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 مقدمة  

الخخدو   ال خخانون ومبخخاي  التزامهخخا الخخداح  محكخخام املةثخخاق تؤكخخد اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا -3
اإلنسخان  وللخخن اناًقخاا مخن قنايتهخا الراسخ ا من ت زيخز السخخًم  حب خوق الدولةخا اخلاةخا واملواقةخ 

واألمخخخن والزيهخخخال يلخخخى الصخخخ ةدين الخخخوطاب والخخخدو  يتح خخخ  رحخخخ ام ح خخخوق اإلنسخخخان واحلخخخرايس 
ا أو األساسخخةا ومحايتهخخا  ولخخة  رنتهخخا  سةاسخخاس يدوانةخخا هخخاا يول ب ةنهخخا والتخخدخ  ي  خخؤوه

متوي  ومحايا وتسلةح اإللهابةني أو التهديد بشن يدوان يسكرم سخافر يلخى  خ ل كامخ   خ  
تؤكخخد سخخوليا يلخخى إااهخخا والتزامهخخا رحلخخوال والت خخاون لت زيخخز . للي خخا ت زيخخز ح خخوق اإلنسخخان ومحايتهخخا

  .ايهاح وق اإلنسان وف اا ملباي  ومةثاق األم  املتحدة وةكوك ح وق اإلنسان اليت مت ايتم
تؤكخخد اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا أن السخخبل الخخرحة  لنشخخوء األزمخخا الراهنخخا وتفاقمهخخا هخخو  -1

اإللهخا،  الخخ م حوخخ  ومخخا زال موخخى بخخدي  حكومخخاس يولم يربةخخا وإقلةمةخخا ويولةخخا  مخخن خخخًل 
اإللهابةخخان  " ابهخخا النصخخرة"و" يايخخ "مخخد ا اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا  وي م خخدمتها تنوةمخخا 

ملخخخال والسخخخًي والخخخ خ ة وال تخخخاي واإللهخخخابةني واملرتزقخخخا  بشخخخك م مبا خخخر أو  خخخ  مبا خخخر  وبخخخدي  ر
 .إيًم  مضل   للرأم ال ام  وللن رنتهاك واضح وةريح لل انون الدو 

تسخختمر اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا ومخخن يخخديمها واويخخا ويرياهخخا وي خخوم بتسخخلةحها ي  -1
. ا واألخًقةخخخا وال خخخة  النبةلخخخا الخخخيت متةخخخزس رخخخا اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخولياتخخخدم  كخخخ  ال خخخة  اإلنسخخخانة

وترتكخخل اجلمايخخاس اإللهابةخخا أكثخخر اجلخخراح  وحشخخةاا ضخخد املخخواطنني السخخوليني مخخن قتخخ  واختاخخا  
وحخخرق وتخخدم  للمخخدالت واملستشخخفةاس وينخخي انسخخ  وهنةخخد األطفخخال ومنخخع وةخخول املسخخايداس 

تسخخخخةار يلةهخخخا  إضخخخخافا إل التخخخدم  والت ريخخخخل وال تةخخخال وال ملةخخخخاس اإلنسخخخانةا ي املنخخخخاط  الخخخيت 
 .النتحاليا وهل الثرواس الوطنةا وإهاك القتصاي الوطاب

تتمس خخن اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا بوااباهتخخا ي محايخخا مواطنةهخخا رلتخخوازم مخخع اسخختمرالها  -4
 ومةثخاق األمخ  املتحخدة رلخدفا  يخن مبكافحا اإللها،  وهو احل  ال م يكفله يخا ال خانون الخدو 

ويسخختمر اجلخخة  ال خخرر السخخولم . نفسخخها ويخخن  خخ بها ويخخن ألاضخخةها ي واخخه اإللهخخا، وال خخدوان
بتح ة  النجاحاس ي احلخر، ضخد اإللهخا، املخديوم خالاةخاا  واسخت اية ال ديخد مخن املنخاط  الخيت  

خخخد كانخخخ  تسخخخةار يلةهخخخا اجلمايخخخاس اإللهابةخخخا  وإيخخخايةا األمخخخن والسخخخت  رال إلةهخخخا  األمخخخر الخخخ م ُاه ا
 .الاري  ل وية النازحني واملهجرين إل مناط ه  وبةوهت 

ُتشك ا  التداب  ال سريا أحاييا اجلانل املفروضا يلى سوليا حكوما و خ باا سخبباا لحةسخاا  -5
سخخان ي تفخخاق  األزمخخا اإلنسخخانةا واسخختمرالها وت مةخخ  تخخدايةاهتا  مخخا أقخخر سخخلباا ي كافخخا ح خخوق اإلن

 .للش ل السولم وخباةا ح ه ي التنمةا وال ة  الكرمي
تسخختمر حكومخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا رل مخخ  وفخخ  التزاماهتخخا الدولةخخا  وترفخخع ت ريرهخخا  -6

 .الشام  الدولم الوطاب الثاين ي إطال آلةا الست راض
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حملخا  خاملا يخن حالخا تس ى اجلمهوليا ال ربةا السوليا من خًل هخ ا الت ريخر إل إياخاء  -7
ح وق اإلنسان واآللةاس احلماحةا يلخى ألض الواقخع  وإل تسخلةل الضخوء يلخى األسخبا، اجل ليخا 
ل زمخخخا احلالةخخخا والتحخخخدايس النامخخخا ينهخخخا  مخخخع بةخخخان اهخخخوي احلكومخخخا السخخخوليا ي التصخخخدم لتلخخخن 

دى مناقشخا ت ريرهخا أمخا فةمخا يت لخ  رلتوةخةاس الخيت أقخ س لخ. التحدايس ولؤيتها ي املضخ  قخدماا 
الخوطاب األول  تخوي احلكومخخا السخوليا التوضخخةح أنخه ت يخخت  الت امخ  مخخع تلخن التوةخخةاس كمخا كانخخ  
تريد  وللن بسبل تفاق  األزما واستمرالها حىت اتليخ إيداي ه ا الت رير  وتسخ   اجلهخوي كافخا 

اب أها لن تتنخاول هخ ا للت ام  مع قضااي ح وق اإلنسان الاالحا بسبل األزما  لكن للن ل ي 
 .التوةةاس بشك  ادم ي الوق  املناسل

 التقرير إعداد وعملية منهجية -أوال   
 الت ريخخر  هخخ ا إليخخداي يمخخ  خاخخا وضخخع اخخرى الشخخام   الخخدولم السخخت راض آللةخخا وف خخاا  -8

 حب خخخخوق اللت خخخخاء ي يسخخخخه  مبخخخخا  ال ملةخخخخا وتابة اهتخخخخاا الدولةخخخخ لت هخخخخداسر اللتخخخخزام مخخخخدى تتضخخخخمن
 . كافا امل نةا اجلهاس مع الت اون من خًل ال م   ي والشفافةا اإلنسان 

 :اآليت ال م  خاا مشل  -9
 الخخيت ةخخدلس ب خخرال السخخةد لحخخة  تشخخكة  اللجنخخا الوطنةخخا امل نةخخا تيخخداي الت ريخخر  

 ؛1036 هيولة/متوز 16اتليخ  1115 جمل  الوزلاء لق 
 ؛كةفةا إيداي الت ريرو  الشام  الدولم الست راض آبلةا الت ريي 
  مخخن  اإلنسخخان ح خخوق بشخخ ن الخخوالية وامل لومخخاس البةخخا س دلاسخخاب اللجنخخا قامخخ

 اجلمهوليا را ت دم  اليت خمتلي اجلهاس امل نةا السوليا  ومراا ا كافا الت الير
 ؛والتوةةاس الصايلة ينها السوليا ال ربةا

 اجلهخاس هخ ا وبخني  تصا امل احلكومةا اجلهاس بني اا تفايلة اا حوال  أارس اللجنا 
 كخ  يلخى ومًحوخاهت  آلاحهخ  لاخري للجمةخع الفرةا إاتحا بغةا  دينامل واجملتمع

  .الت رير ي ولي ما

 السورية العربية اجلمهورية عم أساسية معلومات -اثنيا   
 املو ع  

ل مخخخدها املتوسخخخ األبخخخة  للبحخخخر الشخخخرق  السخخخاح  يلخخخى السخخخوليا ال ربةخخخا اجلمهوليخخخا ت خخخع -30
الغخخر،  مخخن املتوسخخل األبخخة  والبحخخر ولبنخخان اجلنخخو،  مخخن واأللين وفلسخخاني الشخخرق  مخخن ال خخراق

 .الشمال من تركةاو 
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 املساحة  
 منخخخ  إسخخخراحة  واحتلخخخ ( 1كخخخ  385 380)السخخخوليا  ال ربةخخخا اجلمهوليخخخا مسخخخاحا تبلخخخ  -33

 منها( ٢ك   60) رير  ارى  ٢ك  3 160مساحته  ما 3967يونةه يام /حزيران من اخلام 
 .3971 يام تشرين حر، ي

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

 البشري العنصر  
  1036ي يخخام نسخخما  15 910 111 بلخخ  يخخدي سخخكان اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا -31
 خهر  ي املدنةخا سخج  األحخوال اسةإحصخاح حسخلفةه  الًائون واملهاارون خال  الخبًي   مبا

 .1036  امل أ سا /آ،
يلخخخى السخخخت رال املكخخخاين للسخخخكان  حةخخخ   اا الخخخيت تشخخخهدها سخخخوليا سخخخلب األزمخخخا ان كسخخخ  -34

.  م أي ى إل خلخخ  ياخخو راي للسخخكانمشلخخ  حركخخا النخخزوي ب خخ  احملافوخخاس السخخوليا  األمخخر الخخ
مخخنه  ي  ي املاحخخا 70 زي  ي خخة  أكثخخر مخخن  5 384 553ي خخدل يخخدي النخخازحني ياخلةخخاا بخخخ  إل

 .اآلمنا املناط 
لخخ  تسخب ل الحخختًل اإلسخراحةل  للجخخولن السخولم احملتخخ  واأللاضخ  الفلسخخاةنةا احملتلخا خب -35

مخخخخن أبنخخخخاء اجلخخخخولن السخخخخولم احملتخخخخ  منخخخخ   500 000مخخخخا ي خخخخال، نخخخخزوي  اخخخخ  يخخخخن  ياخخخخو راي
نخروا بدمشخ   و مسخجلني لخدى وكالخا األلاخ  فلسخاةاب  515 693إقامخا وخو   و 3967 ميا

لاخخخخخ  فلسخخخخخاةاب  خخخخخ  مسخخخخخج  حسخخخخخل قةخخخخخوي ايةئخخخخخا ال امخخخخخا لًائخخخخخني  40 000إضخخخخخافا إل 
بًيه  حتمةا  أن سوليا تنور إل أن يوية الفلساةنةني إل اإل الة إل  مع الفلساةنةني ال ر،

يراقخ  م خة  ي سخوليا   70 000كمخا يواخد حخوا  . ووف اا ل رالاس األم  املتحدة لاس الصخلا
 .مسجلون لدى مكتل املفوضةا السامةا لشؤون الًائني ي سوليا 14 000منه  

 اال تصادي النظا   
القتصخخخايم املواخخخه إل تبنخخخ  اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخوليا النت خخخال التخخخدل   مخخخن النوخخخام  -36

نوام اقتصخايم أكثخر انفتاحخاا  وال مخ  بشخك  مسختمر يلخى تخوف  األيواس الًزمخا للخدفع رحلةخاة 
ويتضخخخخح للخخخخن مخخخخن خخخخخًل املبخخخخاي  القتصخخخخاييا الخخخخيت تبناهخخخخا يسخخخختول . القتصخخخخاييا والاتمايةخخخخا

ايم ال خخام يلخخى أسخخات تنمةخخا النشخخا  القتصخخي خخوم لقتصخخاي الخخوطاب إل يؤكخخد أن ا. 1031 يخخام
ل زايية الخخخدخ  الخخخوطاب وتاخخخوير إواخلخخخان مخخخن خخخخًل اخلاخخخل القتصخخخاييا والاتمايةخخخا ايايفخخخا 
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هتخد  السةاسخا القتصخاييا للدولخا إل و  .ولفخع مسختوى م ةشخا الفخري وتخوف  فخرن ال مخ  اإلنتا 
اتمايةخخا يخخرب   ةخخ  النمخخو القتصخخايم وال دالخخا ال واألفخخراي تلبةخخا احلااخخاس األساسخخةا للمجتمخخع 

تكفخخخ  الدولخخخا محايخخخا املنتجخخخني واملسخخختهلكني و     .للوةخخخول إل التنمةخخخا الشخخخاملا واملتوازنخخخا واملسخخختداما
وتريخخى التجخخالة والسخختثمال ومتنخخع الحتكخخال ي خمتلخخي اجملخخالس القتصخخاييا وت مخخ  يلخخى تاخخوير 

 (.31 املاية)  الااقاس البشريا و م  قوة ال م  مبا خيدم القتصاي الوطاب
الخخيت  زمخخااأل لحتخخواء اخخخًل سةاسخخاهتا القتصخخايي مخخن  اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليابخخ ل   -37

 يلخخى سخخواء    السخخلبةا هخخات لةخخ  مخخن آاثل لل متخخر رخخا منخخ  مخخا يزيخخد يلخخى وخخ  سخخنواس  اهخخوياا كبخخ ة
 ااخخع ل   مخخا أيىيلخخى املسخختوى امل ةشخخ  للمخخواطنني مالقتصخخاي الخخوطاب مبؤ خخراته الكلةخخا أ مسخختوى

 للت ريخخل واإلنتااةخاال اايخاس القتصخخاييا نتةجخا لت خخرض  م خدل النمخو القتصخخايم بشخك  كبخخ 
 . اإللهابةا املسلحا اجلماياسمن قب  املمنهج  والتدم 

 اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز واملؤسسايت املعياري اإل ار -اثلثا   
 الدستور  

 تفتاء الشخخخخخخخخ ر الخخخخخخخخ م اخخخخخخخخرى يأقخخخخخخخخر مواطنخخخخخخخخو اجلمهوليخخخخخخخخا ال ربةخخخخخخخخا السخخخخخخخخوليا ي السخخخخخخخخ -38
ي  5794  ةخخوس يلةخخه ي املاحخخا 8994  يسخختولاا وطنةخخاا اديخخداا بنسخخبا 16/1/1031 اتليخخخ
 واسختجابا الدستول تاولاا طبة ةخاا  ه ا وي د إجناز. من املواطنني السوليني ي الداخ  واخلال  املاحا

ًا  واملتغ اس  للتحولس  ومصدلاا  مؤسساهتا حلركا وضابااا  املست ب   وو الدولا مس ة ينو  ويلة
 يلخخى ال خخاح  الشخخ ل وحكخخ  والسخخةاية السخخت ًل تكخخرت أساسخخةا مبخخاي  خخخًل مخخن لتشخخري اهتا 
 ال امخخخا واحلخخخرايس الث خخخاي والتنخخو  الوطنةخخخا الوحخخخدة ومحايخخخا واحلزبةخخا السةاسخخخةا والت دييخخخا النت خخا،
    .ال انون وسةاية واملواطنا الفرن تكافؤو  واملساواة الاتمايةا وال دالا اإلنسان وح وق
اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا يولخخا يا راطةخخا لاس تؤكخخد املخخاية األول مخخن الدسخختول يلخخى أن  -39

ومبواخل املخاية الثانةخا  .سةاية اتما     قابلا للتجزحا  ول  وز التنازل ين أم ازء من ألاضخةها
ل  خخخوز لفخخخري أو مايخخخا و السخخخةاية للشخخخ ل    و مهخخخولمنوخخخام هخخخو نوخخخام احلكخخخ  ي الدولخخخا فخخخ ن 

 خخخ م وأكخخخدس املخخخاية الثالثخخخا أن  .ايياؤهخخا  وت خخخوم يلخخخى مبخخخدأ حكخخخ  الشخخخ ل رلشخخ ل وللشخخخ ل
ألحخخخخوال الش صخخخخةا    واحريخخخخا ال ةخخخخام ئمةخخخخع  خخخخ احرهللمخخخخواطنني الدولخخخخا مةخخخخع األياين  وتكفخخخخ  

 .نا ومريةااصللاواحي الدينةا مُ 
 ةخخخخالم واملؤسسخخخخايت يلخخخخى مًحوخخخخا مخخخخدى الت خخخخدم أو ال ااخخخخع ي البنةخخخخا ي خخخخوم اإلطخخخخال امل- 10

التشخخخري ةا للدولخخخا  ونشخخخ  إل أن اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخوليا قخخخد سخخخجل  ت خخخدماا ملحو خخخاا  ل خخخ  
 :األزما  ي بنةتها التشري ةا وال م يتجلى ي اآليت
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 للمرأ املشاركة السياسية   
حز، الب   ال رر ال  اك  هخو ليت كان  تنص يلى أن ألغى الدستول املاية الثامنا ا -13

 وم النوام السةاسخ  للدولخا يلخى   ومت  استبدايا رلنص يلى أن ياحلز، ال احد ي اجملتمع والدولا
تسخه  األحخزا، السةاسخةا   و مبدأ الت دييا السةاسةا  وتخت  االسخا السخلاا يا راطةخاا يخرب القخ ا 

 ابةخخخخا ي احلةخخخخاة السةاسخخخخةا الوطنةخخخخا  ويلةهخخخخا احخخخخ ام مبخخخخاي  السخخخخةاية املرخصخخخخا والتجم خخخخاس النت
ل  خخوز مبا خخرة أم نشخخا  سةاسخخ  أو قةخخام أحخخزا، أو هم خخاس سةاسخخةا   و الوطنةخخا والدا راطةخخا

 (.8املاية )متةةزم أسات  أم يلى
احلريخخخا حخخخ  م خخخدت وتكفخخخ  الدولخخخا للمخخخواطنني حخخخريته  الش صخخخةا و خخخاف  يلخخخى كخخخرامته   -11
املواطنخخخون متسخخخاوون ي احل خخخوق والواابخخخاس  ل متةةخخخز بةخخخنه  ي للخخخن بسخخخبل اجلخخخن  أو   و ه وأمخخخن

 (.11املاية ) تكف  الدولا مبدأ تكافؤ الفرن بني املواطنني  و األة  أو اللغا أو الدين أو ال  ةدة
لكخخ  مخخواطن احلخخ  ي أن ي خخر، يخخن لأيخخه حبريخخا   و نا وف خخاا لل خخانوناحريخخا اليت خخاي مصخخ -11

تكفخخ  الدولخخا حريخخا الصخخحافا   و (41املخخاية ) الكتابخخا أو بوسخخاح  الت بخخ  كافخخا ويلنةخخا رل خخول أو
 (.41املاية ) والابايا والنشر ووساح  اإليًم واست ًلةتها وف اا لل انون

حريخخخخخا تكخخخخخوين و للمخخخخخواطنني حخخخخخ  الاتمخخخخخا  والتوخخخخخاهر سخخخخخلمةاا واإلضخخخخخرا، يخخخخخن ال مخخخخخ   -14
 (.45و 44املاية ) اجلم ةاس والن ارس

كخخخ  ايتخخخداء يلخخخى احلريخخخا الش صخخخةا أو يلخخخى حرمخخخا احلةخخخاة اخلاةخخخا أو يلخخخى   هخخخا مخخخن  -15
  (.54 املاية)احل وق واحلرايس ال اما اليت يكفلها الدستول يُ د اراا ي اقل يلةها ال انون 

ةا مخخن خخخًل يملةخخا تنافسخخ   (86املخخاية ) نت خخل لحخخة  اجلمهوليخخا مخخن الشخخ ل مبا خخرةيُ  -16
 مخن  خةح بني يدي من املر حني  خًفاا للدستول الساب  ال م كان مدي آلةخا اختةخال الخرحة  ب

وي خرض ال  خةح يلخى اقخ اي ال ةخاية ال اريخا حلخز، الب خ  ال خرر ال خ اك   جمل  الشخ ل بنخاءا 
ة  بشال وقد ت دم لًنت ارس األخ ة قًقا مر حني  وفاز الرح. فةه لستفتاحه املواطنني يلى 

 .األسد ي ه ا النت ارس مةواس أ لبةا الش ل السولم

 والثقافية واالجتماعية اال تصادية احلقوق  
يكفخخ  الدسخختول محايخخا التنخخو  الث خخاي للمجتمخخع السخخولم ئمةخخع مكو تخخه وت خخدي لوافخخدا   -17

ل ربةخخخخا السخخخخوليا ريتبخخخخالا تخخخخرااثا وطنةخخخخاا ي خخخخزز الوحخخخخدة الوطنةخخخخا ي إطخخخخال وحخخخخدة ألاضخخخخ  اجلمهوليخخخخا ا
 لكخخ  مخخواطن حخخ  اإلسخخهام ي احلةخخاة السةاسخخةا والقتصخخاييا والاتمايةخخا والث افةخخاو (. 9 املخخاية)
  (.14 املاية)

 الاتمايةخاي وم اجملتمع السولم يلى أسات التضامن والتكافخ  واحخ ام مبخاي  ال دالخا  -18
توفر الدولا للمرأة مةع الفرن   (39ة املاي)واحلريا واملساواة وةةانا الكراما اإلنسانةا لك  فري 
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الخخيت تتخخةح يخخا املسخخالا الف الخخا والكاملخخا ي احلةخخاة السةاسخخةا والقتصخخاييا والاتمايةخخا والث افةخخا  
 (.11 املاية)ع وت م  يلى إزالا ال ةوي اليت متنع تاولها ومشالكتها ي بناء اجملتم

ألكخان أساسخةا لبنخاء اجملتمخع  وت مخ  الدولخا يلخى  الاتمايةاالت لة  والصحا واخلدماس  -19
الت لخخخة  حخخخ  و (. 15 املخخخاية)  ةخخخ  التنمةخخخا املتوازنخخخا بخخخني مةخخخع منخخخاط  اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخوليا 

تكفله الدولا  وهو جماين ي مةع مراحله  وينو  ال انون احلالس اليت يكون فةها الت لة  م اولاا 
 املخاية) يكون الت لة  إلزامةاا حخىت هايخا مرحلخا الت لخة  األساسخ و  .ةاي اجلام اس وامل اهد احلكوم

تدي  الدولا البح  ال لم  بك  متالباته  وتكف  حريخا اإلبخدا  ال لمخ  واألير والفخاب و  (.19
والث اي  وتوفر الوساح  احمل  ا ل لن  وت دم الدولا ك  مسايدة لت دم ال لوم والفنون  وتشخجع 

  (.13 املاية)لمةا والفنةا والكفاءاس واملواهل املبديا و م  نتاحجها ال  الخ اياس

 الو نية اإلنسان حقوق محاية آليات  
مخخن خخخًل  وتكفخخ  نفالهخخا اإلنسخخان ح خخوق حلمايخخا حةا هخخ  الضخخامنال ضخخا ت خخد السخخلاا -10

ها مبواخخل الرقابخخا ال ضخخاحةا يلخخى اخخختً  يلااهتخخا  واحملكمخخا الدسخختوليا ال لةخخا الخخيت أيةخخد تشخخكةل
  :ةاتاآل اآللةاسإضافا إل واوي . 1034ل ام  /7/ال انون لق 

مت تشخخكةلها مبواخخل قخخرال لحخخة  : اللجنررة الو نيررة للقررانون الرردو  اإلنسرراي (أ) 
  وأيةخخخد تف ةخخخ  يمخخخ  اللجنخخخا 1004 ينخخخاير/كخخخانون الثخخخاين  1اتليخخخخ  1989جملخخخ  الخخخوزلاء لقخخخ  

وأنخةل رخا مسخؤولةا . 1035ه يولة/متوز 13اتليخ  1071 مبوال قرال لحة  جمل  الوزلاء لق 
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 

 ؛لةل األمحر وب ثتها ي سوليااألول حبضول وفد من اللجنا الدولةا للص
ملتابعررررة حقرررروق الطفررررل   إ ررررار ا  مررررة   ( القطريررررة - الو نيررررة)اللجنررررة  (،) 

 /آ، 10اتليخخخخخخ  1130ُ خخخخخك ال  اللجنخخخخخا مبواخخخخخل قخخخخخرال لحخخخخخة  جملخخخخخ  الخخخخخوزلاء لقخخخخخ  : سرررررورية
  وأنةل را مسؤولةا توقة  النتهاكخاس الخيت ت خوم رخا اجلمايخاس املسخلحا ضخد 1031 أ سا 

فخخخال وإيخخخداي الت خخخالير الوطنةخخخا بشخخخ ن النتهاكخخخاس الخخخيت يت خخخرض يخخخا األطفخخخال وإنشخخخاء قايخخخدة األط
 ؛بةا س والبح  ي حالس هنةد األطفال واست دامه  ي األيمال ال تالةا

 24ُأحخخخخخدق  رل خخخخخانون لقخخخخخ  : اهليئرررررة السرررررورية لشرررررؤون ا سرررررر  والسررررر ان ( ) 
أنخةل رخا مهمخا  .1034ل خام  6نون لقخ    ويدل قانون إحخداقها رل خا10/31/1001 اتليخ

لةخخخد وتنسخخخة  ومتاب خخخا اجلهخخخوي و محايخخخا األسخخخرة وت مةخخخ  متاسخخخكها واحلفخخخاي يلخخخى هويتهخخخا وقةمهخخخا  
اخلاةخخخا بتنفةخخخ  أحكخخخام اتفاقةخخخا ال ضخخخاء يلخخخى مةخخخع أ خخخكال التمةةخخخز ضخخخد املخخخرأة واتفاقةخخخا ح خخخوق 

 ؛كانواق اي ت دي  التشري اس املت ل ا بشؤون األسرة والس  الاف 
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ل ام  1مت  إحداقها مبوال ال انون لق  : ا شخاص  إدار  م افحة االجتار  (ي) 
  مهمتها منع اراح  الهال ي األ  ان ومحايا الضحااي  حة  وض   خاخا وطنةخا 1030

 .ملكافحا اراح  الهال ي األ  ان ومحايا وليايا الضحااي

 االتفا يات الدولية  
 .مصخخدلاا يسخختمد منخخه املشخخر  الخخوطاب األحكخخام النا مخخا حل خخوق اإلنسخخانالتفاقةخخاس  ت خخد -13

  األمخر الخ م يؤكخد أن ال خوانني احمللةخا (1)وقد انضم  سوليا إل م و  اتفاقةاس ح وق اإلنسان
ايةئخاس كما أن ت دمي الت الير الدوليخا إل   التفاقةاس ه االناف ة ي ه ا اجملال ل تت الض مع 

أسخخه  إل حخخد م كبخخ  ي ت زيخخز هخخ ا احل خخوق  شخخ ة مبواخخل م اهخخداس ح خخوق اإلنسخخاناملنالت اقديخخا 
ومحايتهخخخا  والسخخختفاية مخخخن املناقشخخخاس الخخخيت اخخخرس يخخخ ا الت خخخالير  واملًحوخخخاس اخلتامةخخخا الصخخخايلة 
خخخص يخخخا  خخخدس مخخخن قبخخخ  احلكومخخخا السخخخوليا وُخص ا بشخخخ ها والخخخيت مت   ويلهخخخا خلاخخخل يمخخخ  وطنةخخخا ايُتما

 .مواز س مالةا

 الوا ع أرض على ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز -رابعا   
اختخخخ س اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخوليا يخخخدياا مخخخن اإلاخخخراءاس التشخخخري ةا واإلياليخخخا والتنفة يخخخا  -11

 .لت زيز ومحايا ح وق اإلنسان وكفالا تابة ها يلى ألض الواقع

 والسياسية املدنية احلقوق جمال    
خاواس كب ة ونويةا وخو  - ل   األزما اليت متر را - السولياخا  اجلمهوليا ال ربةا  -11

كخخان مخخن بةنهخا إهخخاء ال مخخ  حبالخخا الاخخوال   وإلغخخاء حمكمخخا    تنفةخ  بخخر مج وطخخاب  خخام  ل ةخخًي
ت الدا راطةا وةدول سلسلا من ال وانني اليت تكر ا وإلغاء احملكما القتصاييا  من الدولا ال لةا  أ

 :منها  وح وق اإلنسان
  ،مسخخح ب خخخةص األحخخزا، ي 1/8/1033اتليخخخ / 300/ لقخخ قخخانون األحخخزا  

 ؛(2)حزرا / 13/سوليا  وقد بل  يدي األحزا، املرخصا حىت اتليخ إيداي الت رير 
   ؛1033ل ام / 54/قانون تنوة  التواهر لق 
  ؛1034ل ام / 5/ لق قانون النت ارس ال اما 
 1033ل ام / 308/ يًم لق قانون اإل.  

كفلخخه الدسخختول وال خخانون  وقخخد يخخاس املشخخر  السخخولم ي يخخدة قخخوانني   احلريررة حررق مقررد  -14
املساح  املت ل ا ب دم اواز احتجاز أحد يون تواةه هتما إلةه وتوف  الضما س ال انونةا للمته  

احملاكمخاس مخن قخانون أةخول  37كمخا يخد ل املشخر  املخاية . اراءاس واحملاكماساإلوسريا تنفة  
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اجلزاحةا  املت ل ا مبدة التحف  يلى املشتبه ر  ي اجلراح  الواق ا يلى أمن الدولا  ويلخى السخًما 
  واخخخخخخختًق اجلخخخخخخراح  والفخخخخخخ اء (مخخخخخخن قخخخخخخانون ال  خخخخخخورس 119حخخخخخخىت  160املخخخخخخواي مخخخخخخن )ال امخخخخخخا 

خفخخاء  خخ ص مرتكخخل انايخخا أو مسخخايدته يلخخى التخخوالم يخخن واخخه إ  (191و 191 املخخاياتن)
  حبةخخخ  مسحخخخ  للضخخخاباا ال دلةخخخا أو املفوضخخخني مبهامهخخخا است صخخخاء هخخخ ا (113املخخخاية ) دالخخخا ال

اجلخخخراح  رلخخختحف  يلخخخى املشخخختبه رخخخ  فةهخخخا يلخخخى أل تتجخخخاوز مخخخدة الخخختحف  يلخخخةه  سخخخب ا أايم قابلخخخا 
للتجديخخد مخخن الناحخخل ال خخام وف خخاا مل اةخخاس كخخ  ملخخي يلخخى حخخدة ويلخخى أل تزيخخد هخخ ا املخخدة يلخخى 

وي للخخخن ضخخخمان ب خخخدم توقةخخخي أم  خخخ ص إل بنخخخاءا يلخخخى مواف خخخا قضخخخاحةا  وت زيخخخزاا سخخختني يومخخخاا  
 .ال م ار م ف   اخلاي 1031ل ام  /10/ حلمايا احل  رحلريا  ةدل ال انون لق 

وسلوك سب  الا ن واملراا ا والدفا  أمام ال ضاء  حق التقاضيأكد الدستول يلى أن  -15
ل ضاء وأكد يلى أن أم يم  أو قرال إيالم من لقابا ا وحو ر الدستول  صني. مصان رل انون

يلةخخخه حكخخخ  ونفخخخ س فةخخخه ال  وبخخخا  وقبخخخ  خاخخخ  احلكخخخ  أن ياالخخخل الدولخخخا لكخخخ   خخخ ص ُحكخخخ  
  تكفخ  الدولخا املسخايدة ال ضخاحةا لغخ  ال خايلين (51املاية )رلت وي  ين الضرل ال م حل  به 

 1031ل خخام / 19/ رل خخانون لقخخ   ونخخا ال ضخخاحةات خخدي  قخخانون املوبنخخاءا يلةخخه  مت  . وف خخاا لل خخانون
  .  مايايا يلى  ملهايدم قدلهتي حال  يفع الرسوم والت مةناسوال م أيفى املتدايني من 

ول خخ  الوخخخرو  الخخخيت متخخخر رخخخا الخخبًي  واسخخختهدا  اجلمايخخخاس اإللهابةخخخا املسخخخلحا للجهخخخاز  -16
تمرس املؤسسخخخا ال ضخخخاحةا مياء مهامهخخخخا ال ضخخخاح  ي أوخخخاء اجلمهوليخخخا ال ربةخخخخا السخخخوليا  ف خخخد اسخخخخ

خخخخخخخخًل يخخخخخخخدي الخخخخخخخدياوى املنوخخخخخخخولة ي يخخخخخخخدي مخخخخخخخن اجلخخخخخخخراح  حل خخخخخخخوق اإلنسخخخخخخخان  إل وةخخخخخخخ   محايخخخخخخخا
ييخخخخخوى   648ييخخخخخاوى الهخخخخال ي األ خخخخخ ان : يتالشخخخخك  اآليلخخخخخى  1035-1030 الفخخخخ ة

 1 115ال نخخي ضخخد املخخرأة   ييخخوى 5 147  ييخخاوى ال تخخ  ييخخوى 8 744ييخخاوى الفسخخاي 
 .ييوى 1 035 ني ضد الاف ال   ييوى
مصخخخانا رلدسخخختول وال خخخانون  وتكريسخخخاا يخخخ ا احلخخخ   نو خخخ  قخخخانون اإليخخخًم  حريرررة التعبرررر -17
ك  ما يت ل  حبريا الت ب  يرب وساح  اإليًم املكتوبا واملرحةا واملسمويا   1033ل ام  308 لق 

اإليخخًم مسخخت   ول  خخوز ت ةةخخد حريتخخه إل وف خخاا ألحكخخام الدسخختول واإللك ونةخخا  إل أكخخد يلخخى أن 
ن أول  خخوز   حريخخا الت بخخ ألهخخا  تسخختند االسخخا ال مخخ  اإليًمخخ  إل قوايخخد أساسخخةاو . وال خخانون

اهخا كانخ  ماالبخا  ال مخ  أليخ  و يكون الرأم ال م ينشرا اإليًم  سبباا للمسات رخ ا احلريخا
 .م لوماته إل ين طري  ال ضاءاإليًم  تفشاء مصايل 

  الخ م 1033ل خام  54ةخدل ال خانون لقخ  . مكفول رلدسختول التجمع السلميح   -18
إل مخخ  للمخخواطنني واألحخخزا، السةاسخخةا . يخخنو  االسخخا هخخ ا احلخخ  وف خخاا للم خخاي  امل مخخول رخخا يولةخخاا 

ومت  تشخكة  جلنخا . املوخاهراس واملنوماس الش بةا والن ارس املهنةا ومنوماس اجملتمع املدين تنوة 
طلبخاا  477  مهمتهخا النوخر ي طلبخاس التوخاهر  وتل خ  اللجنخا 1033ل خام  54رل انون لقخ  

 .طلباا  91طلباا ولفض   185  ومنح  املواف ا يلى 1033من  ال ام 



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

11  

أحكخام  3969ل خام  176ويخنو  ال خانون ( 48املخاية ) احلق ابجلنسريةكف  الدستول  -19
وي سةاسخخختها ايايفخخخا لضخخخمان احلخخخ  . رم حالةخخخاا يلاسخخخا ت ديلخخخه لةتوافخخخ  مخخخع الدسخخختولمنحهخخخا  و خخخ
املخخخخواطنني السخخخخوليني  تسخخخخجة  مةخخخخع اختخخخخ س احلكومخخخخا مةخخخخع التخخخخداب  الًزمخخخخا لضخخخخمانرجلنسخخخخةا  

خاةا ي املناط  الخيت يمخرس فةهخا اجلمايخاس اإللهابةخا   بواثح  ايويا والواثح  األخرى ه تزويدو 
 وإحخخخدار مراكخخخز اديخخخدة بديلخخخا مراكخخخز مت  ختصخخخةص   حةخخخ ًس األحخخخوال املدنةخخخااملسخخخلحا سخخخج

 ال خخخخرالاس مخخخخن اا يخخخخدي اجلهخخخخاس احلكومةخخخخا امل نةخخخخااختخخخخ س كمخخخخا   .للحصخخخخول يلخخخخى الواثحخخخخ  الرمسةخخخخا
األحخخوال الش صخةا  ياخخخ  سخوليا وخالاهخخا  مخخن  واق خاس ل  مبوابهخا تسخخجة اخراءاس سخخه  اإلو 

ملت لخخ  بتسخخجة  املوالةخخد  والت خخامة  الخخيت ةخخدلس يخخن وزالة ا 1035ل خخام  15بةنهخخا ال خخانون لقخخ  
اخلالاةا واملغ بني للب ثاس الدبلوماسةا السوليا لتسجة  الواق اس املدنةخا وتسخهة  مخنح اخوازاس 

 .السفر للمواطنني امل ةمني ي اخلال 
السخوليا ل  خ ان املسخجلني ي  اجلمهوليا ال ربةا انسةا 49/1033لق   ال انونمنح  -40

  صخاا  314 949وقخد بلخ  يخدي املشخمولني رخ ا املرسخوم   (األكخراي) سجًس أاانل احلسكا
 .  وقد حصلوا يلى اجلنسةا مبا فةه  أفراي أسره 335 450س وبل  يدي املت دمني رلالبا

 خ  مرتكبخه  و بسخل ةخولا م    خرم ال خانون السخولم الت خ يلحظر التعريي وي جمال  -43
إلا ترافخخ  للخخن  ويشخخدي ال  وبخخا   مخخن قخخانون ال  خخورس 193املخخاية وللخخن ي  يرضخخاا لل  خخا، 

  كمخخخا  خخخرم قخخخانون ال  خخخخورس جنخخخ  يخخخن الف خخخ  ضخخخرل ك حخخخخدار ياهخخخا ياحمخخخا  أو إيخخخ اء بخخخخدين أو
وفةمخخخا يت لخخخ  حب خخخوق املشخخختبه بخخخه أقنخخخاء . أيمخخخال الشخخخدة بكافخخخا ةخخخولها 336ال سخخخكرم ي املخخخاية 

ً  وز احتجاز أحد يون تواةه هتما إلةه حسل األةخول ال انونةخا  وإل كخان للخن قةي  فالتو 
 .من قانون ال  ورس 158و 157  وف  املواي حجز حريا    مشرو  وم اقل يلةه

مخخن قبخخ  بشخخك  ياحخخ  ومسخختمر لةخخد وتفتخخة  وتنفةخخ اا لخخ لن  ختضخخع السخخجون ل ملةخخا  -41
سخ  قخانون أةخول احملاكمخاس اجلزاحةخا إل الناحخل ال خام مراقبخا  وقخد أوكخ . ال دل والداخلةخا يتوزال 

  وألخخخزم قاضخخخ  (35املخخخاية ) ال ضخخخاحةا والسخخخجون ويول التوقةخخخي يلخخخى الخخخدواحرواإل خخخرا  ال دالخخخا 
التح ة  وقاض  الصلح أن يتف د األ خ ان املواخويين ي حمخال التوقةخي والسخجون مخرة واحخدة 

( 411املخخخاية )مخخخرة واحخخخدة كخخخ  قًقخخخا أ خخخهر يلخخخى األقخخخ    ي الشخخخهر  ولؤسخخخاء احملخخخاك  اجلزاحةخخخا
ألزم ك  من يل  بتوقةي أحد النات ي أمكنا    اليت أيخدهتا احلكومخا للحخب  والتوقةخي   كما

(. 414املخخخاية ) ه أو قاضخخخ  التح ةخخخ  أو قاضخخخ  الصخخخلحأن خيخخخرب بخخخ لن الناحخخخل ال خخخام أو م اونخخخ
أليخخا اهخخا  جلخخراح  املت ل خخا مف خخال الت خخ يل يلخخى اومبواخخل ال خخوانني السخخوليا ل تواخخد أيخخا حصخخانا 

 .كان  وي حال الكشي ين أيا حالا يت  الت ام  م ها وف اا لل انون أايا كان مرتكبوها
وقخخخخد مسحخخخخ  وزالة الداخلةخخخخا  ي إطخخخخال الت خخخخاون مخخخخع اللجنخخخخا الدولةخخخخا للصخخخخلةل األمحخخخخر   -41

  ومناقشخا أوضخخايه   وتل خ  احلكومخخا بخزايلاس يخدة ملمثلخخ  اللجنخا الدولةخا إل السخخجون السخوليا
احلكومخا ب خدي مخن توةخةاهتا ويملخ     حةخ  أخخ سالسوليا الت الير حخول نتخاحج تلخن الخزايلاس

 .يلى تنفة ها
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   جمال احلقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية  
سةاسخخخخاس اقتصخخخخاييا وااتمايةخخخخا  1033تبنخخخخ  اجلمهوليخخخخا ال ربةخخخخا السخخخخوليا منخخخخ  ال خخخخام  -44

وهل خخخى للخخخن ي إةخخخدال . مل اجلخخخا التحخخخدايس التنمويخخخا الخخخيت ان كسخخخ  آاثلهخخخا السخخخلبةا ي اجملتمخخخع
وت خخدي  ال ديخخد مخخن ال خخوانني الخخيت ت مخخ  يلخخى إ خخاي البةئخخا التشخخري ةا للنهخخوض رلواقخخع القتصخخايم 

 :وتوف  املستوى امل ةش  الًح  لكافا فئاس اجملتمع  وألها
 1توسخخخخخخاا والصخخخخخخغ ة مبواخخخخخخل ال خخخخخخانون لقخخخخخخ  إحخخخخخخدار مؤسسخخخخخخا املشخخخخخخروياس امل 

 ؛1036 ل ام
  مبواخخخخخخل إحخخخخخخدار مؤسسخخخخخخا ضخخخخخخمان خمخخخخخخاطر ال خخخخخخروض للمشخخخخخخروياس الصخخخخخخغ ة

 ؛ت زيز يول املؤسساس املالةارد   1036ل ام  31 ال انون
 1ال خخخانون لقخخخ  مبواخخخل  إحخخخدار هةئخخخا ييخخخ  وتنمةخخخا اإلنتخخخا  احمللخخخ  والصخخخايلاس 

وير آلةخخخخخخخاس محايخخخخخخخا اإلنتخخخخخخخا  ي تف ةخخخخخخخ  وتاخخخخخخخ سخخخخخخخهاماإلرخخخخخخخد   1036 ل خخخخخخخام
  .وتاويرا احملل 

تبخا  سةاسخاس التمكخني الاتمايةخا مخن اس   احلكوما السوليا خخًل فخ ة األزمخا إل  -45
 .(يداس اإلنسخانةا  مخنح ال خخروضاملسخا)خخًل بخرامج اسختهدا  الف خخر يخرب  سخني يخخ  األسخخر 

للسخخكان األكثخخر ف خخراا يخخن طريخخ  ضخخمان ( حملةخخا  يولةخخا)ومخخن خخخًل املشخخاليع والخخربامج واألنشخخاا 
التمتخخخخع رحل خخخخوق الاتمايةخخخخا والقتصخخخخاييا  وت زيخخخخز ال اايخخخخاس اإلنتااةخخخخا لتولةخخخخد فخخخخرن ال مخخخخ   

 :ألها ومن
 والت خخخاون والشخخخراكا م خخخه  والسخخختفاية مخخخن املبخخخايلاس  اجملتمخخخع املخخخدينيمخخخ   تاخخخوير

 ؛يةا وليايتها  وزايية يدي مراكز الريايا الاتمايةاالتاو 
  تاخوير يمخخ  ةخنايي  امل ونخخا الاتمايةخا للفئخخاس األ خد ف خخراا والت سخة  ملشخخاليع

 ؛مولدة للدخ  وفرن ال م 
  ال مخخخخ  يلخخخخى إةخخخخدال قخخخخوانني اسخخخختثمال اديخخخخدة لت فةخخخخي آاثل األزمخخخخا اإلنسخخخخانةا

  .م  والنهوض مب تلي أواه النشا  القتصايم واجملت
مخن   األزمخا األطفخال ي  خ  الخيت يت خرض يخاازيايس امل خاطر   حقوق الطفرلي إطال  -46

و هخرس خمخاطر  هنةد ي األيمال ال تالةا  والهال فةه   أو اليتداء يلةه  اسخدايا أو انسخةاا 
ويخخخدم    يخخخن لويهخخخ وانفصخخخاي التسخخخر، املدلسخخخ  ويمخخخ  األطفخخخالمثخخخ   رألزمخخخااديخخخدة مرتباخخخا 

اختخخ س احلكومخخا  حبكخخ  مسخخؤولةتها الدسخختوليا  جممويخخا وقخخد . له  ي قةخخوي األحخخوال املدنةخخاتسخخجة
مبخا ي للخن إةخدال قخوانني وتشخكة  جلخان   ومحايتهخا الافخ  ح خوقمن اإلاخراءاس ايايفخا لت زيخز 

 .وإيداي خال وطنةا
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تمخع مؤسسخاس اجمل مخعت مخ  احلكومخا مخن خخًل تضخافر اجلهخوي   حقوق املرأ ي إطال - 47
وال مخخ  يلخى زايية الخخوي  ها مناهضخا ووقخخي مةخع أ خخكال ال نخي ضخدو  يلخى متكخخني املخرأة املخدين

واحلكوما مستمرة ي سةاساهتا الرامةخا لضخمان املشخالكا الكاملخا  .حب وقها ي    الورو  الراهنا
بخدءاا   ال خرالاملرأة مواوية ي مةع مفاة  ف. للمرأة ي احلةاة السةاسةا والقتصاييا والاتمايةا

 11مخرولاا بواخوي  للخرحة   ةومستشخال  ولحخة  جملخ  الشخ ل من منصل  حخل لحخة  اجلمهوليخا
امخخخخرأة ي جملخخخخ  الشخخخخ ل وقخخخخًر وزيخخخخراس  ولحةسخخخخاس ملنومخخخخاس  خخخخ بةا وألحخخخخزا، ومؤسسخخخخاس 

ًا يخن واويهخا ي ال ضخاء مدنةاومنوماس   ةوهخ  مواخوي  والسخلن الدبلوماسخ  وم ةاس  فضخ
يمةخد كلةخا ومخدير و مبنصل لحة  هةئا  ومبنصل م اون وزير  ومدير يام  و حل لحة  اام خا 

وي جلخخخان  1و 1انةخخخي  ماملخخخرأة اثلخخخا ي وفخخخد احلكومخخخا إل مخخخؤمتر كمخخخا أن  .خلإ.. . شخخخفىستم
  الخخخيت تنشخخل ي جمخخال املصخخخاحلا املخخديناملصخخاحلا الوطنةخخا ي جملخخ  الشخخخ ل وي مبخخايلاس اجملتمخخع 

بف الةخا ي يملةخا السخًم وإيخاية اإليمخال واحلفخاي يلخى ح خوق  اإلسخهامنها مخن ل م مك  األمر ا
 .املرأة ومحايتها والدفا  ينها

سخخخ اتةجةا الوطنةخخخا للنسخخخاء النفخخخ  س وزالة الشخخخؤون الاتمايةخخخا وال مخخخ  بر جمخخخاا إليخخخداي  -48
ومت  ال ةخخام ب خخدة أنشخخاا  وبخخر مج تاخخوير آلةخخاس السخختجابا لل نخخي ال خخاح  يلخخى النخخو  الاتمخخاي  

كمخخا مت  ال مخخ  . منهخخا تخخوف  خخخدماس الريايخخا الاتمايةخخا وت زيخخز اويهتخخا للفئخخاس األكثخخر هشا خخا
يلى إيداي اخلاا الوطنةا لتنفة  توةةاس اللجنا الدولةا ملناهضا مةع أ كال التمةةخز ضخد املخرأة 

  .1034يام ( سةداو)
البنةخخخخا التحتةخخخخا الت لةمةخخخخا خلسخخخخاحر كبخخخخ ة نتةجخخخخا   ت رضخخخخ  احلررررق   التعلرررري وي إطخخخخال  -49

اسخختهدافها مخخن قبخخ  اإللهخخابةني  نخختج ينهخخا تضخخرل األبنةخخا الت لةمةخخا والتجهةخخزاس وامل خخداس  حةخخ  
مخخخن إمخخخا  كتلخخخا األبنةخخخا الت لةمةخخخا  ونخخخزي ال ديخخخد مخخخن الكخخخوايل الت لةمةخخخا إل  ي املاحخخخا 18تضخخخرل 

 .مناط  أو حمافواس آمنا نسبةاا 
مخخن  ي املاحخخا 894إل  1035اي اإلنفخخاق احلكخخوم  يلخخى ال اخخا  الت لةمخخ  ي يخخام ازي -50

واسخخختفاي مخخخن ال ملةخخخا . 1033يخخخام  ي املاحخخخا 494إمخخخا  اإلنفخخخاق يلخخخى ال اايخخخاس  م النخخخا بخخخخ 
 .1036-1035ملةون طالل ي ال ام الدلاس   495ال بويا 
الخخ م ألخخزم  1031ل خخام ( 7)ون وفةمخخا يت لخخ  رحلخخد مخخن التسخخر، املدلسخخ   ةخخدل ال خخان -53

تحلاق أطفاي  ( سنا 35-6)ن ت اوي أيمال أطفاي  ما بني مةع أولةاء األطفال السوليني ال ي
ساس   وفرض ي خورس يلخى أولةخاء األمخول أو املسخؤول ينخه قخانو ا فةمخا يت لخ  األمبدالت الت لة  

 .رلتسر، املدلس 
  ان كسخخ  األزمخخا الراهنخخا بشخخك  سخخلر يلخخى ا شررخاص يوي اإلعا ررة حقرروقي إطخخال  -51

األ خخخ ان لوم اإلياقخخخا املكتسخخخبا نتةجخخخا األيمخخخال  خباةخخخا ازيايي يخخخدينسخخخبا امل خخخوقني ي سخخخوليا  
 لوم اإلياقخا اخوية الخربامج ضخمن م اهخد ليايخا بشخك  ملحخوي يلخى س األزمخا ما أقر ك  .اإللهابةا
 .والنهل وتوقي الكث  من املؤسساس ين ت دمي خدماهتا ض ب ضها أليمال الت ريلف د ت ر  
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  تل خخل املراكخخز الث افةخخا يولاا ف خخالا ي احلخخراك الث خخاي وهخخرم احلقرروق الثقافيررةوي إطخخال  -51
مبواخخخل  بخخخدا إلإحخخخدار هةئخخخا التمةخخخز واومت . نشخخخاطاس وف الةخخخاس متنويخخخا لتمكخخخني هخخخ ا احل خخخوق

ن املبخخديني واملتمةخخزين وتشخخجةع وييخخ  ال خخدلاس البحخخ  يخخرخخد   1036ل خخام  33ال خخانون لقخخ  
الوطنةا ي جمال إنتا  األفكال والبتكال واإلبدا  مبا خيدم الزيهال والتنمةا املستداما وتوف  بةئا 

 .املوهبا والتمةز واإلبدا  يلى مةع املستوايس

 املدي اجملتمع دور  
 ي للمشخخخالكا ديناملخخخ للمجتمخخخع املناسخخخبا البةئخخخا بتخخخوف  السخخخوليا ال ربةخخخا اجلمهوليخخخا تسخخختمر -54

مخا أيى لخزايية يخدي   ويلاا است ًلةته وإ ابةتهيلى يمله  للنان ك  الستجابا اإلنسانةا  و 
  مخخخن منومخخخاس  خخخ بةا ون خخخارس وم ةخخخاس ومبخخخايلاس مب تلخخخي أنوايهخخخا املخخخدينمخخخع تاجملمنومخخخاس 

م ةخا  ت مخ  يلخى ( 3 661) إل 1036ي منتصي يخام  اجلم ةاس ة  يدي بابةا  وقد و 
مخخخن أةخخخ  اجلم ةخخخاس  ي املاحخخخا 8897 إل   ووةخخخ  مشخخخول ناخخخاق يملهخخخاكافخخا األلاضخخخ  السخخخوليا

مبخايلاس تاويةخا ونتةجاا للورو  واملتالباس اليت فرضتها األزما احلالةا  انال   يدة . املؤسسا
منصخا املبخايلاس "والخ م اسختويبته احلكومخا ضخمن  الاخوي  دينآخر لل مخ  املخ كنو م من الشبا،  

دماس ال اخلجمي اةا وخب   إلاتحا الفرةا ألفراي اجملتمع لًخنرا  ي ال م  التاوي  "التاويةا
 امل دما 

ُ
 .رة واجلرحى وأسر الشهداء وما نتج ينه من  رو  إنسانةا قاسةاهج  ل سر امل

بخخخخخ   وخخخخخى املنومخخخخخاس  خخخخخ  احلكومةخخخخخا األانبةخخخخخا رلتسخخخخخهةًس والت خخخخخاون املمكخخخخخن مخخخخخن ق -55
احلكوما  ي إطال خاا الستجابا اإلنسانةا وت زيز مراح  الصموي والت اي  مبا يلر احتةاااس 

وقخخد بلخخ  يخخدي املنومخخاس  خخ  احلكومةخخا األانبةخخا املخخرخص يخخا . أكخخرب يخخدي اكخخن مخخن املتضخخرلين
 .منوما 13رل م  ي سوليا ي اجملال اإلنساين واإل اق  حىت اتلخيه 

ي ت خخخخخخدمي املسخخخخخخايداس اإلنسخخخخخخانةا واإل اقةخخخخخخا  لكا اجملتمخخخخخخع املخخخخخخدينوقخخخخخخد أسخخخخخخهم  مشخخخخخخا -56
وأبخدس احلكومخا مرونخا كبخ ة ي الت امخ  مخع   البنةا التحتةا للوةول إل الفئاس املسختهدفا وإ اي

راطهخخا ي مةخخع مراحخخ  اخنمبخخا يخخزز قخخدلهتا يلخخى النفخخال إل التمويخخ  وضخخمان  أنشخخاا اجملتمخخع املخخدين
 .اإلنسانةاالستجابا 

 ا  مة الراهنة وأثرها   حقوق اإلنسان -خامسا   
ي خخخد اإللهخخخا، والتخخخداب  ال سخخخريا أحاييخخخا اجلانخخخل والحخخختًل اإلسخخخراحةل  أهخخخ  األسخخخبا،  -57

 .اجل ليا اليت أيس لنشوء األزما وتفاقمها
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 ا عمال اإلرهابية وأثرها   حقوق اإلنسان  
ا إلهارا منوماا مديوماا من قب  حكوماس يربةخا وإقلةمةخا توااه اجلمهوليا ال ربةا السولي -58

. ويولةخخا  وأيواهتخخا مخخن مايخخاس وتنوةمخخاس إلهابةخخا مسخخلحا  يلخخى اخخختً  ي احخخدها ومسخخمةاهتا
وي خخد اسخخختمرال تلخخخن احلكومخخخاس بخخدي  ومتويخخخ  وتسخخخلةح اجلمايخخخاس اإللهابةخخا بشخخخك  يلخخخاب وفخخختح 

يولخخا  وهخخو األمخخر الخخ م أكدتخخه ت خخالير  300 حخخدويها أمخخام اإللهخخابةني ال خخايمني مخخن أكثخخر مخخن
السخخبل الخخرحة  ي ت زيخخز قخخدلاس تلخخن اجلمايخخاس   جملخخ  األمخخن لاس الصخخلا مبكافحخخا اإللهخخا،

و ويخخا إل تنوةمخخاس إلهابةخخا تكف يخخا ُمنو مخخا ويخخابرة للحخخدوي ونشخخر الفوضخخى اخلًقخخا ي املنا خخا 
 .نسانةا للسولينيوتوسةع سةارهتا يلى حسا، ت مة  ومد أمد امل ا ة اإل

طالخخ  آاثل اإللهخخا، جممخخ  ح خخوق اإلنسخخان  كخخاحل  ي احلةخخاة واحلخخ  األمخخان والكرامخخا  -59
والصخخحا والت لخخة  وال مخخ  والغخخ اء واحلخخ  ي مسخختوى م ةشخخ  لحخخ  و  هخخا  اخخا نخختج ينخخه  قخخ اس  

 :كالقةا  منها
 والبخ  التحتةخخا الخخ م ياخال املمتلكخخاس ال امخا واخلاةخا واملرافخخ   املمرنه  التردمر

واحملخخخاك  وحماخخخاس ( اجملم خخخاس ال ضخخخاحةا)مثخخخ  املخخخدالت واملشخخخاي وقصخخخول ال خخخدل 
 ؛تولةد الكهررء واملةاا واستنزا  الثرواس واملوالي الابة ةا

   والتفخخخخنن مسخخخخالةل ال تخخخخ  خخخخخال  ال خخخخانون واالسخخخخا  عقرررروابت ال إنسررررانيةتابةخخخ
 ؛ال بوييا والس قاق وأيمال الس رة

  ؛واحل  ي االسا الش احر الدينةا الديم واملعتقد حريةانتهاك 
  وهبها رخد  متويخ  نشخاطاهتا وتخدم  األوابخد  املمتل ات الثقافيةاليتداء يلى

 ؛التالخيةا واألقريا وقت  يلماء اآلاثل
  مركخزاا ي  343بل  يدي املراكز الث افةا اليت يمرهتا اجلماياس اإللهابةا املسخلحا

 ؛مركزاا  164أة   مةع احملافواس من
  انتهك  اجلماياس اإللهابةا املسل حا احل  ي الت لة   : انتهاك احلق   التعلي

ي املنخخاط  الخخيت تسخخةار يلةهخخا  حةخخ  ألغخخ  املنخخاهج الدلاسخخةا احلكومةخخا الرمسةخخا 
  وقد أيى للن إل ضةا  ف مواستبدايا لتكون متواف ا مع الفكر الوهار التك

ألخخخي  670لاخخخً، ي كافخخخا املراحخخخ   وحرمخخخان أكثخخخر مخخخن فرةخخخا الت لخخخة  يلخخخى ا
كمخخا حو لخخ  . 1035تلمةخخ  سخخولم مخخن الت لخخة  مبواخخل ت ريخخر للةونةسخخةي يخخام 

تلخخن اجلمايخخاس املخخدالت واملستشخخفةاس إل م خخت ًس وقكنخخاس ومراكخخز تخخدليل 
وقد هاوز يدي املخدالت الخيت تضخرلس بشخك   . وت  يل  ب د هل ك  حمتوايهتا

  إضخافا 1035مدلسا  منخ  بدايخا األزمخا وحخىت يخام  1 549كل  أو ازح  
 ؛إل التدم  ال م طال يدياا كب اا من لايض األطفال
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 اسختهدف  اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا املستشخفةاس : انتهاك احلق   الصحة
واملراكخخخخز الصخخخخحةا  حةخخخخ  هخخخخاوزس اخلسخخخخاحر املبا خخخخرة الخخخخيت حل خخخخ  رملؤسسخخخخاس 

ملةخخال لخخ ة سخخوليا حخخىت  10الصخخحةا التاب خخا لخخوزالة الصخخحا منخخ  بدايخخا األحخخدار 
 33مشخخخفى بشخخخك  ازحخخخ   و 19ويلخخخى سخخخبة  املثخخخال  تضخخخرل . 1036يخخخام 

مراكخز  601مشا م  كما خخر  يخن اخلدمخا  306من أة  مشفى ضرلاا كلةاا 
سخةالة  131  كمخا خخر  يخن اخلدمخا 1036ةحةا ياحخدة لخوزالة الصخحا يخام 

تخخخدم  وهخخخل يخخخدي كبخخخ  مخخخن  رإلضخخخافا إلسخخخةالة   680إسخخخ ا  مخخخن أةخخخ  
 ؛(بسبل التهديد رل ت  واخلاي)هجرة الكوايل الابةا و  م ام  األيويا

 التاب خا لخوزالة  محالت التلقري  الو نيرةاملسلحا ري اض  قةام اجلماياس اإللهابةا
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 

 كمخخخا ت خخخوم تلخخخن اجلمايخخخاس تيخخخخال الل احخخخاس يخخخرب. أطفخخخاي  مخخخن اهخخخا أخخخخرى
احلخدوي يون مرايخخاة الشخخرو  والضخخوابل الابةخخا الًزمخا لن خخ  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  

ةخاة األطفخال السخوليني األبخرايء الخ ين مبا يناوم يلى هتديداس خا ة قد تخويم حب
 1034ي ةمخخون ي تلخخخن املنخخخاط   كمخخا سخخخب  وأن حخخخدر ي حمافوخخا إيلخخخل يخخخام 

ًا  األمخر الخ م ينتهخن حخ  الافخ 35وال م أيى لوفخاة    رلصخحا والسخًما طفخ
   1030يخخخام  ي املاحخخخا 300ف خخخد بلغخخخ  نسخخخبا التغاةخخخا رلتحصخخخةاس . البدنةخخخا

 ي املاحخخا 60ملخرض السخخ  و ي املاحخخا 68: 1035ا يخام بةنمخا بلغخخ  النسخبا هايخخ
 ؛للشل  الفموم ي املاحا 65للرري  و

  ت رضخخخخ  نسخخخخاء سخخخخوليا خخخخخًل سخخخخنواس األزمخخخخا ألبشخخخخع : انتهرررراك حقرررروق املرررررأ
أ كال اإللهخا، والتاخر   إل التكبخ  اجلمايخاس اإللهابةخا ارمخ  ال تصخا، 

الخخخخيت  لخخخخ  مخخخخن يولهخخخخا ي  وقةخخخخدهتا ب  ةخخخخدهتا اجلاهلةخخخخا وال تصخخخخا، اجلمخخخخاي  
حمخخخاك  "جمتم هخخخا وأسخخخرهتا وملبسخخخها وت لةمهخخخا ويملهخخخا  وفرضخخخ  يلةهخخخا أحكخخخام 

مبخخا يت خخالض مخخع مسخختوى الكرامخخا واحلريخخا الخخيت كانخخ  تتمتخخع رخخا املخخرأة ي "  خخريةا
 ؛سوليا خًل ال  وي املاضةا واليت كفلها يا الدستول وال وانني الوطنةا

 تنتشخخر هخخ ا الوخخاهرة بشخخك  كبخخ  ي املنخخاط   :الالررزواا القسررري و واا ا  فرر
اليت تسةار يلةها اجلماياس اإللهابةا حة  يت  إابال الفتةاس الصغ اس يلخى 
الزوا   نوراا ل يم الوضع املايم لل واح  من اهخا  وخوفخاا مخن اليتخداء يلخةهن 

كمخخخا تنتشخخخر هخخخ ا الوخخخاهرة ي خمةمخخخاس اللجخخخوء  حةخخخ  تخخخت  . مخخخن اهخخخا أخخخخرى
ة رخخن رسخخ  الخخزوا  امل نخخع  يلمخخاا أنخخه ل يخخت  تسخخجة   البةخخا ي خخوي الخخزوا    املتخخاار 
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كخخ  هخخخ ا أمخخخول مثبتخخخا وموةخخخوفا ي ت خخخالير أاةخخخا  وت خخخالير منومخخخاس يولةخخخا ت خخخ  
حب خخوق الافخخ   أبخخرزس م سخخاة فتةخخاس لائخخاس سخخولايس يخخت  الهخخال فخخةهن يلخخى 

أ خخخال إل تضخخخايي مخخخرأى ال خخخات أمخخخع  ومنهخخخا ت ريخخخر ملنومخخخا الةونةسخخخةي الخخخ م 
نسخخخخبا الخخخخزوا  ال سخخخخرم بخخخخني الفتةخخخخاس السخخخخولايس ال اةخخخخراس ي خمةمخخخخاس الخخخخدول 

خخخًل  ي املاحخخا 11اجملخاولة يمخخا كخخان يلةخه ي بدايخخا األزمخخا السخوليا  لةصخخ  إل 
 ؛1034الربع األول من يام 

 املنخاط  الخيت تسخةار انتشرس  اهرة هنةد األطفال السخوليني ي : جتنيد ا  فال
اجلمايخخخخخاس اإللهابةخخخخخا املسخخخخخلحا وي خمةمخخخخخاس الخخخخخدول اجملخخخخخاولة  مسخخخخختغلني  يلةهخخخخا

 مسخلحا سة  كتاحل  مت  الورو  الاتمايةا والقتصاييا ل طفال وأسره   و 
أ بال "و" أ بال ابها النصرة"و  "أ بال الزلقاوم"   مسمةاس خمتلفا مث  

ُيشخخخك ا  انتهاكخخخاا  مخخخا  يامخخاا  35و 5تخخ اوي أيمخخخاله  بخخخني  أطفخخخال  مخخخن "اخلًفخخا
حل خوقه  و خويله  إل مسخلحني والخز  رخخ  ي أيمخال إلهابةخا خرقخاا لكخ  املواقةخخ  

 ؛الدولةا لاس الصلا حب وق الاف 
  انتشخخرس خخخًل األزمخخا  خخاهرة ت ي رفهخخا اجملتمخخع السخخولم : جرررا   افطررم املمررنه

ا  يخدي  حةخ  قامخ  اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا رختاخ. ساب اا وهخ  اخلاخي
كبخخخ  مخخخن املخخخواطنني مخخخن بلخخخداهت  ب خخخد الخخخدخول إلةهخخخا أو تلخخخن الخخخيت تسخخخةار يلةهخخخا 
لغاايس ختدم مآلر  كاسخت دامه  يلويخاا بشخريا أو حلفخر األنفخاق أو الهخال فخةه  

(. خماوي يدلا ال مالةخا  ألاي  حلخل ومحخص وييخر الخزول والًلقةخا)أو هنةده   
ونوخراا خلاخولة هخ ا . اخنهج تصخ  إل املخوسيراف  يملةاس اخلاي أيمال ت  يل 

 1031الف خخخ   قخخخام املشخخخر  السخخخولم تةخخخدال قخخخانون خخخخان ئخخخراح  اخلاخخخي يخخخام 
ال م ار م مبوابه اخلاخي  لتح ةخ  مخآل، سةاسخةا أو مخايم أو ولم أو انت خام  

هخ ا وقخد بلخ  . أو لالل الفديا أو لسخبل طخاحف  وفخرض يلةهخا ي خورس مشخدية
حخىت  1033حايقخا منخ  يخام  9 436ملخنو  رخا ضخبو  يدي حخواير اخلاخي ا

أ خ ان أحةلخوا إل اجلهخاس ال ضخاحةا  3 107  ومت إل اء ال ب  يلخى 1036
 ؛امل تصا

  مالس  اجلماياس اإللهابةا املسلحا سةاسا حرق األلاضخ   طاع الزراعةوي  
املبةخداس الزلايةا وإتً  احملاةة  وتسمة  املةاا وسخرقا الثخرواس احلةوانةخا وسخرقا 

واألمسدة وقاع جمالم الخرم وتف خةخ السخدوي امل صصخا لخرم األلاضخ  الزلايةخا  
مثخخخخ  تف خخخخةخ سخخخخد الفخخخخراس  واختاخخخخا  الفًحخخخخني  مخخخخا أيى إلحخخخخدار إخخخخخًل 

وقخخد هخخاوزس ال ةمخخا اإلمالةخخا ل ضخخرال املبا خخرة و خخ  . رلتخخوازن البةئخخ  واملنخخاخ 
 ؛ل ل ة سولياملةا 650املبا رة اليت حل   رل اا  الزلاي  
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  اسخختول  اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا يلخخى يخخدي كبخخ  مخخن  طرراع الصررناعةوي  
املنشخخخآس الصخخخخنايةا  خاةخخخا تلخخخخن الواق خخخا ي املنا خخخخا الشخخخمالةا  ويمرهتخخخخا بشخخخخك  

ويشخخخ  ت ريخخخر اللجنخخخا ال انونةخخخا الوطنةخخخا . اخخخنهج ب خخخد أن هبخخخ  حمتوايهتخخخا وفككتهخخخا
آس الصخنايةا ون لهخا إل تركةخا مخن قبخ  اجلمايخاس املكلفا بتوقة  اراح  سرقا املنش

مصخخخخخنع  3 000اإللهابةخخخخخا إل اسخخخخختةًء اجلمايخخخخخاس اإللهابةخخخخخا يلخخخخخى أكثخخخخخر مخخخخخن 
 1 036 115 000وتفكةكهخخا ومخخن ع بة هخخا ي تركةخخا  وبلغخخ  قةمخخا األضخخرال 

كما جل س تلن اجلماياس إل خاي الصخنايةني وهتديخده  رل تخ  . ملةال يولل
للرحةخخخخ  وإهخخخخاء اسخخخختثمالاهت  ي الخخخخبًي  رإلضخخخخافا إل قةخخخخام هخخخخ ا والضخخخخغل يلخخخخةه  

اجلمايخخخاس بسخخخرقا الخخخنفل السخخخولم واسخخخت رااه وتكريخخخرا باخخخرق بداحةخخخا مخخخا أيى إل 
ضخخرل رلبةئخخا  وللخخن رلت خخاون والتنسخخة  مخخع تركةخخا ي انتهخخاك منهخخا ل خخرالاس جملخخ  

رقا النفل السخولم األمن لاس الصلا مبكافحا اإللها، ومتويله  مسالا ب لن بس
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  
والخخخخخخولايس املتحخخخخخخدة  (3)  فرضخخخخخخ  يول ال خخخخخخاي األولور1033منخخخخخخ  منتصخخخخخخي يخخخخخخام  -60

األمريكةا يلى سوليا حزماا متتالةا مخن التخداب  القتصخاييا أحاييخا اجلانخل خخال  ناخاق الشخريةا 
ي مسخخ ىا لتفريخخ  املكتسخخباس الخخيت ح  تهخخا احلكومخخا   يلخخى مةخخع ال اايخخاس القتصخخايياالدولةخخا  

السخولم وح وقخه  خاةخا ح خه السوليا ي كافا اجملالس  األمخر الخ م أقخر سخلباا ي حةخاة املخواطن 
 :وتركزس ه ا التداب  ي اآليت. ي التنمةا وال م  وال ة  الكرمي

  خاةخخخا فةمخخخا يت لخخخ  (ت ةةخخخد يملةخخخاس السخخخت اي والتصخخخدير)اجلخخخزاءاس التجاليخخخا  
رلسخخخخخلع وامل خخخخخداس الابةخخخخخا واأليويخخخخخا واملخخخخخواي الكةمةاحةخخخخخا والتجهةخخخخخزاس وامل خخخخخداس 

 ؛وحمركاهتا وقاع  ةالها لك ونةا واآللس والااحراساإل
  ت ةةد ال ملةاس الت مةنةخا وفخرض ي خورس يلخى ب خ  الشخركاس األانبةخا ال املخا

 ؛(4)ي سوليا وت لة  الربامج التنمويا اليت كان ينف ها ال اي األولور ي سوليا
  ت ةةد ال دلة املالةا للدولا من خًل حور بةع الخنفل  ومنخع الت امخ  مخع الشخركا

لخخخنفل  ومكتخخخل تسخخخوي  الخخخنفل  وت ةةخخخد السخخختثمال اخلخخخالا   وت ةةخخخد السخخخوليا ل
 ؛الت ام  مع املؤسساس املالةا وخباةا مصري سوليا املركزم والتجالم السولم

  فخخخخرض ال ةخخخخوي يلخخخخى الت امخخخخ  رلخخخخدولل األمريكخخخخ   وت ةةخخخخد الت خخخخامًس التجاليخخخخا
ونشخخاطاس اخلالاةخا للدولخخا وهمةخد األلةخخدة وفخخرض ي خورس وقةخخوي يلخى حركخخا 

 . ب   املؤسساس اليت يا يول ف ال ي احلةاة القتصاييا
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خلخخ  ةخخ ورس ي تخخوف  املسخختلزماس األساسخخةا  ل سخخةما ي قاايخخاس الصخخحا والغخخ اء  -63
والكهخخررء  وفخختح اليتمخخاياس املصخخرفةا لتوليخخد الخخدواء والتجهةخخزاس الابةخخا  ومخخا ي تخخل يلخخى للخخن 

يخخخًوة يلخخخى يرقلخخخا  مخخخني الحتةااخخخاس امل ةشخخخةا . ومالةخخخامخخخن مصخخخايل و خخخدايس فنةخخخا وإياليخخخا 
األساسةا للمواطنني السوليني من خًل التفا  كلخي التخ مني اخلخالا  يلخى الشخحن إل سخوليا  
وإي خخخخا  لحخخخخًس ال ديخخخخد مخخخخن  خخخخركاس الاخخخخ ان ال املةخخخخا إل املاخخخخالاس السخخخخوليا ي إطخخخخال احلخخخخر، 

فاقما األوضا  اإلنسانةا الص با ي مةخع املنخاط  والضغل وفرض احلصال يلى البًي  ورلتا  م
رد  يفع السوليني إل اللجوء إل الدول اجملاولة والنزوي ين مناط  يةشه  ياخخ  الخبًي خللخ  

 .ضغو  إضافةا يلى احلكوما ومواليها
التخخخ ق  سخخخلباا يلخخخى يملةخخخا تخخخوف  مسخخختلزماس املستشخخخفةاس مخخخن ههةخخخزاس وم خخخداس طبةخخخا  -61

بديلةخخخخخخا  ومسخخخخخختلزماس ال خخخخخخً  مخخخخخخن أيويخخخخخخا وسخخخخخخ وماس و  هخخخخخخا مسخخخخخختلزماس وقاحةخخخخخخا  وقا هخخخخخخا الت
 .كالل احاس  ما ان ك  سلباا يلى الوضع الصح  وال دلة يلى الستجابا للحالس الاالحا

حالخخخ  التخخخداب  ال سخخخريا يون حصخخخول السخخخوليني يلخخخى احتةااخخخاهت  مخخخن املخخخواي األساسخخخةا   -61
والوقخخخخوي ولخخخخوازم الزلايخخخخا والت لخخخخة  والث افخخخخا  وأقخخخخرس ي ت زيخخخخز  كالغخخخخ اء والخخخخدواء وامل خخخخداس الابةخخخخا

الصخخخخموي  وازيايس أوضخخخخا  أ لخخخخل فئخخخخاس اجملتمخخخخع ول سخخخخةما الف خخخخ ة واملهجخخخخرة سخخخخوءاا مخخخخع تزايخخخخد 
. م دلس الباالا وترااخع سخ ر ةخر  اللخ ة السخوليا وزايية يملةخاس الحتكخال والتفخا  األسخ ال

 :ن السولم  وفةما يل  ب   األلقامك  للن  ك  انتهاكاا حل وق اإلنسا
  1030مخخن الغخ اح  بشخخك  كبخخ  إل ت تتجخخاوز يخخام األالتفخا  مسخختوايس ف خخدان 

مخخن السخخكان  أمخخا ي  خخ  ي  خخ  األزمخخا  ف خخد أةخخبح   ي املاحخخا 391حخخدوي 
ونسخخخبا امل رضخخخني لف خخخدان أمخخخنه   ي املاحخخخا 11نسخخخبا الفاقخخخدين ألمخخخنه  الغخخخ اح  

 ؛ي املاحا 5396الغ اح  
  ترااخخخخع مسخخخختوى اإلنتخخخخا  الزلايخخخخ  بشخخخخك  واضخخخخح مخخخخا أسخخخخه  ي ازيايي م خخخخدلس

 500التضخخ   والتفخخا  األسخخ ال بشخخك  يخخام والغخخ اء بشخخك  خخخان لتصخخ  إل 
  وترافخخ  للخخن بف خخدان أكثخخر مخخن 1033م النخخا مخخع يخخام  1035يخخام  ي املاحخخا

ملةخون  694ملةون مواطن سولم و احفه  اا ير ض حةاة وم ةشا أكثر مخن  1
نسخخخخخخما لل اخخخخخخخر ويخخخخخخخ  م ومهخخخخخخخ  ي ياحخخخخخخرة الف خخخخخخخر  حةخخخخخخ  تشخخخخخخخ  ت خخخخخخخديراس 

 80نسل من ه     خل الف ر إل حخدوي تتجخاوز املتحدة إل التفا   األم 
 ي املاحا؛

  اخنفخخخاض سخخخ ر ةخخخر  اللخخخ ة السخخخوليا هخخخاا الخخخدولل وال مخخخًس األخخخخرى ال ابلخخخا
  .  اا أيى إل تض   كب  والتفا  ي أس ال السلع األساسةاللتحوي 

اي   يدي من املسؤولني األاةني رآلاثل اجلسخةما الخيت سخببتها التخداب  ال سخريا ي ت خالير  -64
وت ريخخخخر إيالة األمخخخخ  املتحخخخخدة للشخخخخؤون  1031سخخخخكوا ل خخخخام اإلمكتوبخخخخا و خخخخفهةا  مخخخخن أبرزهخخخخا ت ريخخخخر 
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وتصخخريح املنسخخ  امل خخة  ل مخخ  املتحخخدة ي سخخوليا  1031  ل خخام (DESA) القتصخخاييا والاتمايةخخا
  1034 ييسخخمرب/كخخانون األول  4خخخًل السخخا اإلحاطخخا الخخيت ي خخدهتا األوتشخخا ي انةخخي بتخخاليخ 

سخخخلبةا للتخخخداب  ال سخخخريا  مبةنخخخاا اتسخخخا   قخخخ  تلخخخن حةخخخ  أ هخخخر املنسخخخ  امل خخخة  بكخخخ  وضخخخوي اآلاثل ال
 .اإلاراءاس ي مستوى م ةشا األفراي ويلى خمتلي ال ااياس القتصاييا واخلدمةا ي سوليا

 االحتالل اإلسرا يلي  
 ي اإلنسخخخان ح خخخوق حلمايخخخا اإلسخخخراحةل  مةخخخع اجلهخخخوي الرامةخخخا الحخخختًل اسخخختمرال قخخخو ض -65

ال مخخخع والتمةةخخخز ال نصخخخرم واليت خخخال والت خخخ يل   مخخخن خخخخًل سةاسخخخاته ي احملتخخخ السخخخولم اجلخخخولن
  وزايية مبخخخخا ي للخخخخن الخخخخنفل والغخخخخاز واملةخخخخاا مخخخخن مخخخخواليه  الابة ةخخخخا املخخخخواطنني السخخخخوليني وحرمخخخخان

 .الستةاان
مخخا زالخخ  سخخوليا ول خخ  كافخخا الصخخ ورس واآلاثل السخخلبةا النامخخا يخخن األزمخخا الخخيت يخلخخ   -66

ني وتت اسخخخ  م هخخخ  كافخخخا ح خخخوق ةتضخخخةي يلخخخى ألاضخخخةها الًائخخخني الفلسخخخاةنيامهخخخا السخخخايت تس
املواطنخخا  ومخخا زالخخ  املوازنخخا السخختثماليا لخخوزالة الشخخؤون الاتمايةخخا وال مخخ  ختصخخص مبخخال  كبخخ ة 

  .لصاحل ايةئا ال اما لشؤون الًائني الفلساةنةني ال ر،
جلمةخخخخع ال خخخخوانني الدولةخخخخا  ت خخخخدم اسخخخختمرالاا لنتهاكخخخخاس سخخخخلااس الحخخخختًل اإلسخخخخراحةل   -67

إسخخخخراحة  الخخخخدي  ال لخخخخاب رملخخخخال والسخخخخًي والريايخخخخا الصخخخخحةا للجمايخخخخاس اإللهابةخخخخا املسخخخخلحا  وي 
وكخان أحخد فصخول هخ ا الخدي  التنسخة  ال اخرم اإلسخراحة  وابهخا النصخرة . م دمتها ابهخا النصخرة

تاخخخافه  ل ناةخخخر مخخخن قخخخواس اإللهابةخخخا  ي منا خخخا فصخخخ  ال خخخواس ي اجلخخخولن السخخخولم احملتخخخ   واخ
األنخخدو  ومخخن ع إيخخايهت  ب خخد أن يف خخ  قاخخر الفديخخا للجمايخخا اإللهابةخخا  مبخخا يضخخمن اسخختمرال 

واسخخختمرال هخخخؤلء اإللهخخخابةني ي نشخخخره  ل لهخخخا، والفوضخخخى ي اجلخخخولن " النصخخخرة"متويخخخ  إلهخخخابة  
ل  ومسايدة إسخراحة  السولم احملت   وهتديد حةاة يناةر قواس حف  السًم الدولةا لل ار البا

 .يلى استمرال احتًيا للجولن السولم احملت 
وقخخخد أكخخخدس ت خخخالير األمخخخني ال خخخام اخلاةخخخا ب خخخوة األمخخخ  املتحخخخدة ملراقبخخخا وفخخخن ال خخختباك  -68
ت اون قواس الحتًل اإلسراحةل  مع اجلماياس اإللهابةا املسخلحا مبخا ي للخن تلخن ( األندو )

منا خخخا الفصخخخ   وت خخخدمي الخخخدي  يخخخا مبخخخا يخخخر ض قخخخواس األمخخخ  املتحخخخدة  املرتباخخخا بتنوخخخة  ال ايخخخدة  ي
  ومبخخا يشخخك  انتهاكخخاا لتفخخاق فصخخ  وليخخا األنخخدو  وقخخدلهتا يلخخى أياء مهامهخخالل اخخي وقخخوض 

ازيايي حريخا حركخا هخ ا إل  مخا أيى. األمخن لاس الصخلاولل انون الدو  ول رالاس جملخ  ال واس 
إل قةخخام الكةخخان اإلسخخراحةل  رسخختهدا  مواقخخع سخخوليا  ي  إضخخافا  اجملمويخخاس ي منا خخا الفصخخ 
 .خرق اسة  لل انون الدو 

بتحمخخخخخ  مسخخخخخؤولةاهتا إزاء إهخخخخخاء  ماالبخخخخخا األمخخخخ  املتحخخخخخدة  مبخخخخخا ي للخخخخخن جملخخخخخ  األمخخخخن إن  -69
وإلخخزام إسخخراحة  رلنسخخحا، مخخن . الحخختًل اإلسخخراحةل  ووقخخي سةاسخخاته ايمجةخخا ويدوانخخه املسخختمر

  وف خاا ل خرالاس األمخ  املتحخدة 3967ال ربةا احملتلا  إل خل الرابع من حزيخران ل خام  مةع األلاض 
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بوقخخي ييخخ  وإلزامهخخا  .497و 118و 141لاس الصخخلا  وي م خخدمتها قخخرالاس جملخخ  األمخخن لقخخ  
 .وقي تسلةحها وت دمي التسهةًس اللواستةا يااجملموياس اإللهابةا و 

 اإلنسان التحدايت وأثرها   حقوق- سادسا   
 الوصول اإلنساي  

توااخخخخخخخه يملةخخخخخخخاس إيصخخخخخخخال املسخخخخخخخايداس اإلنسخخخخخخخانةا ال ديخخخخخخخد مخخخخخخخن الصخخخخخخخ ورس املتمثلخخخخخخخا  -70
 :اآلتةا رلن ا 

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

  افخخخ  املسخخخايداس اإلنسخخخانةا والسخخخاو اسخخختهدا  اجلمايخخخاس اإللهابةخخخا املسخخخلحا قو
 ؛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 
 م دما من قب  اجلمايخاس  بةع امل و س أو ت داها يلى أها مسايداس إنسانةا

 ؛اإللهابةا املسلحا ب د وضع   الاهت  يلةها
  التسةة  احلاة  للملي اإلنساين ي سوليا  وازيوااةخا امل خاي  ي الت خاط  مخع

هخخ ا الشخخ ن مخخن قبخخ  ب خخ  الخخدول واملنومخخاس وهجهخخا النت خخاح  املتمثخخ  رل كةخخز 
ويخدم إيخًء الهتمخام الخًزم يلى الوضع اإلنساين ي ب   املناط  يون   هخا  

للوضع امل ةشخ  والصخح  املتخدهول للمتضخرلين ي منخاط  أخخرى كسخكان بلخديت  
 ؛كفراي والفويا

  ن خخخخص التنسخخخخة  والت خخخخاون مخخخخع احلكومخخخخا السخخخخوليا  واللجخخخخوء ل  خخخخد اتفاقةخخخخاس مخخخخع
 ؛منوماس    حكومةا أانبةا لاس أانداس م اييا

 اقبخا نتةجخا يخدم وفخاء الخدول املاوخا ن ص متوي  خاخل السختجابا اإلنسخانةا املت 
حخخخىت اتليخخخخ  1036بت هخخخداهتا  حةخخخ  ت يتجخخخاوز متويخخخ  خاخخخا السخخختجابا يخخخام 

اس األوتشخخا  يلمخخاا أن احلكومخخا ء  مبواخخل إحصخخاي املاحخخا 1193إيخخداي الت ريخخر 
 ؛من املسايداس اإلنسانةا ي املاحا 75السوليا ت وم بت دمي 

  امج واألنشخخخخخاا الخخخخخوالية ي خاخخخخخل السخخخخختجابا التخخخخخ خر ي تنفةخخخخخ  املشخخخخخاليع والخخخخخرب
اإلنسخخخانةا  يلمخخخاا أنلخخخه ي ال ديخخخد مخخخن احلخخخالس ايتخخخ لس املنومخخخاس الدولة خخخا يخخخن 
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إيصال املسايداس  مبوال اخلاا املتف  يلةهخا  إل يخدي مخن املنخاط  حبجخا أن 
الوخخرو  األمنة خخا  خخول يون الوةخخول إلةهخخا  وتولخخ  منومخخا ايخخًل األمحخخر ال خخرر 

  .لم ه ا املهما يوضاا ينها رلتنسة  مع األم  املت حدةالسو 

 النا حون داخليا    
حخخخخدق  مواخخخخاس نخخخخزوي كبخخخخ ة للسخخخخوليني رهخخخخاا املنخخخخاط  الخخخخيت تسخخخخةار يلةهخخخخا احلكومخخخخا  -73

السخخوليا  هخخررا مخخن وحشخخةا اجلمايخخاس اإللهابةخخا املسخخلحا  حةخخ  وةخخ  يخخدي السخخوليني النخخازحني 
 .داي الت ريرحىت اتليخ إي 5 384 553 إل
مخخن أبخخرز التحخخدايس الخخيت توااههخخا احلكومخخا السخخوليا ي هخخ ا اجملخخال إخخخرا  املخخواطنني مخخن  -71

منخخاط  توااخخد املسخخلحني  والتفخخا  يخخدي النخخازحني ويخخدم تخخوافر أبنةخخا مناسخخبا وكافةخخا لسخخت دامها 
دم تخخخوفر مراكخخخز ل يخخخواء  والتكلفخخخا الباهوخخخا لت هةخخخ  أبنةخخخا أخخخخرى لسخخخت دامها يخخخ ا الغخخخرض  ويخخخ

التموي  الًزم ل لن  إضافا إل التحدايس املرتباا رلتسجة  والتوقة   نتةجخا ت خرض يخدي كبخ  
 .من مراكز اخلدما املدنة ا إل التدم  املمنهج واحلرق من قب  اجملموياس اإللهابة ا املسلحا

 الالجئون  
اا ي إابخال السخوليني يلخى ل ل اإللها، والدول الدايمخا لخه وال خوى السةاسخةا يولاا كبخ   -71

ويتضخخح . مغخخايلة الخخبًي وللخخن ألانخخداس سةاسخخةا ول سخخاءة إل الدولخخا السخخوليا وتشخخويه ةخخولهتا
للخن مخخن خخخًل قةخام ب خخ  الخخدول اجملخاولة ببنخخاء خمةمخخاس قبخ  بخخدء األزمخخا وفختح حخخدويها وت خخدمي 

. ماكن آمنا ي يول أخرىالتسهةًس جل ، السوليني إلةها ويف ه  إل مغايلة البًي حبثاا ين أ
إضخخافا إل جلخخوء ب ضخخه  إل باخخرق أ لبهخخا  خخ  مشخخرويا للخخدخول إل تلخخن الخخدول أو يخخن طريخخ  

 .است دام واثح  مزولة  م اب  مبال  ماييا طاحلا
أكخخخدس ت خخخالير ةخخخايلة يخخخن املفوضخخخةا ال لةخخخا ل مخخخ  املتحخخخدة لشخخخؤون لًائخخخني ومنومخخخا  -74

مخخخاب والاتمخخخاي  والصخخخح  والقتصخخخايم ي األريم الوضخخخع الةونةسخخخةي وت خخخالير أاةخخخا أخخخخرى  تخخخ
خمةماس اللجوء  و وي  ال ديد منها إل م سكراس تدليبةا ل لهابةني  وانتشال م دلس اجلراا 
املنومخخا ياخخخ  امل ةمخخاس كال تصخخا، وانتشخخال البغخخاء والهخخال ي األ خخ ان وتخخزويج األطفخخال 

 تخال  إضخافا إل أن  البةخا األطفخال ي تلخن امل ةمخاس ويم  األطفال وهنةده  للمشالكا ي ال
ل يخخراتيون املخخدالت  إضخخافا إل انتشخخال  خخاهرة سخخرقا املخخوالي اإلنسخخانةا للم خخة  أو ختريبهخخا  وكخخ  

 .للن ي د انتهاكاا اسةماا جلمةع ح وق اإلنسان
إل بًيهخ   ت وم حكوماس الدول املضةفا مبنع الًائني السخوليني مخن ال خوية الاويةخا  -75

كخخ  هخخ ا ي خخد مؤ خخراا خاخخ اا يسخختدي  مخخن  .يخخن طريخخ  سخخحل واثح هخخ  الثبوتةخخا وإ خخًق احلخخدوي
املفوضةا ال لةا ل م  املتحدة لشؤون الًائني وحكوماس الدول امل نةا وضع خال يمخ  اخاية 

البدايخا  يلمخاا أن احلكومخا السخوليا أيلنخ  اسخت دايها منخ . وفوليا تؤكخد التزامهخا حب خوق الًائخني
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لت خخخدمي كافخخخا التسخخخهةًس ل خخخوية مواطنةهخخخا الخخخ ين  خخخايلوا الخخخبًي  سخخخواء باخخخرق مشخخخرويا أم  خخخ  
مشخرويا  وبغخ  النوخر يخن الواثحخ  الخيت مملوهخا  وةخدلس ت لةمخاس واضخحا للمنافخ  احلدوييخخا 

 .ر ا الشخ ن

 شخاصا االجتار     
رتبخخا الثالثخخا ياملةخخاا مخخن  حةخخا يخخدم واخخوي احتلخخ  اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا قبخخ  األزمخخا امل -76

إل أن األزما ي سخوليا ومواخاس اللجخوء النامخا . اراح  الهال ي األ  ان واأليضاء البشريا
يخخخن هخخخرو، املخخخواطنني مخخخن اخخخراح  اجلمايخخخاس اإللهابةخخخا أيس إل وقخخخو  يخخخدي كبخخخ  مخخخن السخخخوليني 

ف خخخد . للجخخخوء وخمةمخخخاس يول اجلخخخوالضخخخحااي لشخخخبكاس الهخخخال ي األ خخخ ان  وخباةخخخا ي يول ا
أقبتخخ  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
هخخال ي األيضخخاء البشخخريا ي املنخخاط  احلدوييخخا السخخوليا  وقخخد أقبتخخ  انتشخخرس  خخاهرة ال -77

التح ة اس استغًل  بكاس الهال ي األيضاء البشريا للمواطنني السوليني وخباةخا األطفخال  
وللخخخن يخخخرب انتحخخخاي  ةخخخفا منومخخخاس إنسخخخانةا تن خخخ  املصخخخابني واجلرحخخخى  و خخخخ   خخخك  مشخخخا م 

انسخخخةاس خمتلفخخخا  وكخخخ  للخخخن ب لخخخ  ويلايخخخا سخخخلااس الخخخدول  مةدانةخخخا مت تشخخخكةلها مخخخن أطبخخخاء مخخخن
 .اجملاولة لسوليا

 العنم اجلنسي  
من ا تصا، مخاي   ألبشع أ كال ال ني اجلنس   النساء السولايس يدي من ت رض -78

ي املنخاط  الخيت تسخةار يلةهخا  يلى أيدم اجلماياس اإللهابةا املسلحاوانهج  ويبوييا انسةا  
انتشال الفتاوى الوهابةا التكف يا اليت تبةح استغًل املرأة انسةاا   إضافا إل اللجوءوي خمةماس 

 .وزوا  الدبر الس ة وزوا اهاي النكاي سمةاس يدة مث     م
مت خخن تلخخخن اجلمايخخاس اإللهابةخخخا رنتهاكهخخخا اجلسخخة  حل خخخوق املخخخرأة لةصخخ  إل حخخخد  افتتخخخاي  -79

ةخد للنسخاء والفتةخاس لتخخدليبهن يلخى ال ملةخاس النتحاليخخا اإللهخار م سخخكراس هن" يايخ "تنوخة  
مخخخن اهخخخا  ولتجنةخخخدهن لةمالسخخخن اهخخخاي النكخخخاي مخخخن اهخخخا أخخخخرى  وإةخخخداله  كتةخخخل ت لةمخخخاس 

  وكةفةخخخا أسخخخرهن واليتخخخداء يلخخخةهن انسخخخةاا  وللخخخن ي أبشخخخع  خخخك  مخخخن "السخخخبااي"للت امخخخ  مخخخع 
 .أ كال ال ني اجلنس  ضد املرأة وانتهاك كرامتها
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اإلجراءات اليت اخترياا احل ومرة السرورية الحترواء آاثر ا  مرة وترداعيااا - سابعا   
 (التقد  احملر )

زمخخا إل خخاي تسخخويا سةاسخخةا  واسخختمرالاا يخخ ا األت تخخدخر احلكومخخا السخخوليا اهخخداا منخخ  بدايخخا  -80
إلاية الشخخ ل مخخن والسخخت رال وتنفةخخ  األالخخنهج واناًقخخاا مخخن حرةخخها يلخخى محايخخا مواطنةهخخا  وإيخخاية 

ف د  الك وفد اجلمهوليا ال ربةا السوليا بف الةا ي حماياثس انةي األول والثانةا والثالثا . السولم
رخخخخد  الوةخخخخول إل تسخخخخويا سةاسخخخخةا ل زمخخخخا ي سخخخخوليا  ي خخخخرل فةهخخخخا السخخخخوليون وحخخخخده  مسخخخخت بله  

مبخخا يضخخمن سخخةاية السخخولم وب ةخخاية سخخوليا ويون تخخدخ  خخخالا  و  -وخةخخالاهت  يخخرب احلخخوال السخخولم 
كمخخخا أيلنخخخ  احلكومخخخا لمسةخخخاا قبويخخخا وقخخخي األيمخخخال  .سخخخوليا واسخخخت ًيا ووحخخخدهتا وسخخخًما ألاضخخخةها

ال تالةخخخخا يلخخخخى أسخخخخات اسخخخختمرال اجلهخخخخوي ال سخخخخكريا ملكافحخخخخا اإللهخخخخا، ضخخخخد يايخخخخ  وابهخخخخا النصخخخخرة 
 .لامن لاس الصاألوالتنوةماس اإللهابةا املرتباا بتنوة  ال ايدة وف اا ل رالاس جمل  

اسخخت بل  سخخوليا مب خخوق  األمخخ  املتحخخدة واثلةهخخا ولؤسخخاء وكالهتخخا ووفويهخخا  إضخخافا إل  -83
منوماس يولةا    حكومةا ووفوي برملانةخا  بشخك م متكخرل  وأ هخرس ت خاو ا وتنسخة اا كبخ ين  ي 

ا ي سخخ ةها الخخداح  لت زيخخز ومحايخخا ح خخوق اإلنسخخان للشخخ ل السخخولم واسخختكمالا للتزاماهتخخا اجلديخخ
 .ال ضاء يلى اإللها، وإ اي ح  سةاس  ل زما

يمل  احلكومخا السخوليا يلخى ت زيخز املصخاحلاس الوطنةخا وييخوة املسخلحني لخ ك السخًي  -81
واحلفخخاي يلخخى  كمخخا حشخخدس كافخخا اجلهخخوي لخخدحر اإللهخخا، وإيخخاية اإليمخخال. وتسخخويا أوضخخايه 
 .ها الوطاب املست  سةاية الدولا وقرال 

 ايالوصول اإلنس  
ريلس احلكومخخا السخخوليا رلسخختجابا لتخخدايةاس األزمخخا يلخخى املخخواطن السخخولم وم ةشخخته   -81

وسخخخ رس مواليهخخخا لتلبةخخخا الحتةااخخخاس األساسخخخةا للسخخخكان السخخخوليني املتضخخخرلين مخخخن األزمخخخا الخخخيت 
وت اونخخخ  ي هخخخ ا اإلطخخخال مخخخع . تسخخخبل رخخخا اإللهخخخا، املخخخديوم خالاةخخخاا والتخخخداب  أحاييخخخا اجلانخخخل

األم  املتحدة واملنومخاس الدولةخا  وللخن وفخ  مةثخاق األمخ  املتحخدة واملبخاي  التواةهةخا  منوماس
النا ما لل م  اإلنساين ي حالس الاوال   واليت ألساها قرال اجلم ةا ال اما ل م  املتحدة لق  

    وي م خخخدمتها احخخخ ام سخخخةاية الخخخدول وسخخخًمتها اإلقلةمة خخخا ووحخخخدهتا الوطنةخخخا اح امخخخاا 46/381
ًا  وتنفةخخ  ال مخخ  اإلنسخخاين وف خخاا ملبخخاي  احلةخخاي واإلنسخخانة ا والنزاهخخا  لتكمةخخ  اجلهخخوي الوطنةخخا  كخخام

والتحخخخخدايس الخخخخيت كانخخخخ  توااخخخخه يملةخخخخا تسخخخخة  قوافخخخخ   تخخخخ لة  الصخخخخ ورسوت زيزهخخخخا  مبخخخخا ي للخخخخن 
 ال خخخاملني اإلنسخخخانةنيضخخخمان أمخخخن وسخخخًما طخخخواق  مخخخع األخخخخ ا رحلسخخخبان  املسخخخايداس اإلنسخخخانةا 

ويخخدم  إل مسخختح ةها مخخن املخخدنةني املتضخخرلين مخخن األزمخخا املسخخايداسضخخمان وةخخول و والابةخخني  
ًا بروي ومضمون قرالاس جمل  األمن لاس الصلاأيدم اإللهابةنيإل وةويا   .  وللن يم
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تبنخخ  احلكومخخا السخخولي ا سلسخخلاا مخخن التخخداب  كخخان هخخدفها األساسخخ  إيصخخال املسخخايداس  -84
 :ك  حمتااةها  يون متةةز وأينما وادوا  ومن املمكن إ از تلن التداب  رآليت  اإلنسانة ا إل
  1031تشخخكة  اللجنخخا ال لةخخا ل  اقخخا ب خخرال مخخن لرسخخا جملخخ  الخخوزلاء ي يخخام  

ملتاب ا أوضا  األسر املهجرة وم اجلتها وال ةام بك  ما هو ضرولم إليخاية هخ ا 
 ؛  آمنااألسر إل منازيا ي املناط  اليت أةبح

  التفخاق يلخى خاخل السختجابا اإلنسخانةا املت اقبخا وتنفةخ ها  إل مت التفخاق بخني
خاخخل  7احلكومخا السخوليا واجلهخاس األاةخا لاس الصخلا ال املخا ي سخوليا يلخى 

لًستجابا اإلنسانةا ياخ  سوليا  يلمخاا من حكومخا اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا 
 ؛اإلنسانةامن املسايداس  ي املاحا 75ت دم 

  واف خخخ  احلكومخخخا السخخخوليا يلخخخى فخخختح قًقخخخا مكاتخخخل إضخخخافةا ل مخخخ  املتحخخخدة ي
 ؛مكاتل 6احملافواس السوليا  لةص  يديها لخ 

  قدم  احلكوما السوليا كافا التسهةًس للمنوماس الدولةا اإلنسخانةا الشخريكا
لين ي تنفةخخخ  خاخخخا السخخختجابا اإلنسخخخانةا لسخخخوليا للوةخخخول إل السخخخوليني املتضخخخر 

 ؛يون استثناء ي مةع ألااء سوليا  وب ل  أقصى اهويها حلمايتها
  تبخ ل احلكومخخا السخولي ا اهخخوياا كبخ ةا للت امخخ  مخع حخخالس احلصخال املفروضخخا مخخن

قب  اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا يلخى ب خ  املخدن وال خرى واملنخاط  ي سخوليا  
وإيصخخال املسخخايداس سخخواء مخخن ياخلهخخا أم مخخن خالاهخخا  وللت فةخخي مخخن وط هتخخا 

اإلنسانةا امل تلفا لسكان هخ ا املنخاط   رلت خاون مخع األمخ  املت حخدة واملنومخاس 
الدولةخخا  واكخخن أن نخخ كر مثخخالا يلخخى للخخن تسخخة  قوافخخ  املسخخايداس اإلنسخخخانةا 
وإسخخخ ا  املسخخخايداس اخخخواا فخخخوق مدينخخخا ييخخخر الخخخزول  ون خخخ  املسخخخايداس اخخخواا إل 

األمخ  املتحخدة ما بني احلكومخا السخوليا ومنومخاس  ال امشل   رلت اون والتنسة 
 ؛   إل اانل إيفاء املواي اإل اقةا من الضراحل والرسومواملنوماس الدولةا

   ملةخخخون مسخخختفةد  ووفخخخ   /495/يخخخت  ت خخخدمي مسخخخايداس  خخخهريا تصخخخ  إل حخخخوا
سخلا   احةخا  515 663 ل ما جممويخهآخر إحصاحةا للجنا ال لةا ل  اقا  مت  إيصا

 3 551 401سخخخخخلا ةخخخخخحةا إل  173 419أكةخخخخخات طحخخخخخني و 473 133و
 /وآ، ينخخخخاير/كخخخخانون الثخخخخاينمنا خخخخا خخخخخًل الفخخخخ ة املمتخخخخدة بخخخخني   79مسخخخختفةد ي 
ويسخخه  اجملتمخخع املخخدين مببخخايلاس أهلةخخا بت خخدمي املسخخايداس  . 1036 أ سخخا 

ملةخون  5سلا   احةا وت دمي واباس   احةا وةخل  إل  91 000منها توزيع 
  .1036وابا خًل  هر لمضان 
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 القضاء وحتقيق العدالة  
 محايخخاالسخخلاا ال ضخخاحةا ي  إيلاكخخاا مخخن فهخخ  اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا أللةخخا اسخخت ًل -85

 :تضمن  اآليت. 1031ةًي ال ضاح  يام ل وضع خاا  مت    ح وق اإلنسان
 إةدال يدي من ال وانني األساسةا:  

  الخخ م النت خخارس ال امخخااملتضخخمن قخخانون  1034ل خخام  5 لقخخ قخخانون  
وضع أسساا لًنت ارس ال احما يلى مبخدأ الت دييخا السةاسخةا وإخضخا  

اللجنخخخخخخخا ال ضخخخخخخخاحةا ال لةخخخخخخخا )النت خخخخخخخارس إل خخخخخخخرا  السخخخخخخخلاا ال ضخخخخخخخاحةا 
 ؛(لًنت ارس

  املت ل  رحملكمخا الدسختوليا ال لةخا  املتضخمن  1034ل ام  7 ال انون لق
 ؛للدستولاا ة تشكة  احملكما وتنوة  ةًحةاهتا وف إياي

   د يشخداملتضخمن حوخر هنةخد األطفخال  وت 1031ل خام  33ال انون لق
 ؛اراا ال تصا، ي وبا

   مخخخن قخخخانون  37املتضخخخمن ت خخخدي  املخخخاية  1033ل خخخام  55ال خخخانون لقخخخ
 ؛أةول احملاكماس اجلزاحةا جلها مدي التوقةي

   املت ل خخخني تحخخخدار 1031ل خخخام  30و 9املرسخخخومان التشخخخري ةان لقخخخ  
 ؛نةارس مالةا ياما وحماك  متوينةا

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

   املت ل خخخخخني  1033ل خخخخخام  7واملرسخخخخخوم التشخخخخخري   لقخخخخخ   4ال خخخخخانونني لقخخخخخ
مخن  4توافخ  مخع الف خرة رألحوال الش صةا للاواحي املسةحةا  حبةخ  ي

 ؛من الدستول 1املاية 
   ؛امل دل ل انون امل ونا ال ضاحةا 1031ل ام  19املرسوم التشري   لق 
  ئ خخ  ي وبخخا اخلاخخي لتح ةخخ   1031ل خخام  10 املرسخخوم التشخخري   لقخخ

  أو لالل الفديا أو لسبل م ل، سةاس  أو مايم أو ولم أو انت ام
لتصخخ  إل اإليخخدام إلا تخخوي امل اخخو    األ خخغال الشخخاقا املؤبخخدةطخخاحف  

 ؛أو ت رض ل اها ياحما  أو مت اليتداء يلةه انسةاا 
  تشخخخخكة  يخخخخدي مخخخخن اللجخخخخان لت خخخخدي  ال خخخخوانني األساسخخخخةا مبخخخخا يتوافخخخخ  مخخخخع

قخخخانون )الدسخختول ويكفخخ  ح خخخوق األفخخراي األساسخخةا وحخخخرايهت   مخخن بةنهخخا 
 ؛(ال  ورس  قانون أةول احملاكماس اجلزاحةا
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   مخخر ألجلنخا   ةخ  يسخكريا مشخ كا مخن وزالة الخدفا  والداخلةخا رتشخكة
  مهمتهخخخا التح ةخخخ  36/08/1033ن اتليخخخخ /33047يالم لقخخخ  اإل

ي الشكاوى امل دما من قب  املخواطنني حبخ  أفخراي اجلخة  وال خوى األمنةخا 
وقوى األمن الخداخل  خخًل تنفةخ  مهامهخا  يلخى أن ترفخع اللجنخا نتخاحج 

وأكخخخد أمخخخر . ل ضخخخاء امل خخختص فخخخول النتهخخخاء مخخخن التح ةخخخ   ة اهتخخخا إل ا
التشخخكة  يلخخى قةخخام كافخخا ال خخاية ال سخخكريني بت خخدمي التسخخهةًس الًزمخخا 
إلجنخخاي يمخخ  اللجنخخا  وهخخ  مسخختمرة ي يملهخخا  وقخخد ح  خخ  اللجنخخا ي 
ال ديخخخخد مخخخخن الشخخخخكاوى وأحالخخخخ  الفخخخخايلني اخخخخن قبخخخخ  التكخخخخار  ألف خخخخال 

 خخختص  وفرضخخخ  ي خخخورس مسخخخلكةا ملخخخن  رمهخخخا ال خخخانون إل ال ضخخخاء امل
إل بلخخ  يخخدي الشخخكاوى امل اجلخخا مخخن . التكخل خمالفخخاس أقنخخاء تنفةخخ  املهخخام

يخخخخخدي :  خخخخخكوى حخخخخخىت اتليخخخخخخ إيخخخخخداي هخخخخخ ا الت ريخخخخخر 181قبخخخخخ  اللجنخخخخخا 
 خخخخخكوى أحةلخخخخخ  إل  79الشخخخخكاوى الخخخخخيت قبخخخخخ  فةهخخخخخا وقخخخخخو  اليتخخخخخداء 

 ؛ كوى مت  م اجلتها مسلكةاا  303ال ضاء امل تص  و
 يخخخخخدم توقةخخخخخي تؤكخخخخخد مخخخخخن وزالة ال خخخخخدل  وت خخخخخامة  ة بً خخخخخاسيخخخخخدول ةخخخخخد

وتكلةخخي النةخخارس ال امخخا إيخخًء الهتمخخام   األ خخ ان إل وف خخاا لل خخانون
 ؛ت ل ا رملرأةاملدياوى لر

  35  كان آخرها املرسوم لق  1033مرسوم يفو من  يام  33ةدول 
  املتضخخخمن يفخخخواا يامخخخاا يخخخن كخخخ  مخخخن محخخخ  سخخخًحاا وكخخخان 1036 ل خخخام
 .را إلا سل   نفسه  وك  من ريل لتحرير خماو  لديهمالو 

 النا حون داخليا    
اختخخخ س احلكومخخخا السخخخوليا  رلت خخخاون مخخخع يخخخخدي مخخخن املنومخخخاس األاةخخخا واملنومخخخاس  خخخخ   -86

احلكومةخخخا الدولةخخخا واحمللةخخخا  جممويخخخا مخخخن اإلاخخخراءاس لًسخخختجابا لحتةااخخخاس السخخخوليني النخخخازحني 
 :واملتضرلين مبا ي للن

ختصةص يدي كب  من املباين احلكومة ا لست دامها كمراكز إيواء  منها املخدن  (أ) 
 ؛الرايضة ا ومراكز األنشاا ال بوي ا ويول ال باية ومراكز التنمة ا الريفة ا ومراكز الريايا الاتماية ا

مت تنفة  مشرو  الوحداس السكنة ا ال م متل التفاق مبوابه مع مفوضخة ا األمخ   (،) 
وحخدة سخكنة ا ي منا خا احلرالخا ي ليخي ( 100)ملت حدة السامة ا لشؤون الًائخني يلخى متويخ  ا

 ؛يمش   واملشرو  قةد التوسع والتابة  ي حمافواس أخرى
تنفةخخ  مشخخاليع هخخدفها الت هةخخ  السخخريع ل بنةخخا اخلاةخخا قةخخد اإلكسخخاء  و هةخخ   ( ) 

مواف خخاس مالكةهخخا وحخخ  اإل خخكالس ال انونة خخا النامخخا املنخخازل املتضخخرلة ازحةخخاا  ب خخد احلصخخول يلخخى 
 ؛ينها  بغرض است دامها مراكز ل يواء
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إنشخخخخاء وحخخخخدة اإليالة الوطنةخخخخا التاب خخخخا إل وزالة اإليالة احمللةخخخخا  مهمتهخخخخا ال ةخخخخام  (ي) 
بتخخخخوف  بةخخخخا س حمدقخخخخا رسخخخختمرال يخخخخن النخخخخازحني ومراكخخخخز اإليخخخخواء مبخخخخا يسخخخخه  ي تكةةخخخخي اخلاخخخخل 

وبتحخخخخخدي  قايخخخخخدة البةخخخخخا س للمسخخخخختفةدين مخخخخخن املسخخخخخايداس امل دمخخخخخا مخخخخخن احلكومخخخخخا  واألولخخخخخوايس
 ؛واملنوماس الدولةا

إنشخخاء مراكخخز خخخدماس ي احملافوخخاس اآلمنخخا ت خخوم رملهخخام الخخيت كانخخ  ت خخوم رخخا  (ه) 
أمانخخا السخخج  املخخدين ي املنخخاط  والنخخواح  الخخيت مت تخخدم ها وحرقهخخا مخخن قبخخ  اجلمايخخاس اإللهابة خخا 

إضخافا إل تسخجة  . ا  واليت ت وم مبنح املواطنني مةع الواثح  املت ل ا رألحوال الش صةااملسلح
 ؛الواق اس اليت تارأ يلى النازحني ي أماكن إقامته 

ل قامخا املؤقتخا للمخواطنني  مركخزاا  461 إيداي الت رير احلكوما حىت اتليخ أمن  (و) 
 ي كافخخا احملافوخخاس تخخوفر كافخخا اخلخخدماس األساسخخةا إلقامخخا املخخواطنني ومسخختلزماس ياخلةخخاا  النخخازحني
 ؛م ةشته 

 سخخنوايا  ملةخخال لخخ ة سخخوليا 50 161قخخدلها سخخنويا خصصخخ  احلكومخخا مةزانةخخا  (ز) 
ملةخخخون لخخخ ة سخخخوليا  100و ملةخخخال لخخخ ة سخخخنوايا  31-31  مب خخخدل إيخخخاية اإليمخخخال احلسخخخا، جلنخخخ

لتغاةخخخخا تكخخخخالةي ال مخخخخ  اإل خخخخاق   وخاخخخخل الت هةخخخخ  اإلسخخخخ افةا  ا  اقخخخخحلسخخخخا، اللجنخخخخا ال لةخخخخا ل
 :للن ويشم 

  املسخخخخايداس الغ احةخخخخا و خخخخ  الغ احةخخخخا و هةخخخخخ  مراكخخخخز اإليخخخخواء وبنخخخخاء الوحخخخخخداس
الًزمخخخخا إليخخخخواء املخخخخواطنني املهجخخخخرين وكخخخخ  مخخخخا خيخخخخص ال مخخخخ  اإل خخخخاق   السخخخخكانةا

 ؛ زي ملةون 596  حلوا
   ت رضخخ  اتلكخخاهت  اخلاةخخا للت ريخخل بف خخ  واطنني املتضخخرلين الخخ ين املخخت خخوي

 ؛األيمال اإللهابةا
  هةخ  البخ  التحتةخا واملبخاين ال امخا الخيت ت رضخ  للت ريخل وتنخدل  ضخمن إطخال 

 ؛اإلس افةا اخلال
  491 440 000و (متويخخخ  يو )ة سخخخوليا ملةخخخال لخخخ   1خصصخخخ  احلكومخخخا 

ملةخخال لخخ ة  198لخخخ لت هةخخ  مراكخخز اإليخخواء  إضخخافا لخخ ة سخخوليا مخخن موازنخخا الدولخخا 
سخخوليا مت إنفاقهخخا لغايخخا اتلخيخخه يلخخى بنخخاء مراكخخز إيخخواء مؤقتخخا ي منخخاط  احلرالخخا 

 ؛وحسةا ويدلا الصنايةا
  مت افتتخخخاي مراكخخخز ةخخخحةا أو ن خخخا  طبةخخخا ضخخخمن مراكخخخز اإليخخخواء الكبخخخ ة وضخخخمن

متن لخخخخا لت خخخخدمي فةاس شخخخخستالتجم خخخخاس  كمخخخخا مت ايتمخخخخاي فخخخخرق طبةخخخخا اوالخخخخا وم
 .اخلدماس الصحةا مبا فةها خدماس الصحا اإلجنابةا
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 االجتار   ا شخاص  
يلخخخى الخخخر   مخخخن التحخخخدايس الخخخيت توااههخخخا اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخوليا ي جمخخخال مكافحخخخا  -87

الهخخال ي األ خخ ان  وخباةخخا ي يول اللجخخوء وخمةمخخاس يول اجلخخوال  إل أن احلكومخخا السخخوليا 
حثةثخخا ملنخخع وقمخخع اخخراح  الهخخال رأل خخ ان وم اقبخخا مرتكبةهخخا مخخن خخخًل يخخدي مخخن  ت خخوم ئهخخوي

 :اإلاراءاس منها
تشخخكة  جلنخخا وطنةخخا ملكافحخخا الهخخال ي األ خخ ان ومحايخخا الضخخحااي مبشخخالكا  (أ) 

 ؛اجملتمع املدين
وضع خاا وطنةا ملكافحخا اخراح  الهخال ي األ خ ان تضخمن  ألب خا حمخاول  (،) 

املًح خا  -إاراءاس محايا الضحااي وليخايته  وتخوف  الضخما س الكاملخا يخ   - وقاياال: أساسةا
 ؛بناء الشراكاس والت اون احملل  واإلقلةم  والدو  -ال ضاحةا 

مكافحخخخخخا الهخخخخخال ي  ول خخخخخاس يمخخخخخ  لبنخخخخخاء قخخخخخدلاس ال خخخخخاملني ي جمخخخخخال ي خخخخخد ( ) 
املنومخخخاس  - الصخخخحا - ال مخخ و الشخخخؤون  -الداخلةخخخا  -ال خخدل )ي الخخخوزالاس امل نةخخخا  األ خخ ان

  رلت خخخاون مخخخع املنومخخخا الدولةخخخا للهجخخخرة والةونةسخخخةي واملفوضخخخةا ال لةخخخا لشخخخؤون الًائخخخني (األهلةخخخا
كما مت وضع برامج خاةا للريايا النفسةا والاتمايةخا . وايةئا السوليا لشؤون األسرة والسكان

فة اا يقة اا ملواي ال انون اليت تنص يلخى تخداب  مبا يضمن تن لضحااي الهال رأل  ان وال انونةا
  واحلصخول يلخى الريايخا املناسخبا  النفسخ  والاتمخاي  الت خايومسايدهت  يلخى   محايا للضحااي

 ؛وت دمي املشولة واملسايدة ال انونةا يند طلبها  وتضمن السريا واخلصوةةا
واست دام ال امًس النا   لست دام  1031ل ام / 65/ةدول ال انون لق   (ي) 

ي املنازل من    السخولايس والضخامن حل خوقهن ويملخ  وزالة الشخؤون الاتمايةخا وال مخ  يلخى 
حة  نو  يم  املكاتل اخلاةا ال املخا ي اسخت دام  1031ل ام / 1644/إةدال ال رال لق  

 ؛واست دام ال امًس    السولايس
سخخخخخاء واألطفخخخخخال الكخخخخخاحن ي إيالة إيخخخخخاية  هةخخخخخ  ال سخخخخخ  اخلخخخخخان رسخخخخخت بال الن ( ه) 

 ؛ن  مبا يتواف  مع امل اي  الدولةااأل  اي مكافحا الهال 
إةخخخدال يلةخخخ  ييخخخ  نفسخخخ  ااتمخخخاي  للنسخخخاء واألطفخخخال الخخخ ين ت رضخخخوا جلراخخخا  (و) 

 ؛األ  ان وخصوةاا األطفال ال ين مت هنةده ي الهال 
 ؛األ  اني  إيداي يلاساس مةدانةا تتناول قضااي الهال (ز) 
 ؛ضبل يدي من  بكاس الهال ي األ  ان يرب احلدوي (ي) 
خخخخخخخخًل  اخخخخخخخراح  الهخخخخخخال ي األ خخخخخخخ انيخخخخخخخدي الخخخخخخدياوى املنوخخخخخخخولة ي وةخخخخخخ   ( ) 

 .ييوى 648إل  1035-1030 الف ة



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

 30 

 العنم اجلنسي  
  الخخ م  خخدي 1033ل خخام  33مخخن قخخانون ال  خخورس رل خخانون لقخخ   489ت خخدي  املخخاية  -88

يلخخخى اخخخراح  ال نخخخي اجلنسخخخ  بشخخخك  يخخخام وإلا وقخخخع يلخخخى مخخخن هخخخو يون اخلامسخخخا يشخخخرة  ال  خخخا،
 .بشك  خان

تخخت  إحالخخا النسخخاء الضخخحااي إل مراكخخز ليايخخا خاةخخا اتب خخا لخخوزالة الشخخؤون الاتمايةخخا  - 89
  مصخخلن فةهخخا يلخخى ال خخً  واخلخخدماس الصخخحةا وخيضخخ ن اجملتمخخع املخخدينوب ضخخها يتبخخع جلم ةخخاس 

يلمخخاا أنخخه  خخرم حالةخخاا اسخختكمال  هةخخ   .هةخخ  مخخن أاخخ  إيخخاية يجمهخخن ي اجملتمخخعلخخربامج إيخخاية  
وحدة محايا األسرة  وهو ي مراحله النهاحةا لةكون اخاهزاا لسخت بال ضخحااي ال نخي اجلنسخ  مخن 
النسخخخاء واألطفخخخال  وت خخخدمي الخخخدي  الصخخخح  والنفسخخخ   وإيخخخاية  هخخخةله  ويجمهخخخ  ي اجملتمخخخع وف خخخاا 

 . ةاللم اي  الدول

 الطفولة ومنع جتنيد ا  فال  
ي ال ملةخخخاس  وإ خخخراكه  هنةخخخد األطفخخخال ملنخخخع 1031ل خخخام / 33/ةخخخدل ال خخخانون لقخخخ   -90

ةخخدل ال خخانون كمخخا .   وفخخرض ي خخورس مشخخدية يلخخى مخخرتكر هخخ ا اجلخخرمال تالةخخا أايا كخخان نويهخخا
مبخخدالت  تحلخخاقه املت لخخ  تلخخزام أولةخخاء األطفخخال   رلتسخخر، املدلسخخاخلخخان  1031ل خخام  7 لقخخ 

ويخخخت  ال مخخخ  يلخخخى تاخخخوير اإلطخخخال ال خخخانوين النخخخا   للمواضخخخةع لاس . ي املخخخدالت ساسخخخ الت لخخخة  األ
 .األقر املبا ر ي األطفال وألها إجناز مسوية قانون ح وق الاف   مبا يتواف  مع امل اي  الدولةا

هنةخخد األطفخخال  رلت خخاون بخخني اجلهخخاس احلكومةخخا امل نةخخا  مت إيخخداي خاخخا وطنةخخا ملكافحخخا -93
ومنومخخخخا الةونةسخخخخةي واملفوضخخخخةا ال لةخخخخا لشخخخخؤون الًائخخخخني  تتنخخخخاول اجلوانخخخخل ال انونةخخخخا والتخخخخدليل 
والت هةخخ  والخخدي  النفسخخ  والاتمخخاي  وإيخخاية الت هةخخ  والتويةخخا والوةخخول إل األطفخخال اجملنخخدين  

لخخى أهخخ  ضخحااي  ومت إيخخداي يلةخخ  لرفخخع ويخخ  ال خخاملني ي جمخخال وتؤكخد م املخخا األطفخخال اجملنخخدين ي
 .منع هنةد األطفال

ت خخخخوم وزالة الشخخخخخؤون الاتمايةخخخخخا وال مخخخخخ  بتخخخخخ مني أمخخخخاكن آمنخخخخخا ل طفخخخخخال احملخخخخخرلين مخخخخخن  -91
اخلاخخخي  والخخخ ين سخخخب  أن مت أسخخخره  وهنةخخخده  يلخخخى يخخخد اجلمايخخخاس اإللهابةخخخا والتكف يخخخا يلخخخى 

ل م اهد إةخًحةا  وتخت  يلاسخا إاألطفال ان ه  ي نزا  مع ال انون  كما يت  إحالا. اختًفها
احلالس من كافا النواح  النفسةا والاتمايةا من قب  أخصاحةني مؤهلني رد   ديخد الخربامج 

 .واملسايداس الواال ت داها ي 
سوية خاا أجنزس اللجنا الوطنةا ال اريا ملتاب ا ح وق الاف  خًل األزما ي سوليا م -91

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
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  حةخخخخ  1010-1034ا وتنمةخخخا الافولخخخخا املبكخخخرة سخخخ اتةجةا الوطنةخخخخا لريايخخخوضخخخع ال -94
انال  املسال التشخالك  ي وضخع هخ ا اخلاخا مخن خاخواس حملةخا قخايس مبجملهخا إل بلخولة يملةخا 

 سخخخ اتةجةا وضخخخمن  أوسخخخع مشخخخالكا ف لةخخخا فةهخخخا ت خخخرا  ايةئخخخا السخخخوليا لشخخخؤون األسخخخرةوضخخخع ال
 . والسكان

 األطفخخخخال حلمايخخخخا واإلحالخخخخا واإلبخخخخً  ةخخخخدالر  آلةخخخخاس واقخخخخع اسخخخخت راض وقة خخخخامت  إيخخخخداي  -95
الهخال ي  - يمالا األطفال -اليتداء اجلنس   - هنةد األطفال)حالس ه  / 9/وتضمن  
التسخخر،  -األطفخخال فاقخخدم الريايخخا األسخخريا  -تسخخجة  األطفخخال  -التشخخري والتسخخول  -األطفخخال 
 اديخدة آلةخاس إنشخاءاإلحالخا  و   ولكزس يلخى مراا خا وت ةخة  آلةخاس الرةخد واإلبخً  و (املدلس 
  وبنخخاء قخخدلاس املالوبخخا واملرونخخا رلسخخريا امل تلفخخا األطفخخال محايخخا حلخخالس السخختجابا يلخخى قخخايلة

 .ال املني ي ه ا اجملال
إيداي وتنفة  خاا وطنةا للحد من يم  األطفال رلت اون مخع اجلهخاس امل نةخا ومنومخا  -96

ل مسخخخخايدة إال مخخخخ  الدولةخخخخا والةونةسخخخخةي  تتضخخخخمن جممويخخخخا مخخخخن األنشخخخخاا والدلاسخخخخاس ايايفخخخخا 
 .األطفال وأسره  لل ضاء يلى أسوأ أ كال يم  األطفال

مخخن جممويخخا  لاتمايةخخا تضخخمن الحمايخخا لبخخرامج  7الاتمايةخخا وزالة الشخخؤون نفخخ س  -97
مشخخخ  األطفخخخال  وبخخخر مج الخخخدي   الت  خخخل األسخخخرم  ت  وتشخخخم    طفخخخالسخخختهد  األتالخخخربامج الخخخيت 

كما مت تنفة   .اس اتةجةا الافولا املبكرةلتنفة  النفس  والاتماي  ي حالس الاوال  وبرامج 
واجملتمخخخع ةخخخا لشخخخؤون الًائخخخني املفوضخخخةا ال لمخخخع رلت خخخاون والتنسخخخة   مشخخخرو  احلمايخخخا الاتمايةخخخا

 .إ اي نوام ف ال للحمايا الاتمايةا وف  امل اي  الدولةااملدين  رد  
 األسخرمرلت اون مع منوما الةونةسي مشرو  الت  خل  وزالة الشؤون الاتمايةا بدأس -98

ا بخخداح  للريايخخخو آلةخخاس للت  خخخل ووضخخخع  توقةخخ  احلخخالسو املشخخخرو  يلخخى لةخخخد   خخوموي  وت الشخخم 
 فراتخو تبخداح  طويلخا األمخد للحخالس الخيت ل   إضخافا إل ايتمخاي لل  الشم  آلةاسووضع  .املؤقتا
 .  وقد مت تابة  املشرو  بشك  هرير ي محصم لوماس ين األسرة فةها
ايةئخخخا السخخخخوليا لشخخخؤون األسخخخخرة والسخخخكان اجلم ةخخخاس واملنومخخخخاس األهلةخخخا امل نةخخخخا  يلبخخخ  -99

وييتهخخخا للمشخخخالكا رلت ريخخخر  املبخخخاي  التواةهةخخخا الس  خخخاييا لكتابخخخا الت خخخاليريلخخخى حب خخخوق الافخخخ  
ايةئا السوليا لشؤون األسرة  كما أيدس. اخلام  املف ض ت داه إل جلنا ح وق الاف الوطاب 

ًا  الاتماي  ل طفال ي األزماس وتخدليل اجلهخاس   للم اي  الدنةا للدي  النفس والسكان يلة
 .يلى الدلة  جملتمع املدينوا احلكومةا
 .خاا تنفة يا مل اجلا  اهرة التسول وتشكة  جلنا وطنةا ملكافحا ه ا الواهرةمت وضع  -300
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 التعلي   
اختخخ س احلكومخخا السخخوليا قخخرالاا بت فخخة  يخخدي املخخدالت املسخخت دما كمراكخخز إيخخواء خخخًل  -303

مدلسخا مسخخت دما   3 994سخنواس األزمخا وقخد ت لخخص يخدي تلخن املخدالت بشخخك  ملحخوي مخن 
  حة  مت  إيخاية  هةخ  املخدالت 1035مدلسا حىت هايا  105إل  1033كمركز إيواء يام 

  .املست دما كمراكز إيواء ب د إخًحها وضمها إل اخلدما
حرةاا من احلكوما يلى ضمان وةول أبناحها إل الت لة   ف ها مخا زالخ  تخدفع مرتبخاس  -301

كمخا ياجلخ  احلكومخا . اليت تسةار يلةهخا اجلمايخاس اإللهابةخا املسخلحا امل لمني حىت ي املناط 
وضخخع التًمةخخ  الخخ ين ت يلتح خخوا مبدالسخخه  بسخخبل اجلمايخخاس اإللهابةخخا  ووضخخ   بر جمخخاا للت لخخة  
البخخدي  ي خخوم يلخخخى ت خخوي  سخخنواس الدلاسخخخا الخخيت ف خخدوها مخخخن خخخًل بخخرامج حمخخخدية يخخ ا الغخخخرض 

الت لخخخة  املكثخخخي  الت لخخخة  : كو والةونةسخخخةي  وتشخخخم  تلخخخن الخخخربامجورلت خخاون مخخخع منومخخخيت الةونسخخخ
الخخخ ايت  الت لخخخة  الت ويضخخخخ  ويلوت الت ويخخخا ي األنديخخخخا املدلسخخخةا  يولاس الت لخخخخة  املهخخخاب التدليبةخخخخا 

 .لك ونةا  ت لة  اجلماياس املتن لااإلللمتسربني من الت لة   املدلسا السوليا 
 :بتنفة  ال ديد من األنشاا والربامج  من بةنهاقام  وزالة الت لة  ال ا   -301

 ةخخدال قخخرال ي ضخخ  رستضخخافا الالبخخا مخخن اجلام خخاس الخخيت يت خخ ل يلخخى الاالخخل إ
بصخولة طبة ةخا ي اجلام خاس األخخرى    سخته فةهخااأو متاب خا يل   ت خدمي امتحا تخه

 ؛ليثما تتةح له الورو  متاب ا يلاسته ي اام ته األم
 خرهخخخا آاخخخً، اجلام خخخاس السخخخوليا احلكومةخخخا واخلاةخخخا و مخخخنح يولاس اسخخختثناحةا ل

 ؛1036ل ام  146املرسوم لق  
  ام خاس ي حخال ت خ ل التحخاقه  رجلام خا األم اجلقرال تمكانةا توطني الالبخا ي

 .اليت سجلوا فةها
( سخخخةيةالةون)مت توقةخخع خاخخا للت خخاون بخخني وزالة ال بةخخخا ومنومخخا األمخخ  املتحخخدة للافولخخا  -304
لت خوي  األطفخال يم خا ف خدوا مخن مهخالاس يلمةخا " بخر مج الت لخة  البخدي "  وتنفة  1035ل ام 

ومت  تشكة  . من إما  األطفال ي املاحا 31خًل ف ة األزما حة  توفر الت لة  البدي  حلوا  
  1031جممويخخا يمخخ  قاخخا  ال بةخخا بررسخخا وزالة ال بةخخا رلت خخاون مخخع منومخخا الةونةسخخةي  يخخام 

ومخخخن مهامهخخخا . د  إيالة تنسخخخة  السخخختجارس ال ديخخخدة ملبخخخايلاس الت لخخخة  ي حخخخالس الاخخخوال رخخخ
طفخخخال املتضخخخرلين مخخخن األزمخخخا يلخخخى فخخخرن ت لخخخة  ي بةئخخخا آمنخخخا و مخخخني فخخخرن األضخخخمان حصخخخول 

 .للم لمني يم 
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 (5)الصحة  
ا سخ افةإيأب  احلكوما يلخى ت خدمي اخلخدماس الصخحةا ي مةخع املنخاط  ووضخ   خاخا  -305

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  

ًا يخخخخن و خخخراء ههةخخخخزاس إسخخخ افةا ضخخخخروليا لغخخخخر  اإلسخخخ ا  ي املشخخخخاي وال ةخخخخاياس الشخخخاملا بخخخخد ي
املتضخخخرل ورحلخخخد األيم الخخخًزم لسخخختمرال ال مخخخ  رخخخا  وةخخخةانا سخخخةالاس اإلسخخخ ا  إللاايهخخخا إل 
اخلدمخخخا  كمخخخا لخصخخخ  وزالة الصخخخحا يخخخدياا مخخخن م امخخخ  األيويخخخا و خخخج   رل خخخخةص ل خخخدي مخخخن 

  .األةنا  الدواحةا املصن ا حملةاا 
ةخخخخا ضخخخخد  خخخخل  األطفخخخخال تسخخخختمر وزالة الصخخخخحا ومؤسسخخخخاهتا تاخخخخراء محخخخخًس تل خخخخةح وطن -306

  رلت خخخاون مخخخع منومخخخا ايخخخًل األمحخخخر ال خخخرر (اآلمنخخخا و خخخ  اآلمنخخخا)واحلصخخخبا ي كافخخخا احملافوخخخاس 
 .السولم ومنوماس يولةا ومدنةا  بشك   هرم

ت خخدمي اخلخخدماس الصخخحةا ي مراكخخز اإليخخواء سخخواء  مخخن خخخًل املراكخخز الصخخحةا أم الن خخا   -307
 حةخخ . اكخخز اإليخخواء وضخخمن التجم خخاس أم يخخن طريخخ  الفخخرق الابةخخاالابةخخا الخخيت مت  إنشخخاؤها ي مر 

حولخ  وزالة الصخخحا مراكخخز الريايخخا الصخخحةا إل مراكخخز ت خخدمي اخلخخدماس اإلسخخ افةا  وهنخخاك بخخرامج 
 .م ةاس اجملتمع املدينيي  نفس  للنساء املهجراس ت دم من قب  

يخخدز  كمخخا قامخخ  اإلفحخخا السخخ  و تخخوف  األيويخخا ل مخخراض املزمنخخا واألمخخراض السخخاليا ومكا -308
مخخخديرايس الصخخخحا تيصخخخال الشخخخحناس الابةخخخا إل مخخخديرايس الصخخخحا ي كافخخخا احملافوخخخاس السخخخوليا 
لتلبةخخخا سخخخاحر الحتةااخخخاس الصخخخحةا للمشخخخاي واملراكخخخز الصخخخحةا وتخخخرمة  امل خخخزون السخخخ اتةج  مخخخن 

  .املواي الابةا

 ا شخاص يوي اإلعا ة  
ةخخخخخا س يخخخخخخن الحتةااخخخخخاس الًزمخخخخخا مخخخخخن التجهةخخخخخزاس اخلاةخخخخخخا البخخخخخدء ببنخخخخخاء قايخخخخخدة بمت  -309

والت هةخخ  الفةزايحخخ  الخخًزم يخخ  مخخن ...(  كراسخخ  يجخخًس  يكخخازاس)رأل خخ ان لوم اإلياقخخا 
وقخخد كخخان   مكخخا س  والسخخ   بشخخك  متواةخخ  لتوف هخخاال اخخا  األهلخخ  واملخخنح الدولةخخا حسخخل اإل

 اخخراءاس ال سخخريا أحاييخخا اجلانخخلةجخخا ل هخخ ا الحتةااخخاس نت تخخوف ي  ل زمخخا أقخخر سخخلر واضخخح
 . سةما ي ضوء ازيايي أيداي لوم اإلياقا اراء األزما احلالةا ول

 ضخخخخخعوضخخخخخع خاخخخخخا وطنةخخخخخا تتضخخخخخمن يخخخخخدة إاخخخخخراءاس وأنشخخخخخاا مخخخخخن  خخخخخ ها  سخخخخخني الو  مت   -330
كمخا  .من حة  الريايا والت هة  والتمكني واإليما  اجملتم   الفئاالقتصايم والاتماي  ي ا 

لضمان ح  الت لة   وت دمي اخلخدماس مبخا يختًءم وف اا للم اي  الدولةا  سة  املدالت الداجما مت 
ويت  ت ةة  بر مج الدمج ك  يام س ةاا ولاء ت مة  نتاحجه اإل ابةا يلى مدالت   والفروق الفرييا

 000)بةخا يبلخ  قرابخا املخدجمني ي مخدالت وزالة ال   لوم اإلياقخاسوليا  يلمخاا من يخدي الاخً، 
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كمخا مت تشخكة  اجمللخ  املركخزم   .مدلسا ياجما تشم  املراح  الدلاسخةا كافخا 310طالل ي ( 3
ل  خخخ ان لوم اإلياقخخخا ب ضخخخويا مشخخخ كا مخخخع اجلم ةخخخاس واملؤسسخخخاس ال املخخخا ي  خخخؤون لوم 

 .اإلياقا ويتابع اجملل  تنفة  اخلاا الوطنةا ل   ان لوم اإلياقا
مبشخخخرو  إلجنخخخاز مسخخخح  خخخخام  ل ياقخخخا ي سخخخوليا رلت خخخاون بخخخني وزالة الشخخخخؤون  البخخخدء مت   -333

لت ةخة    والةونةسي وبر مج األم  املتحدة اإلمنخاح  ل حصاءواملكتل املركزم  وال م  الاتمايةا
واقع اإلياقا ي    األزما  و ديد الحتةاااس  ولس  خالطا لتخوز  اإلياقخاس  وإيخداي قايخدة 

سخخ  التضخخخمني رياقخخخا ب سخخ  خخخخان اإليلا  موضخخو  لوم إمت كمخخخا . يخخخن اإلياقخخا بةخخا س وطنةخخا
سخنوايا مبلخ  إيانخا مالةخا  ويت  مخنح .1036الاتماي  ضمن خاا الت اون مع الةونةسي لل ام 
و خخرم ال مخخ  يلخخى توسخخةع الشخخراحح املسخختفةدة للمصخخابني رلشخخل  الخخدما   حسخخل نخخو  اإلياقخخا  

 .ي    ال ايلين يلى ال م  من إياقاس أخرىألفرالتشم  ا من ه ا املنحا

 اجلهود ا خرى  
ال ضخخاء ي تركخزس اهخوي احلكومخا يلخخى األولخوايس لت فةخي أقخر األزمخخا يلخى السخوليني   -331

واناًقخخاا مخخن للخخن ت خخوم احلكومخخا السخخوليا رلتحضخخ  إليخخداي الت ريخخر الخخوطاب األول . يلخخى الف خخر
 :للتنمةا املستداما ال م يهد  إل

  ت ةخخخخخخخة  الت خخخخخخخدم احملخخخخخخخرز ي جمخخخخخخخال   ةخخخخخخخ  األهخخخخخخخدا  اإلمناحةخخخخخخخا ل لفةخخخخخخخا خخخخخخخخًل
 ؛1030-1000 الف ة

  ت خخخدير الفجخخخوة الخخخيت خلفتهخخخخا األزمخخخا يلخخخى خمتلخخخخي مؤ خخخراس األهخخخدا  اإلمناحةخخخخا
 ؛1035-1033ل لفةا خًل الف ة 

  است دام خمراخاس الت ريخر لتوهخ  أقخر األزمخا ي اهخوي الدولخا السخوليا ي مسخ اها
التفخاق يلخى و  تح ة  أهدافها التنمويا ي إطال التزامها بتح ةخ  األهخدا  األاةخال

  ي ضخخخخخخوء األولخخخخخخوايس 1010أولخخخخخخوايس وطنةخخخخخخا  و ديخخخخخخد مؤ خخخخخخراهتا حخخخخخخىت يخخخخخخام 
املوضخخخويا يلخخخى املسخخختويني ال خخخامل  واإلقلةمخخخ  ضخخخمن خاخخخا األمخخخ  املتحخخخدة ملخخخا ب خخخد 

1035. 
ب خخد األزمخخا الخخ م مخخا  اسخخولي  للتحخخول إلالخخوطاب رب مجت خخوم احلكومخخا السخخوليا بتنفةخخ  الخخ -331

مخع أب خاي بخر مج القتصخاييا والاتمايةخا التنمةخا  طويلا األمد تشم  كافا قضااي س اتةجةاا د يُ 
 اإلةخًي  النمو الوطاب املستدام  التكوين الث خاي واجملتم خ   اإلةًي اإليالم)للتحول  الوطاب

 (. تحتةاالب  ال/اإليمال إيايةالسةاس   
الت كةخخخد يلخخخى ي ت مخخخ  احلكومخخخا السخخخوليا يلخخخى  ديخخخد األولخخخوايس ل خخخ   خخخرو  األزمخخخا   -334

اإليخواء واإل اقخا والسختجابا لًحتةااخاس اإلنسخانةا والنهخوض رلواقخع الاتمخاي   وال كةخز يلخى 
مخخا ووضخخع اآللةخخاس الًز ( النسخخاء واألطفخخال)وضخخع نوخخام محايخخا للفئخخاس األكثخخر ضخخرلاا مخخن احلخخر، 
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ي    والسخخختمرال  ةخخخ  املصخخخاحلاس الوطنةخخخالتخخخوف  احلمايخخخا وامل اجلخخخا الف  الخخخا لتخخخدايةاس األزمخخخا  و 
  وإ خخاي احللخخول يخخا...(   ريخخر امل اخخوفني  البحخخ  يخخن املف خخويين )املصخخاحلاس موضخخو  م اجلخخا 

 .إل راك املواطنني مبسؤولةاهت  الوطنةا واجملتم ةا املدينيول اجملتمع  ت زيزو 
تسخختمر اجلمهوليخخا ال ربةخخا السخخوليا بخخدفع الرواتخخل واألاخخول لل خخاملني ي ال اخخا  ال خخام  ل خخ   -335

كما مت تاوير قوانني ال مخ  والت مةنخاس . واويه  ي املناط  اليت يسةار يلةها التنوةماس اإللهابةا
 .صح الاتمايةا واجلم ةاس ومؤسساس اجملتمع املدين  وتاوير نوام الضمان الاتماي  وال

 افامتة  
ألخخخ  األزمخخا بوًيخخا السخخلبةا يلخخى واقخخع اجملتمخخع السخخولم بشخخك  كامخخ   لتخخؤقر ي كافخخا  -336

منخخاح  احلةخخاة  كمخخا ف خخد السخخوليون خخخًل سخخنواس األزمخخا الكثخخ  اخخا كخخانوا ين مخخون بخخه مخخن أمخخن 
 خخخخخ  أن هخخخخخ ا الوخخخخخرو  . واسخخخخخت رال م ةشخخخخخ   وت يسخخخخختاة وا تلمخخخخخ  نتخخخخخاحج اإلةخخخخخًي السةاسخخخخخ 

لسخخخختثناحةا ت  خخخخ  يون قةخخخخام احلكومخخخخا بوااباهتخخخخا هخخخخاا مواطنةهخخخخا  يلمخخخخاا من اجلمهوليخخخخا ال ربةخخخخا ا
السوليا  حكوما و  باا  ب ل  الكثخ  مخن التضخحةاس البشخريا واملاييخا واجلهخوي اإلياليخا لل ضخاء 

 .يلى آفا اإللها،
إن الاريخخ  حلخخ  األزمخخا اإلنسخخانةا النا خخئا ي سخخوليا يكمخخن ي اليخخ ا  مبسخخبباهتا وال وامخخ   -337

الخخخيت أيس لتفاقمهخخخا وم اجلتهخخخا  يون أم تسخخخةة  أو تشخخخويه للح خخخاح   خدمخخخا ألانخخخداس سةاسخخخةا 
   للاحع إنسانةا  وللن من خًل مكافحا اإللها، وال ضاء يلةه ووقي سةاسخاس حكومخاس 

ل لها،  واختال التداب  الف الا حملاسبا حكوماس تلخن الخدول  وإنفخال قخرالاس جملخ   الدول الرايةا
 1378و 1370متويلخخه  ل سخخةما ال خخرالاس األمخخن لاس الصخخلا مبكافحخخا اإللهخخا، وهفةخخي منخخابع 

 .  إضافا إل الرفع الفولم للتداب  ال سريا أحاييا اجلانل1151و
السخخوليا يلخخى ح هخخا ي حمالبخخا اإللهخخا، وإيخخاية األمخخن تؤكخخد حكومخخا اجلمهوليخخا ال ربةخخا  -338

التزاماهتا بتنفة  قرالاس جمل  األمن اخلاةا ًقاا من مسؤولةاهتا الدستوليا و والست رال للبًي  انا
 .مبكافحا اإللها،

تؤكد حكوما اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا جمخدياا موقفهخا الثابخ   واملتمثخ  منل حخ ل األزمخا  -339
سخولم  ب ةخايةم سخوليا ويون  خرو م ُمسخب ا   -وليا هو ح   سةاس   أساسخه حخوال  سخولم ي س

يتب خخه تشخخكة  حكومخخا وحخخدة وطنةخخا ُتكل خخي بوضخخع الدسخختول وطرحخخه لًسخختفتاء الشخخ ر للمواف خخا 
. يلةخخه  رإلضخخافا إل اسخختمرالها تجنخخاز املصخخاحلاس الوطنةخخا  الخخيت متثخخ  اسخخ اتةجةا وطنةخخا لسخخوليا

ملسخخال السةاسخخ  يسخخ  رلتخخوازم مخخع مسخخال مكافحخخا اإللهخخا،  والخخ م سخخةب ى مسخختمراا ولخخن ومنل ا
  .يتوقي حىت ال ضاء يلى مةع اجلماياس اإللهابةا املسلحا النا اا واملنتشرة ي سوليا

تتالخخخع حكومخخخا اجلمهوليخخخا ال ربةخخخا السخخخوليا إلاخخخراء حخخخوال مثمخخخر وت خخخاون بن خخخاء مخخخع جملخخخ   -310
إطال وليته ومبا م م سةاية اجلمهوليا ال ربةا السوليا واست ًيا وحريتهخا ي ح وق اإلنسان  ي 
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خةالاهتا السةاسةا ضمن ت هداهتا والتزاماهتا الوطنةا والدولةخا اخلاةخا حب خوق اإلنسخان  إاخا ا منهخا 
نمةخخا من احلخخوال املتبخخايل والت خخاون البنخخاء خيخخدم النهخخوض حبالخخا ح خخوق اإلنسخخان ي إطخخال يملةخخا الت

والتاوير اجملتم خ  الشخام   وتاالخل اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا من يخدي  جملخ  ح خوق اإلنسخان 
والشخخركاء اآلخخخرون اهويهخخا مبخخا م خخ  األهخخدا  املشخخ كا ي الرقخخ  حب خخوق اإلنسخخان إل املسخختوى 

صخخخبا الخخخ م يكفخخخ  الكرامخخخا اإلنسخخخانةا واختخخخال اإلاخخخراءاس الكفةلخخخا بضخخخمان واسخخخت اية احل خخخوق املغت
ألبناء سوليا الرازحني    الحتًل اإلسراحةل   وكشي ح ة ا ما  رم ي تلن األلض احملتلخا 

 .من انتهاكاس خا ة حل وق اإلنسان ومتاب تها
 احلوا  

 : االتفا يات الدولية اليت انضمت إليها اجلمهورية العربية السورية   جمال حقوق اإلنسان (1)
 ؛3953اتليخ  300اتفاقةا املساواة ي األاول لق   •

 ؛3958اتليخ  333املت ل ا رلتمةةز ي الست دام واملهنا لق  التفاقةا  •
 ؛13/4/3969ال هد الدو  للح وق القتصاييا والاتمايةا والث افةا  بتاليخ  •
  ؛13/4/3969ال هد الدو  للح وق املدنةا والسةاسةا  املصايق يلةها بتاليخ  •
 ؛13/4/3969بتاليخ رم  املصايق يلةها التمةةز ال نصالتفاقةا الدولةا ملنع كافا أ كال  •
 ؛38/6/3976التفاقةا الدولةا ل مع اراا الفص  ال نصرم وامل اقبا يلةها  املصايق يلةها بتاليخ  •

والربوتوكخخخول اإلضخخخاي  1/33/3951  املصخخخايق يلةهخخخا بتخخخاليخ ٩١٩١ اتفاقةخخاس انةخخخي األلب خخخا لل خخخام •
 ؛34/33/3981األول   املصايق يلةه بتاليخ 

  امللح خخني رخخانيكخخولني الختةخخاليو والربوت 35/7/3991اتفاقةخخا ح خخوق الافخخ   املصخخايق يلةهخخا بتخخاليخ  •
 ؛طفال ي البغاءاأليمال ال تالةا والثاين مت ل  رستغًل األطفال ي األاألول بش ن إ راك 

 ؛18/1/1001اتفاقةا ال ضاء يلى مةع أ كال التمةةز ضد املرأة  املصايق يلةها بتاليخ  •
إنسخخخخانةا أو املهةنخخخخا  املخخخخا أو ال  وبخخخخا ال اسخخخخةا أو الًاتفاقةخخخخا مناهضخخخخا الت خخخخ يل و خخخخ ا مخخخخن ضخخخخرو، امل  •

 ؛39/8/1004املصايق يلةها بتاليخ 
 ؛1008ل ام  34رل انون  اتفاقةا األم  املتحدة ملكافحا اجلراا املنوما يرب الوطنةا  املصايق يلةها •
وم اقبخخخا الهخخخال رأل خخخ ان  وخباةخخخا النسخخخاء واألطفخخخال  امللحخخخ  رتفاقةخخخا األمخخخ  بروتوكخخخول منخخخع وقمخخخع  •

 ؛1008ل ام  34رل انون    املصايق يلةهافحا اجلراا املنوما يرب الوطنةااملتحدة ملكا
بروتوكول مكافحا هتريل املهاارين ين طري  الرب والبحر واجلو  امللح  رتفاقةخا األمخ  املتحخدة ملكافحخا  •

 ؛1008ل ام  34رل انون  راا املنوما يرب الوطنةا  املصايق يلةهااجل
  املصخخخخخخايق يلةهمخخخخخخا الربوتوكخخخخخخول الختةخخخخخخالم امللحخخخخخخ  رخخخخخخااتفاقةخخخخخخا ح خخخخخخوق األ خخخخخخ ان لوم اإلياقخخخخخخا و  •

 .30/1/1009 بتاليخ
اتفاقةخا ختختص حب خوق ال مخال واحلخرايس  58ك لن ف د انضم  حكوما اجلمهوليا ال ربةخا السخوليا إل 

تبنةهخخا ضخخمن إطخخال منومخخا ال مخخ  الدولةخخا  وإل ال ديخخد مخخن التفاقةخخاس الدولةخخا املت ل خخا حب خخوق ن ابةخخا  والخخيت متل ال
  (.الةونسكو)اإلنسان الث افةا والفكريا  وللن ي إطال منوما األم  املتحدة لل بةا والث افا وال لوم 

 :ا حزاب املرخصة أبمساء ا مة  (2)
حخخخخز، التضخخخخامن  احلخخخخز، الخخخخدا راط  السخخخخولم  حخخخخز، األنصخخخخال  : )زا، وهخخخخ مت ال خخخخخةص ل شخخخخرة أحخخخخ

الالة خخا الخخدا راط   حخخز، التضخخخامن ال خخرر الخخدا راط   حخخز، التنمةخخخا الخخوطاب  حخخز، الشخخبا، الخخخوطاب  حخخز،
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وف خخخاا ل خخخانون ( السخخخولم  حخخخز، الشخخخبا، الخخخوطاب لل دالخخخا والتنمةخخخا  حخخخز، سخخخولاي الخخخوطن  حخخخز، اإللاية الشخخخ بةا

 .اجلديد األحزا،
ل األحخخخزا، الخخخيت كانخخخ  مواخخخوية سخخخاب اا  خخخ  مولخخخا اجلبهخخخا الوطنةخخخا الت دمةخخخا ويخخخديها يشخخخرة إإضخخخافا 
حخخخز، الب خخخ  ال خخخرر ال خخخ اك   احلخخخز، الشخخخةوي  السخخخولم  حخخخز، الوحخخخدويني ال خخخ اكةني  : )أحخخخزا، وهخخخ 

  حخخخخخخز، ال خخخخخخاي احلخخخخخخز، السخخخخخخولم ال خخخخخخوم  الاتمخخخخخخاي   حركخخخخخخا ال خخخخخخ اكةني ال خخخخخخر،  حخخخخخخز، ال هخخخخخخد الخخخخخخوطاب
الخخدا راط   احلخخز، الشخخةوي  السخخولم املوحخخد  احلخخز، الوحخخدوم ال خخ اك  الخخدا راط   حخخز، ال خخاي  ال خخرر

 (.ال  اك  ال رر

 وروبية على سوريةا فهر  العقوابت  (3)

 (1151ولغاية أاير  1155 آيارمم )

 نو  اإلاراءاس اتليخ قرال اجملل  األولور 
3- 171/1033 9/5/1033   حوخخر بةخخع األسخخلحا وامل خخداس املسخخت ملا ي

 .ال مع الداخل 

  خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 
  صخخخخةا / 31/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 

  .سوليا
1- 101/1033 11/5/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخةاس / 30/وهمةخخد األةخخول املالةخخا لخخخ 
 .ر يس اجلمهوريةالسيد سوليا بةنها 

  ت لةخخخ  كافخخخا أ خخخكال الت خخخاون مخخخع سخخخوليا مبخخخا
فةهخخخا التحضخخخ اس لتفاقةخخخا الشخخخراكا وبخخخرامج 

  .سةاسا اجلوال
1- 167/1033 11/6/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةاس / 7/وهمةخخخد األةخخخول املالةخخخخا لخخخخ 
 .سوليا

  مؤسسخخخخخاس / 4/همةخخخخخد األةخخخخخول املالةخخخخخا لخخخخخخ
بةنهخخخخخخخخخخا مؤسسخخخخخخخخخخا اإلسخخخخخخخخخخكان سخخخخخخخخخخوليا مخخخخخخخخخخن 

 .ال سكريا  وقًقا  ركاس خاةا
4- 488/1033 3/8/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةاس / 5/وهمةخخخد األةخخخول املالةخخخخا لخخخخ 
  .سوليا

5- 535/1033 11/8/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 
  صخخخخةا / 35/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 

 .سوليا

 مؤسسخخخخاس/ 5/األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ  همةخخخخد :
  .ألب ا أاهزة أمنةا سوليا  وفةل  ال دت
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6- 511/1033 1/9/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةاس / 4/وهمةخخخد األةخخخول املالةخخخخا لخخخخ 
 .سوليا

  مؤسسخاس مخخن / 1/همةخد األةخول املالةخا لخخ
  .بةنها املصر  ال  الم

7- 511/1033 1/9/1033  اسخخخت اي و خخخراء ون خخخ  الخخخنفل السخخخولم  حوخخخر
ويخخخدم ت خخخدمي أيخخخا خخخخدماس مالةخخخا أو التخخخ مني 

  .ر ا الصدي
8- 618/1033 11/9/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

 .وهمةد األةول لش صةتني سوليتني

  مؤسسخخخخخاس / 6/همةخخخخخد األةخخخخخول املالةخخخخخا لخخخخخخ
 .سوليا من بةنها قناة الدنةا وس ايتة 

  سخختثمال ي قاخخا  الصخخنايا النفاةخخخا الحوخخر
 .السوليا

  حوخخخر تزويخخخد مصخخخر  سخخخوليا املركخخخزم مولاق
ال ملخخخا الولقةخخخا وامل دنةخخخا الخخخيت تابخخخخع ي يول 

  . ايال
9- 684/1033 31/30/1033   فخخخخخخرض ي خخخخخخورس يلخخخخخخى املصخخخخخخر  التجخخخخخخالم

  .السولم
30- 716/1033 34/33/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةا / 38/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 
 .سوليا

   منخخع البنخخن األولور لًسخختثمال مخخن الت امخخ
وت خخدمي األمخخوال إل سخخوليا مبواخخل اتفاقةخخاس 
قخخخخخخروض  وت لةخخخخخخ  ي خخخخخخوي املسخخخخخخايدة الت نةخخخخخخا 

 .للمشاليع السوليا
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33- 781/1033 3/31/1033   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةا / 31/لخخخخخ  وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا
 .سوليا

  مؤسسخخخخخخا / 33/همةخخخخخخد األةخخخخخخول املالةخخخخخخا لخخخخخخخ
سخخخخخخوليا مخخخخخخن بةنهخخخخخخا  خخخخخخام بخخخخخخرت  وةخخخخخخحةفا 
الوطن  ومركز الدلاسخاس والبحخور ال لمةخا  

والشخخخخخخركا السخخخخخخوليا لتجخخخخخخخالة " سخخخخخخ ونةك "و
احملروقخخخخخاس  والشخخخخخركا ال امخخخخخا للخخخخخنفل و خخخخخركا 

 .الفراس

  حوخر الت خامًس املصخخرفةا وخخدماس التخخ مني
ال خخخخخخروض مخخخخخخن الخخخخخخدول األيضخخخخخخاء إل ومخخخخخخنح 

 .احلكوما السوليا

   حوخخخخخر تصخخخخخدير امل خخخخخداس والت نةخخخخخاس ل اخخخخخا
الصخخخنايا الب ولةخخخا والغخخخاز واملصخخخاي والتن ةخخخل 
واإلنتخخخخخخخخخخخخا   وإنشخخخخخخخخخخخخاء حماخخخخخخخخخخخخاس كهررحةخخخخخخخخخخخخا 

 .ستثمال ي ه ا املشاليعالو 

   حوخخخخخخر تصخخخخخخدير الت نةخخخخخخاس ملراقبخخخخخخا اإلن نخخخخخخ
  .تصالس اياتفةاالو 

31- 17/1031 11/3/1031   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 
  صخخخخةا / 11/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 

 .سوليا

  اسمؤسسخخخخخخ/ 8/همةخخخخخخد األةخخخخخخول املالةخخخخخخا لخخخخخخخ 
املصخر  الصخناي   : سوليا مالةا ونفاةا منها

مصخخخر  التسخخخلةي الشخخخ ر  مصخخخر  التخخخوف   
املصخخر  الزلايخخ   املصخخر  التجخخالم السخخولم 
اللبنخخاين   خخركا ييخخر الخخزول للخخنفل   خخركا إيخخبً 

  .للنفل   ركا يالا للنفل
31- 311/1031 17/1/1031   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

 .وزلاء سوليني/ 7/املالةا لخ وهمةد األةول 

  همةخخخخخد ألةخخخخخدة مصخخخخخر  سخخخخخوليا املركخخخخخزم ي
 . اي األولوراليول 

  حوخخر هخخالة الخخ هل وامل خخاين الثمةنخخا واملخخات
مخخخع املؤسسخخخاس احلكومةخخخا السخخخوليا ومصخخخر  

 .سوليا املركزم

 حور لحًس الشحن اجلوم السولم. 
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34- 371/1031 11/1/1031   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةا / 31/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 
والرررررد  السررررريد الرررررر يس سخخخخخوليا مخخخخخن بةنهخخخخخا 
 .وشقيقته و وجته

  همةد األةخول املالةخا ملؤسسختني سخوليتني ي
جمخخخخخال الخخخخخنفل ولخخخخخا الشخخخخخركا السخخخخخوليا للخخخخخنفل 
الشخخخخخركا السخخخخخوليا خلخخخخخزن وتسخخخخخوي  املنتجخخخخخاس 

 .النفاةا
35- 106/1031 11/4/1031  امل خخخخخخخداس والت نةخخخخخخخاس الخخخخخخخيت  حوخخخخخخخر تصخخخخخخخدير

تست م  ي ال مع الداخل  أو إلنتا  هك ا 
 .م داس

 حور بةع املنتجاس الفاخرة إل سوليا. 
36- 156/1031 34/5/1031   حوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول ال خخخخخخخخخخاي األولور

  صخخخخةاس / 1/وهمةخخخد األةخخخول املالةخخخخا لخخخخ 
 .سوليا

  همةد األةول املالةا ملؤسستني سوليتني من
 .الشركا ال اما للتب بةنهما 

37-     يخخخول قخخرال حوخخر تصخخدير املنتجخخاس الفخخاخرة
إل سخوليا وامل خخداس لاس السخت دام املخخزيو  

 .1031يونةه /حزيران 37حةز التنفة  ي 
38- 115/1031 15/6/1031   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

ش صخخخخخةا سخخخخخوليا لوهمةخخخخخد األةخخخخخول املالةخخخخخا 
 .واحدة

 مؤسسخخخخخاس / 6/املالةخخخخخا لخخخخخخ  همةخخخخخد األةخخخخخول
وزاليت : وأمنةخخخخخا هخخخخخ  ياسخخخخخوليا منهخخخخخا يسخخخخخكر 

الداخلةخخخخا والخخخخدفا  ومكتخخخخل األمخخخخن ال خخخخوم   
بنخخخخخن سخخخخخوليا الخخخخخدو  : ومالةخخخخخا ونفاةخخخخخا هخخخخخ 

اإلسخًم  والشخراكا السخخوليا لن خ  احملروقخخاس 
 .وايةئا ال اما ل لايا والتلفزيون

39- 410/1031 11/7/1031   والاخاحراس املتواهخا السخماي بتفتخة  السخفن
إل سخخخخخخوليا ملنخخخخخخع ن خخخخخخ  األسخخخخخخلحا وامل خخخخخخداس 
املسخخخخخخت ملا ي ال مخخخخخخع الخخخخخخداخل  ومصخخخخخخايلهتا 
وللخخن ي املاخخالاس واملخخوان  واملةخخاا اإلقلةمةخخا 

 .للدول األيضاء
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10- 414/1031 11/7/1031   حوخخر السخخفر إل يول ال خخاي األولور وهمةخخد

 .  صةا سوليا/ 16/األةول املالةا لخ 

  مؤسسخخخخخاس / 1/همةخخخخخد األةخخخخخول املالةخخخخخا لخخخخخخ
سخخخخوليا مخخخخخن بةنهخخخخخا مؤسسخخخخا الاخخخخخ ان ال ربةخخخخخا 
السخخخخخخوليا واملؤسسخخخخخخا ال امخخخخخخا حللخخخخخخج وتسخخخخخخوي  

 .األقاان
13- 614/1031 35/30/1031   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةا / 18/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 
 .سوليا من بةنها السةد وزير الداخلةا

  األةول املالةا ملؤسستني سوليتنيهمةد. 

  حوخخخر اسخخخت اي األسخخخلحا ال ايمخخخا مخخخن سخخخوليا
أو ن   األسلحا السخوليا أو ت خدمي خخدماس 
مالةا لتصدير األسلحا السخوليا  وأم ت خاون 

 .يسكرم
11- 309/1031 18/1/1031   متديخخد ال  خخورس األولوبةخخا يلخخى سخخوليا ملخخخدة

 .3/6/1031قًقا أ هر حىت 

  بتزويخخخخخخخد امل الضخخخخخخخا السخخخخخخخوليا مبخخخخخخخواي السخخخخخخخماي
يسخخخكريا  خخخ  فتاكخخخا رخخخد  محايخخخا املخخخدنةني 

 .وت دمي املسايدة الفنةا للم الضا السوليا
11- 386/1031 11/4/1031   السخخخخماي بشخخخخراء الخخخخنفل السخخخخولم واملنتجخخخخاس

ت خخخخخخدمي املسخخخخخخايدة املالةخخخخخخا والت نةخخخخخخا و النفاةخخخخخخا 
ل نتخخا  ي هخخ ا اجملخخال رخخد  ييخخ  امل الضخخا 

 .ومسايدة السكان املدنةني السوليا
إيخخخخخخخخًن اجمللخخخخخخخخخ  حخخخخخخخخول السخخخخخخخخخماي للخخخخخخخخخدول   17/5/1031 إيًن -14

األيضخخاء بتزويخخد امل الضخخا السخخوليا رلسخخًي 
 .حسل ما تسمح به تشري اس ه ا الدول

15- 155/1031 13/5/1031   متديخخد ال  خخورس يلخخى سخخوليا ملخخدة يخخام حخخىت
مخخخخخخخخخخع قاحمخخخخخخخخخخا حمدقخخخخخخخخخخا يخخخخخخخخخخ ا  3/6/1034

/ 54/  صخةا و/ 379/ال  ورس تشم  
 .مؤسسا سوليا
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16- 3111/1031 31/31/1031   اي األولورالقرال جمل  وزلاء البةئا ي . 

   السخخخخخماي للخخخخخدول األيضخخخخخاء رسخخخخخت اي ون خخخخخ
األسخخخلحا الكةمةاحةخخخا واملخخخواي املت ل خخخا رخخخا مخخخن 

 خاي األولور رخد  ييخ  إزالخا السوليا إل 
 .األسلحا الكةمةاحةا السوليا

  است اي املمتلكاس الث افةخا لاس األلةخا حور
األقريخخخا والث افةخخخا والدينةخخخا الخخخيت ن لخخخ  بشخخخك  

 .   مشرو  من سوليا من  بدء األزما

  قتصخخاييا الإزالخخا احلجخخز يخخن األمخخوال واملخخوالي
 .السوليا رد  ت دمي املسايداس اإلنسانةا

17- 109/1034 18/5/1034   سخخوليا ملخخخدة متديخخد ال  خخورس األولوبةخخا يلخخى
 .3/6/1035يام حىت 

   خخخخخخخخخال اسخخخخخخخخخ  املرحخخخخخخخخخوم آةخخخخخخخخخي  خخخخخخخخخوك 
وسخخخخخخخخخخخلةمان م خخخخخخخخخخخرو   والبنخخخخخخخخخخخن السخخخخخخخخخخخولم 

 .اإلسًم  الدو  من قاحما ال  ورس
18- 187/1034 11/6/1034   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

وزيخخراا سخخولايا / 31/وهمةخخد األةخخول املالةخخا لخخخ 
لخخخخخخى لةصخخخخخخبح ال خخخخخخدي اإلمخخخخخخا  للمخخخخخخدلاني ي

/ 51/  صخخةا و/ 389/قاحمخخا ال  خخورس 
 .مؤسسا سوليا

19- 488/1034 11/7/1034   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 
  صخخخخةاس / 1/وهمةخخخد األةخخخول املالةخخخخا لخخخخ 

مؤسسخخخاس نفاةخخخا ويسخخخكريا  / 9/سخخخوليا و
لةصخخخخخخبح ال خخخخخخدي اإلمخخخخخخا  للمخخخخخخدلاني يلخخخخخخى 

/ 61/  صخخةا و/ 391/قاحمخخا ال  خخورس 
 .مؤسسا سوليا

10- 710/1034 10/30/1034   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 
  صخخخخةا / 36/وهمةخخخخد األةخخخخول املالةخخخخا لخخخخخ 

لاخخخخال + يسخخخخكريني +  وزلاء اخخخخدي)سخخخخوليا 
إضخخافا إل  خخركتني ي جمخخال تسخخوي  ( أيمخخال

الخخخخنفل  لةصخخخخبح ال خخخخدي اإلمخخخخا  للمخخخخدلاني 
  صخخخخخخةا / 107/يلخخخخخخى قاحمخخخخخخا ال  خخخخخخورس 

 .مؤسسا سوليا/ 64/و
13- 946/1034 

947/1034 
848/1034 

31/33/1034   قخخخخخخخخرالاس حمكمخخخخخخخخا ال خخخخخخخخدل األولوبةخخخخخخخخا برفخخخخخخخخع
دمحم )  صخخةاس سخخوليا / 1/ال  خخورس يخخن 

ومؤسسخخا (/ محشخخو وخالخخد قخخدول وأاخخن اخخابر
لةصخبح ال خدي ( محشو الدولةا)سوليا واحدة 

اإلمخخخخا  للمخخخخدلاني يلخخخخى قاحمخخخخا ال  خخخخورس 
 .مؤسسا سوليا/ 61/  صةا و/ 104/
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11- 903/1034 31/31/1034  حور توليد ماية وقوي الااحراس إل سوليا. 
11- 181/1035 6/1/1035   خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 

  صخخخخةاس / 7/وهمةخخخد األةخخخول املالةخخخخا لخخخخ 
 خخخخخركاس  لةصخخخخخبح / 6/سخخخخخوليا  إضخخخخخافا إل 

ال خخخخخخخدي اإلمخخخخخخخا  للمخخخخخخخدلاني يلخخخخخخخى قاحمخخخخخخخا 
/ 69/  صخخخخخخخخخخخخخخخخخةا و/ 133/ال  خخخخخخخخخخخخخخخخخورس 
 .مؤسسا و ركا

يل ةخخخخابةخخخخان ةخخخخحف   -14
 اييخخخخا اليخخخخن الخخخخوزالة 

قتصخخخخخخاي والتخخخخخخدليل لً
والبحخخخخخ  ي سويسخخخخخرا 
يتضخخخخخمن قخخخخخرال جملخخخخخ  

 الفةدلا  ال اي

33/1/1035   منخخخخخخخع بةخخخخخخخع وتخخخخخخخوف  وتصخخخخخخخدير ويبخخخخخخخول وقخخخخخخخوي
الااحراس ومشت اته ين طري  سويسرا رهاا 
سخخخخخخوليا  ومنخخخخخخع تخخخخخخوف  خخخخخخخدماس السمسخخخخخخرة 

 .الت مني أو إياية الت منيوالتموي  أو 

  اسخخختثناء الاخخخاحراس املدنةخخخا  خخخ  السخخخوليا الخخخيت
تتوقخخخخخي ي سخخخخخوليا و خخخخخركاس الن خخخخخ  اجلخخخخخوم 
السخخخخوليا الخخخخيت ت خخخخوم ب ملةخخخخاس اإلاخخخخًء مخخخخن 
هخخخخخ ا ال خخخخخرال  كمخخخخخا اكخخخخخن مخخخخخنح اسخخخخختثناءاس 

 .للرحًس اجلويا لاس الغاايس اإلنسانةا
15- 817/1035 18/5/1035   األولوبةخخا يلخخى سخخوليا ملخخخدة متديخخد ال  خخورس

 .3/6/1036يام حىت 

  خخخخخخخخخخاي األولور الحوخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخفر إل يول 
وهمةخخخخخد األةخخخخخول املالةخخخخخا لخخخخخخش صةا سخخخخخوليا 

  و خخخخخخال اسخخخخخخ  اللخخخخخخواء (دمحم حمخخخخخخً)واحخخخخخخدة 
لسخخخخت   زالخخخخا بسخخخخبل الوفخخخخاة  ومخخخخازن الابخخخخا  

  قضخخاح   لةصخخبح ال خخدي كخخوبسخخام ةخخبا  حب
س اإلمخخخخا  للمخخخخدلاني يلخخخخى قاحمخخخخا ال  خخخخور

 .مؤسسا و ركا/ 69/  صةا و/ 109/
 ا شخاص وال ياانت الييم حيفوا مم  ا مة العقوابت  

 اتليخ قرال اجملل  األولور اس  الش صةا أو الكةان 
 17/1/1031 311/1031 عماد غريوايت -3
 34/5/1031 156/1031 عماد غريوايت -1
 سلي  ألتون -1

 يوسم كليز 
 جمموعة ألتون

614/1031 35/30/1031 

 719/1031 اللواء نصر العلي -4
Council Regulation (EU) 

No. 36/2012 

19/33/1031 

Dated 18/01/2012 
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 العماد آصم شوكت -5

 سليمان معروف
بنك سورية اإلسالمي 

 الدو 

109/1034 18/5/1034 

 10/30/1034 710/1034 دمحم نضال الشعار -6
 حمكما ال دل األولوبةا قرال دمحم محشو ومحشو الدولية -7

946/1034 
31/33/1034 

 قرال حمكما ال دل األولوبةا خالد  دور -8
947/1034 

31/33/1034 

 قرال حمكما ال دل األولوبةا أميم جابر -9
948/1034 

31/33/1034 

 18/5/1035 817/1035 (بسب  الوفا )رست  غزالة  -30
ال ضةتني حك  احملكما ال اما ي  ما ن الطباع -33

 T-329/12 لق 

 T-74/13ولق  

9/7/1034 

 حك  احملكما ال اما ي ال ضةا لق  بسا  الصباغ -31

T-652/11 

16/1/1035 

 يت انضمت إىل العقوابت ا وروبيةالدول ال  
حول انضمام ب   الدول إل ال  ورس األولوبةا يلى سوليا  7/7/1034األولور بتاليخ  ال ايبةان  •

 -لة تنشتاين  - ألبانةا - ةربةا - يسلنداآ - اجلب  األسوي - م دونةا:  اي األولور وه المن خال  
 .اولاةا - مولدافةا - أوكرانةا - النرويج

قتصاي والتدليل والبح  ي سويسرا حول إةدال احلكوما السويسريا ي ورس لً اييا ال الوزالةبةان  •
 .بوقوي الااحراس تت ل ضد سوليا 

 بيةو ور ا أثر تعليق املشاريع  (4)
 :أقر ت لة  املشاليع األولوبةا يلى يدي من ال ااياس نتةجا لفرض التداب  ال سريا األحاييا اجلانل 
ر و املمخول ب خرض مخن بنخن السختثمال األول  1/مبشرو  الريايخا الصخحةامت ت لة  ال م  :  طاع الصحة 

   حةخخ مشخخا م ضخخمن إطخخال هخخ ا ال خخرض 9ملةخخون يخخولو والخخ م كخخان مخخن املفخخ ض أن يخخت  متويخخ   310 ب ةمخخا
وقخخد جنخخ  يخخن هخخ ا الت لةخخ  أضخخرالاا ماييخخا   ملةخخال لخخ ة سخخوليا 9913بلغخخ  ال ةمخخا اإلمالةخخا يخخ ا املشخخاليع حخخوا  

ملةال ل ة سخنوايا لتخ مني التمويخ  الخ م كخان مخن املفخ ض  398رضارال وزالة الصحا إل لةد ما ي ال،  متثل 
إضخافا إل  قخر الخوزالة مخايايا رخلسخاحر الخيت حل خ  رخا مخن اخراء التفخا  تكلفخا  مخني   أنه مخؤمن مخن هخ ا ال خرض

ا وتنمويخخا مخخن خخخًل حرمخخان مشخخاليع ةخخحةا التمويخخ  البخخدي  والتجهةخخزاس وامتخخدس هخخ ا اآلاثل إل أضخخرال بشخخري
أخرى من التموي  وحرمان السكان من اخلدماس الخيت كانخ  مخن املفخ ض أن مصخلوا يلةهخا فةمخا لخو كخان متويخ  

 .البنن مستمر
ر متويخ  مشخاليع هامخا ي قاخا  الااقخا مخن خخًل إي خا  و يل  بنن السختثمال األول  : طاع ال هرابء 

ملةخخون يخخولو وإلغخخاء اتفاقةخخا متويخخ  مشخخرو  حماخخا  115حماخخا تولةخخد ييخخر يلخخ  مببلخخ  السخخحل مخخن مشخخرو  توسخخةع 
ملةخخخون يخخولو مخخخن ال خخخرض  3494 ب ةمخخخايخخخولو وإلغخخاء املبلخخخ   خخخ  املسخخحو، ملةخخخون  100تولةخخد ييخخخر الخخخزول مببلخخ  
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مبا خرة رلخوزالة ل  وه ا أيى إل إحلاق أضرالاا ماييا .املمنوي للمؤسسا ال اما لتوزيع واستثمال الااقا الكهررحةا

سخخةما  مةخخ  وزالة الكهخخررء تكخخالةي إضخخافةا لشخخراء الااقخخا البديلخخا املفخخ ض تولةخخدها مخخن مشخخرو  توسخخةع حماخخا 
ر و تولةخخخد ييخخخر يلخخخ  النامخخخا يخخخن  خخخخر املشخخخرو  بسخخخبل التخخخ خ  ي تسخخخديد  خخخراحح قخخخرض بنخخخن السخخختثمال األول 

و و مخ  الخوزالة التخ خ  النخاا  يخن تسخديد  خراحح قخرض ملةخون يخول  46197تكثر من  إلوب ةما إمالةا تص  
يخخولو يخخن كخخ   خخهر  خخخ  وضخخةا  وهخخدل و خخخ   18 741 615 ر والخخيت تبلخخ  حخخوا و بنخخن السخختثمال األول 

 .لتنفة  املشرو  ووض ه ي اخلدما وما كان متوق اا أن ينتج ينه من ألري ويواحد اقتصاييا وخدمةا وتنمويا
ر ال مخخخ  مبشخخخرو  نوخخخام توقةخخخ  وختاخخخةل لشخخخبكاس و أوقخخخي ال خخخاي األول  :والتقانرررةتصررراالت اال طررراع  

ومشخخخرو  إيخخخاية  هةخخخ  الشخخخبكا النحاسخخخةا واإل خخخرا  يلخخخى اخخخوية تنفةخخخ  املشخخخرو   GISللمشخخخرو  الخخخزماب الثالخخخ  
 خركا  أةخبح  الريف  الثال  وأيى للن إل  قر تاوير ال م  ي املؤسسا ال اما لًتصالس ل سخةما ب خد أن

 .1030ل ام  30مبوال قانون التصالس لق  
يلخى  رو األول ب د أن مت التفخاق بخني اجلمهوليخا ال ربةخا السخوليا وبنخن السختثمال  : طاع اإلدار  احمللية 

 AFDرلت خخخاون مخخخع الوكالخخخا الفرنسخخخةا للتنمةخخخا  MEIPتنفةخخخ  بخخخر مج ييخخخ  مشخخخاليع البخخخ  التحتةخخخا البلديخخخا والبةئةخخخا 
 50ملةون يولو وحبة  يسخاه  البنخن ب خرض قةمتخه  300  مبةزانةا إمالةا تبل  ECD اي األولور ومفوضةا ال
ضخةا  فرةخا التمويخ  والسختفاية مخن املسخايدة الفنةخا  إلالبنخن متويلخه يخ ا املشخرو  مخا أيى  أوقخيملةخون يخولو  

السختفاية مخن اخلخرباس املتاحخا وتنفةخ  البخ   امل دما من املفوضةا األولوبةا ي يي  وحدة إيالة الرب مج وإمكانةخا
 .التحتةا حسل امل اي  الدولةا

يلخى متويخ  يخدي مخن  EIB رو األول سخب  أن مت التفخاق مخع بنخن السختثمال  : طاع اإلس ان والتعمر 
ملةخون يخولو  90املشاليع منها مشرو  مةاا الشخر، والصخر  الصخح  ي ليخي يمشخ  بكلفخا ت ديريخا تصخ  إل 

شخخرو  تنفةخخ  حماخخا م اجلخخا لحةسخخةا للصخخر  الصخخخح  ي رنةخخات وإيخخاية  هةخخ   خخبكا مةخخاا الشخخر، ومشخخخرو  وم
تنفةخ  سخ  حماخاس م اجلخا م  حخا ي أحخواض هخخرم الغم خا والدبوسخةا وقخد أيى هخ ا التوقخي إل ضخةا  فرةخخا 

ملاحةخخا ي املنخخاط  امل نةخخا زايية تلخخور املصخخايل ال البحخخ  يخخن مصخخدل متويخخ  آخخخر و التمويخخ  اخلخخالا  والضخخارال إ
 األملخاينكما سب  أن مت التفاق مع مصر  التنمةخا  .رملشاليع وزايية التلور احلا  ملةاا البحر األبة  املتوسل

(kfw ) يلخخى متويخخ  يخخدي مخخن املشخخاليع تت لخخ  مبةخخاا الشخخر، والصخخح  ومنهخخا اتفاقةخخا ال خخرض السخختثمالم لخخرب مج
ملةخخخون يخخخولو ومشخخخرو  اتفاقةخخخا ال خخخرض السخخختثمالم إليالة املةخخخاا  4798ختفخخخة  الفاقخخخد املخخخاح  ي حلخخخل ب ةمخخخا 

 .ملةون يولو 8 ب ةما
الخيت مت ت لةخ  انخ  متخول مخن اجلهخاس اخلالاةخا و الخيت كمن خًل مراا ا قاحما املشاليع وبشك  يام  و  

 :ال م  را اكن توضةح ما يل 
  ( مخخخنح - ت خخخاون فخخخاب) رو بلغخخخ  قةمخخخا املبخخخال  اإلمالةخخخا الخخخيت مت ت لةخخخ  ال مخخخ  رخخخا مخخخع ال خخخاي األول

بلغ  قةمخا املبخال  اإلمالةخا الخيت مت ت لةخ  ال مخ  رخا مخع مهوليخا أملانةخا   و ملةون يولو 113 حوا 
بلغخ  قةمخا املبخال  اإلمالةخا الخيت مت   و ملةخون يخولو 136حخوا ( ت خاون فخاب وت خاون مخا )ال اييا 

ملةخخخون  90حخخخوا ( ت خخخاون فخخاب وت خخخاون مخخخا ) AFDت لةخخ  ال مخخخ  رخخخا مخخخع الوكالخخا الفرنسخخخةا للتنمةخخخا 
ت خخاون ) رو ول بلغخخ  قةمخخا املبخخال  اإلمالةخخا الخخيت مت ت لةخخ  ال مخخ  رخخا مخخع بنخخن السخختثمال األ  و يخخولو
ملةخخون  375 ملةخخون يخخولو للمشخخاليع قةخخد التنفةخخ  ومبلخخ  761 ملةخخون يخخولو منهخخا مبلخخ  918 (مخخا 

 ؛يولو للمشاليع امل  حا للتموي 
 بلغخخخخ  ال ةمخخخخا اإلمالةخخخخا الت ريبةخخخخا للمشخخخخاليع املمولخخخخا مخخخخن   رلنسخخخخبا للت خخخخاون مخخخخع الصخخخخنايي  ال ربةخخخخا

املشخخخاليع املنفخخخ ة واملشخخخاليع قةخخخد التنفةخخخ  واملشخخخاليع املاروحخخخا )الصخخخنايي  التمويلةخخخا ال ربةخخخا واإلقلةمةخخخا 
 .ملةون يولل أمريك  5 608 159حوا  ( للتموي  

 :وف  ما يل نتةجا ه ا الت لة  ليت تكبدها اجلانل السولم وكان  األضرال اإلمالةا ا 

  ملةخال لخ ة  308أم مب خدل ملةخال لخ ة مخن موازنتهخا احمللةخا  9 اضارال وزالة الصحا لت مني مبل  حخوا
سخخوليا سخخنوايا يخخدا يخخن حرمخخان مئخخاس اآلل  مخخن السخخكان احمللةخخني ي يخخدة حمافوخخاس مخخن اخلخخدماس 
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الصخخحةا األساسخخةا الخخخيت كخخان مخخخن املفخخ ض أن مصخخخلوا يلةهخخا مخخن هخخخ ا املشخخاي وف خخخدان فرةخخا تاخخخوير 

 ؛ت خر الزماب ي إجناز ه ا املشايال دلاس الفنةا للكوايل اليت ت م  ي ه ا املشاي  رإلضافا إل ال
   بلغ  قةما األضرال املاييا اليت سةتحملها قاخا  الكهخررء نتةجخا تكخالةي  خراء الااقخا البديلخا الخيت

كخخان مخخن املفخخ ض تولةخخدها مخخن مشخخرو  توسخخةع حماخخا تولةخخد كهخخررء ييخخر يلخخ  بسخخبل إي خخا  متويخخ  
نخاا  يخن  خخ  تسخديد مشخرو  قخرض البنخن املشرو  من بنخن السختثمال األولور و خخر إجنخازا ال

ملةخخون يخخولو  مخخع األخخخ  ب خخني اليتبخخال أن يخخدم تزويخخد ال اايخخاس الصخخنايةا  464 خخهرايا مخخا قةمتخخه 
ا أيى إل ف خدان اخحل  خساحر رلقتصخاي الخوطاب نتةجخا توقخي يجلخا اإلنتخا  أواخلدمةا رلكهررء 
 50سخاي  م خ  تنمةخا ب ةمخا  ل كخ  كةلخووا استثمان إالدولة القتصاييا حة   فرن يم  وت ثر

كةلووا  ساي  كمخا هخو احلخال  ملةون 470ل ة سوليا  رإلضافا إل يدم قدلة الوزالة يلى تولةد 
 1195 تبلخ  وخو خسخاحر  خ  مبا خرة يلخى القتصخاي الخوطاب سخبلساب اا  نتةجا الوخرو  احلالةخا تُ 

 ؛ملةال ل ة
 خخ  ب اخخا  التصخخالس والت انخخا اخخراء قخخرالاس بنخخن السخختثمال لغخخ  قةمخخا األضخخرال املاييخخا الخخيت حلب 

 :ملشرويني يلى الشك  التا  األولور من إي ا  ال م  رلتفاقةاس املمولا

 .ملةون يولو 6986إلغاء متديد ي دين مع  ركاس استشاليا ب ةما - 3
 .نيملةون يولو سنوايا ين الت خ  ي تنفة  املشروي 3917 خسالة تُ دل بخ- 1

ملةخون يخخولو  39737واخلسخالة النامخا يخخن زايية األسخ ال للنحخخات والكوابخ  و  هخخا مخن املخخواي تُ خدل بخخخ  
األضخخرال الاتمايةخخا الخخيت رإلضخخافا إل  .ملةخخون يخخولو 1وهخخ ا ي خخاب خسخخالة املؤسسخخا ل احخخداس سخخنويا مكثخخر مخخن 

 .املشرو  الريف  الثال ان كس  سلباا يلى تاوير الريي السولم ال م كان م ولا يلى 
  ،306بلغخخ  قةمخخا األضخخرال املاييخخا الخخيت حل خخ  ب اخخا  مةخخاا الشخخر، والصخخر  الصخخح  مخخا ي خخال 

لسختكمال تنفةخ   1031ملةال ل ة سوليا اضارس املؤسسا لت مةنها من وزانتهخا السختثماليا ل خام 
ألملخخاين يخخدا يخخن توقخخي املشخخروياس الخخيت أوقفهخخا بنخخن السخختثمال األولور ومصخخر  إيخخاية األيمخخال ا

إي خا  ي م هخا و يفخع أاخول أيمخال مت إجنازهخا مخن قبخ   خركاس استشخاليا مرتباخا ب  خو املؤسسا يخن 
ملةخون يخولو ويخدم  33 ال ديد من ال  وي اليت أبرمتها املؤسسخا وت خدل قةمخا هخ ا ال  خوي مكثخر مخن

قامخخ  رخخا املؤسسخخا تخخوفر مصخخايل التمويخخ  رل اخخع األانخخر لسخختكمال تسخخديد اسخختح اقاس ي خخوي 
ي رضخخها لنزايخخاس قضخخاحةا مخخع هخخ ا الشخخركاس  رإلضخخافا إل قةخخام مصخخر  سخخوليا املركخخزم بخخدفع  اخخا

 ؛يمولا التزام ين املبال  التفاقةا إضافا إل الفواحد ين املبال  املسحوبا
 فرةخخخا  ف خخخد حل خخ  رلوحخخداس اإلياليخخخا أضخخرال متثلخخخ  بضخخةا   رلبخخ  التحتةخخخا البلديخخا مخخا يت لخخخ  ام خخأ

التمويخخخخ  الخخخخيت كانخخخخ  ستحصخخخخ  يلةهخخخخا مخخخخن ال خخخخروض الخخخخيت مت إي افهخخخخا سخخخخواء مخخخخن بنخخخخن السخخخختثمال 
ملةخخخون يخخخولو وهخخخخ  تسخخخاوم نصخخخي قةمخخخخا  10والوكالخخخا الفرنسخخخخةا للتنمةخخخا  ملةخخخون يخخخولو 50األولور

ها ورلتخخا  يخخدم متكنهخخا مخخن تنفةخخ ( وزالة اإليالة احمللةخخا)التمويخخ  وي ابلخخه مثلهخخا مخخن اجلانخخل السخخولم 
للمشاليع امل رلة سةما وأن ه ا املشاليع كان  ستشخم  تنفةخ  حماخاس م اجلخا مةخاا ةخر  ةخح  
وإنشخخاء تنفةخخ  حماخخاس م اجلخخا مةخخاا ةخخر  ةخخح  وإنشخخاء مركخخز متكامخخ  مل اجلخخا النفخخاايس الصخخلبا 

 ؛وتنفة  حمااس م اجلا مةكانةكةا وبةولواةا والتاوير السةاح  ي تدمر
 الت خر ي تنفة  املشاليع املمولا واحتمال إياية طخري مناقصخاس   ن الت لة نويةا األضرال الناما ي

 خخخر السخختفاية   ونشخخوء أيبخخاء مالةخخا إضخخافةا يلخخى هخخ ا املشخخاليع والتفخخا  األسخخ ال  و يخخ ا املشخخاليع
ضخةا  املبخال  املدفويخا إل املت هخدين يلخى اخلزينخا السخوليا   من وضع ه ا املشخاليع موضخع التشخغة 

تكبخخد   (جنخخازاإلههةخخزاس قةخخد التصخخنةع أو ت خخالير قةخخد )ت ي خخدم م ابلهخخا توليخخداس أو خخخدماس والخخيت 
اجلانل السولم تكالةي مالةخا لشخراء ههةخزاس ومخواي واحلصخول يلخى خخدماس وأاخول ن خ  مسخ ال 

  .مرتف ا
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 .اليت تنفيها و ار  الصحة ضمم ملم اإلغاثة واإليواء واالستجابة اإلنسانية والنشا اتالربام  بعض  (5)

مخخخن ضخخخمن الخخخربامج والنشخخخاطاس الخخخيت تنفخخخ ها وزالة الصخخخحا ضخخخمن ملخخخي اإل اقخخخا واإليخخخواء والسخخختجابا  
 :اإلنسانةا

  مشرو  لأ، الفجوة ي الصحا النفسةا رلت اون معWHO؛ 

  مشرو  األيويا النفسةا ويهد  إليصال الدواء للمحتااني من املرضى رلت اون معWHO 
 ؛وايًل األمحر ال رر السولم

  مشرو  اتمني اخلدماس الصحةا رلت اون معWHO وUNICEF؛ 

  مشرو  التغ يا رلت اون معWHO وUNICEF وWFP وايًل األمحر؛ 

   الصحا اإلجنابةا للنساء مشروUNFPA وWHO؛ 

  مشرو  التل ةح الوطابWHO وUNICEF وايًل األمحر؛ 

  مشرو  ليايا الولةدWHO وUNICEF؛ 

  نتا س التنفسةا اإلسهالس و اإلمشرو  مكافحاWHO وUNICEF؛ 

  ت اون مع املنوماس الدولةا؛مني األيويا واملستلزماس الابةا رل 

 ون مع مشرو  تاوير منووما اإلس ا  وإيداي خاا الاوال  رلت اWHO. 

 :وكان من أه  مصايل التموي  الدولةا واليت توقف  خًل األزما 

   توقي التموي  امل ال له من قبJICA  مشاي األطفال ي احلسكا والرقا؛ لزوم  هة 

  توقي بر مج متوي  الريايا الصحةا الثانويا املمول من قب  بر مج ال اي األولور وال م مت
 ؛1030توقةفه هايا 

 ؛توقي قرض النمسا لزوم ههةز مشفى اراحا ال لل بدير الزول 

أهخ  التشخري اس لتاوير ال اخا  الصخح  ومخن  ساساا أي التشري اس امل تربة  كب اا   قا   احلكوما  وطاا  
 : الصايلة

  ؛املستويياس/األيوياالنا   لتجالة  1030ل ام  14ال انون 

  ؛طباء البشرينيل  ار املتضمن التنوة  الن 1031ل ام  36ال انون 
  9/حدار ايةئا السوليا لًختصاةاس الابةا وت ديًته إاملتضمن  1031ل ام  68املرسوم/ 

 ؛1035ل ام 
  ؛1031النا   للم ترباس الابةا ل ام  34املرسوم 
  ؛1031سنان ل ام األطباء ألالتنوة  الن ار  1املرسوم 
  ؛سناناألطباء أاملت ل  خبزانا ت ايد  6املرسوم 

  املت ل  ريةئا ال اما للال الشري  1034ل ام  37ال انون. 

    


