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 مقدمة  

عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال، املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -1
 11إىل  األول/أكتدوبرتشدرين  31، دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن 5/1حقوق اإلنسان 

الددة يف اوميوريددة العربيددة السددورية يف اولسددة الينانيددة احلعرضدد  . واست  2016تشددرين اليندداف/نوفمرب 
. وترأس وفدد اوميوريدة العربيدة السدورية اينليدا لدد  2016تشرين األول/أكتوبر  31املعقودة يف 

لعامددددال التقريددددر املتعلددددق ا الفريددددق واعتمددددد. آلمكتددددب األمددددم املتحدددددة يف جنيددددف، حسددددام الدددددين 
 . 2016تشرين اليناف/نوفمرب  4باوميورية العربية السورية يف جلسته العاشرة، املعقودة يف 

، اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا  2016كددانون اليناف/يندداير   12ويف  -2
السدددوريةا بدددارا واج،  اوميوريدددة العربيدددةيف الدددة احل)اجملموعدددة الينةثيدددةج مدددن أجدددال تيسددد  اسدددتعراض 

 ، وبوتسوانا.شوبنغةدي
مددن  5والفقددرة  5/1مددن مرفددق قددرار  لدد  حقددوق اإلنسددان  15ب حكددام الفقددرة  وعمددةا  -3

، صدرت الوثائق التالية أل راض استعراض احلالدة يف اوميوريدة العربيدة 16/21مرفق قرار اجملل  
 السوريةا
 ج؛A/HRC/WG.6/26/SYR/1)أج )15ة تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقر  )أج 
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السدامية حلقدوق اإلنسدان وفقداا  )بج 
 ج؛A/HRC/WG.6/26/SYR/2)بج )15للفقرة 

)جج 15 للفقدددددددرة وفقددددددداا  اإلنسدددددددان حلقدددددددوق السدددددددامية املفوضدددددددية أعدتددددددده مدددددددوجز )جج 
(A/HRC/WG.6/26/SYR/3 وCorr.1ج. 
ىل اوميوريددة العربيددة السددورية عددن طريددق اجملموعددة الينةثيددة قائمددة أسدد لة أعددد ا إ وأ حيلدد  -4

سددلفاا كددال مددن أملانيددا، وبلشيكددا، وتشدديكيا، وسددلوفينيا، والسددويد، واملكسددي ، واململكددة املتحدددة 
 هدد   علددي الطددةع وميكددنلربيطانيددا العىمددي وآيرلندددا الشددمالية، والوليددات املتحدددة األمريكيددة. 

 لي املوقع الشبكي اخلارجي لةستعراض الدورج الشامال.ع األس لة

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

يف ذلد  تنفيد    دا األول، هدااستعرض وفد اوميورية العربية السورية التطورات من  تقرير  -5
النامجة عن أعمدال اوماعدات اإلرهابيدة املسدلحة املدعومدة التوصيات املقبولة، ووصف التحديات 

حلفددا  ااحلكومددة  علددي واملمولددة مددن اخلددارج والنامجددة عددن التددداب  القتصددادية النفراديددة. فقددد كددان
علدي أمددن وأرواو مواطنييدا عددن طريدق مكافحددة اوددرائم واجملداتر الدديت ارتكبتيدا اوماعددات اإلرهابيددة 
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ن يدددخلون أراضددييا مددن البلدددان اجملدداورة للقتددال إىل جانددب املنىمددات واإلرهددابيون األجانددب الدد ي
 اإلرهابية.

العقبددددة  1967حزيران/يونيدددده  5وشددددكال الحددددتةل اإلسددددرائيلي للشددددولن السددددورج مندددد   -6
الرئيسددددية أمددددام اارسددددة املددددواطنا السددددوريا يف تلدددد  املنطقددددة حلقددددوقيم القتصددددادية والجتماعيددددة 

والحتشددات التعسددفي الدد ج قارسدده قددوات الحددتةل ىلددم دنيددة، بسددبب الوالينقافيددة والسياسددية وامل
اإلسددرائيلي وبسدددبب السياسددات التمييزيدددة الددديت حرمدد  املدددالكا احلقيقيدددا ل راضددي السدددورية مدددن 
مددددواردهم الطبيعيددددة. وعددددةوة علددددي ذلدددد ، شددددكل  مصددددادرة األراضددددي ومصددددادر الددددرتق أل ددددراض 

للقانون الدو  والقانون الدو  اإلنساف وقرارات  ل  اا خمططات الستيطان    القانوف انتياك
 ج.1981)497األمن ذات الصلة، وخاصة القرار 

وقددد وصددف  اوميوريددة العربيددة السددورية، يف تقريرهددا، اإلطددار املعيددارج وامل سسددي لتعزيددز  -7
اسددية واحلقددوق املدنيددة والسي 2012 عددام حقددوق اإلنسددان، مسددلطة الىددوء علددي الدسددتور املعتمددد

تد ث  األتمدة علدي حقدوق اإلنسدان  اا والقتصادية والجتماعية والينقافية اليت كرسيا. ووصف  أيى
والىددروا السددتيننائية الدديت تسددعي احلكومددة يف مليددا إىل المتينددال للتزاما ددا. وقددد استعرضدد  أثددر 

مسدددتو   يفو  اإلرهددداب علدددي احلدددق يف احليددداة واألمدددن والكرامدددة والصدددحة والتعلددديم والعمدددال والغددد اء
ملمتلكدددات العامدددة والمرافدددق األساسدددية لمعيشدددي لئدددق. وقددددم  معلومدددات عدددن التددددم  املنيشدددي 

اإلرهابيا؛ واألساليب املعتمدة لرتكاب القتال والسةقاق والعبودية والسخرة؛ علي يد واخلاصة 
 وتواج القسدرج جوالدزوا وانتياكات احلق يف حرية الدين واملعتقد واحلق يف اارسة الشعائر الدينيدة؛ 

 احلرمدان طريدق عدن اوماعي والعقاب املنيشي؛ الختطاا وعمليات األطفال؛ وجتنيد األطفال؛
ء. وأبرتت ت ث  التداب  القسرية النفرادية علي قتع املواطنا السوريا حبقوقيم والكيربا امليا  من

عدن حشدم اخلسدائر  والتنميدة، فىدةا يف السكن والغ اء واألدوية والرعاية الصحية والتعلديم والنقدال 
التحدددالف  ددد  الشدددرعي الددد ج تقدددود  الوليدددات ينفددد ها البشدددرية النامجدددة عدددن الغدددارات اوويدددة الددديت 

 املتحدة ب ريعة مكافحة اإلرهاب.
دددد -8 عتمدددداد قددددوانا لدددددعم ل ت خطددددوات لتنفيدددد  برنددددامم إصددددةو وطددددا شددددامال و وقددددد ا  

 اا لعمددال الدولددة وم سسددا ا ومصدددر  اا ور مبدددأ توجيييددالدميقراطيددة وحقددوق اإلنسددان. وشددكال الدسددت
إىل  اا للتشددددريعات. وقددددد كددددرس املبددددادل األساسددددية لةسددددتقةل والسدددديادة وسدددديادة الشددددعب اسددددتناد

النتخابدددات، والتعدديدددة السياسدددية، ودايدددة الوحددددة الوطنيدددة، والتندددوع الينقدددايف، واحلريدددات العامدددة، 
 اف  الفرص، واملواطنة، وسيادة القانون.وحقوق اإلنسان، والعدالة الجتماعية، وتك

ونىم  احلكومة عدة جدولت مدن احلدوار بدا السدوريا وشدارك  فييدا. و دواتاة جيدود  -9
مكافحة اإلرهاب، اختارت املصاحلة الوطنية بغية وقدف سدف  الددم السدورج وإعدادة يف احلكومة 

طي ها من اوماعات املسلحة. وقدد مروا احلياة الطبيعية واخلدمات العامة إىل املناطق اليت مت ت
مددت مراسديم العفدو. وكدان آخرهدا املرسدوم يف عدد من اجملدالت واعت  أكليا عملية املصاحلة  آت 
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ملددددة   ، مث جددر  قديدددد2016قوت/يوليددده  28، الددد ج أصدددر  الدددرئي  بشدددار األسددد يف 15 رقددم
  .2016تشرين األول/أكتوبر  27ثةثة أشير يف 

توصدديات املقبولددة الدديت تدددعو إىل تسددوية سددلمية علددي أسدداس حددوار وطددا، وفيمددا  دد  ال -10
دخلددد  احلكومدددة يف حدددوار بدددا السدددوريا هبددددا التوصدددال إىل تسدددوية سياسدددية ل تمدددة مدددن شددد  ا 
قكا السوريا من اارسة حقيم    القابال للتصرا يف حتديد مستقبال بلدهم من دون تدخال 

ة جبديددة مددن أجددال حددوار وطددا شددامال يشددر   فيدده مجيددع الدددعو أنشددطة أجندد . وواصددل  احلكومددة 
 السوريا، باعتبار  الوسيلة الوحيدة، إىل جانب مكافحة اإلرهاب، إل اء األتمة.

 2012 عدام بوضع تشريعات وطنيدة، نصد  خطدة إصدةو قدانوف وضدع  يتعلق فيماو  -11
يددة والسياسددية. وقدددد حقددوق املددرأة والطفدددال، واحلقددوق املدنبشدد ن قدددوانا  ةعلددي مراجعددة وسددن عددد

جددددر  تعددددديال قددددانون اإلجددددراءات املدنيددددة، وا دددد ت خطددددوات لتعددددديال القددددانون اونددددائي وقددددانون 
وجدر  ا داذ  .اا أن مشروع القانون املتعلق حبقوق الطفال قدد اكتمدال تقريبد كما  اإلجراءات اونائية،

خطددوات عمليددة لتنفيدد  القددانون املتعلددق  كافحددة الجتددار باألشددخاص وجتددر  إشددرا  األطفددال يف 
 النزاعات املسلحة.

بالتعددداون مدددع آليدددات  لددد  حقدددوق اإلنسدددان، استىددداف  احلكومدددة املقدددرر  يتعلدددق فيمددداو  -12
حبدق كدال إنسدان يف التمتدع واملقدرر اخلداص املعدا  ،اا اخلاص املعا حبقوق اإلنسان للمشردين داخليد

 وهدديواملقددرر اخلدداص املعددا بدداحلق يف الغدد اء.  ،بدد علي مسددتو  اكددن مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة
 وعواقبده، وأسدبابه املدرأة ضدد العنف  س لة املعنية اخلاصة املقررة من املقدما الزيارة طل  يف تنىر
 اارسدة وإعاقدة اإلنسدان حقدوق لنتيدا  يلةوسد املرتزقدة اسدتخدام  سد لة املعدى العامال الفريق ومن
. ووجيدد  دعدددوة إىل املقدددرر اخلددداص املعددا بددداألثر السدددل  للتدددداب  املصددد  تقريدددر يف الشدددعوب حددق

القسرية النفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان. واستقبل  مرتا املمينلة اخلاصة ل ما العدام املعنيدة 
اخلاصدة ل مدا العدام املعنيدة بدالعنف اونسدي يف حدالت الندزاع. باألطفال والندزاع املسدلو واملمينلدة 

 وهي تنتىر تيارة من مبعوث األما العام املعا بالشباب.
واعتمدددددت ونددددة التحقيدددددق الدوليددددة املسدددددتقلة املعنيددددة باوميوريددددة العربيدددددة السددددورية، منددددد   -13

جزئيددات عمددال وندددة تدددخال يف الدد ج يدارة  ددم اإلوقددد حدددول  .اا سددومسي   اا انتقائيدد اا إنشددائيا،  شدد
مددددن دول مشددداركة يف احلددددرب علددددي اوميوريددددة العربيدددة السددددورية، بواسددددطة قددددرارات املتبددددع التحقيدددق 

 اا مطلق اا إىل منرب متحيز حتيز وتقاريرها سة تعمم علي  ل  األمن قبال كال تقرير، ه   اللشنة مسي  
 ضد احلكومة.

إىل اللشنددة املعنيددة حبقددوق الطفددال واللشنددة وقدددم  احلكومددة تقددارير دوريددة وتقددارير متابعددة  -14
إىل الفريدق العامدال املعدا  املعنية بالقىاء علي التمييز ضد املدرأة. وقدد أكدد تقدد  تقريدر وطدا ثدان  

يددا التزام  وكدد ا بندداء، الخنراط يف حتدداور بالسددتعراض الدددورج الشددامال مددن جديددد التددزام احلكومددة بدد
 الطوعي بتعزيز عاملية حقوق اإلنسان.
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علي وش  إنشاء م سسة وطنية حلقوق اإلنسان قتينال للمبادل املتعلقدة  ركدز كومة واحل -15
 امل سسات الوطنية لتعزيز وداية حقوق اإلنسان )مبادل باري ج.

بالتوصدديات املتصددلة بتعزيددز االيددات الوطنيددة للتحقيددق يف انتياكددات حقددوق  يتعلددق فيمدداو  -16
مجيددع قىددايا العنددف والختفدداء القسددرج وقاضدد  مرتكبييددا  اإلنسددان، نىددرت احملدداكم اونائيددة يف

باحلق يف احلرية والتعدديال املددخال علدي اللدوائو  يتعلق فيماللتشريعات السورية ذات الصلة. و  اا وفق
مددن قددانون اإلجددراءات اونائيددة، بشدد ن فددةة احتشددات  17املنىمددة لةحتشددات، جددر  تعددديال املددادة 

حتقيدق ئم ضد أمدن الدولدة والسدةمة العامدة. وقدد أنشد   وندة جراارتكاب املشتبه فييم يف حالة 
عسكرية مشةكة للتحقيق يف الشكاو  املقدمدة ضدد أفدراد اوديش والشدرطة. وقدد حققد  اللشندة 

قوبدددات ت ديبيدددة، وأحيدددال مدددن ثبتددد  إداندددتيم إىل احملددداكم املختصدددة. وقدددد أمدددرت بعيف شدددكاو ، و 
 جرميددددة تعريددددف ويتماشدددديد هدددد ا التقريددددر. شددددكو  قبددددال إعدددددا 282 ه موعدددد مددددا عاودددد  اللشنددددة

ناهىدددة التعددد يب و ددد   مدددن م اتفاقيدددة مدددع اوديدددد اوندددائي القدددانون يف عليددده املنصدددوص التعددد يب
حبمايدة األشدخاص مدن  يتعلدق فيمدااملييندة. و  أو الةإنسدانية أو العقوبة القاسدية أو ضروب املعاملة

مجيدددع أشدددكال الختطددداا ونددد  علدددي  2013 لعدددام 20 رقدددمالختفددداء القسدددرج، جدددرنم القدددانون 
 عقوبات مشددة للشناة.

ل املسداعدات اإلنسدانية، تعاوندد  اوميوريدة العربيدة السددورية اصددإمكانيدة إيب يتعلدق فيمداو  -17
القائمدددة علدددي مدددع األمدددم املتحددددة ومنىمدددات دوليدددة أخدددر  يف إطدددار خطدددط السدددتشابة املتعاقبدددة 

، ال ج يشمال احةام السيادة والسةمة 46/182العامة  نة يف قرار اومعيةاملبادل التوجييية املبي  
اإلقليميددددة والوحدددددة الوطنيددددة للدددددول والمتينددددال ملبددددادل اإلنسددددانية واحليدددداد والنزاهددددة. وبالنسددددبة إىل 

 .اا وأساسي اا دائم اا ال تلبية الحتياجات اإلنسانية لشعبيا التزامكاحلكومة، تش
املطلوبدة مدن املنىمدات اإلنسدانية مدن  وعةوة علدي ذلد ، جدرت مراجعدة عددد اخلطدوات -18

أجددال احلصدددول علدددي موافقددة السدددلطات علدددي مددرور املسددداعدات اإلنسدددانية وقوافددال اإل اثدددة وجدددر  
  فيىيا من مثان إىل اثنتا فقط.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
 الددديت التوصددديات لددديع الط دددةع وميكدددنور. احدددتالجلسدددة وفدددداا ببياندددات أثنددداء  71أدىل  -19

 .التقرير ه ا من ثانياا  الفرع يف احلوار أثناء قدم 
جسديمة  اا أحلق أضدرار  اا إرهابي اا فتئ يواجه قرد ما ذكرت مجيورية إيران اإلسةمية أن البلد -20

حبقددوق اإلنسددان. وأعربدد  عددن قلقيددا إتاء الصددعوبات الدديت يواجييددا يف ضددمان حقددوق الطفددال يف 
 احملتال.اوولن السورج 

ورحدددب العدددراق بددداويود املب ولدددة مدددن أجدددال احدددةام املعاهددددات الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان  -21
 ، واهلشمات اليت ترتكبيا اوماعات اإلرهابية.2011 عام بالنىر إىل األتمة السائدة من 
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يف ذلدد    ددا رتكبيددا اوميوريددة العربيددة السددورية وحلفا هددا،توأداندد  آيرلندددا الفىددائع الدديت  -22
مدن الستيداا املتعمد للمدنيا، وقمع الحتشاجات، والتشريد القسرج، والحتشات اوماعي 

 دون حماكمة.
وأثددددارت اوميوريددددة العربيددددة السددددورية نقطددددة نىددددام. وأشددددارت إىل أن علددددي املتكلمددددا أن  -23

 مددةا ، عيسدتخدموا لغدة دبلوماسدية عنددد خماطبدة الفريدق العامدال املعددا بالسدتعراض الددورج الشدامال
 . 5/1 اإلنسان حقوق  ل  بقرار
وششع رئي   ل  حقوق اإلنسان مجيع املتكلمدا علدي اسدتخدام مصدطلحات األمدم  -24

 ور.احجلسة التيف  وحدةاملتحدة امل
وذكددرت إسددرائيال أن التقريددر الددوطا قدددم صددورة وعيددة. وأعربدد  عددن جزعيددا إتاء الفىددائع  -25

دام اوميورية العربيدة السدورية للغداتات والرباميدال املتفشدرة ضدد يف ذل  استخ  ا املرتكبة يف البلد،
 شعبيا.
وشدددشب  إيطاليدددا النتياكدددات اوسددديمة حلقدددوق اإلنسدددان واعتدددربت حكومدددة اوميوريدددة  -26

العربية السورية مس ولة عنيا يف املقام األول. وأعرب  عن بالغ القلق إتاء النتياكات املرتكبدة يف 
 حلب.
للحدرب، والقيدود الشدديدة  دوات اليابان استخدام أساليب احلصدار والتشويدع كدوأدان   -27

 املفروضة علي احلصول علي الىروريات اليومية واهلشمات املتكررة علي املرافق الطبية.
وأشددارت مجيوريددة لو الدميقراطيددة الشددعبية إىل أن احلكومددة قددد بدد ل ، علددي الددر م مددن  -28

 لتعزيز حقوق اإلنسان، وخاصة من أجال قكا املرأة. اا جيودالىروا السائدة يف البلد، 
وأشدددارت لتفيدددا إىل الشدددوا ال املعدددرب عنيدددا بشددد ن حالدددة حقدددوق اإلنسدددان يف مناسدددبات  -29

 سيما خةل دورات  ل  حقوق اإلنسان. ول سابقة،
عددن أسددفيا لعدددم   عددن قلقيددا إتاء تدددهور احلالددة اإلنسددانية. وأعربدد لكسددمرب وأعربدد   -30
 نفي  العديد من التوصيات املقبولة خةل اوولة األوىل من الستعراض.ت

وأداندددد  ملددددديف انتياكددددات حقددددوق اإلنسددددان املرتكبددددة يف اوميوريددددة العربيددددة السددددورية،  -31
 وحين  مجيع أطراا النزاع علي إجياد حال سياسي للعنف.

اوميوريدددة وأعربددد  املكسدددي  عدددن قلقيدددا إتاء تددددهور حالدددة حقدددوق اإلنسدددان وشدددشع   -32
 العربية السورية علي حتسا تعاو ا مع النىام الدو  حلقوق اإلنسان.

ضمان داية األطفال مدن التشنيدد ك طفدال يف واستفسر اوبال األسود عن التقدم احملرت  -33
 جنود. وششع احلكومة علي تعزيز التعاون مع هي ات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة.

كدان لده أثدر علدي املنطقدة والعدا .  مدا وهولقلق إتاء النزاع يف البلد، وأعرب  ناميبيا عن ا -34
 وذكرت أن فقدان األرواو وااثار املالية املةتبة علي النزاع مروعة وينبغي وقفيا.
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وذكددرت هولندددا أن حكومددة اوميوريددة العربيددة السددورية قددد وحدد ، يف  ىددون سددنوات  -35
 سورية، اليت تطورت علي مد  آلا السنا.قليلة، يف تدم  كامال معى احلىارة ال

وأعربد  نيوتيلنددا عدن قلقيدا إتاء حالددة حقدوق اإلنسدان اخلطد ة واملتددهورة يف اوميوريددة  -36
 تفاقمه. ويف تسبب يف النزاع احلا  ما يالعربية السورية، وه

إسدرائيال، يف حقدوق اإلنسدان مدن  اا لقدن دروسدورفض وفد اوميوريدة العربيدة السدورية أن ي   -37
بالنىر إىل سشال البلد الطويال يف انتيا  مجيع حقوق اإلنسان، علي النحو املوثق يف العديد مدن 
تقدددارير األمدددم املتحددددة. فمدددا فت ددد  إسدددرائيال تسدددتغال احلالدددة الراهندددة يف املنطقدددة لتكدددري  احتةهلدددا 

ج، 1981)497سديما القدرار  ول للشولن، يف انتيا  صارخ لقرارات  لد  األمدن ذات الصدلة،
 وعن طريق دعم إرهابيي جبية النصرة علي طول منطقة الفصال.

للتدزام دايدة املددنيا مدن الفىدائع الديت  اا تام وقد امتينل  القوات املسلحة السورية امتينالا  -38
ترتكبيدددا اوماعدددات اإلرهابيدددة املسدددلحة. وتقددددم احلالدددة يف حلدددب أدلدددة قاطعدددة علدددي تلددد  اودددرائم 

القصددف العشددوائي ل حيدداء السددكنية، واألسددواق، واملدددارس، واملستشددفيات  يف ذلدد   ددا الشددنيعة،
السديطرة علدي بعدض  احملافىة علدييف األجزاء الغربية من املدينة علي يد اوماعات اإلرهابية، مع 

 أحناء املدينة واستخدام املدنيا فييا دروعاا بشرية.
تكددددن    يسددددمي املندددداطق احملاصددددرة، مددددا اإلنسددددانية إىل اتبتقددددد  املسدددداعد يتعلددددق فيمدددداو  -39

احلكومة من فرض عمليات احلصار بال اجملموعات اإلرهابية املسلحة. وقدد تعاوند  احلكومدة مدع 
للبياندددات املتاحدددة، فقدددد قددددم   اا األمدددم املتحددددة يف إيصدددال املسددداعدات إىل مجيدددع املنددداطق. ووفقددد

 4.5ت اإلنسدددانية، إىل حدددوا  يف إطدددار بدددرامم السدددتشابة والتعددداون مدددع الوكدددال ،اا اإل اثدددة شددديري
، يسدرت احلكومدة 2016 عدام دون اسدتينناء. ومند  بدايدةمن مةيا مستفيد يف مجيع أحناء البلد 

، بتعاون مدع املىطربةتنفي  خطط استشابة شيرية إضافية  دا إىل تقد  املساعدة إىل املناطق 
ألحدث بيانات  اا للصليب األدر. ووفقالوكالت اإلنسانية التابعة ل مم املتحدة واللشنة الدولية 

 1 553 402اللشنددة العليدددا ل، اثدددة، فقدددد قددددم  املسددداعدات اإلنسدددانية والرعايدددة الصدددحية إىل 
 . 2016مقاطعة خةل الفةة من كانون اليناف/يناير إىل آب/أ سط   79يف  اا مستفيد
بددا الحتدداد الروسددي حبلددب، امتينلدد  احلكومددة للتزاما ددا  وجددب التفدداق  يتعلددق فيمدداو  -40

والوليدددات املتحددددة بشددد ن وقدددف األعمدددال العدائيدددة، يف حدددا واصدددل  اجملموعدددات الددديت تددددعميا 
الوليدددات املتحددددة ميامجدددة مواقدددع اوددديش واملنددداطق السدددكنية. وأنشددد   سدددتة ادددرات آمندددة ل، اثدددة 

ملمدرات وهدددت اإلنسانية وأنشئ اران إلخةء املقاتلا. بيد أن اوماعات املسلحة اسدتيدف  ا
 من حياولون الفرار.

الطفدددال املتعلدددق باشدددةا   حقدددوق لتفاقيدددة الختيدددارج الربوتوكدددولوصددددق  الدولدددة علدددي  -41
القدانون اوندائي مدن أجدال  2013 لعدام 11 رقدماألطفدال يف املناتعدات املسدلحة. وعددل القدانون 



A/HRC/34/5 

9 GE.16-22945 

كافحدددة جتنيدددد ملفدددال، و توثيدددق انتياكدددات حقدددوق الطلجتدددر  جتنيدددد األطفدددال. وأنشددد   وندددة وطنيدددة 
 عاملة ه لء األطفال باعتبارهم ضحايا.مل طفال، و املسلحة ل اوماعات

وقدددال إن احلكومدددة علدددي اسدددتعداد للتعددداون مدددع آليدددات  لددد  حقدددوق اإلنسدددان امليتمدددة  -42
سدتقطاب. وأثبتد  نتدائم اللدي يسداعد ع اا  شدتعتمدد بت ما توافق يف ااراء ولكن لي  مع اليت 

خدددال اجمللددد  علدددي القدددرارات املتعلقدددة ب عمدددال وندددة التحقيدددق حشدددم الشدددقاق بشددد ن التصدددوي  دا
 .اوليتي
يسدددمي بالرباميدددال املتفشدددرة يف  ملدددا وجدددود ل علدددي لكسدددمرب ، شددددد الوفدددد علدددي أنددده اا ورد -43

اإلرهددابيا  اا حصددر  اا سددتخدم األسددلحة التقليديددة، مسددتيدفيسددشةت اودديش السددورج وأن اودديش 
 املدنيا.ال ين ييددون 

ودعددد  احلكومدددة األمدددم املتحددددة إىل إجدددراء حتقيدددق يف احلادثدددة األوىل املتصدددلة باألسدددلحة  -44
، وأشارت إىل أن احلكومات الديت تعدرب عدن القلدق 2013 عام الكيميائية، اليت وقع  يف حلب

فاقيدة هي اليت أخرت التحقيق يف ذل  الوق . واوميورية العربية السورية دولدة طدرا يف ات اا حالي
حىر استحداث وإنتاج و زين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدم  تل  األسلحة وهي ملتزمة 
بالوفاء بالتزاما ا  وجب التفاقية. وعةوة علي ذل ، أمددت منىمدة حىدر األسدلحة الكيميائيدة 

مدن  علومات عن  زين واستخدام ه   األسلحة من جانب اوماعات اإلرهابيدة يف عددة أجدزاء 
  سلحة الكيميائية علي األراضي السورية.ل اإلرهابياالبلد. وأدان  احلكومة استخدام 

وطم ن الوفد ناميبيا وسلوفينيا ب ن احلكومة بصدد النىر يف مجيع جوانب قىايا التمييز  -45
 ضد املرأة، وهي مصممة علي معاوتيا.

يوريددة العربيددة السددورية أل ددا وكددررت نيكددارا وا ت كيددد تىددامنيا مددع شددعب وحكومددة اوم -46
 العدوان اخلارجي. بسبب فاقمت اا داخلي اا تواجه، من  عدة سنوات، نزاع

وأشدارت نيش يددا إىل أندده علدي الددر م مددن التحدديات الدديت يواجييددا البلدد، بسددبب عوامددال  -47
داخليددة وخارجيددة علددي السددواء، فددإن احلكومددة قددد أكدددت مددن جديددد عزميددا علددي التقيددد  ييندداق 

 م املتحدة والقانون الدو .األم
وذكدددرت فرنسدددا أن قصدددف اوميوريدددة العربيدددة السدددورية وحلفائيدددا للمددددنيا واسدددتيدافيم  -48
ع كسدةو ميكددن أن تشددكال جددرائم و لشددللشيدات الفاعلددة اإلنسددانية واملستشدفيات واسددتخداميم ل

 حرب.
 عدن املنبينقدة اتالتوصدي تنفيد  مواصدلة علدي السورية العربية اوميورية باكستان وششع  -49

عربدد  عددن قلقيددا بشدد ن العنددف وانتياكددات حقددوق اإلنسددان الدديت أ. و الشددامال الدددورج السددتعراض
 ترتكبيا مجيع أطراا النزاع.
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وأعربدد  الربتغددال عددن قلقيددا إتاء انتياكددات حقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو  اإلنسدداف  -50
يف األعمدددال العدائيدددة، واختطددداا وإتاء احلدددالت املتحقدددق منيدددا لتشنيدددد األطفدددال واسدددتخداميم 

 األطفال.
وأعربدد  مجيوريددة كوريددا عددن أسددفيا لةنتياكددات املشددينة حلقددوق اإلنسددان الدديت ترتكبيددا  -51

قتدددال واحتشدددات تعسدددفي السدددوريا مدددن  يرتكدددب ضدددد مدددا حكومدددة اوميوريدددة العربيدددة السدددورية وكددد ا
 وتع يب وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي.

فت دد  تعدداش املشدداكال اإلنسددانية  مددا روسددي إن اوميوريددة العربيددة السددوريةوقددال الحتدداد ال -52
مال ه   الىروا، ينبغي أن تواصال احلكومة يف دمشق المتيندال للتزاما دا  ويف وتوفر اخلدمات.

  وجب القانون الدو  اإلنساف والقانون الدو  حلقوق اإلنسان.
السدورية  سد وليتيا عدن دايدة سدكا ا وأداند  رت رواندا حكومة اوميوريدة العربيدة وذكن  -53

 النتياكات الواسعة النطاق واملنيشية للقانون الدو  حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساف.
وشددشع  سدد اليون حكومددة اوميوريددة العربيددة السددورية علددي بدد ل مزيددد مددن اويددود مددن  -54

سدةقاق. وجيدب علدي مجيدع األطدراا وقدف أجال وقف الجتدار بالبشدر وإ داء العندف اونسدي وال
الىربات اووية لتمكا املساعدات اإلنسانية من الوصول إىل من هم يف حاجة إلييا. وشددت 

 علي وجوب احةام القواعد الدولية اإلنسانية.
وأعربد  سددنغافورة عدن القلددق إتاء األتمدة اإلنسددانية، وحيند  احلكومددة علدي بدد ل قصددار   -55

سدديما النسدداء واألطفددال  ول أثددر النددزاع ودعددم حقددوق اإلنسددان للسددوريا، جيدددها للتخفيددف مددن
 واملسنون.

وأعربدددد  سددددلوفينيا عددددن بددددالغ القلددددق إتاء اسددددتمرار ورود تقددددارير عددددن انتياكددددات حقددددوق  -56
 وإتاء دوامة العنف وفقدان األرواو البشرية. اا اإلنسان املرتكبة يف حق الف ات األكينر ضعف

بوفددددد اوميوريددددة العربيددددة السددددورية وأعربدددد  عددددن تقددددديرها إلشددددراكه يف ورحبدددد  إسددددبانيا  -57
 الستعراض الدورج الشامال.

واعترب السودان أن التداب  القسرية النفرادية تفاقم احلالة السي ة وتعوق التمتدع بداحلقوق  -58
 األساسية. وحين  مجيع األطراا علي إ اء العنف وإجياد حال سلمي ل تمة اإلنسانية.

ولحىدد  السددويد أن احلالددة اإلنسددانية يف اوميوريددة العربيددة السددورية تواصددال التدددهور يف  -59
 عدد من العوامال. اا كين  زال يعوقه  ي ل املناطق احملاصرة وأن إيصال املساعدات اإلنسانية

املنيشيددددة  وأعربدددد  النددددرويم عددددن قلقيددددا إتاء التقددددارير الددددواردة عددددن انتياكددددات السددددلطات -60
  اإلنسدداف والقددانون الدددو  حلقددوق اإلنسددان. وأشددارت إىل التقددارير الدديت تفيددد بدد ن للقددانون الدددو 

 احلكومة قد نف ت هشمات وعمليات قصف ضد املدنيا.
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ا بسدبب تكينيدف يدقوق اإلنسان وانتياكحلوأعرب  تايلند عن قلقيا إتاء احلالة املتدهورة  -61
  دع  تايلند مجيع األطدراا إىل بد ل قصدار سيما ضد املدنيا واملرافق الطبية. و  ول اهلشمات،

 دها لوضع حد للدمار والعنف وحتقيق السةم.و جي
وششب الوفد السورج ادعداءات جدرائم احلدرب الديت قددمتيا فرنسدا ودعدا الوفدد الفرنسدي  -62

إىل أن ينقددال توصددياته إىل سددلطات بلددد ، سدديما وأن الطددائرات احلربيددة الفرنسددية، العاملددة بوصددفيا 
يف  اا مدددددني 120التحدددالف  دددد  الشدددرعي الدددد ج تقدددود  الوليددددات املتحددددة، قددددد قتلددد   مددددن اا جدددزء

 . 2016اوميورية العربية السورية يف أيار/مايو 
وعلي الر م من الىروا والتحديات الستيننائية، فقد نفد ت اوميوريدة العربيدة السدورية  -63

 الستعراض الدورج الشامال.بالكامال معىم التوصيات املقبولة خةل اوولة األوىل من 
للتصددج للعندف القدائم  وتعكف احلكومدة علدي إعدداد اسدةاتيشية وطنيدة للمدرأة وبرندامم -64

 مةيا طفال كال سنة. 4علي نوع اون . وجيرج ت ما احلصول علي التعليم ألكينر من 
لددي ع اا وقددد قبلدد  الدولددة قددرارات  لدد  األمددن الدديت ذكر ددا السددويد لكنيددا شددددت أيىدد -65
ج 2014)2178ج و2014)2170يلدددددي مدددددن قدددددرارات اجمللددددد  املتعلقدددددة باإلرهدددددابا  مدددددا أعيدددددة
 ج.2015)2253و

 اا وجدددود ملراكدددز احتشدددات سدددرية يف اوميوريدددة العربيدددة السدددورية، رافىددد ل وقدددال الوفدددد إنددده -66
مدع  اا ادعاءات التع يب والحتشدات التعسدفي الديت قددمتيا بعدض الوفدود. وتعاوند  احلكومدة طوعد

 لشنة الدولية للصليب األدر، ومسح  هلا بزيارة السشون.ال
اسددددتخدام السددددلطات السددددورية الرباميددددال  اا وأدانددد  مجيوريددددة مقدددددونيا اليو وسددددةفية سددددابق -67

يف صددددفوا املدددددنيا، وحيندددد   اتاملتفشددددرة والدددد خائر العنقوديددددة واألسددددلحة الدددديت تسددددبب فىاعدددد
 من النزاع. اا كينر تىرر احلكومة علي رفع احلصار عن املناطق احملاصرة األ

أسدددداس هلدددا الددددواردة يف التقريدددر الددددوطا  ل الدعدددداءات الددديت اا قاطعددد اا ورفىددد  تركيدددا رفىدددد -68
ميكددن تصددورها. وتنبغددي حماسددبة  ل وأشددارت إىل أن معاندداة الشددعب السددورج قددد بلغدد  مسددتويات

 السلطات السورية علي جرائميا ضد اإلنسانية.
تتخدد  تدددداب  مناسددبة حلمايددة حقددوق اإلنسددان وضدددمان    وذكددرت أوكرانيددا أن احلكومددة -69

تطبيقيدددا يف املمارسدددة العمليدددة، وحيندددد  السدددلطات السدددورية ومجيدددع أطددددراا الندددزاع علدددي السددددماو 
 فورية ومستمرة إىل مجيع أحناء اوميورية العربية السورية.بصورة املساعدات اإلنسانية إيصال ب

املدددروع حلقدددوق اإلنسدددان، وقتدددال املدددددنيا، و سددددتمر وأدانددد  اململكدددة املتحددددة النتيدددا  امل -70
والعتقددددالت التعسددددفية مل ددددات االا مددددن الندددداس. وأشددددارت إىل أن اوميوريددددة العربيددددة السددددورية 

 حق إىل أكينر آليات  ل  حقوق اإلنسان صرامة. وجهخىع  ب
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، النغمداس يف 2011 عدام وذكرت الوليات املتحدة أن احلكومدة واصدل ، مند  حدرا  -71
النتياكات والفىائع والتشداوتات الصدارخة، وكليدا قدد وثقتيدا وندة التحقيدق. وكدررت دعو دا إىل 

 وقف فورج وميع النتياكات والتشاوتات، وإىل مساءلة اوناة.
وشددكرت أور ددواج اوميوريددة العربيددة السددورية علددي عرضدديا للتقريددر الددوطا وأعربدد  عددن  -72

خطد ة علدي السدكان  اا خلدف آثدار  مدا مجيدع أحنداء البلدد، وهدوأسفيا إتاء حالة العندف الشدديد يف 
 املدنيا.

وأشددددارت مجيوريددددة فنددددزوية البوليفاريددددة إىل أن احلكومددددة كددددررت ت كيددددد التزاميددددا حبقددددوق  -73
اإلنسان من خةل مشاركتيا يف الستعراض الددورج الشدامال، وكدررت ت كيدد دعميدا للشميوريدة 

 علي الوحدة الوطنية ومكافحة اإلرهاب.العربية السورية من أجال احلفا  
 للسددنة ضددد اإلرهدداب اا وأشددارت اوزائددر إىل احلالددة الصددعبة يف البلددد، الدد ج  ددوض حربدد -74

 ، وإىل جيود احلكومة من أجال التقليال من ت ث  األتمة علي املدنيا.اخلامسة
كنيدا أشدارت وهن ت أنغول احلكومة علي مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسدان، ل -75

بقلق إىل تدهور احلالة اإلنسانية. وحين  أنغدول مجيدع أطدراا الندزاع علدي اسدتنفاد مجيدع اخليدارات 
 الدبلوماسية إل اء األعمال العدائية.

عدداملا يف اجملددال وأشددارت األرجنتددا ب سددف إىل أن املستشددفيات، والوحدددات الطبيددة وال -76
دوليدددة، واملددددارس قدددد اسدددتيدفتيا القدددوات العسدددكرية، يف ، والقوافدددال اإلنسدددانية، واهلي دددات الالطددد 

 انتيا  للقواعد الدولية.
وأداندد  أسددةاليا انتياكددات وجتدداوتات القددانون الدددو  حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددو   -77

اإلنسددداف املرتكبدددة يف اوميوريدددة العربيدددة السدددورية. فلدددم  فدددق احلكومدددة يف دايدددة حقدددوق اإلنسدددان 
 إمنا ارتكب  بعض أسوأ فىائع النزاع.لشعبيا فحسب و 

وأشدددارت النمسدددا إىل أن  لددد  حقدددوق اإلنسدددان قدددد تنددداول انتياكدددات القدددانون الددددو   -78
اع يف دوراتددده ندددز اإلنسددداف ومسددداءلة احلكومدددة علدددي األهدددوال الددديت قاسددداها الشدددعب السدددورج طيلدددة ال

 العادية والستيننائية.
  القسدرية النفراديدة واعتدربت أ دا تكتسدي أعيدة وأعرب  بديةروس عدن قلقيدا إتاء التدداب -79

كفالددة احددةام حقددوق اإلنسددان. وأعربدد  بدديةروس عددن ومددن أجددال  السددةم عددادة إرسدداء قصددو  إل
 القلق بوجه خاص إتاء انتياكات احلق يف احلياة.

وششب  بلشيكا النتياكات اوسيمة املنيشية والواسعة النطاق للقانون الدو  حلقدوق  -80
سان وللقانون الدو  اإلنساف، وخباصة حالت الختفاء القسدرج والعتقدال التعسدفي، وأثدر اإلن

 النزاع علي األطفال.
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بداويود الديت تبد هلا اوميوريدة العربيدة السدورية مدن أجدال معاودة  اا وأحاط  بوتسوانا علم -81
ربد  بوتسدوانا عدن قىايا حقدوق اإلنسدان علدي الدر م مدن األتمدة السياسدية الديت طدال أمددها. وأع

 اعتقادها أن وقف األعمال العدائية وحد  ال ج ميكن أن يقود البلد حنو السةم والستقرار.
وأقرت الرباتيال باويود الديت تبد هلا احلكومدة حلمايدة األقليدات الدينيدة يف سديناريو يتددهور  -82

 بصورة متزايدة.
ورحبددد  بورونددددج بددداويود الددديت تبددد هلا احلكومدددة لتحسدددا حالدددة حقدددوق اإلنسدددان علدددي  -83

الدددر م مدددن احلالدددة الصدددعبة السدددائدة يف البلدددد بسدددبب اإلرهددداب. وأعربددد  بورونددددج عدددن تقدددديرها 
 ب هلا احلكومة إلعادة إرساء السةم واألمن يف مجيع أحناء البلد.تللشيود اليت 

نفد ها احلكومدة والدداعمون هلدا علدي املددنيا تعشوائية اليت واعتربت كندا أن اهلشمات ال -84
الطد ، عداملا يف اجملدال عمدد للمرافدق الطبيدة والتا املايف ذلد  السدتيد  ا والبى التحتية املدنية،

 ترقي إىل انتياكات جسيمة للقانون الدو  اإلنساف والقانون الدو  حلقوق اإلنسان.
اء عددددم إحدددرات تقددددم ملمدددوس حندددو السدددةم، وأدانددد  مجيدددع وأعربددد  شددديلي عدددن القلدددق إت  -85

انتياكددات القددانون الدددو  حلقددوق اإلنسددان والقدددانون الدددو  اإلنسدداف مددن جانددب مجيددع أطدددراا 
 النزاع وأعرب  عن تىامنيا مع مجيع الىحايا.

وذكددددرت الصددددا أن سدددديادة اوميوريددددة العربيددددة السددددورية واسددددتقةهلا ووحددددد ا وسددددةمتيا  -86
وأنددده ينبغددي للمشتمدددع الددددو  أن يسدددعي إىل إجيددداد حدددال  كدددامةا  اا يميددة جيدددب أن حتدددةم احةامددداإلقل

 مقبول للنزاع يف إطار عملية يقودها السوريون.
وأداندد  كوسددتاريكا القمددع العنيددف لةحتشاجددات املدنيددة والنتياكددات الواسددعة النطدداق  -87

 مجيع األطراا. حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساف اليت ترتكبيا
اإلنسدددددانية إىل حلدددددب.  عوندددددةودعددددد  كرواتيدددددا مجيدددددع األطدددددراا إىل السدددددماو بوصدددددول امل -88

وشددشع  اوميوريددة العربيددة السددورية بصددفة خاصددة علددي التعدداون التددام مددع اجملتمددع الدددو  يف هدد ا 
 الصدد.
ه علدي حدال خةفاتد اا وكررت كوبا اإلعراب عن ثقتيدا بد ن الشدعب السدورج سديكون قدادر  -89

 بنفسه، ودع  إىل وضع حد للتدخال األجن  يف الش ون الداخلية.
وأعرب  تشيكيا عن تقديرها للردود اليت قدميا الوفد علي بعض األس لة اليت كاند  قدد  -90
 قبال انعقاد الجتماع وأعرب  عن بالغ قلقيا إتاء معاناة املدنيا. يالتاأح
وأثن  مجيورية كوريدا الشدعبية الدميقراطيدة علدي احلكومدة علدي جيودهدا الراميدة إىل دايدة  -91

مكافحة اإلرهاب، وقن  هلا النشاو يف كفاحيا من أجدال الددفاع عدن يف سياق حقوق اإلنسان 
 سياد ا وسةمتيا اإلقليمية.
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كبيددا اوميوريددة وأداندد  الدددامنر  بشدددة النتياكددات اوسدديمة حلقددوق اإلنسددان الدديت ترت -92
وذكددددرت احلكومددددة  .العربيددددة السددددورية وشددددشب  اهلشمددددات علددددي البنيددددة التحتيددددة املدنيددددة األساسددددية

 ج.2015)2254ج و2014)2139بواجبيا املتمينال يف تنفي  قرارج  ل  األمن 
سيما يف خىم  ول وأقرت إكوادور باويود املب ولة ملتابعة توصيات الستعراض األول، -93

علددي أيدددج اوماعددات اإلرهابيددة واوماعددات املسددلحة  دد  النىاميددة الدديت تدددعميا  تصدداعد العنددف
 دول أخر  يف انتيا  للسيادة الوطنية.

وأعربددد  مصدددر عدددن القلدددق إتاء تطدددورات حقدددوق اإلنسدددان النامجدددة عدددن احلدددرب، ودعددد   -94
يف ذلددد    دددا  لددد  حقدددوق اإلنسدددان إىل أن يعددداش، يف حددددود وليتددده، األسدددباب او ريدددة للندددزاع،

الدعم املقدم إىل اوماعات اإلرهابية وانتشارها. وأعربد  عدن دعميدا للشيدود الدوليدة الراميدة إىل 
 حتقيق السةم.

وأعرب  السلفادور عن قلقيا إتاء حالة حقوق اإلنسان للف ات الىعيفة اليت تعداف مدن  -95
 ول دائمة.آثار النزاع املسلو. ودع  السلفادور مجيع األطراا إىل البحث عن حل

قتينددال للتزاما دددا  وجددب القدددانون    وأشددارت إسددتونيا إىل أن اوميوريدددة العربيددة السدددورية -96
املسددد ولا عدددن جدددرائم احلدددرب واودددرائم ضدددد اإلنسدددانية. ودعددد  مجيدددع  ه جتدددب مسددداءلةالددددو  وأنددد

 .لعلي وجه الستعشا اإلنسانيةعونة األطراا إىل وقف األعمال العدائية وضمان وصول امل
تبديدده  مددا وأعربدد  فنلندددا عددن أسددفيا للتدددهور الكبدد  يف حالددة حقددوق اإلنسددان بسددبب -97

ةلتزامددات الدوليددة واحملليددة. وأكدددت فنلندددا علددي أعيددة تنفيدد  عمليددة انتقددال ل مددن اتدراءاحلكومددة 
 سياسي شامال للشميع.

ة العربيددددة وأعربدددد  سويسددددرا عددددن القلددددق إتاء مددددد  عمددددق األتمددددة اإلنسددددانية يف اوميوريدددد -98
السورية، والستخدام املنيشي للتع يب، وعدم استقةل القىداء، وأهابد  باحلكومدة ا داذ مجيدع 

 التداب  املتاحة حلماية املدنيا.
وأعربدددد  جورجيددددا عددددن تىددددامنيا مددددع الشددددعب السددددورج وعددددن قلقيددددا إتاء احلالددددة البالغددددة  -99

 اخلطورة حلقوق اإلنسان وللوضع اإلنساف.
انيددا أ ددا تشددعر بدداحلرج مددن عقددد دورة رعاديددةر لةسددتعراض الدددورج الشددامال وذكددرت أمل -100

 اا للحالة يف اوميورية العربية السورية بدالنىر إىل أن أخطدر انتياكدات حقدوق اإلنسدان جتدرج حاليد
 يف ذل  البلد.

وشددشع   انددا احلكومددة علددي مواصددلة احلددوار الدد ج تدعمدده األمددم املتحدددة والرامددي إىل  -101
 اع.حال النز 
ودع   واتيمدال إىل الوقدف الفدورج وميدع انتياكدات حقدوق اإلنسدان والقدانون الددو   -102

 تاحة الوصول    املقيد للمعونة اإلنسانية.إاإلنساف وإىل 
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 ورحب الكرسي الرسو  بالوفد وبعرضه التقرير الوطا اليناف. -103
دنيا مددن مجيددع األطددراا، ولكددن وأعربدد  هنغاريددا عددن قلددق بددالغ إتاء اهلشمددات علددي املدد -104
تدام من جانب القوات احلكومية. وشددت علي احلاجة إىل حال سياسي تفاوضي ووقدف  اا أساس

 ل عمال العدائية.
لعمليدددات القصدددف اودددوج العشدددوائية، واسدددتخدام  اا ودعددد  آيسدددلندا إىل وضدددع حدددد فدددور  -105

نيددة. وشددددت علددي أن اإلفددةت مددن األسددلحة الينقيلددة والكيميائيددة، وتدددم  اهلياكددال األساسددية املد
 العقدداب علددي نطدداق واسددع ورفددض التعدداون مددع مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية حلقددوق اإلنسددان،

 سيما ونة التحقيق، ليسا مقبولا. ول
وأعربدددد  إندونيسدددديا عدددددن تقددددديرها للمشددددداركة النشدددديطة للشميوريدددددة العربيددددة السدددددورية يف  -106

عددن أمليددا يف أن تبقددي احلكومددة علددي التزاميددا بالعمددال مددع  السددتعراض الدددورج الشددامال وأعربدد 
وميددع انتياكددات اا آليددات حقددوق اإلنسددان األخددر . ودعدد  مجيددع األطددراا إىل وضددع حددد فددور 

 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساف.
يعفددي تركيددا مددن مسدد وليتيا عددن فددتو حدددودها أمددام  ل وذكددر الوفددد السددورج أن اإلنكددار -107

يف اوميوريددة العربيددة السددورية واسددتغةل معاندداة السددوريا والجتددار هبددا لتحقيددق م يدددج اإلرهدداب 
 مكاسب سياسية ومالية.

وشدددد الوفددد، يف معددرض تعليقدده علددي مةحىددات اململكددة املتحدددة، علددي أن مشددروعية  -108
بحددث عددن إحيدداء أ دداد اسددتعمارية تاحلكومددات تدد   مددن شددعوهبا، ولددي  مددن حكومددات أخددر  

إن علدي  فض الوفد التوصيات اليت قددمتيا اململكدة املتحددة والوليدات املتحددة، قدائةا منقرضة. ور 
يم. وينبغدي للمملكدة املتحددة والوليدات املتحددة أن حتشمدا بلددي املندوبا توجيييدا إىل حكدوميت

 عن دعم اإلرهاب والعتداء علي السيادة السورية ووقف دة ما الكاذبة.

 **/أو التوصياتاالستنتاجات و -ثانياا  
ستتتتتتتتتدرر الجمهوريتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتة الستتتتتتتتورية التوصتتتتتتتتيات المقدمتتتتتتتتة أثنتتتتتتتتاء جلستتتتتتتتة  -109

يتجتاو  موعتد التدورة  ال التحاور/المدرجة أدنتا،  وستتقدر ردود تا عليهتا قتي واتب مناستب
 الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان.

النظتتتتر قتتتتي الت تتتتديق علتتتت  جميتتتتل االتفاايتتتتات ا ساستتتتية لحقتتتتوق  109-1
 اإلنسان )الجزائر(؛

__________ 

 .التوصيات أو/الستنتاجات و حترر   **
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الت تتديق علتت  الوروتواتتوي اال تيتتاري الثتتاني للعهتتد التتدولي ال تتا   109-2
بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية  الهتتادغ ءلتت  ءلاتتاء عقوبتتة اإلعتتدار )الجوتتل ا ستتود( 

 )أوروغواي( )رواندا(؛
بالعهتتتد التتتدولي  ةالملحقتتت ةاال تياريتتت تالت تتتديق علتتت  الوروتواتتتوال 109-3

وباتفااية القضاء عل  جميتل أكتلاي التمييتز  مدنية والسياسية الال ا  بالحقوق 
 )غواتيماال(؛   وباتفااية منا ضة التعذيبضد المرأة

قتتي الوروتواتتوالت اال تياريتتة الملحقتتة بالعهتتد التتدولي  اا التتد وي فرقتت 109-4
ال تتتا  بتتتالحقوق االات تتتادية واالجتماعيتتتة والثقاقيتتتة  وبالعهتتتد التتتدولي ال تتتا  

دنيتتة والسياستتية  وباتفاايتتة القضتتاء علتت  جميتتل أكتتلاي التمييتتز ضتتد بتتالحقوق الم
 المرأة )السلفادور(؛

الت تتتديق علتتت  الوروتواتتتوي اال تيتتتاري التفاايتتتة منا ضتتتة التعتتتذيب  109-5
 )أوروغواي(؛

الت تتتتديق علتتتت  االتفاايتتتتة الدوليتتتتة لحمايتتتتة جميتتتتل ا كتتتت ا  متتتتن  109-6
 اال تفاء القسري )أوروغواي(؛

 متتتتن ا كتتتت ا  جميتتتتل لحمايتتتتة الدوليتتتتة االتفاايتتتتة علتتتت  الت تتتتديق 109-7
( 4)15و 2 المتادتين علت  تحفظاتهتا وسحب ءليها  واالنضمار القسري اال تفاء

 من اتفااية القضاء عل  جميل أكلاي التمييز ضد المرأة )سيراليون(؛
 الت ديق عل  معا دة تجارة ا سلحة )أوروغواي(؛ 109-8
ذ ائر العنقوديتتتة واتفاايتتتة حظتتتر استتتتعماي الت تتديق علتتت  اتفاايتتتة التتت 109-9

وت تتتزين وءنتتتتا  ونقتتتل ا لاتتتار المضتتتادة لكقتتتراد وتتتتدمير تلتتت  ا لاتتتار )اللرستتتي 
 الرسولي(؛

الت تتتتديق علتتتت  نظتتتتار رومتتتتا ا ساستتتتي للمحلمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة  109-10
االنضتتتمار ءلتت  نظتتتار رومتتا ا ساستتتي للمحلمتتة الجنائيتتتة و )أوروغتتواي( )ارواتيتتا(؛ 

 ة )الجول ا سود(؛الدولي
الت تتتتديق علتتتت  نظتتتتار رومتتتتا ا ساستتتتي للمحلمتتتتة الجنائيتتتتة الدوليتتتتة  109-11

واالنضتتمار ءلتت  االتفتتاق المتعلتتق بامتيتتا ات وح تتانات المحلمتتة الجنائيتتة الدوليتتة 
 )السويد(؛

 االنضتتتمار ءلتتت  نظتتتار رومتتتا ا ساستتتي ومواءمتتتة التشتتتريعات الوفنيتتتة  109-12
ار تتعلتتتق بالتعتتتتاون الستتتريل واللامتتتل متتتتل قتتتي  لتتتت  عتتتن فريتتتق ءدمتتتتا  أحلتتت بمتتتا

 المحلمة الجنائية الدولية )غواتيماال(؛
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الت تتتديق علتتت  نظتتتار رومتتتا ا ساستتتي للمحلمتتتة الجنائيتتتة الدوليتتتة   109-13
واالتفاايتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتل ا كتت ا  متتن اال تفتتاء القستتري  والوروتواتتوي 

 )تشيليا(؛ قعاالا  اا تنفيذ اال تياري ا وي التفااية منا ضة التعذيب وتنفيذ ا
العقوبتتات  ءلاتتاءتعتتديل اتتانون العقوبتتات والقتتانون الجنتتائي متتن أجتتل  109-14

"جتترائى الشتترغ"   الم ففتتة للمات تتوين التتذين يتزوجتتون بضتتحايا ى قيمتتا يستتم  ب
 )سيراليون(؛

 اعتماد تشريعات وفنية تجرر العنف المنزلي )سيراليون(؛ 109-15
 الطفل )ملديف(؛سن اانون حقوق  109-16
بالتتدقاع عتتن ستتيادتها وحمايتتة  اتعزيتتز ءفار تتا الم سستتي للستتما  لهتت 109-17

 حقوق اإلنسان لشعوها )نيلاراغوا(؛
مواصتتتلة تعزيتتتز الحتتتتوار متتتل جميتتتل التتتتدوي  علتتت  أستتتار االحتتتتترار  109-18

المتوتتتادي  والمستتتاواة قتتتي الستتتيادة  وتقريتتتر الم تتتير  والحتتتق قتتتي ا تيتتتار نظامهتتتا 
 ت ادي واالجتماعي )جمهورية اوريا الشعوية الديمقرافية(؛السياسي واالا

تنفيتتتتتذ اتتتتترارات مجلتتتتتس ا متتتتتن بايتتتتتة تيستتتتتير االنتقتتتتتاي السياستتتتتي  109-19
 ءل  بيان جنيف )غواتيماال(؛ اا )السلمي( بقيادة الشعب السوري واستناد

تنفيتتذ اتفتتاق واتتف ا عمتتاي العدائيتتة متتن أجتتل تحقيتتق واتتف اامتتل  109-20
نتتتار متتتن كتتتفن  أن يتتتوقر أستتتواو تحستتتين حالتتتة حقتتتوق اإلنستتتان وكتتتامل إلفتتتالق ال

 )م ر(؛
مواصتتتتلة حمايتتتتتة الستتتتتلان متتتتتن يثتتتتار التتتتتتدابير القستتتتترية االنفراديتتتتتة  109-21

المفروضة عل  الولد والنظر قي ءنشاء يلية وفنية لرصد وتقييى ا ثر السلوي لهذ، 
 التدابير عل  الولد )نيلاراغوا(؛

مواجهتتتة ارثتتتار الستتتلوية للتتتتدابير القستتترية مواصتتتلة ات تتتا  تتتتدابير ل 109-22
االنفراديتتة غيتتر القانونيتتة المفروضتتة علتت  الولتتد متتن جانتتب بعتت  القتتو  )جمهوريتتة 

 قنزويال الووليفارية(؛
ءنشتتتاء يليتتتة وفنيتتتة لرصتتتد وتقيتتتيى ارثتتتار الستتتلوية للتتتتدابير القستتترية  109-23

اوريتتا الشتتعوية االنفراديتتة علتت  تمتتتل الشتتعب الستتوري بحقتتوق اإلنستتان )جمهوريتتة  
 الديمقرافية(؛

مواصتتلة اللشتتف عتتن انتهااتتات حقتتوق اإلنستتان متتن جانتتب النظتتار  109-24
اإلستتترائيلي قتتتي الجتتتوالن الستتتوري المحتتتتل وا راضتتتي العربيتتتة ا  تتتر  )جمهوريتتتة 

 ءيران اإلسالمية(؛
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مواصتتتتلة جهود تتتتا متتتتن أجتتتتل اإلعمتتتتاي اللامتتتتل لحقتتتتوق ا ففتتتتاي  109-25
 السوري المحتل )جمهورية ءيران اإلسالمية(؛السوريين قي الجوالن 

مواصتتلة تعزيتتز م سستتات الدولتتة لحمايتتة كتتعوها  متتل ءيتتالء ا تمتتار  109-26
  ا  للدقاع عن حقوق اإلنسان )جمهورية قنزويال الووليفارية(؛

ءنشتتتاء م سستتتة وفنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان وققتتتاا النظتتتر قتتتي ءملانيتتتة  109-27
 لموادئ باريس )االتحاد الروسي(؛

النظتتتر قتتتي ءنشتتتاء م سستتتة وفنيتتتة مستتتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان وققتتتاا  109-28
 لموادئ باريس )الجزائر(؛

يوجتتد متتن م سستتات وفنيتتة لحقتتوق اإلنستتان  متتا تعزيتتز عمتتل جميتتل 109-29
 قي الجمهورية العربية السورية )ءندونيسيا(؛

 اعتمتاد  طتتة وفنيتتة لتعزيتز وحمايتتة حقتتوق جميتل النستتاء والفتيتتات  109-30
 سيما حقوق ضحايا النزاع  وضمان تواقر الموارد لتنفيذ ا )كيلي(؛ وال

التعتتتاون متتتل الموعتتتوأل ال تتتا  لكمتتتين العتتتار ءلتتت  ستتتورية متتتن أجتتتل  109-31
 نار قي حلب )ءيطاليا(؛الءرساء واف قوري متفاوض بشفن  ومستدار إلفالق 

ستيما  وال العمل ب ورة مشتراة مل يليتات منظومتة ا متى المتحتدة  109-32
 الموعوأل ال ا  لكمين العار ءل  سورية )ا رجنتين(؛

مواصلة التعاون مل المجتمل الدولي للت فيف من يثار ا  مة علت   109-33
 الموافنين السوريين )نيلاراغوا(؛

الحفتتتتتا  علتتتتتت  نمو جهتتتتتا قتتتتتتي التعتتتتتتاي  الستتتتتلمي بتتتتتتين م تلتتتتتتف  109-34
ل بشتتتلل جيتتتد قتتتي المعتقتتتدات الدينيتتتة والهويتتتات الثقاقيتتتة  و تتتو التتتذي اتتتان يعمتتت

؛ ومواصتلة ء اتاء التوعي الجمهورية العربية السورية ءلت  غايتة ستنوات اليلتة مضتب
 يديولوجيات اإلا ائية )نيلاراغوا(؛بف طار اإل

مواصلة جهود ا الرامية ءل  ءعادة ءرساء ا متن واالستتقرار وتحقيتق  109-35
 م الحة وفنية كاملة )نيجيريا(؛

متن أجتل  ءل  التعاون مل المجتمل التدولي تلثيف جهود ا الساعية 109-36
 الت فيف من يثار ا  مة عل  الموافنين السوريين )نيجيريا(؛

قتتتتي  المتحتتتتدة ا متتتتى لتتتتد  الدا ليتتتتة التحقيتتتتق  يئتتتتةالتعتتتتاون متتتتل  109-37
 والهتالي المتحتدة ا متى بتين مشتتراة ءغاثتة ااقلتة الهجمات علت  تحقيقاتها بشفن

 ة اوريا(؛)جمهوري العربي السوري ا حمر
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قي  ل  ا غذية واللوا ر الطوية   بما تقديى المساعدات اإلنسانية  109-38
 ءل  جميل المدنيين المحتاجين ءليها  دون تمييز )م ر(؛

ي المستتتاعدات اإلنستتتانية بشتتتلل اامتتتل ودون عوائتتتق ءي تتتاضتتتمان  109-39
(  2014)2165(  و2014)2139امتثتتتتتتتتتتتاالا لقتتتتتتتتتتترارات مجلتتتتتتتتتتتس ا متتتتتتتتتتتن 

 ( )السويد(؛2016)2268و  (2015)2258و  (2014)2191و
مواصتتتتلة ءكتتتترال جميتتتتل الهيئتتتتات الدوليتتتتة التتتتتي لهتتتتا صتتتتلة بتقتتتتديى  109-40

المستتاعدات اإلنستتانية  مثتتل اللجنتتة الدوليتتة لل تتليب ا حمتتر والمنظمتتة الدوليتتة 
 للهجرة ومفوضية ا مى المتحدة لش ون الالجئين )ءندونيسيا(؛

السما  بد وي و المساعدات اإلنسانية ءي اي الفتح الفوري لسول  109-41
 لجنة التحقيق دون كروط )ءيطاليا(؛

توجيتتت  دعتتتتوة دائمتتتة ءلتتتت  جميتتتتل اإلجتتتراءات ال اصتتتتة المواضتتتتيعية  109-42
قتي  لت  لجنتة  بمتا والتعاون اللامتل متل يليتات ا متى المتحتدة لحقتوق اإلنستان 

 التحقيق )رواندا(؛
ة لحقتتوق اإلنستتان  ومجلتتس متتل المفوضتتية الستتامي لامتتلالتعتتاون ال 109-43

 سيما لجنة التحقيق )التفيا(؛ وال حقوق اإلنسان ويليات  
الستتتما  للجنتتتة التحقيتتتق بتتتد وي أراضتتتيها والتعتتتاون اللامتتتل معهتتتا  109-44

 )للسمورغ(؛
لجنتتة التحقيتتق والستتما  لهتتا بالقيتتار بعملهتتا بحريتتة د وي الستتما  بتت 109-45

ستما  لهتا بتد وي الجمهوريتة العربيتة التعاون مل لجنة التحقيتق والو )الملسي (؛ 
 السورية )سيراليون(؛

 السما  للجنة التحقيق بد وي الولد )الورتااي(؛ 109-46
الواتتب نفستت  التعتتاون  وقتتي تنفيتتذ جميتتل توصتتيات لجنتتة التحقيتتق  109-47

 التار مل اللجنة والسما  لها بد وي الجمهورية العربية السورية )نيو يلندا(؛
ي المستتاعدات اإلنستتانية ءلتت  المتتدنيين  ورقتتل الح تتار ا تتءيتيستير  109-48

 اللامتتتتل عتتتن جميتتتتل المنتتتتافق المحاصتتتترة  ومتتتتنح لجنتتتة التحقيتتتتق حريتتتتة الوصتتتتوي
 عائق )سلوقينيا(؛ بالو 

وضتتتل حتتتد لنقتتتالت متتتن العقتتتاو عتتتن فريتتتق ءجتتتراء تحقيتتتق دايتتتق  109-49
النحتتو ومستتتقل قتتي جميتتل االدعتتاءات المتعلقتتة بانتهااتتات حقتتوق اإلنستتان  علتت  

قتتي  لتت  متتن  تتالي الستتما  للجنتتة التحقيتتق بالتتد وي  بمتتا  اا الموصتت  بتت  ستتابق
 )ءسوانيا(؛
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التعتتتتاون متتتتل مجلتتتتس حقتتتتوق اإلنستتتتان والستتتتما  للجنتتتتة التحقيتتتتق  109-50
 ؛(اا )جمهورية مقدونيا اليوغوسالقية سابقب ورة ااملة ءاليمها د وي ب

 )أوروغواي(؛ اامالا  اا التعاون مل لجنة التحقيق تعاون 109-51
السما  للجنة التحقيق ومرااوي المجتمل المدني بالوصتوي اللامتل  109-52

 والتعاون معهما بشلل تار )أستراليا(؛
 )الورا يل(؛ هاحوار مع جراءلجنة التحقيق وءلتنظيى  يارات مواعية  109-53
اعتماد سياسة تعاون مل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وغير تا  109-54
قي  ل  لجنة التحقيق  والسما   بما يات ا مى المتحدة لحقوق اإلنسان من يل

 لهذ، ارليات بزيارة الولد )كيلي(؛
وي لجنتتة التحقيتتق دون عوائتتق ءلتت  الولتتد د تتتتتوقير وضتتمان ءملانيتتة  109-55

 )اوستاريلا(؛
قتتي  لتت  عتتن فريتتق   بمتتا بتتدء التعتتاون اللامتتل متتل لجنتتة التحقيتتق  109-56
 لد للي تتملن من االضطالع بواليتها )ارواتيا(؛ولها الود افالة 
لجنتة التحقيتق واإلجتراءات ال اصتة لمجلتس حقتوق  د تويضمان  109-57

يلتتتتزر متتتتن مستتتتاعدة  متتتتا بلتتتتل مااإلنستتتتان الفتتتتوري ودون عوائتتتتق ءلتتتت  الولتتتتد ومتتتتد 
 )تشيليا(؛

ستتيما متتن  وال التعتتاون التتتار متتل ستتلطات ا متتى المتحتتدة الم ت تتة  109-58
 وي لجنة التحقيق ءل  ا راضي السورية )سويسرا(؛د لانية  الي ضمان ءم

 حقتوق مجتاي قتي المستتقلة الفاعلتة الجهتاتتوقير ءملانيتة وصتوي  109-59
دون تتتف ير وعوائتتق والتعتتاون اللامتتل معهتتا  ومتتن يمتتن ومستتتمر اإلنستتان بشتتلل 

ومنهتتا المفوضتتية الستتامية لحقتتوق اإلنستتان  ولجنتتة التحقيتتق  والمللفتتون بواليتتات 
 قي ءفار اإلجراءات ال اصة )جورجيا(؛

منح لجنتة التحقيتق ءملانيتة الوصتوي اللامتل متن أجتل تملينهتا متن  109-60
ءجتراء التحقيقتتات دا تل الولتتد  وبالتتالي تملينهتتا متن الوقتتاء بواليتهتا المتمثلتتة قتتي 

 قتتتي التحقيتتتق قتتتي جميتتتل االنتهااتتتات المزعومتتتة للقتتتانون التتتدولي لحقتتتوق اإلنستتتان
 )ألمانيا(؛ 2011منذ ي ار/مارر  السورية ربيةالع الجمهورية

الستتتما  للجنتتتة التحقيتتتق بلملانيتتتة الوصتتتوي اللامتتتل وغيتتتر المقيتتتد  109-61
بحالتة حقتوق اإلنستان قتي  ةوتنفيذ جميل ارارات مجلتس حقتوق اإلنستان المتعلقت

 الجمهورية العربية السورية )غواتيماال(؛
 ندا(؛التعاون اللامل مل لجنة التحقيق )ييسل 109-62
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التعتتتاون اللامتتتل متتتل ا متتتى المتحتتتدة والمجتمتتتل التتتدولي متتتن أجتتتل  109-63
 استئناغ العملية السياسية قي أارو واب مملن )اليابان(؛

مواصلة دعى الجهود الدولية الرامية ءلت  ءيجتاد حتل ستلمي لك متة   109-64
من رو  ظل سوري بقيادة الجمهورية العربية السورية قي  - عن فريق حوار سوري

ءلتت  موتتادئ االحتتترار المتوتتادي  اا الستتالر والم تتالحة ودون تتتد ل أجنوتتي  استتتناد
والمساواة قي السيادة وتقرير الم ير وحق الشعوو قي ا تيار أنظمتها السياستية 

 واالات ادية واالجتماعية ال اصة بها )نيلاراغوا(؛
 مضتتاعفة جهود تتا متتن أجتتل التوصتتل ءلتت  تستتوية سياستتية لك متتة قتتي 109-65

 الجمهورية العربية السورية من  الي حوار كامل مل جميل ا فراغ )السودان(؛
مواصتتتتلة جهود تتتتا الراميتتتتة ءلتتتت  تعزيتتتتز الم تتتتالحة الوفنيتتتتة والحتتتتوار  109-66

 الوفني )السودان(؛
مواصتلة التعتاون التتدولي ودعتى الجهتود الدوليتتة الراميتة ءلت  التوصتتل  109-67

 لجمهورية العربية السورية )السودان(؛ءل  تسوية سلمية وكاملة لك مة قي ا
مواصتتتلة المشتتتاراة قتتتي الفتتتر  المتاحتتتة للوحتتت  عتتتن نهايتتتة لك متتتة  109-68

وتحقيتتق الستتالر واالستتتقرار قتتي الولتتد  قتتي ءفتتار موتتادئ احتتترار استتتقالي وستتيادة 
 الجمهورية العربية السورية والشرعية الدولية )جمهورية قنزويال الووليفارية(؛

دعتتتى الحتتتوار والجهتتتود الدوليتتتة الستتتاعية ءلتتت  ءيجتتتاد حتتتل  مواصتتتلة 109-69
مست ولية ح ترية للشتعب الستوري قتي ءفتار حقت  قتي تقريتر يعتد  متا سياسي  و تو

 دون أي تد ل أجنوي )جمهورية قنزويال الووليفارية(؛من م ير، 
مواصتتتتلة الوحتتتت  عتتتتن حتتتتل سياستتتتي لك متتتتة علتتتت  أستتتتار الحتتتتوار  109-70

دون تتتد ل أجنوتتي قتتي الشتت ون الدا ليتتة متتن ة والم تتالحة بتتين ا فتتراغ الستتوري
 للجمهورية العربية السورية )الجزائر(؛

استتتئناغ الجهتتود الراميتتة ءلتت  ءيجتتاد حتتل سياستتي تفاوضتتي لمفستتاة  109-71
 الشعب السوري )ا رجنتين(؛

بعمليتتة التستتوية السياستتية  اا مواصتتلة الجهتتود الراميتتة ءلتت  التتدقل اتتدم 109-72
 )ال ين(؛للمسفلة السورية 

الحفا  عل  المواف القائل بفن حتل ا  متة قتي الولتد حتل سياستي  109-73
وأن  ينواي أن يستتند ءلت  حتوار وفنتي تحتب رعايتة الشتعب الستوري ودون كتروط 

 مسوقة )اوبا(؛
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العمل الحثي  من أجل واتف الحترو وءنهتاء النتزاع قتي الجمهوريتة  109-74
هود نحو تحقيق تسوية سياستية يتوصتل توجي  جميل الجعن فريق العربية السورية 
 لويان جنيف )م ر(؛ اا فنفسهى ويتحلمون قيها وققبءليها السوريون 

تجديد جميل الجهود الرامية ءل  تعزيز الحوار وءيجتاد حتل سياستي  109-75
للنزاع المستمر من أجل تحقيتق االستتقرار قتي المجتمتل متن  تالي حمايتة حقتوق 

 سي الرسولي(؛اإلنسان لجميل المدنيين )اللر 
احترار الجهود الدولية الراميتة ءلت  ءيجتاد تستوية سياستية والمشتاراة  109-76

 اللاملة قيها )ييسلندا(؛
تيسير وتعزيتز عمليتة الحتوار بتين جميتل الجهتات صتاحوة الم تلحة  109-77

المعنيتتة قتتي الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية متتن أجتتل التوصتتل ءلتت  حتتل ستتلمي دائتتى 
 ي كتتلل متتن أكتتلاي العنتتف ولتتتدمير المراقتتق المدنيتتة والعامتتة  اا ووضتتل حتتد قتتور 
 )ءندونيسيا(؛

 ؛(اوبا) وفنية م الحة تحقيق ءل  الرامية جهود ا مواصلة 109-78
التعتتتتتتتتتتاون متتتتتتتتتتل يليتتتتتتتتتتات ا متتتتتتتتتتى المتحتتتتتتتتتتدة لحقتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتان  109-79

 اوريا(؛ )جمهورية
متحتتدة توجيتت  دعتتوة دائمتتة ءلتت  جميتتل الممثلتتين ال اصتتين لكمتتى ال 109-80

 المللَّفتين جميتل ءلت  دائمة دعوة وتوجي )جمهورية مقدونيا اليوغوسالقية سابقاا(؛ 
 ؛(غانا) ال اصة اإلجراءات ءفار قي بواليات
بتتذي جهتتود متتن أجتتل تحستتين التعتتاون متتل يليتتات حقتتوق اإلنستتان  109-81

 واإلجراءات ال اصة عن فريق توجي  دعوة دائمة ءليها )السلفادور(؛
غيتر  أو التعاون مل الفريق العامل المعني بحاالت اال تفاء القستري 109-82

 الطوعي )بلجيلا(؛
المفوضتتتتية الستتتتامية  هتتتاقي بمتتتتا الستتتما  لليانتتتتات ا متتتى المتحتتتتدة  109-83

ءل  جميتل المنتافق لتملينهتا متن رصتد مستقل  بشلل بالوصويلحقوق اإلنسان  
 حالة حقوق اإلنسان السائدة )غانا(؛

نشر تدابير محددة ترمي ءل  تعزيز حقوق الفئات االجتماعيتة تعزيز  109-84
قتتتي  لتتت  ا ففتتتاي والمرا قتتتون والنستتتاء والالجئتتتون وا كتتت ا   بمتتتا الضتتتعيفة 

 واذل  ا ك ا   وو اإلعااة )ءاوادور(؛  اا المشردون دا لي
( والقتتترارات 2000)1325التنفيتتتذ الفتتتوري لقتتترار مجلتتتس ا متتتن  109-85

قتي  لت  متن  تالي ات تا  تتدابير  بمتا ة والستالر وا متن  ات ال لة بشتفن المترأ
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 اصتتتة لحمايتتتة النستتتاء والفتيتتتات متتتن العنتتتف القتتتائى علتتت  نتتتوع الجتتتنس ومستتتاءلة 
 مرتلوي  ذ، ا قعاي )قنلندا(؛

مواصلة وتعزيز الجهود الموذولة قي اللفا  متن أجتل المستاواة بتين  109-86
 الجنسين )نيلاراغوا(؛

ق ا حلتتتتار القانونيتتتتة  ات ال تتتتلة متتتتن أجتتتتتل تعزيتتتتز وتوستتتتيل نطتتتتا 109-87
سيما عن فريق تعزيز استقالليتها وتعزيز مشاراتها قي  وال النهوض بحقوق المرأة 

 الحياة السياسية واالات ادية واالجتماعية )نيلاراغوا(؛
ر بشتتتتتفن المستتتتتاواة بتتتتتين الجنستتتتتين احلتتتتتأات تتتتتا   طتتتتتوات إلدرا   109-88

 قي التشريعات الوفنية )السلفادور(؛ أو والتمييز ضد المرأة قي الدستور
مواصتتتتلة تعزيتتتتز تملتتتتين المتتتترأة و يتتتتادة نستتتتوة تمثيلهتتتتا قتتتتي جميتتتتل  109-89

 القطاعات )جمهورية الو الديمقرافية الشعوية(؛
  التتذي يمنتتل المتترأة متتن متتنح 1969 لعتتار تعتتديل اتتانون الجنستتية 109-90

 فالها )ناميويا(؛الجنسية  ففالها  لضمان حق المرأة قي منح الجنسية ءل  أف
لقتتانون ا حتتواي الش  تتية والقتتوانين ا  تتر   ات مراجعتتة ءجتتراء  109-91

 متتن كتتفن  ء التتة ا حلتتار التمييزيتتة تجتتا، المتترأة  مثتتل تلتت  التتتي متتا ال تتلة  و تتو
التتتتي تحتتتوي دونهتتتا والستتتفر بمفرد تتتا متتتل  أو تمنحهتتتا الوصتتتاية علتتت  أففالهتتتا  ال

 (؛تشيلياجنسيتها  ففالها )التي تحوي دونها ومنح  أو أففالها 
ءلااء جميل ا حلار التمييزية قي اانون ا حواي الش  ية  وافالتة  109-92

 المساواة قي الحقوق بين الرجل والمرأة )غانا(؛
 حماية حقوق الطفل )بااستان(؛ 109-93
 مواصلة حماية حقوق اإلنسان و اصة حقوق الطفل )أناوال(؛ 109-94
ري اللتزاماتها بموجب القانون الدولي وءلااء استت دار االمتثاي الفو  109-95

 ا سلحة غير الشرعية )الورتااي(؛
واتتتتف العمليتتتتات العستتتتلرية التتتتتي تستتتتتهدغ المتتتتدنيين ومتتتتراققهى  109-96

 سيما قي حلب )جمهورية اوريا(؛ وال والتحقيق قيها 
افالتتة الواتتف الفتتوري لجميتتل انتهااتتات القتتانون التتدولي اإلنستتاني  109-97

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان )رواندا(؛و 
واتتف جميتتل انتهااتتات القتتانون التتدولي اإلنستتاني والقتتانون التتدولي  109-98

قتتي  لتت  الهجمتتات العشتتوائية علتت  العتتاملين قتتي المجتتاي  بمتتا لحقتتوق اإلنستتان 
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الطوتتي والمراقتتق الطويتتة  والمتتدارر  والونيتتة التحتيتتة المدنيتتة  والستتلان المتتدنيين 
 ؛)سلوقينيا(

للقتتتتانون التتتتدولي  اا حمايتتتتة المتتتتدنيين والونيتتتتة التحتيتتتتة المدنيتتتتة  وققتتتت 109-99
قتي  لت   بمتا الجتوي العشتوائي  هااإلنساني والقانون الدولي العرقي  وواف ا ف

 است دار الوراميل المتفجرة )السويد(؛
تلثيف التدابير الرامية ءل  وضل حد للهجمات عل  المستشتفيات  109-100

قيهتتتا  والوحتتتدات اإلنستتتانية وال تتتحية  واواقتتتل المستتتاعدة اإلنستتتانية  والعتتتاملين 
 وتقديى الجناة ءل  العدالة )ا رجنتين(؛

ستتيما النستتاء  وال ات تتا  جميتتل التتتدابير الال متتة لحمايتتة المتتدنيين  109-101
وا ففتتتتاي  واللتتتتف عتتتتن استتتتت دار ا ستتتتلحة المتفجتتتترة قتتتتي المنتتتتافق المف ولتتتتة 

 بالسلان )بوتسوانا(؛
الواف الفوري لجميل أعماي العنف واالعتداءات التي ترتلب ضد  109-102

الواتتب المناستتب  وقتتي المتتدنيين والستتما  بلي تتاي المستتاعدات اإلنستتانية بفعاليتتة
ستتتتيما قتتتتي المنتتتتافق التتتتتي ي تتتتعب الوصتتتتوي ءليهتتتتا والمنتتتتافق  وال ودون عوائتتتتق 

 المحاصرة )اندا(؛
سلح  مل الترايز بوج   ا  حماية السلان المدنيين قي النزاع الم 109-103

قتي  لت  متن  تالي حمايتة  بمتا عل  الحق قتي الحيتاة والاتذاء والتعلتيى وال تحة 
لقتانون التدولي االحياد الطوي  وضتمان المستاءلة عتن جميتل انتهااتات وتجتاو ات 

 لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني )تشيليا(؛
اللتزاماتهتتا بموجتتب القتتانون ات تتا  تتتدابير قوريتتة متتن أجتتل االمتثتتاي  109-104

 الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان )جورجيا(؛
التقيد بقتوانين الحترو  وب اصتة متن  تالي اإلنهتاء الفتوري لجميتل  109-105

 الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسوة عل  المدنيين ) نااريا(؛
قمتتل الستتلان لاإلنستتان و الواتتف الفتتوري لجميتتل انتهااتتات حقتتوق  109-106

 المدنيين )ييسلندا(؛
ستهداغ المراقق الوضل حد للق ف العشوائي للمنافق السلنية و  109-107

 قي  ل  المدارر والمستشفيات )ءيطاليا(؛ بما المدنية 
واتتف الهجمتتتات المتعمتتتدة والعشتتتوائية علتتت  المتتتدنيين دون ءبطتتتاء   109-108

قتتي  لتت  متتن  تتالي استتت دار  متتاب واتتذل  استتتهداغ المستشتتفيات والمتتدارر 
 الوراميل المتفجرة وا سلحة الليميائية )للسمورغ(؛
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قتي  لت  تلت  التتي  بمتا واف جميل التفجيرات والهجمتات الوريتة  109-109
 تجري بمساعدة حلفائها )ملديف(؛

قتي  بمتا الواف الفوري لجميل انتهااتات القتانون التدولي اإلنستاني  109-110
العشتتتوائية علتتتت  المتتتدنيين والونيتتتتة  أو محتتتددة الهتتتتدغ لتتت  جميتتتل الهجمتتتتات ال

التحتيتتتة المدنيتتتة وعلتتت  المراقتتتق الطويتتتة والعتتتاملين بهتتتا  واتتتذل  الواتتتف الفتتتوري 
 لالست دار العشوائي لكسلحة )نيو يلندا(؛

وضتتتل حتتتد للهجمتتتات العشتتتوائية علتتت  المتتتدنيين  وضتتتمان حمايتتتة  109-111
ستتتما  بمتتترور اإلغاثتتتة اإلنستتتانية الطوتتتي  والعتتتاملين قتتتي المجتتتاي المستشتتتفيات وال

 )ءسوانيا(؛
 حلب )النرويج(؛لالواف الفوري لجميل عمليات الق ف الجوي  109-112
بتفي نتتوع   الواتف الفتتوري لجميتل التفجيتترات والهجمتات العشتتوائية 109-113

المتتدنيين وا صتتتوي المدنيتتة االمستشتتتفيات والمتتتدارر علتتت  متتن أنتتتواع التتذ يرة  
 )أوروغواي(؛

المتثتتتتتاي اللتزامهتتتتتا القتتتتتانوني بحمايتتتتتة المتتتتتوافنين  واالمتنتتتتتاع عتتتتتن ا 109-114
 اا واعتمتتتاد التتتدابير الال متتة للتتي تتواتتف قتتتور   استتت دار ا ستتلحة غيتتر المشتتروعة

متتل تقريتتر  اا الهجمتتات العشتتوائية وغيتتر المتناستتوة علتت  الستتلان المتتدنيين  تماكتتي
 لجنة التحقيق )اوستاريلا(؛

قتتي  لتت  االمتنتتاع عتتن تنفيتتذ  بمتتا اإلنستتاني  التقيتد بالقتتانون التتدولي 109-115
الستتتلان المتتتدنيين  علتتت جميتتتل الهجمتتتات المتعمتتتدة والعشتتتوائية وغيتتتر المتناستتتوة 

 المراقق الطوية )قنلندا(؛من اويل والونية التحتية المدنية 
الواف الفوري للق ف العشوائي للمنتافق الستلنية والمستشتفيات  109-116

 )ألمانيا(؛وسائر ا  داغ المدنية 
ات تتتا  جميتتتل التتتتدابير الال متتتة لتجنتتتب ا تتتف الوحتتتدات الطويتتتة   109-117

 اا واحتتترار موتتدأ الحيتتاد الطوتتي  ومتتنح حمايتتة  اصتتة للوحتتدات الطويتتة و لتت  وققتت
 يسمح ب  القانون الدولي )غانا(؛ لما

قيهتتتتتا التزاماتهتتتتتا بموجتتتتتب اتفاايتتتتتة حظتتتتتر  بمتتتتتا الوقتتتتتاء بالتزاماتهتتتتتا  109-118
  وت تتزين واستتتعماي ا ستتلحة الليميائيتتة وتتتدمير تلتت  ا ستتلحة استتتحداأل وءنتتتا 

والقتتانون التتدولي اإلنستتاني  وواتتف جميتتل الهجمتتات المتعمتتدة والعشتتوائية وغيتتر 
 المتناسوة عل  المدنيين )أستراليا(؛

 باإلجالء الطوي للمدنيين وتيسير، )الورا يل(؛ سما ال 109-119
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قوق ا ساسية للشتعب  مثتل الحتق ات ا  تدابير لضمان احترار الح 109-120
الرعايتة  مثتل الرعايتة ال تحية  واتذا الحتق قتي قي الاذاء وميتا، الشترو المفمونتة  

 أثناء أواات النزاع )تايلند(؛
قتي منتافق  يةلمدرستاتعزيز حماية المستشفيات والهياال ا ساستية  109-121

 النزاع )أناوال(؛
 اقق الطوية )أستراليا(؛واف الهجمات ومنل مواصلة ا ف المر  109-122
ات ا  التدابير الال مة إلتاحة وصوي المستاعدات اإلنستانية الفتوري  109-123

دون عوائتتتتق ءلتتتت  جميتتتتل ا كتتتت ا  المحتتتتتاجين  والستتتتما  بزيتتتتارة متتتتن وارمتتتتن و 
العتتتاملين قتتتي المجتتتاي اإلنستتتاني لجميتتتل أمتتتاان االحتجتتتا  وحمايتتتة العتتتاملين قتتتي 

التتتي  أو ين العتتاملين قتتي المنتتافق المحاصتترةالمجتتاي اإلنستتاني والمتتوظفين الطويتت
 ي عب الوصوي ءليها )الورا يل(؛

ي المستاعدات ا تءيافالتة من أجل  التعاون التار مل ا مى المتحدة  109-124
دون عوائتتتتق ءلتتتت  متتتتن  تتتتى قتتتتي أمتتتتس الحاجتتتتة متتتتن اإلنستتتتانية الستتتتريل وارمتتتتن و 

 )بوتسوانا(؛
ن عوائتق ءلت  المتدنيين دو متن تيستير وصتوي المستاعدات اإلنستانية  109-125

 قي جميل المنافق المتضررة من الحرو ا  لية الحالية )رواندا(؛
دون عوائتق متن المستاعدات اإلنستانية ب تورة ااملتة و ءتاحة ءي تاي  109-126

ءل  جميل المنافق المحاصرة والتي ي عب الوصوي ءليهتا  وات تا  جميتل أفتراغ 
 النزاع ءجراءات بناءة )اليابان(؛

المساعدة اإلنسانية ءل  الفئات العاملين قي مجاي السما  بوصوي  109-127
 متتتى اوالتعتتتاون اللامتتتل متتتل منظمتتتات  يهتتتاالضتتتعيفة متتتن الستتتلان المحتتتتاجين ءل

 المتحدة اإلنسانية )ملديف(؛
 غن  عنها من غذاء ولوا ر فوية ال توقير اإلمدادات ا ساسية والتي 109-128

للمنتافق المحاصترة وتيستير وصتوي المعونتة والمستاعدات  عل  ستويل االستتعجاي
 من النزاع )ناميويا(؛ اا سيما ءل  المنافق ا اثر تضرر  وال دون ايود من اإلنسانية 

دون ايتتتود ءلتتت  متتتن ي المستتتاعدات اإلنستتتانية ا تتتليب اا الستتتما  قتتتور  109-129
ة ستتتيما تلتتت  التتتتي حتتتددتها ا متتتى المتحتتتدة بفنهتتتا محاصتتتر  وال جميتتتل المنتتتافق 

وي تتعب الوصتتوي ءليهتتا  علتت  أستتار االحتياجتتات التتتي حتتددتها ا متتى المتحتتدة 
 وكرااؤ ا المنفذون )نيو يلندا(؛
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ي المستتتتتتتتتتاعدات اإلنستتتتتتتتتتانية وتوستتتتتتتتتتيل نطااهتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتءيضتتتتتتتتتتمان  109-130
 اوريا(؛ )جمهورية

المستاعدات اإلنستانية ءلت  الولتد ب تورة قوريتة وااملتة ءي اي ءتاحة  109-131
 ائق )النرويج(؛دون عو من و ومستمرة 

اإلنستتتتتانية لكمتتتتتى المتحتتتتتدة  اتالمستتتتتاعدءي تتتتتاي ءتاحتتتتتة ءملانيتتتتتة  109-132
 دون ايود )أوروغواي(؛من والمنظمات اإلنسانية المستقلة 

المستتتتتتاعدات ءي تتتتتتاي ات تتتتتتا  تتتتتتتدابير ملموستتتتتتة لتيستتتتتتير وضتتتتتتمان  109-133
النتزاع لمتدنيين المتضتررين والفئتات الضتعيفة قتي منتافق ءلت  استيما  وال اإلنسانية 
 )تايلند(؛
ح تتتوي الستتتلان علتتتت  ءملانيتتتة ر  وضتتتتمان االح تتتقتتترض تجنتتتب  109-134

 الاذاء وال دمات ا ساسية والمساعدات الطوية )أوروغواي(؛
اإلنستتتتانية والعتتتتاملين قتتتتي مجتتتتاي تقتتتتديى عونتتتتات تيستتتتير وصتتتتوي الم 109-135

والمنتافق  سيما قي المنتافق النائيتة وال المساعدة اإلنسانية ءل  ا راضي السورية 
 من النزاع )كيلي(؛ اا ا اثر تضرر 

مضاعفة الجهود الرامية ءل  ءنشتاء ممترات يمنتة ومحايتدة لعمليتات  109-136
 اإلجالء اإلنساني )اوستاريلا(؛

تعزيتتتتتز الجهتتتتتود التتتتتتي تراتتتتتز علتتتتت  تيستتتتتير وافالتتتتتة وصتتتتتوي المعونتتتتتة  109-137
لهيااتتل ا ساستتية ستتيما قتتي منتتافق النتتزاع المستتلح  وعلتت  حمايتتة ا وال اإلنستتانية 

المدنية  ومنها المستشفيات والمدارر  بوستائل منهتا مواصتلة وتعزيتز التعتاون متل 
 اللجنة الدولية لل ليب ا حمر )ءاوادور(؛

واتتتتتاالت ا متتتتتى وصتتتتتوي المستتتتتاعدات اإلنستتتتتانية و ءي تتتتتاي تيستتتتتير  109-138
ءلت  المتحدة للمساعدة اإلنسانية السريل وغير المقيد متن أجتل تقتديى المستاعدة 

 جميل المدنيين المحتاجين )جورجيا(؛
ءملانيتتتتة ءي تتتتاي المستتتتاعدات  المتحتتتتدة بمتتتتنح ا متتتتى اا القيتتتتار قتتتتور  109-139

دون كتتروط ءلتت  الولتتد بفستتر،  و اصتتة ءلتت  ا اتتاليى متتن اإلنستتانية ب تتورة ااملتتة و 
 الوااعة تحب ح ار القوات الحلومية )ألمانيا(؛

اعدة اإلنسانية ءملانية الوصوي ن قي مجاي تقديى المسيمنح العامل 109-140
 لمساعدة )غانا(؛ءل  ادون عوائق ءل  السلان المحتاجين 
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متتتن ضتتتمان ءملانيتتتة ءي تتتاي المستتتاعدات اإلنستتتانية بشتتتلل اامتتتل و  109-141
دون عوائتتق ءلتت  جميتتل متتن  تتى قتتي حاجتتة ءليهتتا قتتي ا راضتتي ال اضتتعة للستتيطرة 

 ) نااريا(؛
اإلنستتتتان والمنظمتتتتات اإلنستتتتانية الستتتتما  بوصتتتتوي مرااوتتتتي حقتتتتوق  109-142

دون ايتود ءلت  المنتافق المتضتتررة متن وا قراتة الطويتة وستيارات اإلستعاغ بحريتتة و 
 )ييسلندا(؛

 متتتتى المتحتتتتدة للمستتتتاعدة اإلنستتتتانية بلي تتتتاي االستتتتما  لواتتتتاالت  109-143
ءلتتت  جميتتتل أنحتتتاء الولتتتد  كتتتروطدون متتتن المستتتاعدات اإلنستتتانية بشتتتلل اامتتتل و 

 )التفيا(؛
دون التعتترض ل طتتر الهجمتتات  لقواقتتل متتن ضتتمان المتترور ارمتتن   109-144

دون متتتن و  والمستتتتمر يتتتتيح ءملانيتتتة اإلي تتتاي ارمتتتن ممتتتا اإلنستتتانية  اتالمستتاعد
للمستتاعدات اإلنستتانية  وءجتتالء المتتدنيين المحتتتاجين ءلتت  مستتاعدة فويتتة  عوائتتق

 )للسمورغ(؛
الطويتتتتين عتتتتاملين ضتتتتمان الوصتتتتوي غيتتتتر المقيتتتتد وغيتتتتر المشتتتتروط لل 109-145

ستتتتيما قتتتتي مدينتتتتة حلتتتتب  التتتتتي  وال والمراوتتتتات الطويتتتتة والمستتتتاعدات اإلنستتتتانية 
 قي ا سابيل ا  يرة )الملسي (؛ اا بالا اا تضررت ضرر 

ضتتتمان المستتتاءلة عتتتن االنتهااتتتات والتجتتتاو ات المنهجيتتتة وواستتتعة  109-146
لابهتا حقوق اإلنسان وانتهااات القتانون التدولي اإلنستاني التتي يجتري ارتلالنطاق 

علتت  نطتتاق واستتل قتتي جميتتل أنحتتاء الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية متتن جانتتب جميتتل 
 ا فراغ  وبعضها اد يرا  ءل  جرائى ضد اإلنسانية )الورتااي(؛

 مساءلة جميل المس ولين عن انتهااات وتجاو ات القانون التدولي  109-147
 اا إلنستتاني  وققتتقتتي  لتت  القتتانون التتدولي لحقتتوق اإلنستتان والقتتانون التتدولي ا بمتتا

 للمعايير الدولية )السويد(؛
السما  بلجراء تحقيقات واقية وكفاقة ومستقلة قتي جميتل التقتارير  109-148

المتعلقتتتتة بانتهااتتتتات وتجتتتتاو ات حقتتتتوق اإلنستتتتان المزعومتتتتة  واتتتتذل  انتهااتتتتات 
 القتتتتتتتانون التتتتتتتدولي اإلنستتتتتتتاني والقتتتتتتتانون التتتتتتتدولي لحقتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتان منتتتتتتتذ ي ار/

 ى الجناة ءل  العدالة )اندا(؛  وتقدي2011 مارر
ملاقحتتتتة اإلقتتتتالت متتتتن العقتتتتاو عتتتتن فريتتتتق ضتتتتمان تقتتتتديى جميتتتتل  109-149

جتترائى ضتتد اإلنستتانية  أو يملتتن أن يشتتلل جتترائى حتترو بمتتا ا كتت ا  المتتذنوين
 ءل  العدالة )للسمورغ(؛
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ات الح تتتتتتار والستتتتتتما  بلملانيتتتتتتة ءي تتتتتتاي عمليتتتتتتالرقتتتتتتل الفتتتتتتوري ل 109-150
دون عوائتتتق ءلتتتت  المتتتتدنيين متتتتن بشتتتتلل اامتتتل ومستتتتتمر و المستتتاعدات اإلنستتتتانية 
 المحتاجين )أستراليا(؛

عقوبة اإلعتدار اتتدبير م اتب اوتل ءلاائهتا وتنفيتذ ب العملءارار واف  109-151
قتتي  لتت   بمتتا الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية اللتزاماتهتتا قتتي مجتتاي حقتتوق اإلنستتان 

 ي(؛المعا دات الدولية ا ساسية لحقوق اإلنسان )الورتاا
وضتتل حتتد لال تفتتاء القستتري والتعتتذيب قتتي جميتتل أمتتاان الحرمتتان  109-152

 من الحرية  واذل  لعمليات اإلعدار  ار  نطاق القضاء )للسمورغ(؛
تقتتتتديى جوتتتتر الضتتتترر قتتتتي العديتتتتد متتتتن حتتتتاالت اال تفتتتتاء القستتتتري  109-153

 واإلعدار بلجراءات موجزة )ءسوانيا(؛
ن قتتي حتتاالت اال تفتتاء القستتري التحقيتتق متتل ا كتت ا  المتتتورفي 109-154

االبتتزا  المرتوطتة بهتا ومحاستوتهى  وءبتالغ  أو عتاي الفستادقواالحتجا  التعسفي وأ
 نتائج  ذ، التحقيقات ءل  أسر الضحايا )الورا يل(؛

الواتتف الفتتوري لممارستتة اال تفتتاء القستتري  واالعتقتتاي واالحتجتتا   109-155
 اا الوقاء بالتزاماتها بوصفها دولتة فرقتالتعسفيين  واالست دار المنهجي للتعذيب  و 

 قي اتفااية منا ضة التعذيب )اندا(؛
وضتتتل حتتتد لممارستتتة التعتتتذيب والمعاملتتتة الالءنستتتانية والمهينتتتة قتتتي  109-156

 سيما ضد النساء وا ففاي )ءسوانيا(؛ وال للعنف الجنسي اذا مراقق االحتجا  و 
عتقاي المداقعين عتن لجميل أقعاي التعذيب وواف ا اا وضل حد قور  109-157

 حقوق اإلنسان وال حاقيين والمعارضين السياسيين )النرويج(؛
القوات  أو حظر جميل أقعاي التعذيب التي ترتلوها ا جهزة ا منية 109-158

 الميليشيات الموالية لها ومعااوة مرتلويها )كيلي(؛ أو المسلحة الحلومية
ب واال تفتتتتاء القستتتتري واتتتتف االستتتتت دار الواستتتتل النطتتتتاق للتعتتتتذي 109-159

 واالحتجا  التعسفي )أوروغواي(؛
حظتتتر استتتت دار التعتتتذيب  واحتتتترار موتتتدأ الحيتتتاد الطوتتتي والحمايتتتة  109-160

ال اصتتة الممنوحتتة للوحتتدات الطويتتة بموجتتب القتتانون التتدولي اإلنستتاني  وحمايتتة 
 العاملين قي المجاي اإلنساني ودعمهى قي عملهى )اوستاريلا(؛

ات االحتجتتا  غيتتر القتتانوني والتعتتذيب غيتتر المقوولتتة  واتتف ممارستت 109-161
والستتما  بزيتتارة المتترااوين المستتتقلين  واإلقتترا  الفتتوري عتتن جميتتل ستتجناء التترأي 

 )أستراليا(؛
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ات تتتا  تتتتدابير تشتتتريعية وتتتتدابير ملموستتتة لمنتتتل استتتت دار التعتتتذيب  109-162
 وتقديى المس ولين عن  ذ، االنتهااات ءل  العدالة )سويسرا(؛

ات تتا  جميتتل ال طتتوات الال متتة متتن أجتتل الواتتف الفتتوري لممارستتة  109-163
تعتتتذيب المحتجتتتزين قتتتي مراقتتتق االحتجتتتا  الرستتتمية وغيتتتر الرستتتمية التتتتي تتتتدير ا 

 الحلومة والميليشيات المرتوطة بها )النمسا(؛
وضل حد لجميتل ممارستات اال تطتاغ التعستفي والتعتذيب والقتتل  109-164

مورر؛ ويجتب  بال عن جميل المحتجزين اا جب اإلقرا  قور قي مراقق االحتجا . وي
للمعتتايير الدوليتتة. ويجتتب الستتما  بالرصتتد التتدولي  اا وققتتمتتن ستتوا ى معاملتتة جميتتل 

 اللامل )ألمانيا(؛
ستتيما تعتتذيب ا ففتتاي   وال حظتتر ومنتتل التعتتذيب بجميتتل أكتتلال   109-165

وات ا متتتتن نتهااتتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان المزعومتتتتة التتتتتي ترتلوهتتتتا اتتتتوضتتتتل حتتتتد الو 
 والجماعات المسلحة )غانا(؛

للحيلولة دون استت دار التعتذيب  من جهود قي وسعها  ما بذي ال 109-166
والتقيتتد بالقتتانون التتدولي   للمعتتايير الدوليتتة اا وضتتمان ظتتروغ ءنستتانية للستتجناء وققتت

 اإلنساني )اللرسي الرسولي(؛
غيتتتر ى متتتن اإلقتتترا  الفتتتوري عتتتن المتتتداقعين عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان و  109-167

ستتيما أولئتت  المحتجتتزون والمستتجونون بستتوب مشتتاراتهى قتتي  وال ستتجناء التترأي 
 )اندا(؛ 2011مظا رات سلمية منذ ي ار/مارر 

واف االحتجا  التعسفي واإلقرا  عن جميل ا ك ا  الذين ألقي  109-168
 اا   علتتتت  النحتتتتو الموصتتت  بتتتت  ستتتتابقةالقتتتو  علتتتتيهى ب تتتورة غيتتتتر عادلتتتتة وعشتتتوائي

 )ءسوانيا(؛
احتتتتتتترار االلتزامتتتتتتات الدوليتتتتتتة  واإلقتتتتتترا  عتتتتتتن جميتتتتتتل المعتقلتتتتتتين  109-169

 المعاملتتتتة الالءنستتتتانية ضتتتتروو السياستتتتيين  والواتتتتف الفتتتتوري الستتتتت دار جميتتتتل
قتتي  لتت  التعتتذيب  ومتتنح المنظمتتات الدوليتتة  ات ال تتلة  مثتتل  بمتتا المهينتتة  أو

االحتجتتا    اللجنتتة الدوليتتة لل تتليب ا حمتتر  ءملانيتتة الوصتتوي ءلتت  جميتتل مراقتتق
المتتتوقين بملتتان وجتتود ى وبحتتالتهى العقليتتة والودنيتتة  أو وءبتتالغ أستتر المحتجتتزين

 )السويد(؛
متتتتتنح ءملانيتتتتتة الوصتتتتتوي اللامتتتتتل إلتاحتتتتتة الرصتتتتتد التتتتتدولي لمراقتتتتتق  109-170

 االحتجا  ال اضعة لسيطرة الحلومة وم يديها )النمسا(؛
كتت ا  قتتي مراقتتق لجميتتل ا  مالئمتتةضتمان ءتاحتتة الرعايتتة الطويتتة ال 109-171

 ها )النمسا(؛باالحتجا  التي تحتفظ بها الحلومة والميليشيات المرتوطة 
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السما  لهيئات الرصد الدولية المستقلة بالوصتوي دون كتروط ءلت   109-172
 مراقق االحتجا  من أجل أداء مهامها )بلجيلا(؛

 دون موجتتتتبمتتتتن زون جتتتتاإلقتتتترا  عتتتتن جميتتتتل متتتتن توتتتتين أنهتتتتى محت 109-173
 )الورا يل(؛ اا تعسف أو

ءبالغ ا سر بفمتاان وجتود ا كت ا  قتي مراقتق االحتجتا  والنشتر  109-174
المنتظى لقوائى المحتجزين الذين توقوا قي مراقق االحتجا  التتي تتدير ا الحلومتة 

 ها )النمسا(؛بوالميليشيات المرتوطة 
 نشر اائمة بجميل المحتجزين قي ا ماان ال اضعة لسيطرتها  ءل  109-175

 جانب معلومات عن أسواو احتجا  ى )الورا يل(؛
وضل مشتاريل اتوانين إلنهتاء العنتف والتمييتز ضتد المترأة واعتماد تا  109-176

 )ملديف(؛
 حماية النساء من العنف واالعتداء الجنسيين )بااستان(؛ 109-177
ات تتتتتا   طتتتتتوات ملموستتتتتة لواتتتتتف العنتتتتتف الجنستتتتتي ضتتتتتد النستتتتتاء  109-178

بتعتاقيهن  يتعلتق قيمتاوالفتيات وضمان ح وي الضحايا عل  الحمايتة والمستاعدة 
 )سنااقورة(؛

ءدرا  منظتتتور حقتتتوق المتتترأة قتتتي مفاوضتتتات الستتتالر  وعلتتت  وجتتت   109-179
ة التحديتتد  ضتتمان ءثتتارة الشتتواغل المتعلقتتة بتتالعنف الجنستتي باستتتمرار قتتي عمليتت

 السالر وءبرا  ا قي أي اتفاق للسالر )سلوقينيا(؛
حمايتة النستتاء والفتيتتات متتن  وا  ا ففتتاي والتتزوا  المولتتر والتتزوا   109-180

 القسري )سيراليون(؛
 حظر الزوا  المولر والزوا  القسري )غانا(؛ 109-181
قتتتي  لتتت  ءملانيتتتة  بمتتتا ضتتتمان الحمايتتتة الفعالتتتة لحقتتتوق ا ففتتتاي  109-182

 عل  التعليى والحماية من عمالة ا ففاي )بلجيلا(؛الح وي 
ي لحمايتة جميتل ا ففتاي متن أثتر اعجعل  وج  االستاعتماد تدابير  109-183

النزاع  وحظر التجنيد واال تطاغ واإليذاء والعنف الجنسي قي حتق ا ففتاي متن 
 جانب أفراغ النزاع  ومعااوة مرتلوي  ذ، االنتهااات )كيلي(؛

امقتتاتلين  اا د التتتدابير الال متتة لحمايتتة الق تتر المجنتتدين استتر اعتمتتا 109-184
 عاي ءل  العدالة )الملسي (؛قوتسريحهى  واذا لتقديى المس ولين عن  ذ، ا 
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حماية ا ففاي عتن فريتق ضتمان التستريح اللامتل والفتوري لجميتل  109-185
ومحاامتتتة   وحظتتتر التجنيتتتد القستتتري لكففتتتاي قتتتي القتتتوات المستتتلحة  ا ففتتتاي

 ومعااوة المس ولين عن التجنيد القسري لكففاي )الورتااي(؛
قتي  لت  متن  تالي  بمتا تتدابير حمايتة حقتوق الطفتل وتعزيتز تنفيذ  109-186

 منل وملاقحة تجنيد ا ففاي الجنود واالتجار با ففاي )سنااقورة(؛
وضتتل حتتتد لتجنيتتتد ا ففتتتاي واستتتت دامهى متتتن اوتتتل جميتتتل أفتتتراغ  109-187
اضتتحايا  اا اع قتتي الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية. وينواتي أن يعامتتل ا ففتتاي أساستتالنتز 

وينواتتتي ءفتتتالق ستتترا  المحتجتتتزين متتتنهى ووضتتتعهى تحتتتب رعايتتتة المستتت ولين عتتتن 
 حماية الطفل )للسمورغ(؛

مواصتتلة جهود تتا قتتي ملاقحتتة االتجتتار بالوشتتر وتقتتديى المستتاعدة  109-188
 لضحايا )االتحاد الروسي(؛النفسية واالجتماعية والقانونية ءل  ا

والنزيتتت  والفعتتتاي قتتتي االحتجتتتا  التعستتتفي ستتتريل ضتتتمان التحقيتتتق ال 109-189
وضتتتتل حتتتتد لتتتتذل  و للمتتتتداقعين عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان ومضتتتتايقتهى واضتتتتطهاد ى 

 )سلوقينيا(؛
 يتتادة ءملانيتتة الح تتوي علتت  اللهربتتاء وال تترغ ال تتحي ا ساستتي  109-190

 والميا، الجارية )ملديف(؛
مواصتتتلة الجهتتتود الراميتتتة ءلتتت  تتتتوقير ءملانيتتتة الوصتتتوي اللامتتتل ءلتتت   109-191

وحمايتتتة ا ففتتتاي متتتن أستتتوأ أكتتتلاي عمتتتل   ال تتتدمات الطويتتتة ا ساستتتية والتعلتتتيى
 ا ففاي )اللرسي الرسولي(؛

ضمان وصوي جميل السلان الضعفاء  بمن قيهى النستاء وا ففتاي  109-192
المساواة مل غير ى )جمهورية الو  وا ك ا   وو اإلعااة  ءل  التعليى عل  ادر

 الديمقرافية الشعوية(؛
 ل  التعليى )بااستان(؛ع وي ا ففاي حتوقير قر   109-193
ات ا   طوات قعالة لتلوية االحتياجتات التعليميتة لجميتل ا ففتاي   109-194

 حت  قي  ذ، الظروغ ال عوة )سنااقورة(؛
استتتتتمرار التعلتتتتيى  جهتتتتود حمايتتتتة المتتتتدارر بهتتتتدغ ضتتتتمان يتتتتادة  109-195

 )ا رجنتين(؛
تعزيتتز تعاونهتتا متتل المنظمتتات غيتتر الحلوميتتة الوفنيتتة والدوليتتة قتتي  109-196

 )االتحاد الروسي(؛ اا تقديى المساعدة ءل  المشردين دا لي
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تعزيز السياسات الرامية ءلت  تلويتة احتياجتات المهتاجرين والالجئتين  109-197
ءلتت  ديتتار ى  اا يتتة لالجئتتين والمشتتردين دا ليتتبتتتوقير ءملانيتتة العتتودة ارمنتتة والطوع

 للقانون الدولي )اللرسي الرسولي(؛ اا وضمان ءعادة تف يل المنافق المتضررة وقق
تعزيتتتتز جهود تتتتا الراميتتتتة ءلتتتت   يتتتتادة  يتتتتارات المتتتتفو  لككتتتت ا   109-198

 )جمهورية ءيران اإلسالمية(؛ اا المشردين دا لي
ا متتتتن ءرستتتتاء عتتتتادة ءاالستتتتتمرار قتتتتي ملاقحتتتتة اإلر تتتتاو متتتتن أجتتتتل  109-199

واالستتتقرار ءلتت  الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية وتمهيتتد الطريتتق لعتتودة المشتتردين ءلتت  
 بيوتهى )جمهورية ءيران اإلسالمية(؛

وضتتتتتتتل بتتتتتتترامج لتعتتتتتتتوي  ضتتتتتتتحايا اإلر تتتتتتتاو وءعتتتتتتتادة ءدمتتتتتتتاجهى  109-200
 الروسي(؛ )االتحاد
المجتمتتتتل التتتتدولي متتتتن أجتتتتل منتتتتل وملاقحتتتتة  توحيتتتتد الجهتتتتود متتتتل 109-201

 اإلر او )ال ين(؛
 اا تقتديى المستتاعدة وءعتادة التف يتتل المناستتوين لضتحايا اإلر تتاو وققتت 109-202

حدود الموارد المتاحتة )جمهوريتة اوريتا الشتعوية  وقي للقوانين الوفنية  ات ال لة
 الديمقرافية(؛

 حتتتق قتتتي الطعتتتن ستتتيما علنيتتتة الجلستتتات وال وال وضتتتل ضتتتمانات  109-203
الحتق قتي محاامتة عادلتة افالة قي  ل  قي ءفار ملاقحة اإلر او  من أجل   بما

 )سويسرا(.
ولتتتى تحتتتظ التوصتتتيات التتتتواردة أدنتتتا، بتفييتتتد الجمهوريتتتتة العربيتتتة الستتتورية  وعليتتتت   -110

 سُيحاط بها علماا:
االنضمار ءل  نظار روما ا ساسي للمحلمة الجنائيتة الدوليتة  حتت   110-1
ن  ء ضتتاع الفظتتائل التتتي ارتلوتتب قتتي الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية لتمحتتي  يتستت

 دايق ونزي  أمار محلمة مستقلة )قرنسا(؛
واتتتتتتترار مجلتتتتتتتس  2012 لعتتتتتتتار التنفيتتتتتتتذ اللامتتتتتتتل لويتتتتتتتان جنيتتتتتتتف 110-2
 ( )أوارانيا(؛2015)2254 ا من
السما  للجنة التحقيق بالذ او ءل  الجمهورية العربية السورية متن  110-3
للواليتتة التتتي أستتند ا ءليهتتا مجلتتس حقتتوق  اا مواصتتلة عملهتتا وتحقيقاتهتتا وققتت أجتتل

 )قرنسا(؛ اامالا  اا ها تعاوناإلنسان  والتعاون مع
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وضتتتل حتتتد للهجمتتتات علتتت  المتتتدنيين ومتتتنح المنظمتتتات اإلنستتتانية  110-4
سيما لجنة التحقيق  ءملانيتة  وال والمرااوين الدوليين المستقلين لحقوق اإلنسان 

 دون عوائق )الممللة المتحدة لوريطانيا العظم  وييرلندا الشمالية(؛الوصوي 
والد وي قي مفاوضات بحستن نيتة  اا واف العنف ضد المدنيين قور  110-5

 بشفن ءيجاد حل سياسي للنزاع )الواليات المتحدة ا مريلية(؛
واتتتف انتهتتتال القتتتانون التتتدولي لحقتتتوق اإلنستتتان والقتتتانون التتتدولي  110-6

 رايا(؛اإلنساني )ت
االمتثاي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقتانون التدولي اإلنستاني  110-7

والعشتتتوائية وغيتتتر المتناستتتوة علتتت   مفرفتتتةعتتتن فريتتتق الواتتتف الفتتتوري لهجماتهتتتا ال
 المدنيين )ييرلندا(؛

قتتي  لتت  باستتت دار الوراميتتل  بمتتا واتتف ا تتف ستتلانها المتتدنيين  110-8
لقانون الدولي اإلنستاني لقنابل الحاراة  المناقي المتفجرة وا سلحة الليميائية وال

 ) ولندا(؛
واتتتتتتتتف عمليتتتتتتتتات الق تتتتتتتتف  واستتتتتتتتت دار ا ستتتتتتتتلحة الليميائيتتتتتتتتة   110-9

 والهجمات ضد المدنيين  والرقل الفوري لجميل عمليات الح ار )قرنسا(؛
واف عمليات الق ف الجوي والهجمات العشوائية عل  المتدنيين  110-10

 )أوارانيا(؛
التواتف عتن استتت دار ا ستلحة الليميائيتة علتت  النحتو التذي وثقتتت   110-11

 أجهزة ا مى المتحدة الم ت ة )ترايا(؛
الستتتتتما  بلي تتتتتاي المستتتتتاعدات اإلنستتتتتانية ب تتتتتورة قوريتتتتتة وااملتتتتتة  110-12

دون عوائتتتق ءلتتت  جميتتتل الستتتلان المحتتتتاجين قتتتي جميتتتل أنحتتتتاء متتتن و ومستتتتمرة 
المنتتافق التتتي ي تتعب الوصتتوي ءليهتتا ستتيما قتتي المنتتافق المحاصتترة و  وال اإلالتتيى 
 )قرنسا(؛
 دون عوائتتق متتن المستتاعدات اإلنستتانية الوصتتوي ءلتت  متتنح ءملانيتتة  110-13
قتتتي  لتتتت  قتتتي المنتتتافق المحاصتتتترة والمنتتتافق التتتتي ي تتتتعب الوصتتتوي ءليهتتتتا  بمتتتا

 )الواليات المتحدة ا مريلية(؛
بالوصتوي ءلت  السما  لكمتى المتحتدة والمنظمتات الدوليتة ا  تر   110-14

سيما قي جميتل المنتافق المحاصترة والتتي ي تعب الوصتوي ءليهتا  وال المحتاجين 
 )أوارانيا(؛
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الوقاء بجميتل التزاماتهتا بموجتب القتانون التدولي اإلنستاني والقتانون  110-15
الدولي لحقوق اإلنسان وتوقير ءملانية ءي اي المساعدات اإلنسانية ب ورة قورية 

ق ءلتتتت  جميتتتتل الستتتتلان المحتتتتتاجين قتتتتي جميتتتتل أنحتتتتاء دون عوائتتتتمتتتتن وااملتتتتة و 
 الجمهورية العربية السورية )الدانمرل(؛

رقل جميل القيود المفروضة عل  ءي اي المساعدات اإلنسانية ءلت   110-16
الستتلان المحتتتاجين ءلتت  المستتاعدة  وب اصتتة ءلتت  المنتتافق المحاصتترة والمنتتافق 

ن قتتتتي يغوان للمتتتتدنيين التتتتر التتتتتي ي تتتتعب الوصتتتتوي ءليهتتتتا  وضتتتتمان اإلجتتتتالء ارمتتتت
ي تر صتنفتها ا متى المتحتدة بوصتتفها  ءاليمتاا  15ستيما قتي حلتب و وال الماتادرة 

 ؛ج1)أااليى تحاصر ا سوريا )ييرلندا(
قي  ل  كترق  بما السورية ولدات واف عمليات ح ار المدن وال 110-17

 حلتتب  قتتي انتهتتال للقتتانون التتدولي اإلنستتاني. ويجتتب افالتتة ءي تتاي المستتاعدات
 ءل  جميل السوريين المحتاجين ) ولندا(؛ اا اإلنسانية قور 

 احترار الحق قي الحياة وواف اتل كعوها )ترايا(؛ 110-18
واتتف ممارستتات اال تفتتاء القستتري واالحتجتتا  التعستتفي واستتت دار  110-19

العنتتف الجنستتي والتعتتذيب وستتوء المعاملتتة المنتشتترة علتت  نطتتاق واستتل قتتي مرااتتز 
متتن ا متتنح  يئتتات الرصتد الدوليتتة ءملانيتتة الوصتتوي الفتتوري احتجا  تا. ويشتتمل  تتذ

مورر لها ءل  جميل المحتجزين  ونشر اائمة بجميل مراقق االحتجا   ال دون ايود
 )الدانمرل(؛

 واف االست دار المنهجي لسوء المعاملة والتعذيب )ترايا(؛ 110-20
وغيتر، ووضتل حتد للتعتذيب  اا اإلقرا  عن جميتل متن احتجتزوا تعستف 110-21

المهينتتة للمحتجتتزين  بمتتن قتتيهى  أو الالءنستتانية أو متتن ضتتروو المعاملتتة القاستتية
أولئتت  التتذين ينتمتتون ءلتت  المعارضتتة المعتدلتتة التتذين بتتدأوا االحتجتتا  غيتتر العنيتتف 

 ضد الحلومة ) ولندا(؛
ءقتتتتتترا  الستتتتتتلطات الستتتتتتورية الفتتتتتتتوري والالمشتتتتتتروط عتتتتتتن جميتتتتتتتل  110-22

 ن )قرنسا(؛يالنساء وا ففاي والمسنعن وعل  سويل ا ولوية   اا المحتجزين تعسف

__________ 

كاندد  التوصددية كمددا قرئدد  أثندداء جلسددة التحدداور كالتددا ا ررفددع مجيددع القيددود املفروضددة علددي إيصددال املسدداعدات  ج1)
إلييدا،  اإلنسانية إىل السكان احملتاجا إىل املساعدة، وخباصة إىل املناطق احملاصرة واملنداطق الديت يصدعب الوصدول

آخدددر صدددنفتيا األمدددم  إقليمددداا  15وضدددمان اإلجدددةء اامدددن للمددددنيا الدددرا با يف املغدددادرة، ول سددديما يف حلدددب و
وأثدارت اوميوريدة العربيدة السدورية نقطددة نىدام بشد ن ضدرورة اسددتخدام . املتحددة بوصدفيا أقداليم حياصدرها النىددامر

 امال املعا بالستعراض الدورج الشامال.مصطلحات األمم املتحدة املوحدة عند خماطبة الفريق الع
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 ءفتتتتالق ستتتترا  يالغ الستتتتوريين المحتجتتتتزين ب تتتتورة غيتتتتر اانونيتتتتة  110-23
 سيما النساء وا ففاي )الممللة المتحدة لوريطانيا العظم  وييرلندا الشمالية(؛ وال

ة واتتتف التجتتتاو ات ال تتتار ة قتتتي حتتتق الستتتجناء  والستتتما  بلملانيتتت 110-24
دون عوائق ءلت  ال تدمات الطويتة  واإلقترا  عتن من و اا وصوي جميل المحتجزين قور 
 دون محاامة )الواليات المتحدة ا مريلية(؛من و اا السوريين المسجونين تعسف

واتتتتف التعتتتتاون متتتتل تنظتتتتيى داعتتتت  وجوهتتتتة الن تتتترة وغير متتتتا متتتتن  110-25
 المنظمات اإلر ابية )ترايا(؛

محتجتتتز قتتتي ستتتجونها منتتتذ  18 000ووقتتتاة التحقيتتتق قتتتي تعتتتذيب  110-26
   ونشر تقرير واضح بشفن  ذا الموضوع )ءسرائيل(؛2011ي ار/مارر 

 التحقيق قي الحاالت العديدة للق ف الجوي )ءسرائيل(؛ 110-27
اعتمتتاد تتتدابير ضتتد المستت ولين عتتن استتت دار ا ستتلحة الليميائيتتة  110-28

 ومحاسوتهى )ءسرائيل(.
بتفييتتد  25-110ءلتت   1-110 متتن التتواردة قتتي الفقتترات ولتتى تحتتظ التوصتتيات -111

الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية  نهتتا تتتر  أنهتتا مقدمتتة متتن حلومتتات دوي أعضتتاء أفتتراغ قتتي 
تتونتت  موااتتف عدائيتتة متطرقتتة ضتتد الجمهوريتتة  أو الحتترو علتت  الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية

 العربية السورية.
يستتتعها اوتتتوي التوصتتتيات التتتواردة قتتتي  ال نتتت و اتتترت الجمهوريتتتة العربيتتتة الستتتورية أ -112

تعتتترغ بلستترائيل  ال  ن الجمهوريتتة العربيتتة الستتورية 28-110ءلتت   26-110الفقتترات 
 وتر  أنها مقدمة من اوة محتلة لجزء من ا راضي السورية.

وجميتتل االستتتنتاجات و/أو التوصتتتيات التتواردة قتتتي  تتذا التقريتتر تعوتتتر عتتن مواتتتف  -113
 أنهتتتا يُفهتتتى أن ينواتتتي وال ي اتتتدمتها و/أو الدولتتتة موضتتوع االستتتتعراض.الدولتتة )التتتدوي( التتتت

 .الل العامل الفريق بتفييد تحظ 
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