسساس اليت يا يول ف ال ي احلةاة القتصاييا.
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 -63خلخ ة خ ورس ي تخخوف املسخختلزماس األساسخخةا ل سخخةما ي قاايخخاس الصخخحا والغخ اء
والكهخخررء وفخختح اليتمخخاياس املصخخرفةا لتوليخخد الخخدواء والتجهةخزاس الابةخخا ومخخا ي تخخل يلخخى للخخن
م خخن مص خخايل و خخدايس فنة خخا وإيالي خخا ومالة خخا .ي خخًوة يل خخى يرقل خخا م خخني الحتةاا خخاس امل ةش خخةا
األساسةا للمواطنني السوليني من خًل التفا كلخي التخ مني اخلخالا يلخى الشخحن إل سخوليا
وإي خخا لح خخًس ال دي خخد م خخن خخركاس الاخ خ ان ال املة خخا إل املا خخالاس الس خخوليا ي إط خخال احل خخر،
والضغل وفرض احلصال يلى البًي ورلتا مفاقما األوضا اإلنسانةا الص با ي مةخع املنخاط
رد يفع السوليني إل اللجوء إل الدول اجملاولة والنزوي ين مناط يةشه ياخخ الخبًي خللخ
ضغو إضافةا يلى احلكوما ومواليها.
 -61الت خ ق س خخلبا يل خخى يملةخخا ت خخوف مس خختلزماس املستش خخفةاس مخخن ههة خزاس وم خخداس طبة خخا
وقا ه خ خخا التبديلة خ خخا ومس خ خختلزماس ال خ خخً م خ خخن أيوي خ خخا وسخ خ خ وماس و ه خ خخا مس خ خختلزماس وقاحة خ خخا
كالل احاس ما ان ك سلب ا يلى الوضع الصح وال دلة يلى الستجابا للحالس الاالحا.
 -61حال خ التخخداب ال س خريا يون حصخخول السخخوليني يلخخى احتةااخخاهت مخخن امل خواي األساسخخةا
كالغ خ خ اء والخ خخدواء وامل خ خخداس الابةخ خخا والوقخ خخوي ول خ خوازم الزلايخ خخا والت لخ خخة والث افخ خخا وأقخ خخرس ي ت زيخ خخز
الص خخموي وازيايس أوض خخا أ ل خخل فئخ خخاس اجملتم خخع ول س خخةما الف خ خ ة واملهجخ خخرة س خخوءا م خخع تزايخ خخد
م دلس الباالا وترااخع سخ ر ةخر اللخ ة السخوليا وزايية يملةخاس الحتكخال والتفخا األسخ ال.
ك للن ك انتهاك ا حل وق اإلنسان السولم وفةما يل ب األلقام:


التفخا مسخختوايس ف خخدان األمخخن الغخ اح بشخخك كبخ إل ت تتجخخاوز يخخام 1030
حخخدوي  391ي املاحخخا مخخن السخخكان أمخخا ي خ ي خ األزمخخا ف خخد أةخخبح
نس خخبا الفاق خخدين ألم خخنه الغ خ اح  11ي املاح خخا ونس خخبا امل رض خخني لف خخدان أم خخنه
الغ اح  5396ي املاحا؛



تراا خخع مس خختوى اإلنت خخا الزلايخ خ بش خخك واض خخح م خخا أس خخه ي ازيايي م خخدلس
التضخ والتفخخا األسخ ال بشخخك يخخام والغخ اء بشخخك خخخان لتصخ إل 500
ي املاحخخا يخخام  1035م النخخا مخخع يخخام  1033وترافخ للخخن بف خخدان أكثخخر مخخن
 1ملةون مواطن سولم و احفه اا يرض حةاة وم ةشا أكثر مخن  694ملةخون
نسخ خ خخما لل اخ خ خخر ويخ خ خ خ م ومه خ خ خ ي ياحخ خ خخرة الف خ خ خخر حة خ خ خ تش خ خ خ ت خ خ خخديراس
خل الف ر إل حخدوي تتجخاوز 80
األم املتحدة إل التفا نسل من ه
ي املاحا؛



اخنف خخاض سخ خ ر ة خخر اللخ خ ة الس خخوليا ه خخاا ال خخدولل وال م خخًس األخ خخرى ال ابل خخا
للتحوي اا أيى إل تض كب والتفا ي أس ال السلع األساسةا.

 -64اي يدي من املسؤولني األاةني رآلاثل اجلسخةما الخيت سخببتها التخداب ال سخريا ي ت خالير
مكتوب خخا و خخفهةا م خخن أبرزه خخا ت ري خخر اإلس خخكوا ل خخام  1031وت ري خخر إيالة األمخ خ املتح خخدة للش خخؤون
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القتصخخاييا والاتمايةخخا ( )DESAل خخام  1031وتص خريح املنس خ امل خخة ل م خ املتحخخدة ي سخخوليا
خخخًل السخخا اإلحاطخخا الخخيت ي خخدهتا األوتشخخا ي انةخخي بتخخاليخ  4كخخانون األول/ييسخخمرب 1034
حة خ أ هخخر املنس خ امل خخة بك خ وضخخوي اآلاثل السخخلبةا للتخخداب ال س خريا مبةن خا اتسخخا ق خ تلخخن
اإلاراءاس ي مستوى م ةشا األفراي ويلى خمتلي ال ااياس القتصاييا واخلدمةا ي سوليا.

االحتالل اإلسرا يلي
 -65قخخوض اس خختمرال الح خختًل اإلس خراحةل مة خخع اجله خخوي الرامةخخا حلماي خخا ح خخوق اإلنس خخان ي
اجلخخولن السخخولم احملت خ مخخن خخخًل سةاسخخاته ي ال مخخع والتمةةخخز ال نصخخرم واليت خخال والت خ يل
وحرم خخان امل خ خواطنني الس خخوليني مخ خخن م خ خواليه الابة ة خخا مبخ خخا ي للخ خخن ال خخنفل والغخ خخاز واملةخ خخاا وزايية
الستةاان.
 -66مخخا زال خ سخخوليا ول خ كافخخا الص خ ورس واآلاثل السخخلبةا النامخخا يخخن األزمخخا الخخيت يخل خ
يامه خخا الس خخايت تستض خخةي يل خخى ألاض خخةها الًائ خخني الفلس خخاةنةني وتت اس خ م هخ خ كاف خخا ح خخوق
املواطنخخا ومخخا زال خ املوازنخخا السخختثماليا لخخوزالة الشخخؤون الاتمايةخخا وال م خ ختصخخص مبخخال كب خ ة
لصاحل ايةئا ال اما لشؤون الًائني الفلساةنةني ال ر.،
 -67اسخ خختمرالا لنتهاكخ خخاس سخ خخلااس الحخ خختًل اإلس خ خراحةل جلمةخ خخع ال خ خوانني الدولةخ خخا ت خ خخدم
إسخ خراحة ال خخدي ال ل خخاب رمل خخال والس خخًي والرياي خخا الص خخحةا للجماي خخاس اإللهابة خخا املس خخلحا وي
م دمتها ابهخا النصخرة .وكخان أحخد فصخول هخ ا الخدي التنسخة ال اخرم اإلسخراحة وابهخا النصخرة
اإللهابةخخا ي منا خخا فص خ ال خواس ي اجلخخولن السخخولم احملت خ واختاخخافه ل ناةخخر مخخن ق خواس
األنخخدو ومخخن ع إيخخايهت ب خخد أن يف خ قاخخر الفديخخا للجمايخخا اإللهابةخخا مبخخا يضخخمن اسخختمرال
متوي خ إلهخخابة "النصخخرة" واسخختمرال ه خخؤلء اإللهخخابةني ي نشخخره ل لهخخا ،والفوضخخى ي اجل خخولن
السولم احملت وهتديد حةاة يناةر قواس حف السًم الدولةا لل ار البال ومسايدة إسخراحة
يلى استمرال احتًيا للجولن السولم احملت .
 -68وق خخد أك خخدس ت خخالير األم خخني ال خخام اخلاة خخا ب خخوة األمخ خ املتح خخدة ملراقب خخا وف خخن ال خختباك
(األندو ) ت اون قواس الحتًل اإلسراحةل مع اجلماياس اإللهابةا املسخلحا مبخا ي للخن تلخن
املرتباخخا بتنوخخة ال ايخخدة ي منا خخا الفص خ وت خخدمي الخخدي يخخا مبخخا يخخرض ق خواس األم خ املتحخخدة
لل اخخي وقخخوض وليخخا األنخخدو وقخخدلهتا يلخخى أياء مهامهخخا ومبخخا يشخخك انتهاك خ ا لتفخخاق فص خ
ال واس ولل انون الدو ول رالاس جملخ األمخن لاس الصخلا .مخا أيى إل ازيايي حريخا حركخا هخ ا
اجملمويخخاس ي منا خخا الفص خ إضخخافا إل قةخخام الكةخخان اإلس خراحةل رسخختهدا مواقخخع سخخوليا ي
خرق اسة لل انون الدو .
 -69إن األم خ خ املتحخ خخدة مبخ خخا ي للخ خخن جمل خ خ األمخ خخن ماالبخ خخا بتحم خ خ مسخ خخؤولةاهتا إزاء إهخ خخاء
الحخختًل اإلس خراحةل ووقخخي سةاسخخاته ايمجةخخا ويدوانخخه املسخختمر .وإل خزام إس خراحة رلنسخخحا ،مخخن
مةع األلاض ال ربةا احملتلا إل خل الرابع من حزيخران ل خام  3967وف خ ا ل خرالاس األمخ املتحخدة
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لاس الصخخلا وي م خخدمتها قخرالاس جملخ األمخخن لقخ  141و 118و .497وإلزامهخخا بوقخخي ييخ
اجملموياس اإللهابةا ووقي تسلةحها وت دمي التسهةًس اللواستةا يا.

سادسا -التحدايت وأثرها

حقوق اإلنسان

الوصول اإلنساي
 -70توااخ خ خخه يملةخ خ خخاس إيصخ خ خخال املسخ خ خخايداس اإلنسخ خ خخانةا ال ديخ خ خخد مخ خ خخن الص خ خ خ ورس املتمثلخ خ خخا
رلن ا اآلتةا:


احلصال ال م تفرضه اجلماياس اإللهابةا املسلحا يلى مناط مكملهخا لفخ اس
طويلا ولف إيخال املسايداس إلةها؛



اسخختهدا اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا قواف خ املسخخايداس اإلنسخخانةا والسخخاو
يلةها؛



ان دام األمن ي املناط اليت تنتشر فةها تلن اجلماياس؛



قاع الارقاس واستهدا املاالاس املدنةا؛



اليتداء يلى ال املني ي اجملال اإلنساين مبا فةه ال املون ي اجملال الار؛



بةع امل و س أو ت داها يلى أها مسايداس إنسانةا م دما من قب اجلمايخاس
اإللهابةا املسلحا ب د وضع الاهت يلةها؛



التسةة احلاة للملي اإلنساين ي سوليا وازيوااةخا امل خاي ي الت خاط مخع
هخ ا الشخ ن مخخن قبخ ب خ الخخدول واملنومخخاس وهجهخخا النت خخاح املتمثخ رل كةخخز
يلى الوضع اإلنساين ي ب املناط يون هخا ويخدم إيخًء الهتمخام الخًزم
للوضع امل ةشخ والصخح املتخدهول للمتضخرلين ي منخاط أخخرى كسخكان بلخديت
كفراي والفويا؛



ن خخص التنس خخة والت خخاون م خخع احلكوم خخا الس خخوليا واللج خخوء ل خخد اتفاقة خخاس م خخع
منوماس حكومةا أانبةا لاس أانداس م اييا؛



ن ص متوي خاخل السختجابا اإلنسخانةا املت اقبخا نتةجخا يخدم وفخاء الخدول املاوخا
بت هخخداهتا حة خ ت يتجخخاوز متوي خ خاخخا السخختجابا يخخام  1036حخخىت اتليخخخ
إيخخداي الت ريخخر  1193ي املاحخخا مبواخخل إحصخخاءاس األوتشخخا يلمخ ا أن احلكومخخا
السوليا ت وم بت دمي  75ي املاحا من املسايداس اإلنسانةا؛



الت خ خ خر ي تنفة خ خ املش خ خخاليع وال خ خخربامج واألنش خ خخاا ال خ خوالية ي خا خ خخل الس خ خختجابا
اإلنس خخانةا يلم خا أنلخخه ي ال دي خخد م خخن احل خخالس ايت خ لس املنوم خخاس الدولة خخا ي خخن
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إيصال املسايداس مبوال اخلاا املتف يلةهخا إل يخدي مخن املنخاط حبجخا أن
الوخخرو األمنةخخا خخول يون الوةخخول إلةهخخا وتولخ منومخخا ايخخًل األمحخخر ال خخرر
السولم ه ا املهما يوضا ينها رلتنسة مع األم املتحدة.

النا حون داخليا
 -73ح خخدق موا خخاس ن خخزوي كب خ خ ة للس خخوليني ره خخاا املن خخاط ال خخيت تس خخةار يلةه خخا احلكوم خخا
السخخوليا هخخررا مخخن وحشخخةا اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا حة خ وة خ يخخدي السخخوليني النخخازحني
إل  5 384 553حىت اتليخ إيداي الت رير.
 -71مخخن أبخخرز التحخخدايس الخخيت توااههخخا احلكومخخا السخخوليا ي هخ ا اجملخخال إخخرا املخواطنني مخخن
منخخاط توااخخد املسخخلحني والتفخخا يخخدي النخخازحني ويخخدم ت خوافر أبنةخخا مناسخخبا وكافةخخا لسخخت دامها
مراك خخز ل يخ خواء والتكلف خخا الباهو خخا لت هةخ خ أبنة خخا أخ خخرى لس خخت دامها يخ خ ا الغ خخرض ويخ خدم ت خخوفر
التموي الًزم ل لن إضافا إل التحدايس املرتباا رلتسجة والتوقة نتةجخا ت خرض يخدي كبخ
من مراكز اخلدما املدنةا إل التدم املمنهج واحلرق من قب اجملموياس اإللهابةا املسلحا.

الالجئون
 -71ل ل اإللها ،والدول الدايمخا لخه وال خوى السةاسخةا يولا كبخ ا ي إابخال السخوليني يلخى
مغخخايلة الخخبًي وللخخن ألانخخداس سةاسخخةا ول سخخاءة إل الدولخخا السخخوليا وتشخخويه ةخخولهتا .ويتضخخح
للخن مخخن خخخًل قةخام ب خ الخخدول اجملخاولة ببنخخاء خمةمخخاس قبخ بخخدء األزمخخا وفختح حخخدويها وت خخدمي
التسهةًس جل  ،السوليني إلةها ويف ه إل مغايلة البًي حبث ا ين أماكن آمنا ي يول أخرى.
إضخخافا إل جلخخوء ب ضخخه إل باخخرق أ لبهخخا خ مشخخرويا للخخدخول إل تلخخن الخخدول أو يخخن طري خ
است دام واثح مزولة م اب مبال ماييا طاحلا.
 -74أك خخدس ت خخالير ة خخايلة ي خخن املفوض خخةا ال لة خخا ل مخ خ املتح خخدة لش خخؤون لًائ خخني ومنوم خخا
الةونةس خخةي وت خخالير أاة خخا أخ خخرى ت خريم الوض خخع األم خخاب والاتم خخاي والص خخح والقتص خخايم ي
خمةماس اللجوء و وي ال ديد منها إل م سكراس تدليبةا ل لهابةني وانتشال م دلس اجلراا
املنومخخا ياخ خ امل ةمخخاس كال تصخخا ،وانتشخخال البغخخاء والهخخال ي األ خ ان وتخخزويج األطفخخال
ويم األطفال وهنةده للمشالكا ي ال تخال إضخافا إل أن البةخا األطفخال ي تلخن امل ةمخاس
ل ي خراتيون املخخدالت إضخخافا إل انتشخخال خخاهرة سخخرقا امل خوالي اإلنسخخانةا للم خخة أو ختريبهخخا وك خ
للن ي د انتهاك ا اسةم ا جلمةع ح وق اإلنسان.
 -75ت وم حكوماس الدول املضةفا مبنع الًائني السخوليني مخن ال خوية الاويةخا إل بًيهخ
يخخن طريخ سخخحل واثح ه خ الثبوتةخخا وإ خخًق احلخخدوي .ك خ ه خ ا ي خخد مؤ خرا خا خ ا يسخختدي مخخن
املفوضةا ال لةا ل م املتحدة لشؤون الًائني وحكوماس الدول امل نةا وضع خال يمخ اخاية
وفوليا تؤكخد التزامهخا حب خوق الًائخني .يلمخا أن احلكومخا السخوليا أيلنخ اسخت دايها منخ البدايخا
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لت خخدمي كاف خخا التس خخهةًس ل خخوية مواطنةه خخا الخ خ ين خخايلوا ال خخبًي سخ خواء با خخرق مش خخرويا أم خ خ
مشخرويا وبغخ النوخر يخن الواثحخ الخيت مملوهخا وةخدلس ت لةمخاس واضخحا للمنافخ احلدوييخخا
ر ا الشخ ن.

االجتار

ا شخاص

 -76احتلخ اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا قبخ األزمخخا املرتبخخا الثالثخخا ياملةخ ا مخخن حةخخا يخخدم واخخوي
اراح الهال ي األ ان واأليضاء البشريا .إل أن األزما ي سخوليا ومواخاس اللجخوء النامخا
يخخن ه خخرو ،امل خواطنني م خخن ا خراح اجلماي خخاس اإللهابةخخا أيس إل وق خخو ي خخدي كب خ م خخن الس خخوليني
ضخخحااي لشخخبكاس الهخخال ي األ خ ان وخباةخخا ي يول اللجخخوء وخمةمخخاس يول اجل خوال .ف خخد
أقبتخ ت خخالير أاةخخا ومنهخخا ت خخالير ةخخايلة يخخن املفوضخخةا ال لةخخا لشخخؤون الًائخخني واملنومخخا الدولةخخا
للهجرة الزيايي امللحوي واملستمر مل دل اجلراا املنومخا ي جمخال الهخال ي األ خ ان وخباةخا
الفتةاس السولايس الصغ اس.
 -77انتشخخرس خخاهرة الهخخال ي األيضخخاء البش خريا ي املنخخاط احلدوييخخا السخخوليا وقخخد أقبت خ
التح ة اس استغًل بكاس الهال ي األيضاء البشريا للمواطنني السوليني وخباةخا األطفخال
وللخخن يخخرب انتحخخاي ةخخفا منومخخاس إنسخخانةا تن خ املصخخابني واجلرحخخى و خ خ خخك مشخخا م
مةدانةخخا مت تشخخكةلها مخخن أطبخخاء مخخن انسخخةاس خمتلفخخا وك خ للخخن ب ل خ ويلايخخا سخخلااس الخخدول
اجملاولة لسوليا.

العنم اجلنسي
 -78ت رض يدي من النساء السولايس ألبشع أ كال ال ني اجلنس من ا تصا ،مخاي
وانهج ويبوييا انسةا يلى أيدم اجلماياس اإللهابةا املسلحا ي املنخاط الخيت تسخةار يلةهخا
وي خمةماس اللجوء إضافا إل انتشال الفتاوى الوهابةا التكف يا اليت تبةح استغًل املرأة انسة ا
مسمةاس يدة مث اهاي النكاي وزوا الس ة وزوا الدبر.
 -79مت خخن تلخخن اجلمايخخاس اإللهابةخخا رنتهاكهخخا اجلسخخة حل خخوق امل خرأة لةص خ إل حخخد افتتخخاي
تنوخة "يايخ " اإللهخار م سخخكراس هنةخد للنسخاء والفتةخاس لتخخدليبهن يلخى ال ملةخاس النتحاليخخا
مخخن اهخخا ولتجنةخخدهن لةمالسخخن اهخخاي النكخخاي مخخن اهخخا أخخخرى وإةخخداله كتةخخل ت لةمخخاس
للت ام خ م خخع "الس خخبااي" وكةفة خخا أس خخرهن واليت خخداء يل خخةهن انس خخةا ولل خخن ي أبش خخع خخك م خخن
أ كال ال ني اجلنس ضد املرأة وانتهاك كرامتها.
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سابعا -اإلجراءات اليت اخترياا احل ومرة السرورية الحترواء آاثر ا مرة وترداعيااا
(التقد احملر )
 -80ت تخخدخر احلكومخخا السخخوليا اهخخدا منخ بدايخخا األزمخخا إل خخاي تسخخويا سةاسخخةا واسخختمرالا يخ ا
الخخنهج واناًق خا مخخن حرةخخها يلخخى محايخخا مواطنةهخخا وإيخخاية األمخخن والسخخت رال وتنفة خ إلاية الش خ ل
السولم .ف د الك وفد اجلمهوليا ال ربةا السوليا بف الةا ي حماياثس انةي األول والثانةا والثالثا
ر خخد الوة خخول إل تس خخويا سةاس خخةا ل زم خخا ي س خخوليا ي خخرل فةه خخا الس خخوليون وح خخده مس خخت بله
وخةخخالاهت يخخرب احلخوال السخخولم  -السخخولم وب ةخخاية سخخوليا ويون تخخدخ خخخالا ومبخخا يضخخمن سخخةاية
سخخوليا واسخخت ًيا ووحخخدهتا وسخخًما ألاضخخةها .كمخخا أيلن خ احلكومخخا لمسة خا قبويخخا وقخخي األيمخخال
ال تالة خخا يل خخى أس خخات اس خختمرال اجله خخوي ال س خخكريا ملكافح خخا اإلله خخا ،ض خخد يايخ خ وابه خخا النص خخرة
والتنوةماس اإللهابةا املرتباا بتنوة ال ايدة وف ا ل رالاس جمل األمن لاس الصلا.
 -83اسخخت بل سخخوليا مب خخوق األم خ املتحخخدة واثلةهخخا ولؤسخخاء وكالهتخخا ووفويهخخا إضخخافا إل
منوماس يولةا حكومةا ووفوي برملانةخا بشخك م متكخرل وأ هخرس ت خاو ا وتنسخة ا كبخ ين ي
س خ ةها الخخداح لت زيخخز ومحايخخا ح خخوق اإلنسخخان للش خ ل السخخولم واسخختكمالا للتزاماهتخخا اجلدي خا ي
ال ضاء يلى اإللها ،وإ اي ح سةاس ل زما.
 -81يمل احلكومخا السخوليا يلخى ت زيخز املصخاحلاس الوطنةخا وييخوة املسخلحني لخ ك السخًي
وتسخخويا أوضخخايه  .كمخخا حشخخدس كافخخا اجلهخخوي لخخدحر اإللهخخا ،وإيخخاية اإليمخخال واحلفخخاي يلخخى
سةاية الدولا وقرالها الوطاب املست .

الوصول اإلنساي
 -81ريلس احلكومخخا السخخوليا رلسخختجابا لتخخدايةاس األزمخخا يلخخى املخواطن السخخولم وم ةشخخته
وس خ رس مواليه خخا لتلبةخخا الحتةاا خخاس األساسخخةا للس خخكان السخخوليني املتض خخرلين مخخن األزم خخا ال خخيت
تسخخبل رخخا اإللهخخا ،املخخديوم خالاة خا والت خخداب أحاييخخا اجلانخخل .وت اون خ ي ه خ ا اإلطخخال م خخع
منوماس األم املتحدة واملنومخاس الدولةخا وللخن وفخ مةثخاق األمخ املتحخدة واملبخاي التواةهةخا
النا ما لل م اإلنساين ي حالس الاوال واليت ألساها قرال اجلم ةا ال اما ل م املتحدة لق
 381/46وي م خخدمتها احخ خ ام س خخةاية ال خخدول وس خخًمتها اإلقلةمة خخا ووح خخدهتا الوطنة خخا اح امخ خ ا
كخخامًا وتنفةخ ال مخ اإلنسخخاين وف خا ملبخخاي احلةخخاي واإلنسخخانةا والنزاهخخا لتكمةخ اجلهخخوي الوطنةخخا
وت زيزه خخا مب خخا ي لل خخن تخ خ لة الصخ خ ورس والتح خخدايس ال خخيت كانخ خ تواا خخه يملة خخا تس خخة قوافخ خ
املس خخايداس اإلنس خخانةا م خخع األخ خ ا رحلس خخبان ض خخمان أم خخن وس خخًما ط خواق ال خخاملني اإلنس خخانةني
والابةخخني وضخخمان وةخخول املسخخايداس إل مسخختح ةها مخخن املخخدنةني املتضخخرلين مخخن األزمخخا ويخخدم
وةويا إل أيدم اإللهابةني وللن يمًا بروي ومضمون قرالاس جمل األمن لاس الصلا.
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 -84تبنخ احلكومخخا السخخوليا سلسخخل ا مخخن التخخداب كخخان هخخدفها األساس خ إيصخخال املسخخايداس
اإلنسانةا إل ك حمتااةها يون متةةز وأينما وادوا ومن املمكن إ از تلن التداب رآليت:


تشخخكة اللجنخخا ال لةخخا ل اقخخا ب خرال مخخن لرسخخا جمل خ الخخوزلاء ي يخخام 1031
ملتاب ا أوضا األسر املهجرة وم اجلتها وال ةام بك ما هو ضرولم إليخاية هخ ا
األسر إل منازيا ي املناط اليت أةبح آمنا؛



التفخاق يلخى خاخل السختجابا اإلنسخانةا املت اقبخا وتنفةخ ها إل مت التفخاق بخني
احلكومخا السخوليا واجلهخاس األاةخا لاس الصخلا ال املخا ي سخوليا يلخى  7خاخخل
لًستجابا اإلنسانةا ياخ سوليا يلمخ ا من حكومخا اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا
ت دم  75ي املاحا من املسايداس اإلنسانةا؛



واف خ احلكوم خخا الس خخوليا يل خخى ف خختح قًق خخا مكات خخل إض خخافةا ل مخ خ املتح خخدة ي
احملافواس السوليا لةص يديها لخ  6مكاتل؛



قدم احلكوما السوليا كافا التسهةًس للمنوماس الدولةا اإلنسخانةا الشخريكا
ي تنفة خ خا خخا الس خختجابا اإلنس خخانةا لس خخوليا للوة خخول إل الس خخوليني املتض خخرلين
يون استثناء ي مةع ألااء سوليا وب ل أقصى اهويها حلمايتها؛



تبخ ل احلكومخخا السخوليا اهخخويا كبخ ةا للت امخ مخع حخخالس احلصخال املفروضخخا مخخن
قب اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا يلخى ب خ املخدن وال خرى واملنخاط ي سخوليا
سخواء مخخن ياخلهخخا أم مخخن خالاهخخا وللت فةخخي مخخن وط هتخخا وإيصخخال املسخخايداس
اإلنسانةا امل تلفا لسكان هخ ا املنخاط رلت خاون مخع األمخ املتحخدة واملنومخاس
الدولةخخا واكخخن أن ن خ كر مثخخالا يلخخى للخخن تسخخة قواف خ املسخخايداس اإلنسخخانةا
وإس خ ا املس خخايداس ا خوا ف خخوق مدين خخا يي خخر ال خخزول ون خ املس خخايداس ا خوا إل
ال امشل رلت اون والتنسة ما بني احلكومخا السخوليا ومنومخاس األمخ املتحخدة
واملنوماس الدولةا إل اانل إيفاء املواي اإل اقةا من الضراحل والرسوم؛



يخخت ت خخدمي مسخخايداس خخهريا تص خ إل ح خوا  /495/ملةخخون مسخختفةد ووف خ
آخر إحصاحةا للجنا ال لةا ل اقا مت إيصال ما جممويخه  515 663سخلا احةخا
و 473 133أكةخ خخات طحخ خخني و 173 419سخ خخلا ةخ خخحةا إل 3 551 401
مس خختفةد ي  79منا خخا خ خخًل الفخ خ ة املمت خخدة ب خخني ك خخانون الث خخاين/ين خخاير وآ/،
أ سخخا  .1036ويسخخه اجملتمخخع املخخدين مببخخايلاس أهلةخخا بت خخدمي املسخخايداس
منها توزيع  91 000سلا احةا وت دمي واباس احةا وةخل إل  5ملةخون
وابا خًل هر لمضان .1036

25

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

القضاء وحتقيق العدالة
 -85إيلاك خ ا مخخن فه خ اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا أللةخخا اسخخت ًل السخخلاا ال ضخخاحةا ي محايخخا
ح وق اإلنسان مت وضع خاا ل ةًي ال ضاح يام  .1031تضمن اآليت:
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إةدال يدي من ال وانني األساسةا:


قخخانون لق خ  5ل خخام  1034املتضخخمن قخخانون النت خخارس ال امخخا ال خ م
وضع أسس ا لًنت ارس ال احما يلى مبخدأ الت دييخا السةاسخةا وإخضخا
النت خ خ خخارس إل خ خ خرا الس خ خ خخلاا ال ضخ خ خخاحةا (اللجن خ خ خخا ال ض خ خ خخاحةا ال لة خ خ خخا
لًنت ارس)؛



ال انون لق  7ل ام  1034املت ل رحملكمخا الدسختوليا ال لةخا املتضخمن
إياية تشكة احملكما وتنوة ةًحةاهتا وف ا للدستول؛



ال انون لق  33ل خام  1031املتضخمن حوخر هنةخد األطفخال وتشخديد
ي وبا اراا ال تصا،؛



ال خخانون لق خ  55ل خخام  1033املتضخخمن ت خخدي املخخاية  37مخخن قخخانون
أةول احملاكماس اجلزاحةا جلها مدي التوقةي؛



املرس خخومان التشخ خري ةان لقخ خ  9و 30ل خخام  1031املت ل خخني تح خخدار
نةارس مالةا ياما وحماك متوينةا؛



ال انون لق  3ل خام  1036املتضخمن قخانون أةخول احملاكمخاس ي املخواي
املدنةا والتجاليا اجلديد؛



ال خ خخانونني لق خ خ  4واملرس خ خخوم التش خ خري لق خ خ  7ل خ خخام  1033املت ل خ خخني
رألحوال الش صةا للاواحي املسةحةا حبةخ يتوافخ مخع الف خرة  4مخن
املاية  1من الدستول؛



املرسوم التشري

لق  19ل ام  1031امل دل ل انون امل ونا ال ضاحةا؛



املرسخخوم التشخري لق خ  10ل خخام  1031ئ خ ي وبخخا اخلاخخي لتح ةخ
م ل ،سةاس أو مايم أو ولم أو انت ام أو لالل الفديا أو لسبل
طخخاحف األ خخغال الشخخاقا املؤبخخدة لتصخ إل اإليخخدام إلا تخخوي امل اخخو
أو مت اليتداء يلةه انسة ا أو ت رض ل اها ياحما؛



تش خخكة ي خخدي م خخن اللج خخان لت خخدي ال خ خوانني األساس خخةا مب خخا يتوافخ خ م خخع
الدسخختول ويكف خ ح خخوق األف خراي األساسخخةا وح خرايهت مخخن بةنهخخا (قخخانون
ال ورس قانون أةول احملاكماس اجلزاحةا)؛
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تشخكة جلنخا ةخ يسخكريا مشخ كا مخن وزالة الخدفا والداخلةخا رألمخخر
اإليالم لق خ /33047ن اتليخخخ  1033/08/36مهمتهخخا التح ة خ
ي الشكاوى امل دما من قب املخواطنني حبخ أفخراي اجلخة وال خوى األمنةخا
وقوى األمن الخداخل خخًل تنفةخ مهامهخا يلخى أن ترفخع اللجنخا نتخاحج
ة اهت خخا إل ال ض خخاء امل خختص ف خخول النته خخاء م خخن التح ة خ  .وأك خخد أم خخر
التشخخكة يلخخى قةخخام كافخخا ال خخاية ال سخخكريني بت خخدمي التسخخهةًس الًزمخخا
إلجنخخاي يمخ اللجنخخا وهخ مسخختمرة ي يملهخخا وقخخد ح خ اللجنخخا ي
ال دي خخد م خخن الش خخكاوى وأحالخ خ الف خخايلني ا خخن قبخ خ التك خخار ألف خخال
رمه خخا ال خخانون إل ال ض خخاء امل خختص وفرض خ ي خخورس مس خخلكةا مل خخن
التكخل خمالفخخاس أقنخخاء تنفةخ املهخخام .إل بلخ يخخدي الشخخكاوى امل اجلخخا مخخن
قب خ خ اللجن خ خخا  181خ خخكوى ح خ خخىت اتلي خ خخخ إي خ خخداي هخ خ خ ا الت ري خ خخر :ي خ خخدي
الشخ خخكاوى الخ خخيت قب خ خ فةهخ خخا وقخ خخو اليتخ خخداء  79خ خخكوى أحةل خ خ إل
ال ضاء امل تص و 303كوى مت م اجلتها مسلكةا؛
ةخ خخدول يخ خخدة بً خ خخاس وت خ خخامة مخ خخن وزالة ال خ خخدل تؤكخ خخد يخ خخدم توقةخ خخي
األ خ ان إل وف خ ا لل خخانون وتكلةخخي النةخخارس ال امخخا إيخخًء الهتمخخام
رلدياوى املت ل ا رملرأة؛



ةدول  33مرسوم يفو من يام  1033كان آخرها املرسوم لق 35
ل خخام  1036املتض خخمن يفخ خوا يامخ خا ي خخن كخ خ م خخن محخ خ س خخًحا وك خخان
مالورا إلا سل نفسه وك من ريل لتحرير خماو لديه.



النا حون داخليا
 -86اختخ خ س احلكوم خخا الس خخوليا رلت خخاون م خخع ي خخدي م خخن املنوم خخاس األاة خخا واملنوم خخاس خ خ
احلكومةخخا الدولةخخا واحمللةخخا جممويخخا مخخن اإلا خراءاس لًسخختجابا لحتةااخخاس السخخوليني النخخازحني
واملتضرلين مبا ي للن:
ختصةص يدي كب من املباين احلكومةا لست دامها كمراكز إيواء منها املخدن
(أ )
الرايضةا ومراكز األنشاا ال بويا ويول ال باية ومراكز التنمةا الريفةا ومراكز الريايا الاتمايةا؛
( )،مت تنفة مشرو الوحداس السكنةا ال م متل التفاق مبوابه مع مفوضخةا األمخ
املتحدة السامةا لشؤون الًائخني يلخى متويخ ( )100وحخدة سخكنةا ي منا خا احلرالخا ي ليخي
يمش واملشرو قةد التوسع والتابة ي حمافواس أخرى؛
( ) تنفة خ مشخخاليع هخخدفها الت هة خ الس خريع ل بنةخخا اخلاةخخا قةخخد اإلكسخخاء و هة خ
املنخخازل املتضخخرلة ازحةخ ا ب خخد احلصخخول يلخخى مواف خخاس مالكةهخخا وحخ اإل خخكالس ال انونةخخا النامخخا
ينها بغرض است دامها مراكز ل يواء؛
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(ي) إنش خخاء وح خخدة اإليالة الوطنة خخا التاب خخا إل وزالة اإليالة احمللة خخا مهمته خخا ال ة خخام
بتخ خخوف بةخ خخا س حمدقخ خخا رسخ خختمرال يخ خخن النخ خخازحني ومراكخ خخز اإلي خ خواء مبخ خخا يسخ خخه ي تكةةخ خخي اخلاخ خخل
واألولخ خخوايس وبتحخ خخدي قايخ خخدة البةخ خخا س للمسخ خختفةدين مخ خخن املسخ خخايداس امل دمخ خخا مخ خخن احلكومخ خخا
واملنوماس الدولةا؛
(ه) إنشخخاء مراكخخز خخخدماس ي احملافوخخاس اآلمنخخا ت خخوم رملهخخام الخخيت كان خ ت خخوم رخخا
أمانخخا السخخج املخخدين ي املنخخاط والن خواح الخخيت مت تخخدم ها وحرقهخخا مخخن قب خ اجلمايخخاس اإللهابةخخا
املسلحا واليت ت وم مبنح املواطنني مةع الواثح املت ل ا رألحوال الش صةا .إضخافا إل تسخجة
الواق اس اليت تارأ يلى النازحني ي أماكن إقامته ؛
(و) أمن احلكوما حىت اتليخ إيداي الت رير  461مركخزا ل قامخا املؤقتخا للمخواطنني
النخخازحني ياخلةخا ي كافخخا احملافوخخاس تخخوفر كافخخا اخلخخدماس األساسخخةا إلقامخخا املخواطنني ومسخختلزماس
م ةشته ؛
(ز) خصص خ احلكومخخا مةزانةخخا سخخنويا قخخدلها  50 161ملةخخال ل خ ة سخخوليا سخخنوايا
حلسخخا ،جلن خا إيخخاية اإليم خخال مب خخدل  31-31ملةخخال ل خ ة س خخنوايا و 100ملةخخون ل خ ة س خخوليا
حلس خخا ،اللجن خخا ال لة خخا ل اق خ خا لتغاة خخا تك خخالةي ال م خ خ اإل خخاق وخا خخل الت هة خ خ اإلس خ خ افةا
ويشم للن:
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املسخ خخايداس الغ احةخ خخا و خ خ الغ احةخ خخا و هة خ خ مراكخ خخز اإلي خ خواء وبنخ خخاء الوحخ خخداس
الس خخكانةا الًزم خخا إليخ خواء املخ خواطنني املهجخ خرين وكخ خ م خخا خي خخص ال مخ خ اإل خخاق
حلوا  596ملةون زي؛



ت خخوي امل خواطنني املتضخخرلين الخ ين ت رض خ اتلكخخاهت اخلاةخخا للت ريخخل بف خ
األيمال اإللهابةا؛



هةخ البخ التحتةخا واملبخاين ال امخا الخيت ت رضخ للت ريخل وتنخدل ضخمن إطخال
اخلال اإلس افةا؛



خصص خ احلكومخخا  1ملةخخال ل خ ة سخخوليا (متوي خ يو ) و491 440 000
لخ ة سخخوليا مخخن موازنخخا الدولخخا لت هة خ مراكخخز اإلي خواء إضخخافا ل خ  198ملةخخال ل خ ة
سخخوليا مت إنفاقهخخا لغايخخا اتلخيخخه يلخخى بنخخاء مراكخخز إي خواء مؤقتخخا ي منخخاط احلرالخخا
وحسةا ويدلا الصنايةا؛



مت افتت خخاي مراك خخز ة خخحةا أو ن خخا طبة خخا ض خخمن مراك خخز اإليخ خواء الكبخ خ ة وض خخمن
التجم خخاس كمخ خخا مت ايتمخ خخاي ف خخرق طبةخ خخا اوالخ خخا ومستش خ خفةاس متن لخ خخا لت خ خخدمي
اخلدماس الصحةا مبا فةها خدماس الصحا اإلجنابةا.
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االجتار

ا شخاص

 -87يلخخى الخخر مخخن التحخخدايس الخخيت توااههخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا ي جمخخال مكافحخخا
الهخخال ي األ خ ان وخباةخخا ي يول اللجخخوء وخمةمخخاس يول اجل خوال إل أن احلكومخخا السخخوليا
ت خخوم ئهخخوي حثةثخخا ملنخخع وقمخخع اخراح الهخخال رأل خ ان وم اقبخخا مرتكبةهخخا مخخن خخخًل يخخدي مخخن
اإلاراءاس منها:
(أ )
اجملتمع املدين؛

تشخخكة جلنخخا وطنةخخا ملكافحخخا الهخخال ي األ خ ان ومحايخخا الضخخحااي مبشخخالكا

( )،وضع خاا وطنةا ملكافحخا اخراح الهخال ي األ خ ان تضخمن ألب خا حمخاول
أساسةا :الوقايا  -إاراءاس محايا الضحااي وليخايته وتخوف الضخما س الكاملخا يخ  -املًح خا
ال ضاحةا  -بناء الشراكاس والت اون احملل واإلقلةم والدو ؛
( ) ي خ خخد ول خ خخاس يم خ خ لبن خ خخاء ق خ خخدلاس ال خ خخاملني ي جم خ خخال مكافح خ خخا اله خ خخال ي
األ خ ان ي الخخوزالاس امل نةخخا (ال خخدل  -الداخلةخخا  -الشخخؤون وال م خ  -الصخخحا  -املنومخخاس
األهلةخخا) رلت خخاون مخخع املنومخخا الدولةخخا للهجخخرة والةونةسخخةي واملفوضخخةا ال لةخخا لشخخؤون الًائخخني
وايةئا السوليا لشؤون األسرة والسكان .كما مت وضع برامج خاةا للريايا النفسةا والاتمايةخا
وال انونةا لضحااي الهال رأل ان مبا يضمن تنفة ا يقة ا ملواي ال انون اليت تنص يلخى تخداب
محايا للضحااي ومسايدهت يلخى الت خاي النفسخ والاتمخاي واحلصخول يلخى الريايخا املناسخبا
وتضمن السريا واخلصوةةا وت دمي املشولة واملسايدة ال انونةا يند طلبها؛
(ي) ةدول ال انون لق  /65/ل ام  1031النا لست دام واست دام ال امًس
ي املنازل من السخولايس والضخامن حل خوقهن ويملخ وزالة الشخؤون الاتمايةخا وال مخ يلخى
إةدال ال رال لق  /1644/ل ام  1031حة نو يم املكاتل اخلاةا ال املخا ي اسخت دام
واست دام ال امًس السولايس؛
(ه) إي خ خخاية هة خ خ ال س خ خ اخل خ خخان رس خ خخت بال النس خ خخاء واألطف خ خخال الك خ خخاحن ي إيالة
مكافحا الهال ي األ ان مبا يتواف مع امل اي الدولةا؛
(و )
الهال ي األ
( ز)
(ي)

إة خخدال يلة خ يي خ نفس خ ااتم خخاي للنس خخاء واألطف خخال ال خ ين ت رض خوا جلرا خخا
ان وخصوة ا األطفال ال ين مت هنةده ؛
إيداي يلاساس مةدانةا تتناول قضااي الهال ي األ
ضبل يدي من بكاس الهال ي األ

ان؛

ان يرب احلدوي؛

( ) وة خ خ خ يخ خ خخدي الخ خ خخدياوى املنوخ خ خخولة ي ا خ خ خراح الهخ خ خخال ي األ خ خ خ ان خخ خ خخًل
الف ة  1035-1030إل  648ييوى.
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العنم اجلنسي
 -88ت خخدي املخخاية  489مخخن قخخانون ال خخورس رل خخانون لقخ  33ل خخام  1033الخ م خخدي
ال خخا ،يلخخى ا خراح ال نخخي اجلنس خ بشخخك يخخام وإلا وقخخع يلخخى مخخن هخخو يون اخلامسخخا يشخخرة
بشك خان.
 -89تخخت إحالخخا النسخخاء الضخخحااي إل مراكخخز ليايخخا خاةخخا اتب خخا لخخوزالة الشخخؤون الاتمايةخخا
وب ضخخها يتبخخع جلم ةخخاس اجملتمخخع املخخدين مصخخلن فةهخخا يلخخى ال خخً واخلخخدماس الصخخحةا وخيضخ ن
لخربامج إيخخاية هةخ مخخن أاخ إيخخاية يجمهخخن ي اجملتمخخع .يلمخ ا أنخخه خخرم حالةخ ا اسخختكمال هةخ
وحدة محايا األسرة وهو ي مراحله النهاحةا لةكون اخاهزا لسخت بال ضخحااي ال نخي اجلنسخ مخن
النسخخاء واألطف خخال وت خخدمي الخخدي الص خخح والنفس خ وإي خخاية هخخةله ويجمه خ ي اجملتم خخع وف خا
للم اي الدولةا.

الطفولة ومنع جتنيد ا فال
 -90ة خخدل ال خخانون لق خ  /33/ل خخام  1031ملن خخع هنة خخد األطف خخال وإ خراكه ي ال ملة خخاس
ال تالةخخا أايا كخخان نويهخخا وفخخرض ي خخورس مشخخدية يلخخى م خرتكر ه خ ا اجلخخرم .كمخخا ةخخدل ال خخانون
لق خ  7ل خخام  1031اخلخخان رلتسخخر ،املدلس خ املت ل خ تل خزام أولةخخاء األطفخخال تحلخخاقه مبخخدالت
الت لخخة األساس خ ي املخخدالت .ويخخت ال م خ يلخخى تاخخوير اإلطخخال ال خخانوين النخخا للمواضخخةع لاس
األقر املبا ر ي األطفال وألها إجناز مسوية قانون ح وق الاف مبا يتواف مع امل اي الدولةا.
 -93مت إيخخداي خاخخا وطنةخخا ملكافحخخا هنةخخد األطفخخال رلت خخاون بخخني اجلهخخاس احلكومةخخا امل نةخخا
ومنوم خخا الةونةس خخةي واملفوض خخةا ال لة خخا لش خخؤون الًائ خخني تتن خخاول اجلوان خخل ال انونة خخا والت خخدليل
والت هةخ والخخدي النفس خ والاتمخخاي وإيخخاية الت هةخ والتويةخخا والوةخخول إل األطفخخال اجملنخخدين
وتؤكخد م املخخا األطفخخال اجملنخخدين يلخخى أهخ ضخحااي ومت إيخخداي يلةخ لرفخخع ويخ ال خخاملني ي جمخخال
منع هنةد األطفال.
 -91ت خ خخوم وزالة الشخ خخؤون الاتمايةخ خخا وال م خ خ بت خ خ مني أمخ خخاكن آمنخ خخا ل طفخ خخال احملخ خخرلين مخ خخن
اخلا خخي والخ خ ين س خخب أن مت أس خخره وهنة خخده يل خخى ي خخد اجلماي خخاس اإللهابة خخا والتكف ي خخا يل خخى
اختًفها .كما يت إحالا األطفال ان ه ي نزا مع ال انون إل م اهد إةخًحةا وتخت يلاسخا
احلالس من كافا النواح النفسةا والاتمايةا من قب أخصاحةني مؤهلني رد ديخد الخربامج
واملسايداس الواال ت داها ي .
 -91أجنزس اللجنا الوطنةا ال اريا ملتاب ا ح وق الاف خًل األزما ي سوليا مسوية خاا
يم وطنةخا حخول منخع وإهخاء النتهاكخاس الثًقخا اجلسخةما ضخد األطفخال الخوالية ي ملحخ ت ريخر
األمني ال ام اخلان رألطفال ي النزاياس املسلحا وه قت وتشويه األطفال وال ني اجلنس
ضد األطفال واستهدا املدالت واملستشفةاس.

30

A/HRC/WG.6/26/SYR/1

 -94وض خخع السخ خ اتةجةا الوطنة خخا لريايخ خا وتنمة خخا الافول خخا املبك خخرة  1010-1034حةخ خ
انال املسال التشخالك ي وضخع هخ ا اخلاخا مخن خاخواس حملةخا قخايس مبجملهخا إل بلخولة يملةخا
وضخخع الس خ اتةجةا وضخخمن أوسخخع مشخخالكا ف لةخخا فةهخخا ت خرا ايةئخخا السخخوليا لشخخؤون األسخخرة
والسكان.
 -95مت إيخ خخداي وقة خ خخا اسخ خخت راض واقخ خخع آلةخ خخاس الرةخ خخد واإلبخ خخً واإلحالخ خخا حلمايخ خخا األطفخ خخال
وتضمن  /9/حالس ه (هنةد األطفال  -اليتداء اجلنس  -يمالا األطفال  -الهخال ي
األطفخخال  -التشخخري والتسخخول  -تسخخجة األطفخخال  -األطفخخال فاقخخدم الريايخخا األسخريا  -التسخخر،
املدلس ) ولكزس يلخى مراا خا وت ةخة آلةخاس الرةخد واإلبخً واإلحالخا وإنشخاء آلةخاس اديخدة
قخخايلة يلخخى السخختجابا حلخخالس محايخخا األطفخخال امل تلفخخا رلسخخريا واملرونخخا املالوبخخا وبنخخاء قخخدلاس
ال املني ي ه ا اجملال.
 -96إيداي وتنفة خاا وطنةا للحد من يم األطفال رلت اون مخع اجلهخاس امل نةخا ومنومخا
ال مخ خ الدولة خخا والةونةس خخةي تتض خخمن جمموي خخا م خخن األنش خخاا والدلاس خخاس ايايف خخا إل مس خخايدة
األطفال وأسره لل ضاء يلى أسوأ أ كال يم األطفال.
 -97نف خ س وزالة الشخخؤون الاتمايةخخا  7ب خرامج للحمايخخا الاتمايةخخا تضخخمن جممويخخا مخخن
ال خربامج الخخيت تسخختهد األطف خخال وتشخخم الت خخل األسخخرم ت مش خ األطفخخال وبخخر مج ال خخدي
النفس والاتماي ي حالس الاوال وبرامج لتنفة اس اتةجةا الافولا املبكرة .كما مت تنفة
مش خخرو احلماي خخا الاتماية خخا رلت خخاون والتنس خخة م خخع املفوض خخةا ال لة خخا لش خخؤون الًائ خخني واجملتم خخع
املدين رد إ اي نوام ف ال للحمايا الاتمايةا وف امل اي الدولةا.
 -98بدأس وزالة الشؤون الاتمايةا رلت اون مع منوما الةونةسي مشرو الت خل األسخرم
وت الشخخم وي خخوم املشخخرو يلخخى لةخخد وتوقة خ احلخخالس ووضخخع آلةخخاس للت خخل وبخخداح للرياي خا
املؤقتا .ووضع آلةاس لل الشم إضخافا إل ايتمخاي بخداح طويلخا األمخد للحخالس الخيت ل تتخوافر
فةها م لوماس ين األسرة وقد مت تابة املشرو بشك هرير ي محص.
 -99يلبخ خ ايةئ خخا الس خخوليا لش خخؤون األس خخرة والس خخكان اجلم ة خخاس واملنوم خخاس األهلة خخا امل نة خخا
حب خخوق الاف خ يل خخى املبخخاي التواةهة خخا الس خخاييا لكتاب خخا الت خخالير وييته خخا للمشخخالكا رلت ري خخر
الوطاب اخلام املف ض ت داه إل جلنا ح وق الاف  .كما أيدس ايةئا السوليا لشؤون األسرة
والسكان يلةًا للم اي الدنةا للدي النفس الاتماي ل طفال ي األزماس وتخدليل اجلهخاس
احلكومةا واجملتمع املدين يلى الدلة .
 -300مت وضع خاا تنفة يا مل اجلا اهرة التسول وتشكة جلنا وطنةا ملكافحا ه ا الواهرة.
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التعلي
 -303اختخ س احلكومخخا السخخوليا قخرالا بت فخخة يخخدي املخخدالت املسخخت دما كمراكخخز إيخواء خخخًل
سخنواس األزمخا وقخد ت لخخص يخدي تلخن املخدالت بشخخك ملحخوي مخن  3 994مدلسخا مسخخت دما
كمركز إيواء يام  1033إل  105مدلسا حىت هايا  1035حة مت إيخاية هةخ املخدالت
املست دما كمراكز إيواء ب د إخًحها وضمها إل اخلدما.
 -301حرةا من احلكوما يلى ضمان وةول أبناحها إل الت لة ف ها مخا زالخ تخدفع مرتبخاس
امل لمني حىت ي املناط اليت تسةار يلةهخا اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا .كمخا ياجلخ احلكومخا
وضخخع التًمةخ الخ ين ت يلتح خوا مبدالسخخه بسخخبل اجلمايخخاس اإللهابةخخا ووضخ بر جمخ ا للت لخخة
البخخدي ي خخوم يلخخى ت خخوي سخخنواس الدلاسخخا الخخيت ف خخدوها مخخن خخخًل ب خرامج حمخخدية ي خ ا الغخخرض
ورلت خخاون مخخع منومخخيت الةونس خكو والةونةسخخةي وتشخخم تلخخن ال خربامج :الت لخخة املكثخخي الت لخخة
الخ خ ايت الت ل خخة الت ويضخ خ ويلوت الت وي خخا ي األندي خخا املدلس خخةا يولاس الت ل خخة امله خخاب التدليبة خخا
للمتسربني من الت لة املدلسا السوليا اإللك ونةا ت لة اجلماياس املتن لا.
 -301قام وزالة الت لة ال ا بتنفة ال ديد من األنشاا والربامج من بةنها:


إةخخدال ق خرال ي ض خ رستضخخافا الالبخخا مخخن اجلام خخاس الخخيت يت خ ل يلخخى الاالخخل
ت خدمي امتحا تخه أو متاب خا يلاسخته فةهخا بصخولة طبة ةخا ي اجلام خاس األخخرى
ليثما تتةح له الورو متاب ا يلاسته ي اام ته األم؛



م خخنح يولاس اس خختثناحةا لا خخً ،اجلام خخاس الس خخوليا احلكومة خخا واخلاة خخا وآخره خخا
املرسوم لق  146ل ام 1036؛



قرال تمكانةا توطني الالبخا ي اجلام خاس ي حخال ت خ ل التحخاقه رجلام خا األم
اليت سجلوا فةها.

 -304مت توقةخخع خاخخا للت خخاون بخخني وزالة ال بةخخا ومنومخخا األم خ املتحخخدة للافولخخا (الةونةسخخةي)
ل ام  1035وتنفة "بخر مج الت لخة البخدي " لت خوي األطفخال يمخا ف خدوا مخن مهخالاس يلمةخا
خًل ف ة األزما حة توفر الت لة البدي حلوا  31ي املاحا من إما األطفال .ومت تشكة
جممويخخا يم خ قاخخا ال بةخخا بررسخخا وزالة ال بةخخا رلت خخاون مخخع منومخخا الةونةسخخةي يخخام 1031
ر خد إيالة تنسخخة السخختجارس ال ديخخدة ملبخخايلاس الت لخخة ي حخخالس الا خوال  .ومخخن مهامهخخا
ض خخمان حص خخول األطف خخال املتض خخرلين م خخن األزم خخا يل خخى ف خخرن ت ل خخة ي بةئ خخا آمن خخا و م خخني ف خخرن
يم للم لمني.
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الصحة

( )5

 -305يأب احلكوما يلخى ت خدمي اخلخدماس الصخحةا ي مةخع املنخاط ووضخ خاخا إسخ افةا
إلياية إيمال املراف الصحةا اليت أحل الضرل را نتةجا األيمال اإللهابةا ومشل ترمة املشاي
واملستوةخفاس واملراكخز الصخحةا املتضخرلة وتخخرمة مبخاين مخديرايس الصخحا املتضخرلة ي احملافوخخاس
و خ خراء ههةخ خزاس إسخ خ افةا ض خخروليا لغ خخر اإلسخ خ ا ي املش خخاي وال ة خخاياس الش خخاملا ب خخديًا ي خخن
املتض خخرل ورحل خخد األيم ال خخًزم لس خختمرال ال مخ خ ر خخا وة خخةانا س خخةالاس اإلسخ خ ا إللاايه خخا إل
اخلدمخخا كمخخا لخص خ وزالة الصخخحا يخخديا مخخن م ام خ األيويخخا و خخج رل خخخةص ل خخدي مخخن
األةنا الدواحةا املصن ا حملةا.
 -306تس خختمر وزالة الص خخحا ومؤسس خخاهتا تاخ خراء مح خخًس تل خخةح وطنة خخا ض خخد خخل األطف خخال
واحلصخخبا ي كاف خخا احملافو خخاس (اآلمنخخا و خ اآلمن خخا) رلت خخاون م خخع منوم خخا ايخخًل األمح خخر ال خخرر
السولم ومنوماس يولةا ومدنةا بشك هرم.
 -307ت خخدمي اخلخخدماس الصخخحةا ي مراكخخز اإلي خواء س خواء مخخن خخخًل املراكخخز الصخخحةا أم الن خخا
الابةخخا الخخيت مت إنشخخاؤها ي مراكخخز اإلي خواء وضخخمن التجم خخاس أم يخخن طري خ الفخخرق الابةخخا .حة خ
حولخ وزالة الصخخحا مراكخخز الريايخخا الصخخحةا إل مراكخخز ت خخدمي اخلخخدماس اإلسخ افةا وهنخخاك بخرامج
يي نفس للنساء املهجراس ت دم من قب م ةاس اجملتمع املدين.
 -308تخخوف األيويخخا ل مخراض املزمنخخا واألمخراض السخخاليا ومكافحخخا السخ واإليخخدز كمخخا قامخ
مخخديرايس الصخخحا تيصخخال الشخخحناس الابةخخا إل مخخديرايس الصخخحا ي كافخخا احملافوخخاس السخخوليا
لتلبةخخا سخخاحر الحتةااخخاس الصخخحةا للمشخخاي واملراكخخز الصخخحةا وتخخرمة امل خخزون الس خ اتةج مخخن
املواي الابةا.

ا شخاص يوي اإلعا ة
 -309مت الب خ خخدء ببن خ خخاء قاي خ خخدة بة خ خخا س ي خ خخن الحتةاا خ خخاس الًزم خ خخا م خ خخن التجهةخ خ خزاس اخلاة خ خخا
رأل خ ان لوم اإلياقخخا (كراس خ يجخخًس يكخخازاس  )...والت هة خ الفةزايح خ الخخًزم ي خ مخخن
ال اخخا األهلخ واملخخنح الدولةخخا حسخخل اإلمكخخا س والسخ بشخخك متواةخ لتوف هخخا وقخخد كخخان
ل زمخخا أقخخر سخخلر واضخخح ي تخخوف ه خ ا الحتةااخخاس نتةجخخا ل اخراءاس ال سخريا أحاييخخا اجلانخخل
ول سةما ي ضوء ازيايي أيداي لوم اإلياقا اراء األزما احلالةا.
 -330مت وضخ خخع خاخ خخا وطنةخ خخا تتضخ خخمن يخ خخدة إا خ خراءاس وأنشخ خخاا مخ خخن خ خ ها سخ خخني الوضخ خخع
القتصايم والاتماي ي ا الفئا من حة الريايا والت هة والتمكني واإليما اجملتم  .كمخا
مت سة املدالت الداجما وف ا للم اي الدولةا لضمان ح الت لة وت دمي اخلخدماس مبخا يختًءم
والفروق الفرييا ويت ت ةة بر مج الدمج ك يام س ةا ولاء ت مة نتاحجه اإل ابةا يلى مدالت
سوليا يلمخ ا من يخدي الاخً ،لوم اإلياقخا املخدجمني ي مخدالت وزالة ال بةخا يبلخ قرابخا (000
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 )3طالل ي  310مدلسا ياجما تشم املراح الدلاسخةا كافخا .كمخا مت تشخكة اجمللخ املركخزم
ل خ ان لوم اإلياق خخا ب ض خخويا مش خ كا م خخع اجلم ة خخاس واملؤسس خخاس ال امل خخا ي خخؤون لوم
ان لوم اإلياقا.
اإلياقا ويتابع اجملل تنفة اخلاا الوطنةا ل
 -333مت الب خخدء مبش خخرو إلجن خخاز مس خخح خخام ل ياق خخا ي س خخوليا رلت خخاون ب خخني وزالة الش خخؤون
الاتمايةا وال م واملكتل املركزم ل حصاء والةونةسي وبر مج األم املتحدة اإلمنخاح لت ةخة
واقع اإلياقا ي األزما و ديد الحتةاااس ولس خالطا لتخوز اإلياقخاس وإيخداي قايخدة
بةخخا س وطنةخخا يخخن اإلياقخخا .كمخخا مت إيلا موضخخو لوم اإلياقخخا ب س خ خخخان رس خ التضخخمني
الاتماي ضمن خاا الت اون مع الةونةسي لل ام  .1036ويت مخنح مبلخ إيانخا مالةخا سخنوايا
للمصخخابني رلشخخل الخخدما حسخخل نخخو اإلياقخخا و خخرم ال مخ يلخخى توسخخةع الشخراحح املسخختفةدة
من ه ا املنحا لتشم األفراي ال ايلين يلى ال م من إياقاس أخرى.

اجلهود ا خرى
 -331تركخزس اهخوي احلكومخا يلخخى األولخوايس لت فةخي أقخر األزمخخا يلخى السخوليني ي ال ضخخاء
يلخخى الف خخر .واناًق خا مخخن للخخن ت خخوم احلكومخخا السخخوليا رلتحض خ إليخخداي الت ريخخر الخخوطاب األول
للتنمةا املستداما ال م يهد إل:
ةخ خ خ خ األه خ خ خخدا اإلمناحة خ خ خخا ل لفة خ خ خخا خ خ خ خخًل



ت ة خ خ خخة الت خ خ خخدم احمل خ خ خخرز ي جم خ خ خخال
الف ة 1030-1000؛



ت خخدير الفج خخوة ال خخيت خلفته خخا األزم خخا يل خخى خمتل خخي مؤ خ خراس األه خخدا اإلمناحة خخا
ل لفةا خًل الف ة 1035-1033؛



است دام خمراخاس الت ريخر لتوهخ أقخر األزمخا ي اهخوي الدولخا السخوليا ي مسخ اها
لتح ة أهدافها التنمويا ي إطال التزامها بتح ةخ األهخدا األاةخا والتفخاق يلخى
أول خ خخوايس وطنة خ خخا و دي خ خخد مؤ خ خ خراهتا ح خ خخىت ي خ خخام  1010ي ض خ خخوء األول خ خخوايس
املوضخخويا يلخخى املسخختويني ال خخامل واإلقلةم خ ضخخمن خاخخا األم خ املتحخخدة ملخخا ب خخد
.1035

 -331ت خخوم احلكومخخا السخخوليا بتنفةخ الخرب مج الخخوطاب للتحخخول إل سخخوليا مخخا ب خخد األزمخخا الخ م
يُ د اس اتةجةا طويلا األمد تشم كافا قضااي التنمةخا القتصخاييا والاتمايةخا مخع أب خاي بخر مج
الوطاب للتحول (اإلةًي اإليالم النمو الوطاب املستدام التكوين الث خاي واجملتم خ اإلةخًي
السةاس إياية اإليمال/الب التحتةا).
 -334ت م خ احلكومخخا السخخوليا يلخخى ديخخد األولخخوايس ل خ خخرو األزمخخا ي الت كةخخد يلخخى
اإليخواء واإل اقخا والسختجابا لًحتةااخاس اإلنسخانةا والنهخوض رلواقخع الاتمخاي وال كةخز يلخى
وضخخع نوخخام محايخخا للفئخخاس األكثخخر ضخخرلا مخخن احلخخر( ،النسخخاء واألطفخخال) ووضخخع اآللةخخاس الًزمخخا
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لت خخوف احلماي خخا وامل اجل خخا الف ال خخا لت خخدايةاس األزم خخا و ة خ املص خخاحلاس الوطنة خخا والس خختمرال ي
م اجلخخا موضخخو املصخخاحلاس ( ريخخر امل اخخوفني البحخ يخخن املف خخويين  )...وإ خخاي احللخخول يخخا
وت زيز يول اجملتمع املدين إل راك املواطنني مبسؤولةاهت الوطنةا واجملتم ةا.
 -335تسخختمر اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا بخخدفع الرواتخخل واألاخخول لل خخاملني ي ال اخخا ال خخام ل خ
واويه ي املناط اليت يسةار يلةها التنوةماس اإللهابةا .كما مت تاوير قوانني ال مخ والت مةنخاس
الاتمايةا واجلم ةاس ومؤسساس اجملتمع املدين وتاوير نوام الضمان الاتماي والصح .

افامتة
 -336ألخخ األزمخخا بوًيخخا السخخلبةا يلخخى واقخخع اجملتمخخع السخخولم بشخخك كامخ لتخخؤقر ي كافخخا
منخخاح احلةخخاة كمخخا ف خخد السخخوليون خخخًل سخخنواس األزمخخا الكث خ اخخا كخخانوا ين مخخون بخخه مخخن أمخخن
واسخ خخت رال م ةش خ خ وت يسخ خختاة وا تلم خ خ نتخ خخاحج اإلةخ خخًي السةاس خ خ  .خ خ أن ه خ خ ا الوخ خخرو
السخ خختثناحةا ت خ خ يون قةخ خخام احلكومخ خخا بوااباهتخ خخا هخ خخاا مواطنةهخ خخا يلم خ خ ا من اجلمهوليخ خخا ال ربةخ خخا
السوليا حكوما و ب ا ب ل الكثخ مخن التضخحةاس البشخريا واملاييخا واجلهخوي اإلياليخا لل ضخاء
يلى آفا اإللها.،
 -337إن الاريخ حلخ األزمخخا اإلنسخخانةا النا خخئا ي سخخوليا يكمخخن ي اليخ ا مبسخخبباهتا وال وامخ
ال خخيت أيس لتفاقمه خخا وم اجلته خخا يون أم تس خخةة أو تش خخويه للح خخاح خدم خخا ألان خخداس سةاس خخةا
للاحع إنسانةا وللن من خًل مكافحا اإللها ،وال ضاء يلةه ووقي سةاسخاس حكومخاس
الدول الرايةا ل لها ،واختال التداب الف الا حملاسبا حكوماس تلخن الخدول وإنفخال قخرالاس جملخ
األمخخن لاس الصخخلا مبكافحخخا اإللهخخا ،وهفةخخي منخخابع متويلخخه ل سخخةما ال خرالاس  1370و1378
و 1151إضافا إل الرفع الفولم للتداب ال سريا أحاييا اجلانل.
 -338تؤكخخد حكومخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا يلخخى ح هخخا ي حمالبخخا اإللهخخا ،وإيخخاية األمخخن
والست رال للبًي اناًقا من مسؤولةاهتا الدستوليا والتزاماهتا بتنفة قرالاس جمل األمن اخلاةا
مبكافحا اإللها.،
 -339تؤكد حكوما اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا جمخديا موقفهخا الثابخ واملتمثخ م لن حخ ل األزمخا
ي سوليا هو ح سةاس أساسخه حخوال سخولم  -سخولم ب ةخايةم سخوليا ويون خرو م ُمسخب ا
يتب خخه تشخخكة حكومخخا وحخخدة وطنةخخا تُكلخخي بوضخخع الدسخختول وطرحخخه لًسخختفتاء الش خ ر للمواف خخا
يلةخخه رإلضخخافا إل اسخختمرالها تجنخخاز املصخخاحلاس الوطنةخخا الخخيت متث خ اس خ اتةجةا وطنةخخا لسخخوليا.
وم لن املسخخال السةاسخ يسخ رلتخوازم مخخع مسخخال مكافحخخا اإللهخخا ،والخ م سخخةب ى مسخختمرا ولخخن
يتوقي حىت ال ضاء يلى مةع اجلماياس اإللهابةا املسلحا النا اا واملنتشرة ي سوليا.
 -310تتالخخع حكومخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا إلا خراء ح خوال مثمخخر وت خخاون بنخخاء مخخع جمل خ
ح وق اإلنسان ي إطال وليته ومبا م م سةاية اجلمهوليا ال ربةا السوليا واست ًيا وحريتهخا ي
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خةالاهتا السةاسةا ضمن ت هداهتا والتزاماهتا الوطنةا والدولةخا اخلاةخا حب خوق اإلنسخان إاخا ا منهخا
من احل خوال املتبخخايل والت خخاون البنخخاء خيخخدم النهخخوض حبالخخا ح خخوق اإلنسخخان ي إطخخال يملةخخا التنمةخخا
والتاوير اجملتم خ الشخام وتاالخل اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا من يخدي جملخ ح خوق اإلنسخان
والشخخركاء اآلخخخرون اهويهخخا مبخخا م خ األهخخدا املش خ كا ي الرق خ حب خخوق اإلنسخخان إل املسخختوى
ال خ م يكف خ الكرامخخا اإلنسخخانةا واختخخال اإلا خراءاس الكفةلخخا بضخخمان واسخخت اية احل خخوق املغتص خخبا
الحتًل اإلسراحةل وكشي ح ة ا ما رم ي تلن األلض احملتلخا
ألبناء سوليا الرازحني
من انتهاكاس خا ة حل وق اإلنسان ومتاب تها.

احلوا
()1

()2
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جمال حقوق اإلنسان:

االتفا يات الدولية اليت انضمت إليها اجلمهورية العربية السورية
اتفاقةا املساواة ي األاول لق  300اتليخ 3953؛
•
التفاقةا املت ل ا رلتمةةز ي الست دام واملهنا لق  333اتليخ 3958؛
•
ال هد الدو للح وق القتصاييا والاتمايةا والث افةا بتاليخ 3969/4/13؛
•
ال هد الدو للح وق املدنةا والسةاسةا املصايق يلةها بتاليخ 3969/4/13؛
•
التفاقةا الدولةا ملنع كافا أ كال التمةةز ال نصرم املصايق يلةها بتاليخ 3969/4/13؛
•
التفاقةا الدولةا ل مع اراا الفص ال نصرم وامل اقبا يلةها املصايق يلةها بتاليخ 3976/6/38؛
•
اتفاقةخخاس انةخخي األلب خخا لل خخام  ٩١٩١املصخخايق يلةهخخا بتخخاليخ  3951/33/1والربوتوكخخول اإلضخخاي
•
األول املصايق يلةه بتاليخ 3981/33/34؛
اتفاقةخخا ح خخوق الاف خ املصخخايق يلةهخخا بتخخاليخ  3991/7/35والربوتوك خولني الختةخخاليني امللح خخني رخخا
•
األول بش ن إ راك األطفال ي األيمال ال تالةا والثاين مت ل رستغًل األطفال ي البغاء؛
اتفاقةا ال ضاء يلى مةع أ كال التمةةز ضد املرأة املصايق يلةها بتاليخ 1001/1/18؛
•
اتفاقة خخا مناهضخ خخا الت خ خ يل و خ خ ا م خخن ضخ خخرو ،امل امل خخا أو ال وبخ خخا ال اس خخةا أو الًإنسخ خخانةا أو املهةنخ خخا
•
املصايق يلةها بتاليخ 1004/8/39؛
اتفاقةا األم املتحدة ملكافحا اجلراا املنوما يرب الوطنةا املصايق يلةها رل انون  34ل ام 1008؛
•
بروتوك خخول من خخع وقم خخع وم اقب خخا اله خخال رأل خ ان وخباةخخا النس خخاء واألطف خخال امللح خ رتفاقة خخا األم خ
•
املتحدة ملكافحا اجلراا املنوما يرب الوطنةا املصايق يلةها رل انون  34ل ام 1008؛
بروتوكول مكافحا هتريل املهاارين ين طري الرب والبحر واجلو امللح رتفاقةخا األمخ املتحخدة ملكافحخا
•
اجلراا املنوما يرب الوطنةا املصايق يلةها رل انون  34ل ام 1008؛
اتفاقةخ خ خخا ح خ خ خخوق األ خ خ خ ان لوم اإلياقخ خ خخا والربوتوكخ خ خخول الختةخ خ خخالم امللح خ خ خ رخ خ خخا املصخ خ خخايق يلةهمخ خ خخا
•
بتاليخ .1009/1/30
ك لن ف د انضم حكوما اجلمهوليا ال ربةخا السخوليا إل  58اتفاقةخا ختختص حب خوق ال مخال واحلخرايس
الن ابةخخا والخخيت متل تبنةهخخا ضخخمن إطخخال منومخخا ال مخ الدولةخخا وإل ال ديخخد مخخن التفاقةخخاس الدولةخخا املت ل خخا حب خخوق
اإلنسان الث افةا والفكريا وللن ي إطال منوما األم املتحدة لل بةا والث افا وال لوم (الةونسكو).
ا مة أبمساء ا حزاب املرخصة:
مت ال خ خخةص ل ش خخرة أحخ خزا ،وهخ خ ( :ح خخز ،التض خخامن احل خخز ،ال خخدا راط الس خخولم ح خخز ،األنص خخال
حخخز ،الالة خخا الخخدا راط حخخز ،التضخخامن ال خخرر الخخدا راط حخخز ،التنمةخخا الخخوطاب حخخز ،الشخخبا ،الخخوطاب
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السخخولم حخخز ،الشخخبا ،ال خخوطاب لل دالخخا والتنمةخخا ح خخز ،سخخولاي الخخوطن ح خخز ،اإللاية الش خ بةا) وف خا ل خخانون
األحزا ،اجلديد.
إض خخافا إل األح خزا ،ال خخيت كانخ خ موا خخوية س خخاب ا خ خ مول خخا اجلبه خخا الوطنة خخا الت دمة خخا وي خخديها يش خخرة
أح خزا ،وه خ ( :ح خخز ،الب خ ال خخرر ال خ اك احل خخز ،الش خخةوي الس خخولم ح خخز ،الوحخخدويني ال خ اكةني
احل خ خخز ،الس خ خخولم ال خ خخوم الاتم خ خخاي حرك خ خخا ال خ خ خ اكةني ال خ خخر ،ح خ خخز ،ال ه خ خخد ال خ خخوطاب ح خ خخز ،ال خ خخاي
ال خخرر الخخدا راط احلخخز ،الشخخةوي السخخولم املوحخخد احلخخز ،الوحخخدوم ال خ اك الخخدا راط حخخز ،ال خخاي
ال اك ال رر).
()3

فهر العقوابت ا وروبية على سورية
(مم آيار  1155ولغاية أاير )1151
-3

قرال اجملل األولور

1033/171

اتليخ

-1

1033/101

1033/5/11

-1

1033/167

1033/6/11

-4

1033/488

1033/8/3



-5

1033/535

1033/8/11



1033/5/9

نو اإلاراءاس













حوخخر بةخخع األسخخلحا وامل خخداس املسخخت ملا ي
ال مع الداخل .
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /31/ص خخةا
سوليا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمةخخد األةخخول املالةخخا ل خ  /30/صخخةاس
سوليا بةنها السيد ر يس اجلمهورية.
ت لة خ كافخخا أ خخكال الت خخاون مخخع س خخوليا مبخخا
فةه خخا التحضخ خ اس لتفاقة خخا الشخ خراكا وبخ خرامج
سةاسا اجلوال.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /7/ص خخةاس
سوليا.
همة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا ل خ خ خ  /4/مؤسس خ خخاس
س خ خ خ خخوليا م خ خ خ خخن بةنه خ خ خ خخا مؤسس خ خ خ خخا اإلس خ خ خ خخكان
ال سكريا وقًقا ركاس خاةا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /5/ص خخةاس
سوليا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /35/ص خخةا
سوليا.
همة خخد األةخ خخول املالة خخا لخ خ خ  /5/مؤسسخ خخاس:
ألب ا أاهزة أمنةا سوليا وفةل ال دت.
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1033/511

1033/9/1

-7

1033/511

1033/9/1



-8

1033/618

1033/9/11



-9

1033/684

1033/30/31



-30

1033/716

1033/33/34
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حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /4/ص خخةاس
سوليا.
همةخد األةخول املالةخا ل خ  /1/مؤسسخاس مخخن
بةنها املصر ال الم.
حو خخر اس خخت اي و خراء ون خ ال خخنفل الس خخولم
ويخخدم ت خخدمي أيخخا خخخدماس مالةخخا أو الت خ مني
ر ا الصدي.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمةد األةول لش صةتني سوليتني.
همة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا ل خ خ خ  /6/مؤسس خ خخاس
سوليا من بةنها قناة الدنةا وس ايتة .
حوخخر السخختثمال ي قاخخا الصخخنايا النفاةخخا
السوليا.
حوخخر تزوي خخد مص خخر س خخوليا املرك خخزم مولاق
ال مل خخا الولقة خخا وامل دنة خخا ال خخيت تاب خخع ي يول
ال اي.
ف خ خخرض ي خ خخورس يل خ خخى املص خ خخر التج خ خخالم
السولم.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /38/ص خخةا
سوليا.
منخخع البنخخن األولور لًسخختثمال مخخن الت ام خ
وت خخدمي األمخوال إل سخخوليا مبواخخل اتفاقةخخاس
ق خ خخروض وت لة خ خ خ ي خ خخوي املسخ خ خخايدة الت نةخ خ خخا
للمشاليع السوليا.
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-33

1033/781

1033/31/3

-31

1031/17

1031/3/11

-31

1031/311

1031/1/17




















حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /31/ص خخةا
سوليا.
همة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا ل خ خ خ  /33/مؤسس خ خخا
س خ خخوليا م خ خخن بةنهخ خ خخا خ خخام ب خ خخرت وةخ خ خخحةفا
الوطن ومركز الدلاسخاس والبحخور ال لمةخا
و"س خ خ خ ونةك " والشخ خ خخركا السخ خ خخوليا لتجخ خ خخالة
احملروق خ خخاس والشخ خخركا ال امخ خخا للخ خخنفل و خ خخركا
الفراس.
حوخر الت خامًس املصخرفةا وخخدماس التخ مني
وم خ خخنح ال خ خخروض م خ خخن ال خ خخدول األيض خ خخاء إل
احلكوما السوليا.
حوخ خخر تصخ خخدير امل خ خخداس والت نةخ خخاس ل اخ خخا
الصخخنايا الب ولةخخا والغخخاز واملصخخاي والتن ةخخل
واإلنت خ خ خ خ خخا وإنش خ خ خ خ خخاء حما خ خ خ خ خخاس كهررحةخ خ خ خ خ خخا
والستثمال ي ه ا املشاليع.
حو خ خخر تص خ خخدير الت نة خ خخاس ملراقب خ خخا اإلن ن خ خ خ
والتصالس اياتفةا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /11/ص خخةا
سوليا.
همة خ خخد األةخ خ خخول املالةخ خ خخا ل خ خ خ  /8/مؤسس خ خ خاس
سوليا مالةا ونفاةا منها :املصخر الصخناي
مصخخر التسخخلةي الش خ ر مصخخر الت خخوف
املصخخر الزلايخ املصخخر التجخخالم السخخولم
اللبنخخاين خخركا ييخخر الخخزول للخخنفل خخركا إيخخبً
للنفل ركا يالا للنفل.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمةد األةول املالةا لخ  /7/وزلاء سوليني.
همةخ خخد ألةخ خخدة مصخ خخر سخ خخوليا املركخ خخزم ي
يول ال اي األولور.
حوخخر هخخالة ال خ هل وامل خخاين الثمةنخخا واملخخات
مخخع املؤسسخخاس احلكومةخخا السخخوليا ومصخخر
سوليا املركزم.
حور لحًس الشحن اجلوم السولم.
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حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /31/ص خخةا
سخ خخوليا مخ خخن بةنهخ خخا والر ررد الس ر رريد ال ر ررر يس
وشقيقته و وجته.
همةد األةخول املالةخا ملؤسسختني سخوليتني ي
جمخ خخال الخ خخنفل ولخ خخا الشخ خخركا السخ خخوليا للخ خخنفل
الش خ خخركا الس خ خخوليا خل خ خخزن وتس خ خخوي املنتج خ خخاس
النفاةا.
حو خ خ خخر تص خ خ خخدير امل خ خ خخداس والت نة خ خ خخاس ال خ خ خخيت
تست م ي ال مع الداخل أو إلنتا هك ا
م داس.
حور بةع املنتجاس الفاخرة إل سوليا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /1/ص خخةاس
سوليا.
همةد األةول املالةا ملؤسستني سوليتني من
بةنهما الشركا ال اما للتب .
يخخخول ق خرال حوخخر تصخخدير املنتجخخاس الفخخاخرة
إل سخوليا وامل خخداس لاس السخت دام املخخزيو
حةز التنفة ي  37حزيران/يونةه .1031
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا لش ص خ خخةا س خ خخوليا
واحدة.
همة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا ل خ خ خ  /6/مؤسس خ خخاس
س خ خخوليا منه خ خخا يس خ خخكريا وأمنة خ خخا ه خ خ  :وزاليت
الداخلة خخا وال خخدفا ومكت خخل األم خخن ال خخوم
ومالةخ خخا ونفاةخ خخا ه خ خ  :بنخ خخن سخ خخوليا الخ خخدو
اإلسخًم والشخراكا السخخوليا لن خ احملروقخخاس
وايةئا ال اما ل لايا والتلفزيون.
السخماي بتفتخة السخفن والاخاحراس املتواهخا
إل س خ خخوليا ملن خ خخع ن خ خ خ األس خ خخلحا وامل خ خخداس
املس خ خخت ملا ي ال م خ خخع ال خ خخداخل ومص خ خخايلهتا
وللخخن ي املاخخالاس وامل خوان واملةخخاا اإلقلةمةخخا
للدول األيضاء.
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حوخخر السخخفر إل يول ال خخاي األولور وهمةخخد
األةول املالةا لخ  /16/صةا سوليا.
همة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا ل خ خ خ  /1/مؤسس خ خخاس
سخ خخوليا مخ خخن بةنهخ خخا مؤسسخ خخا الا خ خ ان ال ربةخ خخا
الس خ خخوليا واملؤسس خ خخا ال ام خ خخا حلل خ خخج وتس خ خخوي
األقاان.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /18/ص خخةا
سوليا من بةنها السةد وزير الداخلةا.
همةد األةول املالةا ملؤسستني سوليتني.
حوخخر اسخخت اي األسخخلحا ال ايمخخا مخخن سخخوليا
أو ن األسلحا السخوليا أو ت خدمي خخدماس
مالةا لتصدير األسلحا السخوليا وأم ت خاون
يسكرم.
متديخخد ال خخورس األولوبةخخا يلخخى سخخوليا ملخخدة
قًقا أ هر حىت .1031/6/3
السخ خ خخماي بتزويخ خ خخد امل الضخ خ خخا السخ خ خخوليا مب خ خ خواي
يس خخكريا خ خ فتاك خخا ر خخد محاي خخا امل خخدنةني
وت دمي املسايدة الفنةا للم الضا السوليا.
الس خخماي بشخ خراء ال خخنفل الس خخولم واملنتج خخاس
النفاة خ خخا وت خ خخدمي املس خ خخايدة املالة خ خخا والت نة خ خخا
ل نتخخا ي هخ ا اجملخخال رخخد ييخ امل الضخخا
السوليا ومسايدة السكان املدنةني.
إيخ خ خ خخًن اجملل خ خ خ خ حخ خ خ خخول السخ خ خ خخماي للخ خ خ خخدول
األيضخخاء بتزويخخد امل الضخخا السخخوليا رلسخخًي
حسل ما تسمح به تشري اس ه ا الدول.
متديخخد ال خخورس يلخخى سخخوليا ملخخدة يخخام حخخىت
 1034/6/3م خ خ خ خخع قاحم خ خ خ خخا حمدق خ خ خ خخا يخ خ خ خ خ ا
ال ورس تشم  /379/صخةا و/54/
مؤسسا سوليا.
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قرال جمل وزلاء البةئا ي ال اي األولور.
الس خ خخماي لل خ خخدول األيض خ خخاء رس خ خخت اي ون خ خ خ
األسخخلحا الكةمةاحةخخا وامل خواي املت ل خخا رخخا مخخن
سوليا إل ال خاي األولور رخد ييخ إزالخا
األسلحا الكةمةاحةا السوليا.
حور است اي املمتلكاس الث افةخا لاس األلةخا
األقري خخا والث افة خخا والدينة خخا ال خخيت ن لخ خ بش خخك
مشرو من سوليا من بدء األزما.
إزالخخا احلجخخز يخخن األمخوال واملخوالي القتصخخاييا
السوليا رد ت دمي املسايداس اإلنسانةا.
متديخخد ال خخورس األولوبةخخا يلخخى سخخوليا ملخخدة
يام حىت .1035/6/3
خ خ خ خخال اس خ خ خ خ املرحخ خ خ خخوم آةخ خ خ خخي خ خ خ خخوك
وس خ خ خ خ خخلةمان م خ خ خ خ خخرو والبن خ خ خ خ خخن الس خ خ خ خ خخولم
اإلسًم الدو من قاحما ال ورس.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمةخخد األةخخول املالةخخا ل خ  /31/وزيخرا سخخولايا
لةص خ خخبح ال خ خخدي اإلم خ خخا للم خ خخدلاني يل خ خخى
قاحمخخا ال خخورس  /389/صخخةا و/51/
مؤسسا سوليا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /1/ص خخةاس
س خخوليا و /9/مؤسس خخاس نفاة خخا ويس خخكريا
لةص خ خخبح ال خ خخدي اإلم خ خخا للم خ خخدلاني يل خ خخى
قاحمخخا ال خخورس  /391/صخخةا و/61/
مؤسسا سوليا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /36/ص خخةا
س خخوليا (وزلاء ا خخدي  +يس خخكريني  +لا خخال
أيمخخال) إضخخافا إل خخركتني ي جمخخال تسخخوي
ال خخنفل لةص خخبح ال خخدي اإلم خخا للم خخدلاني
يل خ خخى قاحم خ خخا ال خ خخورس  /107/ص خ خخةا
و /64/مؤسسا سوليا.
ق خ خ خ خرالاس حمكمخ خ خ خخا ال خ خ خ خخدل األولوبةخ خ خ خخا برفخ خ خ خخع
ال خخورس يخخن  /1/صخخةاس سخخوليا (دمحم
محشخخو وخالخخد قخخدول وأاخخن اخخابر) /ومؤسسخخا
سوليا واحدة (محشو الدولةا) لةصخبح ال خدي
اإلم خخا للم خخدلاني يل خخى قاحم خخا ال خخورس
 /104/صةا و /61/مؤسسا سوليا.
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حور توليد ماية وقوي الااحراس إل سوليا.
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خخد األة خخول املالة خخا ل خ خ  /7/ص خخةاس
سخ خخوليا إض خ خخافا إل  /6/خ خخركاس لةص خ خخبح
ال خ خ خخدي اإلم خ خ خخا للم خ خ خخدلاني يل خ خ خخى قاحم خ خ خخا
ال خ خ خ خ خ خ خ خخورس  /133/صخ خ خ خ خ خ خ خخةا و/69/
مؤسسا و ركا.
منخ خ خخع بةخ خ خخع وتخ خ خخوف وتصخ خ خخدير ويبخ خ خخول وقخ خ خخوي
الااحراس ومشت اته ين طري سويسرا رهاا
سخ خ خخوليا ومنخ خ خخع تخ خ خخوف خخ خ خخدماس السمسخ خ خخرة
والتموي أو الت مني أو إياية الت مني.
اسخختثناء الا خخاحراس املدنة خخا خ الس خخوليا ال خخيت
تتوقخ خخي ي س خ خخوليا و خ خخركاس الن خ خ اجل خ خخوم
الس خخوليا ال خخيت ت خخوم ب ملة خخاس اإلا خخًء م خخن
ه خ خ ا ال خ خرال كم خ خخا اكخ خخن م خ خخنح اس خ خختثناءاس
للرحًس اجلويا لاس الغاايس اإلنسانةا.
متديخخد ال خخورس األولوبةخخا يلخخى سخخوليا ملخخدة
يام حىت .1036/6/3
حوخ خ خ خ خخر السخ خ خ خ خخفر إل يول ال خ خ خ خ خخاي األولور
وهمة خ خخد األة خ خخول املالة خ خخا ل خ خخش صةا س خ خخوليا
واح خ خخدة (دمحم حم خ خخً) و خ خخال اسخ خ خ اللخ خ خواء
لس خخت زال خخا بس خخبل الوف خخاة وم خخازن الاب خخا
وبسخخام ةخخبا حبك خ قضخخاح لةصخخبح ال خخدي
اإلم خخا للم خخدلاني يل خخى قاحم خخا ال خخورس
 /109/صةا و /69/مؤسسا و ركا.
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• بةان ال اي األولور بتاليخ  1034/7/7حول انضمام ب الدول إل ال ورس األولوبةا يلى سوليا
من خال ال اي األولور وه  :م دونةا  -اجلب األسوي  -آيسلندا  -ةربةا  -ألبانةا  -لة تنشتاين -
النرويج  -أوكرانةا  -مولدافةا  -اولاةا.
• بةان الوزالة ال اييا لًقتصاي والتدليل والبح ي سويسرا حول إةدال احلكوما السويسريا ي ورس
ضد سوليا تت ل بوقوي الااحراس.
أثر تعليق املشاريع ا وروبية
أقر ت لة املشاليع األولوبةا يلى يدي من ال ااياس نتةجا لفرض التداب ال سريا األحاييا اجلانل:
طاع الصحة :مت ت لة ال م مبشرو الريايخا الصخحةا 1/املمخول ب خرض مخن بنخن السختثمال األولور
ب ةمخخا  310ملةخخون يخخولو وال خ م كخخان مخخن املف خ ض أن يخخت متوي خ  9مشخخا م ضخخمن إطخخال ه خ ا ال خخرض حة خ
بلغخ ال ةمخخا اإلمالةخخا ي خ ا املشخخاليع حخوا  9913ملةخخال لخ ة سخخوليا وقخخد جنخ يخخن هخ ا الت لةخ أضخرالا ماييخخا
متثل رضارال وزالة الصحا إل لةد ما ي ال 398 ،ملةال ل ة سخنوايا لتخ مني التمويخ الخ م كخان مخن املفخ ض
أنه مخؤمن مخن هخ ا ال خرض إضخافا إل قخر الخوزالة مخايايا رخلسخاحر الخيت حل خ رخا مخن اخراء التفخا تكلفخا مخني
التموي خ البخخدي والتجهة خزاس وامتخخدس ه خ ا اآلاثل إل أض خرال بش خريا وتنمويخخا مخخن خخخًل حرمخخان مشخخاليع ةخخحةا
أخرى من التموي وحرمان السكان من اخلدماس الخيت كانخ مخن املفخ ض أن مصخلوا يلةهخا فةمخا لخو كخان متويخ
البنن مستمر.
طاع ال هرابء :يل بنن السختثمال األولور متويخ مشخاليع هامخا ي قاخا الااقخا مخن خخًل إي خا
السخخحل مخخن مشخخرو توسخخةع حماخخا تولةخخد ييخخر يلخ مببل خ  115ملةخخون يخخولو وإلغخخاء اتفاقةخخا متويخ مشخخرو حماخخا
تولةخخد ييخخر الخخزول مببل خ  100ملةخخون يخخولو وإلغخخاء املبل خ خ املسخخحو ،ب ةمخخا  3494ملةخخون يخخولو مخخن ال خخرض
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املمنوي للمؤسسا ال اما لتوزيع واستثمال الااقا الكهررحةا .وه ا أيى إل إحلاق أضرالا ماييا مبا خرة رلخوزالة ل
سخخةما مة خ وزالة الكهخخررء تكخخالةي إضخخافةا لش خراء الااقخخا البديلخخا املف خ ض تولةخخدها مخخن مشخخرو توسخخةع حماخخا
تولةخخد ييخخر يل خ النامخخا يخخن خخخر املشخخرو بسخخبل الت خ خ ي تسخخديد خراحح قخخرض بنخخن السخختثمال األولور
وب ةما إمالةا تص إل تكثر من  46197ملةخون يخولو و مخ الخوزالة التخ خ النخاا يخن تسخديد خراحح قخرض
بنخخن السخختثمال األولور والخخيت تبل خ حخوا  18 741 615يخخولو يخخن كخ خخهر خخ وضخخةا وهخخدل و خخ
لتنفة املشرو ووض ه ي اخلدما وما كان متوق ا أن ينتج ينه من ألري ويواحد اقتصاييا وخدمةا وتنمويا.
ط رراع االتص رراالت والتقان ررة :أوقخخي ال خخاي األولور ال م خ مبش خخرو نوخخام توقة خ وختاخخةل لشخخبكاس
للمشخخرو الخخزماب الثال خ  GISومشخخرو إيخخاية هة خ الشخخبكا النحاسخخةا واإل خرا يلخخى اخخوية تنفة خ املشخخرو
الريف الثال وأيى للن إل قر تاوير ال م ي املؤسسا ال اما لًتصالس ل سخةما ب خد أن أةخبح خركا
مبوال قانون التصالس لق  30ل ام .1030
طاع اإلدار احمللية :ب د أن مت التفخاق بخني اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا وبنخن السختثمال األولور يلخى
تنفة خ ب خخر مج ييخ خ مش خخاليع الب خ التحتة خخا البلدي خخا والبةئة خخا  MEIPرلت خخاون م خخع الوكال خخا الفرنس خخةا للتنمة خخا AFD
ومفوضةا ال اي األولور  ECDمبةزانةا إمالةا تبل  300ملةون يولو وحبة يسخاه البنخن ب خرض قةمتخه 50
ملةخون يخولو أوقخي البنخن متويلخه يخ ا املشخرو مخا أيى إل ضخةا فرةخا التمويخ والسختفاية مخن املسخايدة الفنةخا
امل دما من املفوضةا األولوبةا ي يي وحدة إيالة الرب مج وإمكانةخا السختفاية مخن اخلخرباس املتاحخا وتنفةخ البخ
التحتةا حسل امل اي الدولةا.
طاع اإلس ان والتعمر :سخب أن مت التفخاق مخع بنخن السختثمال األولور  EIBيلخى متويخ يخدي مخن
املشاليع منها مشرو مةاا الشخر ،والصخر الصخح ي ليخي يمشخ بكلفخا ت ديريخا تصخ إل  90ملةخون يخولو
ومشخخرو تنفة خ حماخخا م اجلخخا لحةسخخةا للصخخر الصخخح ي رنةخخات وإيخخاية هة خ خخبكا مةخخاا الشخخر ،ومشخخرو
تنفةخ سخ حماخاس م اجلخا م حخا ي أحخواض هخخرم الغم خا والدبوسخةا وقخد أيى هخ ا التوقخي إل ضخةا فرةخخا
التمويخ اخلخخالا والضخخارال إل البحخ يخخن مصخخدل متويخ آخخخر وزايية تلخخور املصخخايل املاحةخخا ي املنخخاط امل نةخخا
رملشاليع وزايية التلور احلا ملةاا البحر األبة املتوسل .كما سب أن مت التفاق مع مصر التنمةخا األملخاين
( )kfwيلخخى متوي خ يخخدي مخخن املشخخاليع تت ل خ مبةخخاا الشخخر ،والصخخح ومنهخخا اتفاقةخخا ال خخرض السخختثمالم لخخرب مج
ختف خخة الفاق خخد امل خخاح ي حل خخل ب ةم خخا  4798ملة خخون ي خخولو ومش خخرو اتفاقة خخا ال خخرض الس خختثمالم إليالة املة خخاا
ب ةما  8ملةون يولو.
وبشك يام ومن خًل مراا ا قاحما املشاليع الخيت كانخ متخول مخن اجلهخاس اخلالاةخا والخيت مت ت لةخ
ال م را اكن توضةح ما يل :
 بلغ خ قةم خخا املبخخال اإلمالة خخا ال خخيت مت ت لة خ ال م خ رخخا م خخع ال خخاي األولور (ت خخاون ف خخاب  -م خخنح)
حوا  113ملةون يولو وبلغ قةمخا املبخال اإلمالةخا الخيت مت ت لةخ ال مخ رخا مخع مهوليخا أملانةخا
ال اييا (ت خاون فخاب وت خاون مخا ) حخوا  136ملةخون يخولو وبلغخ قةمخا املبخال اإلمالةخا الخيت مت
ت لة خ ال م خ رخخا مخخع الوكالخخا الفرنسخخةا للتنمةخخا ( AFDت خخاون فخخاب وت خخاون مخخا ) ح خوا  90ملةخخون
يخخولو وبلغ خ قةمخخا املبخخال اإلمالةخخا الخخيت مت ت لةخ ال م خ رخخا مخخع بنخخن السخختثمال األولور (ت خخاون
مخخا )  918ملةخخون يخخولو منهخخا مبلخ  761ملةخخون يخخولو للمشخخاليع قةخخد التنفةخ ومبلخ  375ملةخخون
يولو للمشاليع امل حا للتموي ؛
 رلنس خخبا للت خخاون م خخع الص خخنايي ال ربة خخا بلغ خ خ ال ةم خخا اإلمالة خخا الت ريبة خخا للمش خخاليع املمول خخا م خخن
الصخخنايي التمويلةخخا ال ربةخخا واإلقلةمةخخا (املشخخاليع املنف خ ة واملشخخاليع قةخخد التنفة خ واملشخخاليع املاروحخخا
للتموي ) حوا  5 608 159ملةون يولل أمريك .
وكان األضرال اإلمالةا اليت تكبدها اجلانل السولم نتةجا ه ا الت لة وف ما يل :
 اضارال وزالة الصحا لت مني مبل حخوا  9ملةخال لخ ة مخن موازنتهخا احمللةخا أم مب خدل  308ملةخال لخ ة
سخخوليا سخخنوايا يخخدا يخخن حرمخخان مئخخاس اآلل مخخن السخخكان احمللةخخني ي يخخدة حمافوخخاس مخخن اخلخخدماس
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الصخخحةا األساسخخةا الخخيت كخخان مخخن املف خ ض أن مصخخلوا يلةهخخا مخخن ه خ ا املشخخاي وف خخدان فرةخخا تاخخوير
ال دلاس الفنةا للكوايل اليت ت م ي ه ا املشاي رإلضافا إل الت خر الزماب ي إجناز ه ا املشاي؛
 بلغ قةما األضرال املاييا اليت سةتحملها قاخا الكهخررء نتةجخا تكخالةي خراء الااقخا البديلخا الخيت
كخخان مخخن املفخ ض تولةخخدها مخخن مشخخرو توسخخةع حماخخا تولةخخد كهخخررء ييخخر يلخ بسخخبل إي خخا متويخ
املشرو من بنخن السختثمال األولور و خخر إجنخازا النخاا يخن خخ تسخديد مشخرو قخرض البنخن
خخهرايا مخخا قةمتخخه  464ملةخخون يخخولو مخخع األخخ ب خخني اليتبخخال أن يخخدم تزويخخد ال اايخخاس الصخخنايةا
واخلدمةا رلكهررء أحل خساحر رلقتصخاي الخوطاب نتةجخا توقخي يجلخا اإلنتخا اخا أيى إل ف خدان
فرن يم وت ثر الدولة القتصاييا حة إن استثمال كخ كةلخووا سخاي م خ تنمةخا ب ةمخا 50
ل ة سوليا رإلضافا إل يدم قدلة الوزالة يلى تولةد  470ملةون كةلووا ساي كمخا هخو احلخال
ساب ا نتةجا الوخرو احلالةخا تُسخبل خسخاحر خ مبا خرة يلخى القتصخاي الخوطاب تبلخ وخو 1195
ملةال ل ة؛
 بلغ خ قةمخخا األض خرال املاييخخا الخخيت حل خ ب اخخا التصخخالس والت انخخا ا خراء ق خرالاس بنخخن السخختثمال
األولور من إي ا ال م رلتفاقةاس املمولا ملشرويني يلى الشك التا :
 -3إلغاء متديد ي دين مع ركاس استشاليا ب ةما  6986ملةون يولو.
 -1خسالة تُ دل بخ  3917ملةون يولو سنوايا ين الت خ ي تنفة املشرويني.
واخلسخالة النامخا يخخن زايية األسخ ال للنحخخات والكوابخ و هخخا مخن املخواي تُ خدل ب خ  39737ملةخون يخخولو
وهخ ا ي خخاب خسخخالة املؤسسخخا ل احخخداس سخخنويا مكثخخر مخخن  1ملةخخون يخخولو .رإلضخخافا إل األضخرال الاتمايةخخا الخخيت
ان كس سلب ا يلى تاوير الريي السولم ال م كان م ولا يلى املشرو الريف الثال .
 بلغ خ قةمخخا األض خرال املاييخخا الخخيت حل خ ب اخخا مةخخاا الشخخر ،والصخخر الصخخح مخخا ي خخال306 ،
ملةال ل ة سوليا اضارس املؤسسا لت مةنها من وزانتهخا السختثماليا ل خام  1031لسختكمال تنفةخ
املشخخروياس الخخيت أوقفهخخا بنخخن السخختثمال األولور ومصخخر إيخخاية األيمخخال األملخخاين يخخدا يخخن توقخخي
املؤسسا يخن يفخع أاخول أيمخال مت إجنازهخا مخن قبخ خركاس استشخاليا مرتباخا ب خوي م هخا وإي خا
ال ديد من ال وي اليت أبرمتها املؤسسخا وت خدل قةمخا هخ ا ال خوي مكثخر مخن  33ملةخون يخولو ويخدم
تخخوفر مصخخايل التموي خ رل اخخع األانخخر لسخختكمال تسخخديد اسخختح اقاس ي خخوي قام خ رخخا املؤسسخخا
اخخا ي رضخخها لنزايخخاس قضخخاحةا مخخع ه خ ا الشخخركاس رإلضخخافا إل قةخخام مصخخر سخخوليا املركخخزم بخخدفع
يمولا التزام ين املبال التفاقةا إضافا إل الفواحد ين املبال املسحوبا؛
 أم خا مخخا يت ل خ رلب خ التحتةخخا البلديخخا ف خخد حل خ رلوحخخداس اإلياليخخا أض خرال متثل خ بضخخةا فرةخخا
التمويخ خ ال خخيت كان خ خ ستحص خ خ يلةه خخا م خخن ال خخروض ال خخيت مت إي افه خخا س خ خواء م خخن بن خخن الس خختثمال
األولور 50ملة خخون ي خخولو والوكال خخا الفرنس خخةا للتنمة خخا 10ملة خخون ي خخولو وهخ خ تس خخاوم نص خخي قةم خخا
التمويخ وي ابلخخه مثلهخخا مخخن اجلانخخل السخخولم (وزالة اإليالة احمللةخخا) ورلتخخا يخخدم متكنهخخا مخخن تنفةخ ها
للمشاليع امل رلة سةما وأن ه ا املشاليع كان ستشخم تنفةخ حماخاس م اجلخا مةخاا ةخر ةخح
وإنشخخاء تنفة خ حماخخاس م اجلخخا مةخخاا ةخخر ةخخح وإنشخخاء مركخخز متكام خ مل اجلخخا النفخخاايس الصخخلبا
وتنفة حمااس م اجلا مةكانةكةا وبةولواةا والتاوير السةاح ي تدمر؛
 نويةا األضرال الناما ين الت لة الت خر ي تنفة املشاليع املمولا واحتمال إياية طخري مناقصخاس
يخ ا املشخخاليع ونشخخوء أيبخخاء مالةخخا إضخخافةا يلخخى هخ ا املشخخاليع والتفخخا األسخ ال و خخخر السخختفاية
من وضع ه ا املشخاليع موضخع التشخغة ضخةا املبخال املدفويخا إل املت هخدين يلخى اخلزينخا السخوليا
والخخيت ت ي خخدم م ابلهخخا توليخخداس أو خخخدماس (ههةخزاس قةخخد التصخخنةع أو ت خخالير قةخخد اإلجنخخاز) تكبخخد
اجلانل السولم تكالةي مالةخا لشخراء ههةخزاس ومخواي واحلصخول يلخى خخدماس وأاخول ن خ مسخ ال
مرتف ا.
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بعض الربام والنشا ات اليت تنفيها و ار الصحة ضمم ملم اإلغاثة واإليواء واالستجابة اإلنسانية.
م خخن ض خخمن ال خربامج والنش خخاطاس ال خخيت تنف خ ها وزالة الص خخحا ض خخمن مل خخي اإل اق خخا واإلي خواء والس خختجابا
اإلنسانةا:
 مشرو لأ ،الفجوة ي الصحا النفسةا رلت اون مع WHO؛
مشرو األيويا النفسةا ويهد إليصال الدواء للمحتااني من املرضى رلت اون مع WHO

وايًل األمحر ال رر السولم؛
 مشرو اتمني اخلدماس الصحةا رلت اون مع  WHOوUNICEF؛
 مشرو التغ يا رلت اون مع  WHOو UNICEFو WFPوايًل األمحر؛
 مشرو الصحا اإلجنابةا للنساء  UNFPAوWHO؛
 مشرو التل ةح الوطاب  WHOو UNICEFوايًل األمحر؛
 مشرو ليايا الولةد  WHOوUNICEF؛
 مشرو مكافحا اإلسهالس واإلنتا س التنفسةا  WHOوUNICEF؛
 مني األيويا واملستلزماس الابةا رلت اون مع املنوماس الدولةا؛
 مشرو تاوير منووما اإلس ا وإيداي خاا الاوال رلت اون مع .WHO
وكان من أه مصايل التموي الدولةا واليت توقف خًل األزما:
 توقي التموي امل ال له من قب  JICAلزوم هة مشاي األطفال ي احلسكا والرقا؛
 توقي بر مج متوي الريايا الصحةا الثانويا املمول من قب بر مج ال اي األولور وال م مت
توقةفه هايا 1030؛
 توقي قرض النمسا لزوم ههةز مشفى اراحا ال لل بدير الزول؛
قا احلكوما وطا كب ا ي التشري اس امل تربة أساسا لتاوير ال اخا الصخح ومخن أهخ التشخري اس
الصايلة:
 ال انون  14ل ام  1030النا لتجالة األيويا/املستويياس؛
 ال انون  36ل ام  1031املتضمن التنوة الن ار ل طباء البشريني؛
 املرسوم  68ل ام  1031املتضمن إحدار ايةئا السوليا لًختصاةاس الابةا وت ديًته /9/
ل ام 1035؛
 املرسوم  34النا للم ترباس الابةا ل ام 1031؛
 املرسوم  1التنوة الن ار ألطباء األسنان ل ام 1031؛
 املرسوم  6املت ل خبزانا ت ايد أطباء األسنان؛
 ال انون  37ل ام  1034املت ل ريةئا ال اما للال الشري .
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