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  المقدمة -أوالر  

تقريرها الوطني في إطار الجولة الثالثة لالسوووووووووووووتعراض الدوري  الجمهورية العربية السووووووووووووووريةتقدم  -1
عليها، واإلجراءات القسوورية أحادية الجانب المفرو ووة    ن  شوو  الشووامل في ظل اسووتمرار الحرب اإلرهابية التي ت  

عليها، ووجود قوات أجنبية محتلة على أرا ويها. والتزم  بالعمل على تنفيذ التوصويات المقبولة في الجولة  
 نية لآللية على الرغم من أن معظم التوصيات الموجهة إليها دوافعها سياسية ل تتعلق بحقوق اإلنسان.الثا

 منهجية إعداد التقرير -ثانيار  
،  2019العمل عليه منذ   ء  د  هذا التقرير بمقاربة تشوووووووووووواركية لمختلف القطاعات الحكومية، وب   د  أ ع   -2

الخارجية، الداخلية، العدل، الشووؤون الجتماعية والعمل، : )بتشووكيل لجنة وطنية  ووم  ممثلين عن وزارات
هيئة التخطيط والتعاون الدولي، و   (التربية، اإلدارة المحلية والبيئة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصوووووووووووووحة

ء اللجنة ورشوووة عمل افترا وووية نظمتها مفو وووية األمم المتحدة اتبع أعضووواو  ،هيئة شوووؤون األسووورة والسوووكانو 
  ،لحقوق اإلنسوووووووووووووووان بطلووب من الحكومووة، للتوودريووب على إعووداد التقرير ومواكبووة التطورات في هووذا المجووال 
وباشوورت اللجنة اجتماعاتها وتواصوول  مع الوزارات والجهات اات الصوولة المعنية بتنفيذ التوصوويات وجمع   

وسووووووووووعياا في إشوووووووووورا  السوووووووووولطة التشووووووووووريعية  ،ءات المتخذة والتقدم المحرز والتحدياتجراالمعلومات عن اإل
ورشووووووووووووتي عمل مع أعضوووووووووووواء مجلل الشووووووووووووعب، ومع ممثلين عن المجتمع المدني  ت  والمجتمع المدني عقد  

 أصحاب المصلحة في إطار التشاور إلعداد التقرير.

ومات متعلقة بتعزيز حقوق اإلنسووووووووان  ركز التقرير على الرد على التوصوووووووويات المقبولة وتقديم معل -3
في ظل الظروف الصوووووعبة التي تمر بها البالد منذ سووووونوات  (2021-2017)وحمايتها خالل الفترة ما بين  
 وإبراز التحديات الرئيسة.

 اإلطار المؤسساتي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان -ثالثار  

 التصديق على االتفاقيات -ألف 

 (9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1-109)التوصيات   

اتفاقيات أسوووواسووووية لحقوق اإلنسووووان من أصوووول تسووووع،   يالجمهورية العربية السووووورية طرف في ثمان  -4
النضوووووومام للبروتوكولت اات الصوووووولة باسووووووتثناء    وتدرس في إطار مصوووووولحتها الوطنية والسوووووويادية مو ووووووو   

في حالت نادرة في الجرائم  ونشووووووووير إلى أن عقوبة اإلعدام ل ت فرض إل بروتوكول حظر عقوبة اإلعدام.  
ل ينفذ حكم اإلعدام إل بعد اسووووتطال  رأي لجنة  و األشوووود خطورة، ويخضووووع تطبيقها لقيود و وووومانات عدة، 

عقوبات(، إ ووووووافة إلى إمكانية اسووووووتفادة المحكوم باإلعدام من قوانين   43)المادة  العفو وموافقة رئيل الدولة
. وتشووووووير المادة السووووووادسووووووة من العهدل الك بما يتوافق مع أحكام  ل بعقوبة السووووووجن المؤبد، وكالعفو إا ت بد  

واسوووووووووتفاد الباقون من   ،( حكماا باإلعدام نفذ منها ثالثة فقط19صووووووووودر )  2017في اإلحصوووووووووائيات إلى أنه 
صوووووووووودرت ثالثة أحكام   2019( حكماا باإلعدام نفذ منها سووووووووووتة فقط، وفي 18صوووووووووودر )  2018العفو، وفي 

م لوا بالعفو  .باإلعدام ش 

جراءات فعلية على أرض الواقع تتعلق بحماية األشووووووووخاص من الختفاء القسووووووووري إتتخذ سووووووووورية  -5
  2012لعام   (21)ن  ان التشوووووريعي االقوانين اات الصووووولة، ومنها المرسووووووم  وسوووووواء كان في قانون العقوبات أ

 حول مكافحة جرائم الخطف بكافة أشكاله. 2013لعام  (20)و
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، المتضوووومن إلااء التحفى على المادة الثانية 2017( لعام 230)كما صوووودر المرسوووووم التشووووريعي   -6
 .(2017من اتفاقية سيداو، وأود  لدى األمانة العامة لألمم المتحدة )آب 

أما معاهدة تجارة األسولحة فننها تتجاهل المشواغل الوطنية لدول عدة، إا فشول  في  ومان حظر   -7
 المسلحة، إ افة إلى عيوب أخرى شابتها.بيع ووصول األسلحة إلى الجماعات 

الذخائر العنقودية واأللاام المضوووادة لألفراد بموافقة غالبية الدول األعضووواء في   اول تحظى اتفاقيت  -8
التفاوض عليهما تم خارج إطار المنظمة ودون مشووووواركة سوووووورية، ومع الك تؤكد   ألن  منظمة األمم المتحدة 

ه لتحقيق هدفها بنز  األلاام عالمياا ينباي معالجة المشووواغل والتحديات ن  وا أسوووورية ايما يتصووول باتفاقية أوتا
 ونشوووير إلى أن   ،القائمة للدول وفي مقدمتها ترجمة التعهدات السوووياسوووية إلى موارد مالية لدعم تحقيق الهدف

في ظل    أحد شووووووواغلها سوووووويما ألن هسووووووورية تشووووووار  بصووووووفة مراقب في اجتماعات الدول األطراف بالتفاقية 
اسوتخدام األلاام من قبل اإلرهابيين على األرا وي السوورية وسولطات الحتالل اإلسورائيلي. ووقع  الحكومة  

وو وع  خطة عمل للتوعية بمخاطر األلاام واألجسوام المنفجرة والعمل  (األونماس)مذكرة تفاهم مع مكتب 
الت إعالمية وخصووصوو  أرقام هات ية على تطهير المناطق الملوثة وتقديم المسوواعدة للضووحايا، وأطلق  حم

بالتعاون مع اليونيسووووووووويف لألبالا عن األجسوووووووووام المشوووووووووبوهة في المناطق الم هولة ومخلفات الحرب القابلة 
( 2096تم تدريب حوالي )و لالنفجار، وعقدت دورات تدريبية شوووووووووووووومل  القطا  الحكومي والمجتمع المدني،  

 .لتالميذ والطالب بمدارسهملنقل الممارسات اآلمنة ل ،2020مدرساا في عام 

 االلتزاف بالقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان -باء 

 ( 106 ,104 ,97 ,95-109)التوصيات  

تعد الجمهورية العربية السووورية السوولم واألمن الدوليين هدفاا رئيسوواا وخياراا اسووتراتيجياا، وتعمل على  -9
،  2012الودولي وقيم الحق والعودل، وأكودت الوك في مقودموة دسووووووووووووووتورهوا لعوام  تحقيق كالهموا بموجوب القوانون  

وهي طرف في معظم التفواقيوات الودوليوة وتشووووووووووووووار  بفعواليوة في عمول اللجوان األمميوة المعنيوة بتعزيز احترام  
من التزامواتهوا الودسووووووووووووووتوريوة اتخوذت   التزامواا بوالقوانون الودولي وميثواق األمم المتحودة وانطالقواا و   ،القوانون الودولي

سوووووووووووووووريوة التودابير واإلجراءات الطفيلوة بحموايوة مواطنيهوا من النتهواكوات التي ارتطبتهوا الجمواعوات اإلرهوابيوة  
المسوووووووووووووولحوة، واسووووووووووووووتعوادت أجزاء كبيرة من المنواطق التي سوووووووووووووويطرت عليهوا تلوك الجمواعوات، وأعوادت األمن 

 وفير الحماية والخدمات األساسية للمواطنين فيها.في ت  هم  اوالستقرار وسيادة القانون لها ما س

سووووورية طرف في معظم اتفاقيات القانون الدولي اإلنسوووواني وفي مقدمتها اتفاقيات ونشووووير إلى أن  -10
، وشوووووووكل  لجنة وطنية للقانون الدولي اإلنسووووووواني مهمتها رعاية وتنسووووووويق العمل الوطني 1949جنيف لعام 

مة التشريعات الوطنية، تتطون من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفا   ءللتوعية المتطاملة بقواعده وموا
والتعليم العالي والمديرية العامة للدفا  المدني، وتحضووووووور اجتماعاتها بعثة اللجنة الدولية للصوووووووليب األحمر  

ة في  ب نشوووووطة عدة شووووومل  دورات تدريبي   2017في سوووووورية كمراقب، وقام  اللجنة منذ إعادة تشوووووكيلها في 
وزارات عدة منها )الدفا ، الداخلية، العدل، الخارجية، اإلعالم( إ ووافة إلى المشوواركة في مؤتمرات ودورات  
تدريبية خارجية )جنيف، سووووووووان ريمو( وعمل  على نشوووووووور مفاليم القانون الدولي اإلنسوووووووواني في األوسوووووووواط  

 القوات المسلحة.وهي بصدد إطالق دليل خاص ب  ،العسكرية واألكاديمية والجهات اات الصلة

سووووورية مسووووتمرة بكل السووووبل التي تطفلها المواثيق الدولية في العمل على تحرير أرا وووويها المحتلة   -11
 من قبل الحتالل اإلسرائيلي، واألمريكي، والتركي.

م تقواريرهوا الودوريوة،  وووووووووووووومن الظروف المتواحوة، إلى هيئوات معواهودات حقوق ي تلتزم سوووووووووووووووريوة بتقود -12
الهيئات، هذه ليها، وشكل  لجان وطنية لمتابعة تنفيذ المالحظات الختامية الصادرة عن اإلنسان المنضمة إ
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، وسوولم  تقريرها إلى لجنة حماية حقوق العمال 2019وناقشوو  تقريرها الدوري الخامل لحقوق الطفل عام 
 وسيداو.  ،اقةواوي اإلع  ،، وبصدد تقديم تقاريرها الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية2019المهاجرين عام 

تتعامل سووووووورية مع مو ووووووو  اسووووووتخدام األسوووووولحة غير الشوووووورعية بحزم من خالل قوانين صووووووارمة  -13
تصول  و تجار والحيازة غير المشوروعة والسوتخدام غير المشورو ، تتضومن عقوبات مشوددة على التهريب وال

اا، كما يضوووع  ووووابط  ( عام15وتعديالته إلى السوووجن )  2001( لعام  51) التشوووريعي العقوبات في المرسووووم
وايموا يتعلق   ،مشوووووووووووووووددة لمن  تراخية األسوووووووووووووولحوة الفرديوة وحظر ترخية البنوادق الحربيوة أيواا كوان نوعهوا

بالنتشوووووار غير المشووووورو  لألسووووولحة خالل سووووونوات األزمة التي وصووووول  إلى داخل سوووووورية من دول الجوار  
لدولة على تسوووليم هذه األسووولحة من والدول الداعمة لألرهاب بقصووود زعزعة األمن والسوووتقرار، فقد شوووجع  ا

جراءات تسوووووية أو ووووا  األشووووخاص الذين يقومون إخالل قوانين العفو الصووووادرة بشووووكل دوري، إ ووووافة إلى 
 بتسليم أسلحتهم في إطار المصالحات التي تقوم بها الدولة.

 التعاون مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان -جيم 

 (82 ,79-109)التوصية   

وأحكام  ،تتعاون سووووووورية مع هذه اآلليات على أسوووووواس مبدأ الحياد وعدم التسووووووييل واحترام الولية -14
وإن توجيه دعوة مفتوحة لهذه اإلجراءات يتطلب تقديم   ،الصوووولة ي( ا5/2قرار مجلل حقوق اإلنسووووان رقم )

لمجلل حقوق    ومانات باحترام مدونة قواعد السولو  والضووابط التي نصو  عليها حزمة العمل المؤسوسواتي
 تشهد دول عدة انحرافاا ملحوظاا عن هذه الضوابط من جانب عدد كبير من هذه اآلليات.و اإلنسان، 

اسووووووووتقبل  سووووووووورية المقرر الخاص المعني باإلجراءات القسوووووووورية األحادية ووجه  له دعوة أخرى  -15
مووة من قبوول عوودد من وجهوو  دعوة للمقرر الخوواص بووالحق بووالميوواه، وتنظر في الطلبووات المقوودو للمتووابعووة،  
ووافق  على زيارة الفريق العامل المعني بالمرتزقة وفقاا للشووووووووروط المرجعية لوليته، وحتى تاريخه   ،المقررين

للجنة الخاصووووووة المعنية بالتحقيق في الممارسووووووات اإلسوووووورائيلية التي لم يقم بها. كما وجه  سووووووورية دعوات  
نها منذ حوالي لط، كان العرب في األرا وووي المحتلةتمل حقوق اإلنسوووان للشوووعب الفلسوووطيني وغيره من السووو 

 ،عشورة سونوات لم تقم بالزيارة لعدم موافقة مكتب األمن والسوالمة التابع لألمم المتحدة بذريعة الو وع األمني
 كما تتعاون سورية مع هيئات المعاهدات من خالل تقديم تقاريرها الدورية وسبق اإلشارة إلى الك.

 ن مع المجتمع الدولي ًي إطار العملية السياسيةالحوار والتعاو -دال 

 (77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,63 ,19-109)التوصيات   

إن التوصووول إلى تسووووية سوووياسوووية إلنهاء ما اصوووطل  على تسوووميته باألزمة السوووورية هو غاية كل  -16
انخرط  الدولة في عملية انفتاح سووووياسووووي   2011 عام منذ بداية األزمةفالسوووووريين، قيادة وحكومة وشووووعباا،  

القرارات تلبية ا  متعدد التجاهات داخلياا وخارجياا. فعلى المسووووووتوى الداخلي، صوووووودرت مجموعة من القوانين و 
لمطالب المواطنين المحقة، منها قوانين )األحزاب السوووياسوووية، اإلعالم، تنظيم التظاهر السووولمي، النتخابات 

وتبعها اعتماد دسوتور جديد للبالد  ،العامة( وقانون إلااء محكمة أمن الدولة العليا، وقرار رفع حالة الطوارئ 
وعلى المسوووووووتوى الخارجي    لااء المادة الثامنة من الدسوووووووتور وإ  يقوم على التعددية السوووووووياسوووووووية ،2012عام 

تجاوب  الدولة مع مبادرات عربية وإقليمية ودولية ألجل اسوتشوراف كل السوبل الطفيلة بحماية الدولة السوورية 
السووتاالل الخارجي  أجندات  ومكتسووبات الشووعب السوووري، ومنع النزلق نحو الفو ووى، وقطع الطريق أمام  

ع السووريين، وتحويل سوورية لدولة فاشولة مشولولة المؤسوسوات والهياكل الوطنية بفعل شوعارات  لألرهاب وتروي 
مسوووبقة الصووونع تم  صوووناعتها في دوائر اسوووتخباراتية خارجية لتسوووويا  تدويل الو وووع السووووري وعسوووكرته، 
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، كما ي تمهيداا لمشووووورو  التدخل الخارجي في الشوووووؤون الداخلية وفي الخيارات الوطنية للشوووووعب السوووووور والك 
. ونتيجة لوقوف الحلفاء واألصدقاء والقوى الرافضة لنهج التدخل  سبق أن حدث في ليبيا ودول عربية أخرى 

اسووووم مالعملية السووووياسوووويةم ب يادة  االخارجي في الشووووؤون الداخلية السووووورية، انتقل المشووووهد إلى ما أطلق عليه
 باألزمة السورية.كل قرارات مجلل األمن اات الصلة  هسورية وملطية سورية، أكدت 

( ولم تتخلف يوماا عن النخراط في المسوووار 2254التزم  سوووورية بتنفيذ قرار مجلل األمن رقم ) -17
السوووياسوووي، إا بدأت هذه العملية السوووياسوووية بتسوووهيل من األمم المتحدة التي عين  مبعوثين خاصوووين لألمين  

وعمل كل هؤلء في    العام بدءاا بكوفي عنان، مروراا باألخضووووووور اإلبراليمي وديمسوووووووتورا وانتهاءا ببيدرسوووووووون.
وتعاون  سوووووووووورية مع هذه العملية بانفتاح  ،(2254إطار مسوووووووووار جنيف بولية ممنوحة لهم بموجب القرار )
اء مع المبعوث الخاص. ولم يقتصوووووور مسووووووار العملية وشووووووفااية، وتعامل  بنيجابية من خالل حوار جاد وبن  

ول الضووووامنة، وهي روسوووويا وإيران وتركيا سووووتانا للدأالسووووياسووووية على األمم المتحدة، بل شوووومل أيضوووواا مسووووار 
من مكونات  اا بير اا  كوبمشوواركة وفد من سووورية، أدى إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوووتشووي  ووم عدد

، وما 2019المجتمع السوووووري، ونتج عنه تشووووكيل لجنة مناقشووووة الدسووووتور التي بدأت عملها في جنيف عام 
اجتماعات، ويتوقف نجاح عمل اللجنة    ةعقدت اللجنة سوووت  ،2021تشووورين األول  ولااية  ،زال  مسوووتمرة ايه

وبعدم التدخل الخارجي في شووووؤونها من   ،على مدى حرصووووها على سووووير هذه العملية ب يادة وملطية سووووورية
 واحترام الحق الحصري للشعب السوري في تقرير مستقبل بلده. ،قبل أي طرف كان

 وقف العمليات العسكرية وبخاصة ًي حلب -هاء 

 ( 112 ,96 ,31 ,20-109)التوصيات  

تعاون  سورية مع المبعوث الخاص في إطار احترام القرارات األممية الصادرة عن مجلل األمن  -18
والتزم   .( 1) الرسوائل الرسومية توثق الك مئاتوالحفاظ على مصولحة وسويادة سوورية ووحدة أرا ويها، وهنا  

لتي تم التوصوووووول إليها على مدى األعوام المنصوووووورمة لحماية  بجميع اتفاقات وقف األعمال القتالية اسووووووورية 
، كما تم إنجاز اتفاق المدنيين وإليصوال المسواعدات اإلنسوانية إليهم وتسوهيل خروجهم من مناطق اإلرهابيين
 مناطق منخفضة التصعيد الذي سم  بعودة األمن واألمان لمناطق واسعة من البالد.

العمليات القتالية في حلب بو ع حد لنتهاكات   22/12/2016أنهى الجيش العربي السوري في   -19
وحرر غالبية المناطق فيها، واسووووووووووتقبل    اا الجماعات اإلرهابية المسوووووووووولحة التي كان  تقصووووووووووف المدينة يومي 

األحياء الاربية للمدينة أكثر من مئة ألف شوووخة من أهالي األحياء الشووورقية ممن كانوا تح  سووويطرة هذه 
ونفذت عشوووورات المشوووواريع    ،حكومة لهم فيها جميع الخدمات والمسووووتلزمات األسوووواسوووويةالجماعات، ووفرت ال

وإعادة ت هيل المنشووووولت والمؤسوووووسوووووات التعليمية والطبية والطرقات وإزالة األنقاض  ،شووووومل  مشووووواريع خدمية
ها وعودة للمدينة وجزء من ريف  وترميم المباني السوووكنية حيثما أمكن، ما أدى إلى إعادة الحياة الطبيعة كامالا 

غالبية سووووووووووووكانها إليها، وعودة دوران عجلة القتصوووووووووووواد وإعادة اإلعمار وترميم ما خلفه اإلرهاب، إا عادت  
عاصومةا اقتصواديةا  واسوتعادت حلب دورها للعمل في مدينة الشوي  نجار الصوناعية،  ( منشو ة صوناعية 685)

 لقطا  القتصادي وبخاصة الطاقة.وصناعيةا على الرغم من تداعيات اإلجراءات القسرية األحادية على ا

 التعاون مع المجتمع الدولي واألمم المتحدة والمبعوث الخاص -واو 

 ( 37 ,36 ,33 ,32 ,18-109)التوصيات  

تعمل سوووورية على تعزيز عالقات التعاون والصوووداقة التي تربطها باالبية دول العالم على أسووواس   -20
احترام قواعد القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سوووووويادة الدول والمسوووووواواة ايما بينها،  
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جتمع الودولي في جميع ، وتعززت عالقوات التعواون مع المالسوووووووووووووووريوة  وعودم التودخول في الشووووووووووووووؤون الوداخليوة
  ( وعدد البعثات األجنبية الم يمة في دمشووووووووق53المجالت، إا بلا عدد البعثات الدبلوماسووووووووية حول العالم )

وتشووووووار  سووووووورية في جميع الجتماعات   ،2021تشوووووورين األول  ( بعثة تعمل من بيروت لااية 14( و)41)
ة دولية، وفي الجتماعات الوزارية لحركة عدم والمؤتمرات الدولية لسوووووووووويما األممية، وفي اجتماعات برلماني 

،  2018وترأسووووو  سوووووورية مؤتمر نز  السوووووالح في جنيف في شوووووهر حزيران  .النحياز وعلى مسوووووتوى القمة
( سوووورية عضوووواا في المجلل التنفيذي للمنظمة ممثالا عن 74) وانتخب  جمعية الصوووحة العالمية بدورتها ال

 دول إقليم شرق المتوسط.

ار العمل على التخ يف من آثار األزمة تتعاون سووووووووووورية مع المنظمات الدولية الحكومية  وفي إط -21
غير حكومية معنية بالشوووووووووووووو ن اإلنسوووووووووووووواني بالعمل على دولية ( منظمة 44) وغير الحكومية، وسوووووووووووووومح  ل

تخ يف اآلثار السووووولبية في   اهمةسووووو مبهدف دعم جهود الدولة وتطميلها للأرا ووووويها، وسوووووهل  عملها جميعاا، 
ألزمة واإلجراءات القسوورية أحادية الجانب، ولتلبية الحتياجات األسوواسووية للسوووريين لسوويما الفئات الهشووة. ل

اإلنسوووووووانية ووثيقة اإلطار السوووووووتراتيجي والبرامج القطرية  وت طر عمل المنظمات األممية بخطة السوووووووتجابة  
ألنشووووووووووووووطوة المنفوذة بوالتعواون مع هوذه وقود أظهرت تقوارير المراجعوة السوووووووووووووونويوة ل  .المنبثقوة عنوه لوكوالت أمميوة

المنظمات الدور اإليجابي الطبير من خالل زيادة عدد المسوتفيدين من الخدمات األسواسوية، وتوفير عدد من 
واسوووووووتمرت الحكومة بدعم المواد والخدمات األسووووووواسوووووووية  ووووووومن  فرص العمل خاصوووووووة في المناطق الري ية.

والتصوووووووووودي لتداعيات اإلجراءات    ( 2) لطهرباء، الماء، النقل(اإلمكانيات المتاحة )الاذاء، الصووووووووووحة، التعليم، ا
( ليشكل  2585وجاء اعتماد مجلل األمن للقرار )  القسرية على قدرات كل من الحكومة والمنظمات الدولية.

نقلة نوعية مرجوة باتجاه النتقال من المسووووووواعدات اإلنسوووووووانية إلى اسوووووووتئناف عملية التعافي المبكر والتنمية  
 د.ودعم الصمو 

تعمول سوووووووووووووووريوة على تعزيز عالقوات التعواون مع دول عودة في مختلف القطواعوات القتصوووووووووووووواديوة  -22
ي تمويل المشوووووووووواريع التنموية في قطاعات  سوووووووووواهم  فوالجتماعية، ونتج عنها توقيع عشوووووووووورات التفاقيات 

وإيران والصوووووين، مختلفة، ورحب  الحكومة بالمسووووواعدات والدعم المقدم من جميع الدول الصوووووديقة كروسووووويا 
 هم في التخ يف من معاناة المواطنين.اومن الجاليات السورية في دول الغتراب بما يس

 بالجنرال ممودم وصووووولا إلى مبيدرسوووونم  اا تعاون  سووووورية ومازال  مع جميع المبعوثين األمميين بدء -23
المتصووووولة بالو وووووع في   مرات( والك في إطار حرصوووووها على دعم الجهود الدولية  سوووووبع  تم اسوووووت بالهالذي )

السووري( للتوصول إلى  - أطرافاا، لدعم الحوار )السووري   وارين وليسو سوورية على أسواس دورهم وسوطاء وميسو  
(  2021إحواطوة لاوايوة نيسووووووووووووووان    96من )موام مجلل األأويؤكود الوك الحواطوات التي قودمهوا المبعوثون   ،حول

حاطة تناول  مجالت التعاون والتعقيب ( إ96حول الملف السوووياسوووي السووووري، وقدم مندوب سوووورية الدائم )
على التطورات المتصوووووولة باألو ووووووا  اإلنسووووووانية والسووووووياسووووووية والميدانية والرد على الدعاءات الاربية  وووووود  

 الحكومة.

ر عملها على تتعاون سوووورية منذ بداية األحداث ومازال  مع هيئات األمم المتحدة وآلياتها، وت ي سووو    -24
( هيئة أممية، وبلا عدد الموظفين الدوليين والطوادر المحلية العاملة في هذه 17)أرا ووووويها، وقد بلا عددها  
( 331منح  الحكومة )فقط    2020  عام  ( ألف موظفاا. وعلى سووبيل المثال في18المنظمات الدولية نحو )

( طلباا تم التقدم بها، وتم  349سووووووووووووومة دخول لموظفي األمم المتحدة )زيارات عمل وإقامة( من أصووووووووووووول )
( 434( طلباا أممياا. ووافق  الحكومة على حوالي )927( طلب تمديد إقامة من أصول )925لموافقة على )ا

طلب زيارة ميدانية لمناطق عدة بجميع المحافظات تقدم  بها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
  بها هذه المنظمات في  ( طلب زيارة ميدانية تقدم429وافق  على )و .  2020الدولية في تشووووووووووووورين الثاني  
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%( من 95، أي إن النسوووووبة الوسوووووطية للموافقات الممنوحة تصووووول دائماا إلى ما يزيد عن )2021شوووووهر آاار
 الطلبات المقدمة، وكل الك يصب في التخ يف من آثار األزمة على المواطنين السوريين.

على قافلة المسواعدات في أورم اسوتقبل  سوورية هيئة التحقيق األممية المعنية بالتحقيق بالعتداء   -25
الطبرى وقدم  لها اإليضوووواحات والشووووروحات المطلوبة والقرائن حول العتداء اإلرهابي على القافلة، إل أن 

م   ن   تقريرها جملة من الدعاءات غير الواقعية والتهامات الباطلة التي تفتقر ألي أساس أو أدلة  الهيئة   
المزيد    S/2017/72)ت والفر وويات. وتتضوومن رسووالة سووورية بالوثيقة )تلك الدعاءا  وبن  خالصووتها على

 من التفاصيل.

 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان -زاي 

 (29 ,28 ,27-109)التوصيات  

بدأت سورية منذ سنوات دراسة إنشاء هيئة وطنية لحقوق اإلنسان، وو ع  مشرو  ليكلية أولية  -26
األو ووووووووووووووا  التي مرت بهوا البالد أدت إلى إعوادة ترتيوب األولويوات الوطنيوة بوالتركيز على مكوافحة   لطن  لهوا،  

دية الجانب، والتصووووودي اإلرهاب وحفى األمن والسوووووتقرار، ومواجهة اآلثار السووووولبية لألجراءات القسووووورية أحا
، فتم ت جيل إنشوواء الهيئة لحين تحسوون الظروف. ول يعني 19لآلثار القتصووادية والجتماعية لجائحة كوفيد

الك عدم وجود جهات معنية في حماية حقوق اإلنسوووان، كالهيئة السوووورية لشوووؤون األسووورة والسوووكان، ووجود  
 .ثالث لجان معنية بحماية حقوق اإلنسان في مجلل الشعب

 مكاًحة اإلرهاب -حاء 

 (201 ,199-109)التوصيات  

شكاله ومظاهره ومسمياته، وقام  أرهاب ومكافحته بكافة تبذل سورية جهوداا كبيرة في محاربة اإل -27
بمسووووؤولياتها في حماية مواطنيها، واسووووتعادة األمن والسووووتقرار ألرا وووويها، ومنذ بداية األزمة طالب  سووووورية  

هم  ئ ووقف تمويل اإلرهابيين وتسوووووووووووووليحهم وتدريبهم وإيوا ،ل الجاد لتج يف منابع اإلرهاباألمم المتحدة بالعم
 ،وتهريبهم، في ظل التجاهل الم تعم د لألرهاب الذي يضووووووووورب سوووووووووورية بدعم من دول عربية  وإقليمية  ودولية

ة ب نه ل يوجد  سوووووووري السوووووواد في األمم المتحدة تزامناا مع بدء األزمة   اعتقادسوووووواهم  سووووووورية في تايير  وقد 
إل أنها لم أقرت المنظمة لحقاا بوجوده من خالل قرارات مجلل األمن اات الصووووووولة،  و رهاب في سوووووووورية، إ

ح يقين عمل  سوووووورية مع شوووووركاء سوووووورية دعماا وا وووووحاا وجدياا وعملياا في هذا المجال، ومع الك إلى تقدم 
على  للتعاون مع المنظمة لمكافحة اإلرهاب  وجديين على مكافحة اإلرهاب، وتعلن دائماا اسوووووووووووتعدادها التام

أسووواس احترام سووويادة الدول ووحدة أرا ووويها واسوووتقاللها، و ووومان تطبيق قرارات مجلل األمن اات الصووولة  
بشوووووكل عادل ونزيه بعيداا عن ازدواجية المعايير والممارسوووووات التي تسوووووتند إلى إسووووواءة تفسوووووير وتطبيق هذه 

 بعض الدول لالعتداء على سيادة الدول واستقاللها.واتخااها اريعة من قبل  ،القرارات

( اتفاقية دولية اات الصولة بمكافحة اإلرهاب وتمويله. وأصودرت القانون 11انضوم  سوورية إلى ) -28
الخاص بنحداث محكمة خاصووووووة   2012( لعام 22الخاص بمكافحة اإلرهاب، والقانون ) 2012( لعام 19)

تقريرها حول مكافحة اإلرهاب إلى األمانة العامة المعنية في األمم المتحدة في  وقدم     بقضووووووووووووووايا اإلرهاب.
 .2021شهر حزيران 

تتعواون سووووووووووووووورية في مجوال تبوادل المعلومات وتقوديم الخبرات لمكوافحوة اإلرهاب مع الدول األخرى  -29
من مجلل األمن  على الصوووووووعيدين الثنائي والدولي. وتتعاون مع لجان الجزاءات اات الصووووووولة المنبثقة عن 

تعمل جاهدة و خالل تعميم جميع األسوووووووووماء والطيانات الواردة من اللجان حاسووووووووووبياا على المراكز الحدودية.  
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ولسوووووويما  ،وتجميد األصووووووول اإلرهابية ،على اللتزام بقرارات مجلل األمن المتصوووووولة بتمويل اإلرهاب وقمعه
إجراءات عدة لمكافحة نشووووووووووواط التنظيمات  ، واتخذت1999( لعام 1276و )  2001( لعام  1373القرارين )

اإلرهوابيوة على أرا وووووووووووووويهوا وعودم توفير مالا آمن لهم، و ووووووووووووووموان عودم قيوامهم بو يوة تحويالت مواليوة لتمويول 
وتعاون  مع إدارة مكافحة اإلرهاب للشووووووورق األوسوووووووط وشووووووومال أفري يا باألمانة   اإلرهاب وتجميد األصوووووووول،

ى الدراسوووووووة السوووووووتقصوووووووائية عن المجموعات اإلرهابية وأسوووووووماء وزودتها بملف يحتوي عل  ،العامة لألنتربول
 التنظيمات في سورية.

تعموول الحكومتووان السوووووووووووووووريووة والعراقيووة مع وفي إطووار توحيوود الجهود الوودوليووة لمكووافحووة اإلرهوواب   -30
الحكومتين الروسووووووية واإليرانية عبر مركز التنسوووووويق األمني المشووووووتر  على اتخاا جميع اإلجراءات لمكافحة  

نجوازات كبيرة في هوذا المجوال  إم داعش اإلرهوابي والتنظيموات اإلرهوابيوة المرتبطوة بوالقواعودة، وقود حققو   تنظي 
في القضوووواء على جزء كبير من عناصوووور هذه التنظيمات وإجبارها على النسووووحاب من جزء كبير   سوووواهم 

 من األرا ي التي كان  تسيطر عليها.

لمناطق التي حررها الجيش لى إعادة السووووووووووتقرار  وقد أدت جهود سووووووووووورية في مكافحة اإلرهاب إل -31
العربي السووووووري، ومهدت الطريق لعودة المهجرين عبر ت مين مسوووووتلزمات العودة إليها، وإعادة المؤسوووووسوووووات  

وتنفيوووذ العمليوووات مين فرص العمووول وكوووافوووة احتيووواجوووات المواطنين،   والخووودموووات وتووو هيووول البنى التحتيوووة، وتووو 
  ، ية للسكان، وإزالة األلاام، باإل افة لتقديم المساعدات اإلنسانية للمهجريناإلنسانية، وتقديم المساعدة الطب 

وسوووووووووووووواهمو  الجهود الوطنيوة في عودة أكثر من خمسووووووووووووووة ماليين مهجر داخليواا إلى منوازلهم لاوايوة تواريخوه، 
لووووذلووووك من ) ( مركز إيواء عووووام 139إلى )  2012( مركزاا عووووام  618وانخفض عوووودد مراكز اإليواء نتيجووووة 

 اد أكثر من مليون لجئ إلى البالد.عو ، 2021

 (202 ,200-109تقديم المساعدة حماية ضحايا اإلرهاب )التوصيات  

، على ( 3) 2030الخطة السووووووووتراتيجية   -ركز البرنامج الوطني التنموي لسووووووووورية ايما بعد الحرب   -32
القتصووووووووووووادي والجتماعي والدعم تنفيذ برامج في مجالت ت هيل  ووووووووووووحايا اإلرهاب وتقديم الدعم والتمكين  

النفسووي، ومنها برنامج حماية الجرحى واوي الشووهداء، وبرنامج تطوير شووبكات األمان الجتماعي، وبرنامج  
تطوير نظم الضووووووووووووووموووان الجتمووواعي، والبرنوووامج الوطني للمعونوووة الجتمووواعيوووة، والبرنوووامج الوطني للتمكين 

 الجتماعي، وبرنامج الدعم النفسي والجتماعي.

 ،صندوق المعونة الجتماعية لتمكين الريفبرامج ساهم  بدعم الفئات الهشة منها سورية نفذت  -33
، واسووووووووتجاب  الحكومة لطلبات التعويض 2020-2018( أسوووووووورة محتاجة بين عامي  2084واسووووووووتفاد منه )

منها   واسووووووتفاد  ،سوووووويارات( للضوووووورر بفعل اإلرهاب-المقدمة من المواطنين الذين تعر وووووو  أمالكهم )عقارات
( طلبواا لاوايوة تواريخوه في جميع المحوافظوات موا عودا محوافظوة الرقوة، 208910( طلبواا من إجموالي )62475)

( مليار ليرة سووووووووورية )نسووووووووبة اإلنجاز تقدر 19وبلا  قيمة التعويضووووووووات المصووووووووروفة لااية تاريخه حوالي )
 %(.62.6 ب 

 تعزيز اإلطار المؤسسي للدولة لحماية حقوق اإلنسان -طاء 

 (34 ,26 ,17-109لتوصيات)ا  

تستمر الجمهورية العربية السورية عمالا بالتزاماتها الدستورية والقانونية ب داء واجباتها ومسؤولياتها   -34
في الدفا  عن سووويادتها وسوووالمة أرا ووويها وحماية أمن مواطنيها، واسوووتقرار الدولة وصووومودها بنرادة شوووعبها 

الجيش والقوات المسوولحة  مؤسووسووة وطنية مسووؤولة  ؤكد الدسووتور أن  بجميع فئاته ومكوناته وقوة جيشووها، إا ي 



A/HRC/WG.6/40/SYR/1 

GE.21-15712 10 

عن الدفا  عن سوالمة أرض الوطن وسويادته اإلقليمية وهي في خدمة مصوال  الشوعب وحماية أهدافه وأمنه 
وحفاظاا على وحدة سوووورية واسوووتقاللها واسوووتمرار مؤسوووسووواتها اتخذت الحكومة حزمة من اإلجراءات  الوطني، 

 مؤسسي من خالل:لتعزيز اإلطار ال

،  2021ال يام بالسوووووووووووووتحقاقات الدسوووووووووووووتورية في مواعيدها، كالنتخابات الرئاسوووووووووووووية عام   •
(، وانتخابات مجالل اإلدارة المحلية  2020-2016وانتخابات دورتي مجلل الشوووووووووووووعب )

 .2019في عام 

 .2014إعادة تشكيل لجنة إعادة اإلعمار في  •

بهودف السووووووووووووووتجوابوة لحتيواجوات ماليين   2017إعوادة تشووووووووووووووكيول الهيئوة العليوا لألغواثوة في  •
 حادية.المتضررين من تداعيات األزمة والحرب اإلرهابية واإلجراءات القسرية األ

 إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني وتعزيز عملها. •

 .2021وتبلور في  2017البرنامج الوطني لألصالح اإلداري الذي أطلق في  •

 رئاسة الوزراء.في    19كوفيد رالمعني باستراتيجية التصدي لتداعيات انتشاتشكيل الفريق  •

تشووووكيل لجان وطنية في مختلف القطاعات هدف  إلى حماية حقوق اإلنسووووان األسوووواسووووية   •
 في مجالت )التعليم، الصحة،  مان الوصول للمياه والصرف الصحي، الاذاء(.

 دد القضاة.تعزيز السلطة القضائية عبر افتتاح دورات لزيادة ع •

 تشكيل لجنة في وزارة العدل لتوثيق انتهاكات المجموعات اإلرهابية المسلحة. •

 .2021 تشرين األولصدار عشرين قانون عفو، لااية إ •

صوودار وثائقهم  إإصوودار قوانين وقرارات هدف  لتسووهيل عودة الالجئين السوووريين )تسووهيل   •
 ول العالم.المدنية في أماكن تواجدهم عن طريق البعثات السورية ح

 .2021( لعام 13صدار قانون جديد لألحوال المدنية برقم )إ •

 .2021( لعام 21)رقم إصدار قانون حقوق الطفل  •

( حزباا جديداا 11الترخية ألحزاب جديدة لتعزيز التعددية السووووووووووووووياسووووووووووووووية، وبلا عددها ) •
 ( أحزاب في الجبهة الوطنية التقدمية.10إ افة إلى )

بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية واألهلية حقق المجتمع السوري  -35
إنجازات أثبت  عمق التراكم الحضووواري الذي يمثله، وصوووالبة إرادته، وقدرته على مواكبة المتايرات، وتهيئة 

طان  حالة  فنسواني كقوة تاريخية فاعلة في مسويرة الحضوارة اإلنسوانية،  المناخ المالئم للمحافظة على دوره اإل
السوووووووووووووتقرار في سوووووووووووووورية أنمواجاا يحتذى به لتعدد مكونات الهوية الثقااية وقدرتها على الندماج في هوية 

احترام جميع األديان وكفالة حرية ال يام بالشوووووووووعائر الدينية، ومراعاة األحوال  ثقااية وطنية جامعة تقوم على 
والرجعية والتطفيرية باسووووووووتهداف  العدوانيةالقوى كل الك أدى إلى قيام ،  الشووووووووخصووووووووية للطوائف الدينية كافة

التراث الثقافي بفرض الفطر التطفيري  و الهوية الثقااية السوووورية،   تدميرممنهج لحضوووارة سوووورية وثقافتها ب ية 
 المتطرف.

ووفقاا للدسوووووتور السووووووري يقوم نظام التربية والتعليم على تطريسووووواا للهوية الثقااية للمجتمع السووووووري  -36
ما ب من خالل بناء وتطوير مناهجها التربوية    جيل متمسووووووووك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية،إنشوووووووواء 
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وفي إظهار أهمية التنو  الثقافي في    ،ل اآلخرالتسوووووووام  وتقب  و الحترام المتبادل،  و يعزز ثقافة تحقيق الذات، 
 تطوين نسيج المجتمع السوري لضمان تحقيق الهدف الرابع للتنمية، لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

تقوم المراكز الثقااية المنتشوووورة في جميع المدن السووووورية بتنفيذ فعاليات ثقااية وتراثية وأدبية وفنية   -37
لهوية الوطنية والثقااية من خالل نشووور قيم المواطنة والعيش المشوووتر ،  بجميع أشوووكالها، تركز على تعزيز ا

والتطووافوول الجتموواعي، والتسوووووووووووووووام  الووديني والمحبووة وثقووافووة الحوار، ونبووذ خطوواب الطراليووة والفطر الظالمي  
وتقوم مديرية التراث الالمادي في وزارة الثقافة   ،والعنصوووووورية ومناهضووووووة العنف القائم على النو  الجتماعي

بودعم تنظيم فعواليوات واحتفواليوات تحتفي بوالعنواصوووووووووووووور الثقواايوة المميزة للمكونوات السوووووووووووووووريوة بتنوعهوا الوديني  
 .( 4) والثقافي، والتي تم  مها إلى القائمة الوطنية للتراث الثقافي السوري 

 حماية وتعزيز حقوق اإلنسان على أرض الواقع -رابعار  

 الضمانات القضائية -ألف 

 (203 ,175 ,174 ,166-109)التوصيات  

ن ي كفل دسوتور الجمهورية العربية السوورية حماية حقوق اإلنسوان والحريات العامة وأكد أن المواطن  -38
ن في الحقوق والواجبات، ل تمييز بينهم في الك بسوووووووبب الجنل أو األصووووووول أو اللاة أو الدين أو ي متسووووووواو 
نطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسوووووووووووها وفق  ي ن المواطنة مبدأ أسووووووووووواسوووووووووووي أالعقيدة، و 

وتطفل الدولة للمواطنين حريتهم الشوووووخصوووووية وتحافى على كرامتهم وأمنهم،   اا مقدسووووو  اا الحرية حق  القانون، وعد  
لى الحريووة  وكوول اعتووداء ع  ،وانطالقوواا من الووك تعوواقووب القوانين الجزائيووة على انتهوواكووات حقوق اإلنسووووووووووووووووان

الشووووووخصووووووية أو على حرمة الحياة الخاصووووووة. ولطل مواطن حق التقا ووووووي وسوووووولو  سووووووبل الطعن والمراجعة  
 والدفا  أمام القضاء، وتطفل الدولة المساعدة القضائية لاير القادرين.

يحظر الودسووووووووووووووتور جميع أفعوال التعوذيوب أو المعواملوة المهينوة، ول يجوز تحري أحود أو توقيفوه إل  -39
مر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إاا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بموجب أ

بقصوود إحضوواره إلى السوولطات القضووائية بتهمة ارتطاب جناية أو جنحة، وكل شووخة ي  بض عليه يجب أن 
ر من السووووووولطة  ي بلا أسوووووووباب توقيفه وحقوقه، ول يجوز السوووووووتمرار في توقيفه أمام السووووووولطة اإلدارية إل ب م

وصووووودرت عدة تعاميم عن وزير العدل ووزير الداخلية بتوفير الضووووومانات القضوووووائية   ،القضوووووائية المختصوووووة
المذكورة أعاله، ويجري متابعة الك من السوولطة القضووائية وفرض عقوبات جزائية بحق كل من يخالف الك 

 من السلطة العامة.

ة الوطنيوة على اسووووووووووووووت بوال طلبوات المواطنين عملو  كول من وزارات العودل والوداخليوة والمصووووووووووووووالحو  -40
  ، لالسوووووتعالم عن الموقوفين، وكان  تتم إجابتهم بسوووووبب التوقيف ومكانه وبالجهة القضوووووائية التي أحيل إليها

تلق  وزارة الخارجية والماتربين قوائم من اللجنة الدولية للصوووووووووووليب األحمر تتضووووووووووومن موقوفين ومفقودين،  و 
علماا أن الموقوفين في السووجون أسوومامهم معلنة ولهم   ،المتوفرة بشووكل دوري  وكان  تتم إجابتهم بالمعلومات
 حق التصال بذويهم وزيارتهم.
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 السجون وظروف التوقيف -باء 

 (171 ,169 ,166 ,123-109)التوصيات  

تسوووووهل الحكومة زيارة السوووووجون لبعض المنظمات اإلنسوووووانية والجمعيات األهلية، إا قام  اللجنة  -41
( زيارة شووومل  السوووجون في دمشوووق وحلب  164)  ب   2021وحتى بداية    2016لصوووليب األحمر منذ  الدولية ل

قام   و وحمة والالاقية والسووووويداء وحماه وطرطوس، وقام الهالل األحمر العربي السوووووري بسووووبع زيارات، 
 ( زيارة.15جمعيات أهلية بحوالي )

لرعاية الصوحية لجميع النزلء، ويكفل يتضومن نظام السوجون والقوانين اات الصولة قواعد خاصوة با -42
لهم الحق بالرعاية الصوحية والاذائية والتواصول مع اويهم ومتابعة أو واعهم القضوائية، كما يكفل الحق في  

  مؤخراا مركز للجامعة  ت  التعليم للنزلء، ومتابعة تحصوووووووويلهم العلمي بمختلف مسووووووووتوياته حتى الجامعي، وافت  
كما تقدم السووووووجون   ،داخل السووووووجن عبر اإلنترن   الجامعية  تابعة الدراسووووووةالفترا ووووووية السووووووورية لتسووووووهيل م

الخودموات الطبيوة لجميع النزلء من قبول أقسووووووووووووووام الخودموات الطبيوة الموجودة في جميع السووووووووووووووجون المركزيوة، 
وعند الضوووووووورورة يتم نقل النزلء إلى المشووووووووافي خارج السووووووووجن، وتقدم جميع الخدمات   ،ومزودة ب جهزة طبية

زاد الهتموام بوالجوانوب الصووووووووووووووحيوة، إا يتم تع يم وتطهير كوافوة   19وفي ظول انتشووووووووووووووار كوفيود  ،الطبيوة مجوانواا 
 .19األماكن التي يتواجد فيها النزلء إ افة إلى اتخاا اإلجراءات الوقائية والحترازية من كوفيد

ين -جيم   اإلًراج عن الموقًو

 (173 ,168 ,167-109)التوصيات  

اتبع  سووووورية خالل فترة األزمة نهجاا تسووووامحياا بال يام بمبادرات لألفراج عن الموقوفين في إطار  -43
المصالحات الوطنية التي كان  تتم في مختلف المناطق السورية، ونتج عنها اإلفراج عن كل من لم تتلط  

من الموقوفين والمحكومين،    اا كبير  اا دماء، وصووووودرت قوانين عفو عن الجرائم ومرتطبيها شووووومل  عددأيديهم بال
( موقوفواا 344684واسووووووووووووووتفواد منهوا ) 2020و  2011ن قوانونواا بين عوامي  ي إا بلا عودد قوانين العفو عشوووووووووووووور 

 نون.صدرت أحكام قضائية باإلفراج عن كل من لم يثب  ارتطابه ألي فعل يخالف القا، و ومحكوماا 

 التعذيب واالختفاء القسري  -دال 

 (166 ,154 ,152-109)التوصيات  

ل وجود لمصوووووطل  الختفاء القسوووووري في القانون السووووووري، ويعاقب القانون على حالت الخطف   -44
( لعام 20وحجز الحرية التي تصووونف دولياا تح  مفهوم الختفاء القسوووري، فقد صووودر المرسووووم التشوووريعي )

ب كل من خطف شوخصواا حارماا إياه من حريته بقصود تحقيق ملرب سوياسوي أو مادي أو ، الذي عاق2013
بقصووود الث ر أو النتقام أو ألسوووباب طائ يه أو بقصووود طلب الفدية باألشووواال الشووواقة المؤبدة، وتطون العقوبة 

فواعول اإلعودام إاا نجم عن جريموة الخطف وفواة أحود األشووووووووووووووخواص، أو عواهوة دائموة بوالمجني عليوه، أو قوام ال
وتطال العقوبة كل شووووخة يبتز المجني عليه ب ي شووووكل كان أو زوجه    ،بالعتداء جنسووووياا على المخطوف

هذا القانون في و وووووع حد لحالت    سووووواهمأو أحد أصووووووله أو فروعه بشوووووكل مباشووووور أو غير مباشووووور. وقد 
ان من الحريوة ا بلا عودد الودعواوى القضوووووووووووووووائيوة التي حكم فيهوا بواإلدانوة في جرائم الخطف والحرمو إالخطف 

 .2020( عام 16)و، 2019( عام 88، و)2018( عام 84، و)2017( عام  40)

الدسوووتور السووووري أنه ل يجوز تعذيب  ويؤكديجرم القانون السووووري أفعال التعذيب بكافة أشوووكاله،   -45
عمال (، ويفرض قانون العقوبات جزاءات شوووووديدة على من يقوم ب 53أحد أو معاملته معاملة مهينة )المادة 
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الشووودة للحصوووول على إقرار عن جريمة، أو معلومات بشووو نها بعقوبة الحبل التي تصووول إلى ثالث سووونوات 
وأناط   ،( أعمال الشووووووودة بصوووووووورها كافة216(. كما جرم قانون العقوبات العسوووووووكري في المادة )391)المادة 

التوقيف، وألزم قا وووووي   قانون أصوووووول المحاكمات الجزائية بالنائب العام، اإلشوووووراف على السوووووجون، وأماكن
التحقيق، وقا ووووووووي الصوووووووول ، أن يتفقد األشووووووووخاص الموجودين في محل التوقيف والسووووووووجون مرة واحدة في  

(. وألزم القانون كل  422الشوووووهر، ورمسووووواء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثالثة أشوووووهر على األقل )المادة 
كوموة للحبل والتوقيف أن يخبر بوذلوك  من علم بتوقيف أحود األشووووووووووووووخواص في أمكنوة غير التي أعودتهوا الح

 (.424النائب العام، أو معاونه، أو قا ي التحقيق، أو قا ي الصل  )المادة 

بموجب القوانين السووووووووووورية ل توجد أية حصووووووووووانة على الجرائم المتعلقة ب فعال التعذيب ألية جهة  -46
أياا كان مرتطبوها، إا تتم مسووووووووووواءلة  كان ، وفي حال الطشوووووووووووف عن أية حالة يتم التعامل معها وفقاا للقانون 

  2016 وووباط وعناصووور الشووورطة في حال اسوووتخدم أفعال الشووودة خالل التحقيق، وعلى سوووبيل المثال تم في 
( منهم عقوبات مسوووولطية، وفي 13وفر وووو  بحق )  ،( للقضوووواء14( رجل شوووورطة أحيل منهم )27مسوووواءلة )

( منهم عقوبات مسوووووولطية، وفي 8) وفر وووووو  بحق ،( للقضوووووواء13( أحيل منهم )21تم  مسوووووواءلة )  2017
( منهم عقوبات مسووولطية،  12وفر ووو  بحق )  ،( للقضووواء4( رجل شووورطة أحيل منهم )16مسووواءلة )  2018
( منهم عقوبات مسووووووولطية. وايما 7وفر ووووووو  بحق ) ،( للقضووووووواء5( أحيل منهم )13مسووووووواءلة )  2019وفي 

مال شودة داخل السوجون وأماكن التوقيف يتعلق ب عداد الضوباط والعناصور الذين تم   م سواءلتهم ل يامهم ب ع
ن منهم عقوبات ي وفر ووووووووووو  بحق اثن  ،( للقضووووووووووواء4( أحيل منهم )6تم  مسووووووووووواءلة ) 2016المؤق ، ففي 
ن منهم عقوبات ي وفر وووووووو  بحق اثن  ،( للقضوووووووواء5( أحيل منهم )7تم  مسوووووووواءلة )  2017مسوووووووولطية، وفي 
تم  مسوواءلة شووخة واحد   2019للقضوواء، وفي ( 3( أحيل منهم )3تم  مسوواءلة ) 2018مسوولطية، وفي 
 بعقوبة مسلطية.

 المساءلة على االنتهاكات وعدف اإلًالت من العقاب -هاء 

 (189 ,149 ,148 ,147 ,146 ,103-109)التوصيات   

جراءات مشووددة لمحاسووبة الممارسووات المخالفة للقانون خالل العمليات العسووكرية، إاتخذت سووورية  -47
سوووكريين الذين يرتطبون جرائم إلى القضووواء العسوووكري للتحقيق معهم ومسووواءلتهم عن األفعال  ا تتم إحالة العإ

 ،التي ارتطبوها وفقاا لقانون العقوبات العسووووووووووكري وقانون العقوبات العام، وصوووووووووودرت أحكام قضووووووووووائية بحقهم
رد بحق أحد  ويجري التعامل مع أي شوووكوى ت  ،وهنا  دعاوى كاملة منظورة أمام المحاكم العسوووكرية والعادية

وتتابع لجنة التحقيق العسووكرية المشووكلة من وزارتي  ،عسووكريي الجيش والقوات المسوولحة وفق القوانين النافذة
والمعاد تشووووووكيلها باألمر اإلداري رقم  ،2011الدفا  والداخلية والجهات األمنية اات الصوووووولة المشووووووكلة عام 

المواطنين بحق أفراد الجيش والقوى   مهووامهووا في التحقيق في شووووووووووووووكوواوى   ،3/10/2016( توواري   11768)
األمنية والشووووورطة خالل تنفيذها لمهامها وهي مسوووووتمرة في تلقي الشوووووكاوى ومعالجتها والب  فيها، وفي حال  
ثبوت أي أفعال يجرمها القانون تقوم اللجنة بنحالة المشوووووووووووووكو منه إلى القضووووووووووووواء المختة لتطبيق القوانين  

/ شوووكوى 214شوووكاوى المعالجة من قبل اللجنة من تاري  إعادة تشوووكيلها /ا بلا عدد الإالجزائية تبعاا للجرم، 
 لااية إعداد هذا التقرير، وتم  إحالة عدد منها إلى القضاء المختة.
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 المصالحة الوطنية -واو 

 (78 ,66 ,35-109)التوصيات  

ى حقن دماء حقق  المصوالحات الوطنية نتائج إيجابية ملموسوة بدعم من ال يادة السوياسوية أدت إل -48
اآللف من المودنيين وحموايوة حقوقهم، وإلى إعوادة األمن والسووووووووووووووتقرار والحيواة الطبيعيوة لمنواطق كثيرة كوانو   

ل إلى مصوووووالحات في تلك المناطق  و متوترة غير مسوووووتقرة. وبمبادرة من وزارة المصوووووالحة الوطنية تم الوصووووو 
هم  قوانين ارها من المناطق، وسووو وخاصوووة في ريف دمشوووق ودرعا وحمة والقنيطرة وحلب والسوووويداء وغي 

العفو في نجواح هوذه المصووووووووووووووالحوات. كموا مكنو  المصووووووووووووووالحوات النوازحين داخليواا والالجئين من العودة إلى 
هم  في تحسوين ظروف المعيشوة في المناطق التي حصول  فيها تلك ادء حياتهم من جديد، وسو مناطقهم وب  

 المصالحات نتيجة عودة األمن إليها.

 ن ون والمهاجر ون والالجئوالنازح -زاي 

 ( 198 ,197 ,196-109)التوصيات  

وتم ت طير  2018( لعام 46شووووووكل  الحكومة هيئة التنسوووووويق لعودة المهجرين السوووووووريين بالقرار ) -49
جنبية لت مين الظروف المالئمة لتبسووويط مهامها من خالل التنسووويق مع الجهات المعنية المحلية والعربية واأل

مكانات المتاحة، وقد  رض الوطن، والسوعي لتوفير سوبل العيش الطريم وفق اإلإلى أوتسوهيل عودة المهجرين  
المؤتمر الدولي لعودة الالجئين دعي  إليه األمم المتحدة والعديد من دول   2020اسوووووتضووووواف  دمشوووووق عام 

سووووووووواعدة في العودة الطوعية واآلمنة لالجئين السووووووووووريين، وإعادة العالم، وأكدت مخرجاته على  ووووووووورورة الم
ت هيل البنية التحتية ومساعدة سورية لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار ونز  األلاام، وتعهدت الحكومة ببذل كل  

ولتنفيذ المخرجات تم ت سووووووووويل مركز لسوووووووووت بال    ،الجهود لضووووووووومان العيش الطريم لالجئين الراغبين بالعودة
ن والنازحين السووووريين في دمشوووق، وأصووودرت وزارة الداخلية تعليماتها بتسوووهيل عودة من غادر البالد الالجئي 

كان  أو ووووواعهم القانونية. كما صووووودر   ( سووووواعة أياا 72بطريقة غير مشوووووروعة ومعالجة أو ووووواعهم خالل )
في هوذا  لتشووووووووووووووجيع عودة الالجئين. ومواصوووووووووووووولوة للجهود المبوذولوة  2/5/2021( تواري   13قوانون العفو رقم )

. كموا عملو  الحكوموة على 2021اإلطوار تم عقود اجتموا  متوابعوة للمؤتمر الودولي لعودة الالجئين في تموز  
 جراءات المتعلقة بعودة الالجئين منها:اتخاا قرارات تتعلق بتيسير وتبسيط اإل

من  العائدين المتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الحتياطية مهلة سووووووتة أشووووووهر لتسوووووووية  •
 هم.أو اع

 استصدار وثائق شخصية من المركز الحدودي بالنسبة لفاقدي وثائق سفرهم. •

األم( بموجب   -تسهيل دخول األطفال المولودين في الخارج العائدين برفقة اويهم )األب   •
 شهادة ميالد مصدقة من البلد الم يمين ايه.

 تدقيق.السماح لحاملي جوازات السفر السورية منتهية الصالحية بالدخول بعد ال •

( 5وفقاا للجنة العليا لألغاثة والهيئة التنسووووي ية الوزارية المشووووتركة السووووورية والروسووووية عاد حوالي ) -50
منوذ بودايوة األزموة آخوذين بوالعتبوار  2021تشوووووووووووووورين األول  مليون نوازح داخلي، وحوالي مليون لجئ لاوايوة  

 كة العودة الطوعية لالجئين.حر في  19ت ثير اإلجراءات الحترازية للدول المضيفة بسبب كوفيد

تواصوووووول سووووووورية منذ بداية األزمة تعاونها مع المنظمات الدولية غير الحكومية وبخاصووووووة اللجنة   -51
الدولية للصوووليب األحمر والتحاد الدولي لجمعيات الهالل األحمر والصوووليب األحمر، ووافق  لااية تاريخه 
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أرا ووويها، وقدم  التسوووهيالت الالزمة في إطار السوووتجابة  ( منظمة دولية غير حكومية بالعمل على 44) ل
 اإلنسانية لحتياجات النازحين داخلياا والعائدين.

كشووووووووووووووريوك المنظموات الودوليوة غير الحكوميوة مع الجمعيوات األهليوة  وافقو  الحكوموة على تعواون   -52
تعليم والخودموات  تنفيوذي لهوا لتقوديم الخودموات الجتمواعيوة في مجوالت عودة لسوووووووووووووويموا خودموات الصووووووووووووووحوة وال

كثر هشووووووووواشوووووووووة، وقد تم ت طير هذه العالقة من قبل اللجنة العليا لألغاثة بحيث ينظم الخاصوووووووووة بالفئات األ
مم المتحدة لتنفيذ برامج الجمعيات مع المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالت األ  جراءات تعاون إويسهل  

( جمعية  63األهلية المنخرطة في هذا التعاون )  نسووانية. وقد بلا عدد الجمعيات والمؤسووسوواتالسووتجابة اإل
عمال أ ) :( جمعية ومؤسوسوة أهلية مرخصوة تعمل في مجالت متنوعة1692، إ وافة إلى وجود )2021في 

خيرية، خدمات اجتماعية، التعليم والتمكين، الصووووووحة، الثقافة والفنون والريا ووووووة والترايه، الدفا  والحقوق،  
 سكان، البيئة(.واإل  ترويج ثقافة التطو ، التنمية

 المساعدات اإلنسانية واإلجالء الطبي والوصول اإلنساني -حاء 

 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,119 ,102 ,40 ,39 ,38-109)التوصددديات  

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, (140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 191 

واجب الحكومة الدستوري وانسجاماا مع المبادئ الدولية والقرارات اات الصلة ومبادئ انطالقاا من  -53
العمل اإلنسوووواني سووووهل  وصووووول المسوووواعدات اإلنسووووانية إلى جميع المناطق السووووورية بدون تمييز، بما فيها 
مة  المناطق صووعبة الوصووول أو المحاصوورة من الجماعات اإلرهابية المسوولحة، كما سووهل  المسوواعدات المقد

من المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بالعمل اإلنسوووواني غير المسوووويل بالتنسوووويق  
مع الهالل األحمر العربي السووري والجمعيات األهلية، شورط  ومان ت مين سوالمة وأمن قوافل المسواعدات،  

ية ومياه وإصوووووحاح وغيره و ووووومان إيصوووووال المسووووواعدات التي تضووووومن  مواد غذائية وغير غذائية ومواد طب 
عالن  إ للمودنيين المحتواجين إليهوا، ومنع اسووووووووووووووتيالء الجمواعوات اإلرهوابيوة عليهوا، وتعود موافقوة الحكوموة على  

منها تسووهيل كثيرة الهدن اإلنسووانية وت مين الممرات اإلنسووانية لهذه الااية مؤشوورات في هذا اإلطار، واألمثلة 
وإلى البلدات األربع  2016لألحياء الشووووورقية في حلب في وصوووووول المسووووواعدات لمناطق الاوطة الشووووورقية و 

ووصووول    ،( قافلة مسووواعدات114تم تسوووهيل تسووويير )  2017في عام  و )الزبداني ومضوووايا وكفريا والفوعة(،  
( مليون محتاج في جميع أنحاء سووورية. وبلا إجمالي عدد قوافل المسوواعدات اإلنسووانية 5المسوواعدات إلى )

، اسوووووووتهدف  كل من محافظات حلب وحمة ودمشوووووووق  2020ولااية   2017( قافلة خالل الفترة من 897)
،  2017الزور في سوووووقاط جوي لدير إ( 144وريف دمشوووووق وإدلب وحماه ودرعا والرقة والحسوووووكة وديرالزور و)

. وتوثق عشوووورات الرسووووائل الحكومية الموجهة لألمين العام ( 5) (8,466,680وبلا إجمالي عدد المسووووتفيدين )
ورئيل مجلل األمن حول تنفيذ القرارات المعنية بالشووووووو ن اإلنسووووووواني حجم المسووووووواعدات والقوافل اإلنسوووووووانية 

سووتفيدين منها، واإلجراءات والتسووهيالت الحكومية والمناطق التي تم إدخال المسوواعدات اإلنسووانية إليها، والم
  2020. ووافق  الحكومة في آاار ( 6) لمناطق المحتاجة ووصووووووولها لمسووووووتحقيهاإلى اقوافل  اللضوووووومان دخول  

على تسوووووووووووووويير قافلوة مسوووووووووووووواعدات بين الوكالت األمميوة عبر الخطوط إلى منطقوة األتارب في ريف حلوب،  
بسوووووبب رفض الحتالل التركي عبر جماعاته المسووووولحة   ةوعالق ةقفمتو   2021 تشووووورين األولومازال  لااية 

 السماح لها بالوصول إلى المدنيين المحتاجين في تلك المناطق.

وافق  الحكومة على غالبية طلبات اإلجالء الطبي وسهل  تنفيذها، إا بلا عدد األشخاص الذين  -54
جلي  أ   2018، وفي    2017( شوووخصووواا في 1943هم طبياا من المناطق غير المسوووتقرة في سوووورية )م جالإتم 
( شووووخصوووواا في  1029، و)2019( شووووخصوووواا من مخيم الركبان في 19443تم إجالء )و ( شووووخصوووواا،  1201)

 منها حالت طبية. 2020
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، سووووووووووووومح  الحكومة لألمم المتحدة واللجنة الدولية 46/182اسوووووووووووووتناداا لقرار الجمعية العامة رقم  -55
ل األحمر العربي السوووري بالوصووول دون قيود إلى المناطق المتضووررة  للصووليب األحمر بالتنسوويق مع الهال

من الجمواعوات اإلرهوابيوة المسوووووووووووووولحوة والحتاللين األمريكي والتركي، حيثموا أمكن، مع الحرص على تو مين  
سوووووومح  لقوافل المسوووووواعدات اإلنسووووووانية والفرق الطبية وسوووووويارات إسووووووعاف الهالل  و سووووووالمة وأمن طواقمهم،  

لى مناطق الاوطة الشوورقية )دوما( في ريف دمشووق، وإلى ريف حمة  إلسوووري، الوصووول  األحمر العربي ا
)تلبيسووووة والرسووووتن( وريف حماه )حربنفسووووه( واألحياء الشوووورقية في حلب حتى أثناء وقو  هذه المناطق تح   

تم تجهيز عدة طواقم طبية مع عيادات متنقلة وسووووووويارات إسوووووووعاف وو وووووووع و  ،سووووووويطرة الجماعات اإلرهابية
 ل األحمر العربي السوري بجاهزية تامة لمساعدة العائالت الراغبة في الخروج من تلك المناطق.الهال

ير الخدمات األساسية -طاء   تعزيز حقوق اإلنسان األساسية والفئات الضعيفة وتًو

 (190 ,120 ,84-109)التوصيات   

تعرض قطا  الطاقة لسوووووتهداف ممنهج خالل سووووونوات األزمة بهدف تدمير البنية التحتية لحقول  -56
النفط والااز وأنابيب النقل، إ وووافة لتخريب محطات توليد الطهرباء وشوووبكات نقل وتوزيع الطهرباء، ما أدى  

سوووووووووووواعي(    ميااواط  2500ميااواط سوووووووووووواعي( لحوالي ) 7500نتاج سووووووووووووورية من الطهرباء من )إتراجع إلى 
مليار ل.س( لتاريخه   5000ووصوووول  قيمة األ وووورار المباشوووورة وغير المباشوووورة على قطا  الطهرباء لنحو )

  ، ، وتدعم الحكومة قطا  الطاقة الطهربائية(مع األخذ بالعتبار اختالف سعر الصرف خالل هذه السنوات)
وزيع الطهرباء في المناطق  وعمل  على إصووووووالح األعطال الناتجة عن العتداءات وت هيل شووووووبكات نقل وت 

جراءات إسوعاايه أو دائمة وفقاا لألمكانيات المالية المتوفرة، وبلا إجمالي اإلنفاق في  إالمحررة، سوواء باتخاا 
وبهدف تلبية الطلب على الطهرباء . مليار ل.س( خالل السووونوات الخمل الما وووية 346هذا اإلطار نحو )

للطاقات المتجددة، وأيضوووووواا متابعة تنفيذ برنامج رفع كفاءة اسووووووتخدام  تتم متابعة تنفيذ السووووووتراتيجية الوطنية
 الطاقة.

عمل  الحكومة  وووومن اإلمكانيات المتاحة على اتخاا تدابير لضوووومان احترام الحقوق األسوووواسووووية  -57
على الرغم من فداحة  ،  لمواطنيها بمن فيهم  وووووووحايا اإلرهاب، وحماية الفئات الجتماعية األكثر هشووووووواشوووووووة

ر التي طال  البنى التحتية األسووووووووواسوووووووووية نتيجة العتداءات اإلرهابية والتخريب الممنهج وتداعيات األ ووووووووورا
 منها: ( مشروعاا 23.772بلا عدد المشاريع المنفذة ) اإلجراءات القسرية األحادية، إا

إعادة ت هيل منظومات مياه الشوورب والصوورف الصووحي المتضووررة نتيجة اإلرهاب، فبلا    •
، حصوووة الفرد (%94)زودين بمياه الشووورب على المسوووتوى الوطني نحو نسوووبة السوووكان الم

وبلا  نسوووووبة المسوووووتفيدين من شوووووبكات   ،لتراا  (96)الح ي ية من مياه الشووووورب يومياا نحو  
% وفي األرياف 94الصووووووووورف الصوووووووووحي على المسوووووووووتوى الوطني في مراكز المدن نحو  

في  توى الوطني . وبلا  نسووووووووبة المسووووووووتفيدين من محطات المعالجة على المسوووووووو (68%)
 .(%13)وفي الريف  (%50)مراكز المدن 

واسووووتعادة أدوارها الوظي ية  الجتماعية المتضووووررة   ترميم وإعادة ت هيل مؤسووووسووووات الرعاية •
وو ووووووووووووووعهوا بوالخودموة مجودداا. وافتتواح مراكز مجتمعيوة عبر تعواون الجمعيوات األهليوة مع 

تقدم فيها مجموعة من الخدمات األسوواسووية الجتماعية المتطاملة، إا و  ،الوكالت األممية
مركزاا لرعوايوة    (22)مركزاا. إ ووووووووووووووافوة إلى تخصووووووووووووووية  (178)بلا عودد المراكز العواملوة  

لرعاية األيتام وسوووووووووووبعة مراكز للرعاية المؤقتة   (22)لذوي اإلعاقة، و (33)المسووووووووووونين، و
 لألطفال المشردين.
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دوراا   يووة في وزارة الشووووووووووووووؤون الجتموواعيووة والعموول التي لعبوو   إحووداث مووديريووة التنميووة الري  •
هم  في إنعاش الريف وتمكين النسووووواء الري يات اوسووووو  ،اجتماعياا واقتصوووووادياا وثقااياا هاماا 

بما يعزز عوامل الكتفاء لدى األسوووووور الري ية والسووووووتقرار السووووووكاني  ،من خالل خدماتها
،  2017مسووووووووووتفيداا عام   (17023)نها  وبلا عدد المسووووووووووتفيدين موالجتماعي في الريف، 

 .2020-2019مستفيداا في عامي  (112414)، و2018مستفيداا عام  (102973)و

تقووديم منحووة بوودل التعطوول للعمووال الميوواومين المتضووووووووووووووررين خالل فترة تطبيق اإلجراءات   •
ليرة سوووووووووورية اسوووووووووتفادت منها   (3076100000)بلا  و  ،19الحترازية من جائحة كوفيد

 ة.أسر  (30761)

تنفيوذ حزموة من برامج المعونوة النقوديوة لتخ يف اآلثوار القتصووووووووووووووواديوة والجتمواعيوة على  •
الفئات األكثر هشووواشوووة إ وووافة للمعونات غير النقدية كالتجهيزات المسووواعدة لألشوووخاص  

 اوي اإلعاقة.

في على مجموعة من التدخالت البرامجية المخصوووصوووة للتمكين الجتماعي   2017تم العمل منذ   -58
  :إطار استراتيجيات وخطط وطنية تم تطويرها واعتمادها منها

 الستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة. •

 الستراتيجية الوطنية للمسنين. •

 التجنيد. الخطة الوطنية للتعامل مع األطفال  حايا •

 .خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال •

 تجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال.الخطة الوطنية لمكافحة ال •

 إطار وطني متعدد القطاعات لتمكين الشباب. •

 .خطة مكافحة التسول والتشرد •

 .الخطة الوطنية لألعاقة •

 ثار التدابير القسرية أحادية الجانبآ -ياء 

 (23 ,22 ,21-109)التوصيات   

مكانياتها المتاحة والمحدودة جهوداا كبيرة في التصوووووودي للتداعيات الطارثية إتبذل الحكومة  وووووومن  -59
لألجراءات القسوووورية األحادية المفرو ووووة من قبل الوليات المتحدة األمريكية والتحاد األوروبي منذ سوووونوات  

ا في السووووونوات األخيرة على الرغم من انتشوووووار طويلة على سوووووورية وشوووووعبها والتي تم تشوووووديدها والتوسوووووع به
وتسوووعى   ،ونداءات األمين العام والمفوض السوووامي ومسوووؤولين أممين لرفع هذه اإلجراءات ،19جائحة كوفيد
جميع الوسووائل إلى توفير الخدمات األسوواسووية للسوووريين كالرعاية الصووحية والاذاء والتعليم وت مين  الحكومة ب 

ق المدنية، واسووووتمرت في دعم أسووووعار السوووولع والخدمات )الخبز والطهرباء، الوصووووول والحصووووول على الوثائ 
ر الحجم اإلجمالي للدعم في عام  مليار   (1360)بحوالي  2018والمياه، والسوووولع التموينية األسوووواسووووية( ويق د 

من الناتج المحلي اإلجمالي لنفل العام. كما اسوووتمرت بالدعم الحكومي  (%15)وهو ما يمثل  ،ليرة سوووورية
 للقطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمواصالت.
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كما عمل  الحكومة على تخ يف العبء عن الفئات الجتماعية األكثر هشووواشوووة من خالل تنفيذ  -60
تعزيز مقوموات الحموايوة الجتمواعيوة وتخ يف عوامول  حزموة من برامج المعونوات النقوديوة التي اسووووووووووووووتهودفو  

الهشووواشوووة لدى الفئات األكثر حاجة للدعم والمعونة، وشووومل  هذه الفئات )الجرحى، أسووور الشوووهداء، األسووور 
التي تعيلها النسواء، المسورحين من خدمة العلم، اوي اإلعاقة، األسور المهجرة( وتنوع  مصوادر تمويل هذه 

لي أو من خالل التمويوول الخووارجي )المنظمووات الوودوليووة والمنظمووات الوودوليووة غير البرامج بين التمويوول المح
أو أسوورة( خالل عامي  اا مسووتفيداا )فرد  77,199))الحكومية(، وبلا إجمالي المسووتفيدين لطافة البرامج حوالي 

، وارتفع  نسوووووووبة األسووووووور الفقيرة المسوووووووتفيدة من الصوووووووندوق الوطني للمعونة الجتماعية من 2018-2019
 .2019عام  (%10)، إلى ما نسبته 2015في عام  (7%)

وجوه محواولت  ووووووووووووووربهوا من في اتخوذت الحكوموة إجراءات لحموايوة ودعم العملوة الوطنيوة للوقوف  -61
الخارج، واسوووووتمرت بصووووورف رواتب الموظفين والمتقاعدين بما فيهم المنقطعين عن العمل في المناطق التي 

سووووووووهل  عمل المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير و مسوووووووولحة.  سوووووووويطرت عليها الجماعات اإلرهابية ال
الحكومية المعنية بالعمل اإلنسوووووووواني والجمعيات األهلية والهيئات الروحية للتخ يف من تداعيات اإلجراءات  

شووبه سوونوية في الرواتب وتقديم  ةمنها زياد ،القسوورية، واتخذت سوولسوولة من الخطوات واإلجراءات لهذه الااية
 ،ية شووووبه دورية للموظفين والمتقاعدين، وتسووووهيل تقديم القروض المالية بفوائد  ووووئيلة أو بدون فوائدمن  مال

وبخاصوووة للطلبة وجرحى الحرب وللمشووواريع الصوووايرة ومتنالية الصوووار وللمزارعين مع إعفاءات من الفوائد 
اسووية )الطمالية( وعلى وغرامات الت خير في السووداد. وعمل  على تخ يض عمليات اسووتيراد المواد غير األسوو 
السوووووتعراض الوطني دعم اسوووووتيراد المواد األسووووواسوووووية ب سوووووعار تفضووووويلية كالقم  واألعالف، ويعرض تقرير  

. وتقوم هيئة التخطيط والتعاون  ( 7) أهداف التنمية المسوووووووووووووتدامة بالتفصووووووووووووويل لهذه الجهود  الطوعي األول عن
وصوووووووووودرت وثيقة رسوووووووووومية عن وزارة الخارجية    ،الدولي برصوووووووووود هذه اآلثار بشووووووووووكل دوري وإعداد تقارير بها

 .( 8) والماتربين رصدت هذه اآلثار

 الجوالن السوري المحتل -كاف 

 (25 ,24-109)التوصيات   

تقدم سوووورية سووونوياا رسوووائل وتقارير وطنية دورية ومعلومات ومسووواهمات للهيئات األممية المختلفة   -62
اإلنسوووان، اللجنة المعنية بالممارسوووات اإلسووورائيلية، منظمة  )مجلل األمن، الجمعية العامة، مفو وووية حقوق  

عضوو فيها  يالعمل الدولية، منظمة الصوحة العالمية، اإلسوكوا وغيرهم( وكذلك إلى التطتالت الدولية التي ه
والصوووين وغيرها من المجموعات السوووياسوووية والقتصوووادية اإلقليمية  (77) كحركة عدم النحياز ومجموعة ال

هدف فضو  انتهاكات الحتالل اإلسورائيلي لحقوق اإلنسوان للمواطن السووري في الجولن السووري ب  ،والدولية
المحتول ولألطفوال في جميع المجوالت التي تشووووووووووووووكول بودورهوا انتهواكواا لجميع المواثيق الودوليوة اات الصوووووووووووووولوة  

كل فردي أو ت قدم بشوووووووووو و   ،1949ولسوووووووووويما القانون الدولي اإلنسوووووووووواني وبخاصووووووووووة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
بالتعاون مع وفود دول صوووديقة أو  ووومن تطتالت سوووياسوووية قرارات سووونوية في هذه الهيئات عن النتهاكات 

تتضمن عر اا لهذه النتهاكات وإدانة لها ومطالبة للمجتمع الدولي بالضاط   ،والممارسات اإلسرائيلية أعاله
قرارات أمميوة وغير   (7) ي عوددهوا في العوام العلى الحتالل لوقف انتهواكواتوه وإنهواء احتاللوه، يتجواوز اجموال

أممية. كما تسوتمر سوورية بكشوف وفضو  انتهاكات سولطات الحتالل اإلسورائيلي لحقوق الطفل السووري في  
( آخر تقرير وطني قدم أمام لجنة حقوق  CRC/C/SYR/5وتتضووووووومن الوثيقة ) ،الجولن السووووووووري المحتل

النتهواكوات، عالوة على إثوارة هوذه القضوووووووووووووويوة الوطنيوة في الموداولت تفصوووووووووووووويالا لهوذه  2019الطفول في عوام  
والمناقشوات متعددة األطراف المتصولة بحقوق الطفل في األرا وي العربية المحتلة في جميع المنابر الدولية 
واإلقليمية واجتماعات التطتالت الدولية التي سوووووووورية عضوووووووو فيها وأيضووووووواا في ورش العمل والندوات الدولية 
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قليمية اات الصووووووووولة. ودعم  سوووووووووورية بقوة وعمل  على إبقاء البند السوووووووووابع على جدول أعمال مجلل  واإل
وإبقاء هذه المناقشوووووووووات في الهيئات الدولية المعنية بالرغم من محاولت إسووووووووورائيل والدول  ،حقوق اإلنسوووووووووان

 الاربية الداعمة لها إلزالة وتقويض قضية الجولن السوري المحتل.

 ية حقوق المرأةتعزيز حما -الف 

 ( 179 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,30 ,14-109تمكين المرأة )التوصيات  

أكد الدسووووووووتور على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتي  لها المسوووووووواهمة الفعالة والطاملة   -63
ود التي تمنع تطورها في الحيواة السوووووووووووووويواسوووووووووووووويوة والقتصووووووووووووووادية والجتمواعيوة والثقواايوة، وتعمول على إزالة القي 

( من خالل المشواركة الطاملة للمرأة في جميع مفاصول اتخاا القرار،  23ومشواركتها في بناء المجتمع )المادة  
وعضوووووووية مجلل الشووووووعب، ووزير ومعاون وزير، ومدير عام،  ،إا تشووووووال منصووووووب نائب رئيل الجمهورية

لمحاكم، ورئيل منظمة شوووعبية ونقابة وقاض في جميع ا ،ومحكمة النقض  ،وعضوووو في المحكمة الدسوووتورية
وفي السووووولك الدبلوماسوووووي وغيرها. كما أن المرأة   ،وعميد كلية  ،مهنية وحزب سوووووياسوووووي، ونائب رئيل جامعة
وفي لجان  ،وفي سوووووتشووووي ،وفي الحوار الوطني في جنيف ،ممثلة في وفود الحكومة في المؤتمرات الدولية

 درات المجتمع المدني.وفي مبا ،وفي مجلل الشعب ،المصالحة الوطنية

 2014تحرص سورية على المشاركة الفاعلة للمرأة في قضايا األمن والسالم، ونظم  مؤتمراا في   -64
، ونتج عنه انتخاب لجنة  امرأة  (600)تح  عنوان )دور المرأة في إنهاء الحرب وإحالل السوووووالم( بمشووووواركة 

مدني للتحدث باسوووووم السووووووريات في المحافل  من سووووويدات يمثلن جميع أطياف المجتمع السووووووري والمجتمع ال
امرأة تمثل الجهات   (150)ورشوووووووووووووة عمل بمشووووووووووووواركة  تعقد  2017في و   ،قليمية اات الصووووووووووووولةالدولية واإل

تم تشووكيل   2019 عام وفي  ،الحكومية والمجتمع المدني بهدف التمكين السووياسووي والمجتمعي للمرأة السووورية
إلعداد مقترح لخطة وطنية لتنفيذ مجموعة من البرامج واألنشوووووطة   (1325)لجنة إلجراء قراءة وطنية للقرار  

ويتها الوزارات والجهات اات الصوولة وممثلين عن التي تتوافق مع مضووامين القرار، و ووم  اللجنة في عضوو 
عقدت ورشووات عمل عدة، نتج عنها و ووع مشوورو  خطة وطنية تضوومن    ،المجتمع المدني وخبراء وطنيين
اإلغاثة والتعافي وإعادة و والوقاية، والتمكين والمشاركة، الترويج والمناصرة،   خمل ركائز رئيسة هي الحماية

 .( 9) لرصد والتقييم، وهي قيد العتمادعمار، وتعبئة الموارد وااإل

حرصووو  هيئة المصوووالحة الوطنية على تفعيل دور النسووواء في مشووورو  المصوووالحة الوطنية، إا تم  -65
هم  في  الجنة أهلية في مختلف المحافظات، كان لها دور في المبادرات التي سووو   (33)اشووورا  النسووواء في  

  رهاب وفي ت مين الظروف اآلمنة والحماية للمرأة. وشووووواركإعادة األهالي واألسووووور للمناطق المحررة من اإل
في مجال التفاوض حول ملف األسوووور والنسوووواء واألطفال المخطوفين، بشووووكل مباشوووور أو غير مباشوووور  المرأة 
 نتائج إيجابية.  وحقق

ممثلة في السوووولطات التشووووريعية والتنفيذية والقضوووواء، إا شووووال  امرأة منصووووب رئيل لمجلل  المرأة  -66
في   (%11.2)وهي سوووووووووابقة من نوعها  ووووووووومن البرلمانات العربية، وبلا تمثيل المرأة    2016الشوووووووووعب عام 

الدسووووتورية العليا منذ عام  مجلل الشووووعب، وترأس لجنتين  وووومن لجان المجلل. وهي عضووووو في المحكمة
جراءات  وتنظيم اإل  ،شووووووووووووووراف على انتخواب رئيل الجمهوريوةاإل  المحكموة، ومن  وووووووووووووومن مهوام هوذه  2012

(، وتمثول المرأة ، إداري قواض في مجوالت القضوووووووووووووواء كوافوة )مودني، جنوائي، جزائيالمرأة  الخواصووووووووووووووة بوذلوك، و 
،  ( %36.4)، وفي المحاماة  (%18.4)  في وزارة العدل نحوها . وتبلا نسبة تمثيل2021حكومة    في  (10%)
من إجموالي العواملين في    (%44.3وتبلا نسووووووووووووووبوة المرأة نحو )،  (%7.2)دارة المحليوة نحو  في مجوالل اإلو 

 الجهات العامة.
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اآلليات الوطنية التي   ىحدإ  وت عد  ، 2018عداد السوووووووتراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة في  إ تم  -67
  وبخاصووةلى بلورة الجهود وتنسووويق الخطط الوطنية باتجاه الرتقاء بواقع المرأة ومعالجة أو ووواعها، إتسوووعى 

تلك التي اسوووووووووتجدت في إطار األزمة التي مرت على سوووووووووورية وترك  آثاراا م سووووووووواويةا على المجتمع والبنى 
ية والقتصوووووووووادية. وترصووووووووود الجهات الوطنية  ووووووووومن  التحتية ومسوووووووووارات التقدم في مختلف أبعاده الجتماع

 .  ( 10) لبرامج التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة لموازناتها السنوية العتمادات المالية الالزمة 

أهمية كبير  ،2030اسووتراتيجية سووورية   - أولى البرنامج الوطني التنموي لسووورية ايما بعد الحرب -68
ومنها    ،ترجمتها في برامجه  وتم ،أهدافه السووووتراتيجية مالفتيات سووووواء من خالل رميته ألقضووووايا النسوووواء و 

 .المرأة الري يةالتمكين الجتماعي وتدريب وت هيل  

، وتعد هذه الخطة أداة 2020تم و ووع مسووودة الخطة الوطنية للمسوواواة بين الجنسووين نهاية العام   -69
لتنسوويق السووياسووات واإلجراءات لمتعلقة بالمسوواواة بين الجنسووين في الحكومة وشووركائها، وهي تتضوومن تدابير  

إلجراء دراسووووووة عن   تم تشووووووكيل لجنة وطنيةو   .( 11) يتحمل فيها جميع المعنيين المسووووووؤولية عن دور كل منهم
 النصوص التمييزية  د المرأة في التشريعات السورية.

من قوانون العقوبوات المتعلقوة بمن     (548)الوذي ألاى الموادة    2020لعوام    (2)صووووووووووووووودر القوانون   -70
لن يعود بنمكان مرتطب الجريمة أن )جرائم الشوووووورف(، و  العذر المخفف لمرتطبي ما اصووووووطل  على تسووووووميته

 محل  أو مخفف، ويحال للقضاء بجرم القتل.  يستفيد من أي عذر

من الدسووووووتور على أن ينظم القانون الجنسووووووية العربية السووووووورية، وتدرس لجان   (48)تنة المادة  -71
، لضوومان حق المرأة في من  الجنسووية ألطفالها من األب  1969لعام  (276)مختصووة عملية تعديل القانون  

 شهدها البالد لم يصدر أي تعديل حتى تاريخه.غير السوري، إل أنه بسبب الظروف التي ت 

،  (12) 2019لعام  (4)بالقانون   وتم تعديلهتم إجراء مراجعة شوووووووواملة لقانون األحوال الشووووووووخصووووووووية  -72
وبما يكفل المسووواواة بين الرجل   ،، بما يتناسوووب مع إزالة األحكام التمييزية ايه( 13) 2019لعام   (20)والقانون  

)إا تم رفع سوووووووون الزواج للفتى والفتاة إلى سوووووووون الزواج   التعديالت أموراا عدة في مقدمتها: والمرأة، وشوووووووومل 
 والطالق، والحضانة والوصاية.الثامنة عشر(،  

فر خارج إا يسووم  للمرأة السوو  ،أما ايما يتعلق بنجراءات السووفر فال يوجد أي ة قيود على سووفر المرأة  -73
يسووووووم  للمرأة و  ها،عندها تطون بحاجة إلى موافقة ولي ، البالد لوحدها ما لم تطن قاصووووووراا دون الثامنة عشوووووورة

السووفر خارج البالد مع أولدها بعد أخذ موافقة األب، أو بموجب وصوواية شوورعية من القا ووي تخولها السووفر  
 وووووووي الشووووووورعي، وينطبق اات األمر على مع األولد في حال سوووووووفر األب أو غيابه، ويعود تقدير الك للقا

تعوديول األخير لقوانون األحوال  وفقواا لله إا يتطلوب موافقوة األم على الوك،  ئو األب الوذي يريود السووووووووووووووفر مع أبنوا
 .(50المادة ) 2019لعام  (4رقم )الشخصية 

 ( 181 ,180 ,178 ,177 ,176 ,15-190حماية المرأة )التوصيات  

أشوووكال اإليذاء والعتداء على السوووالمة الجسووودية سوووواء وقع  على   تجرم القوانين السوووورية جميع -74
المرأة أو الرجل دون تحديد ايما إاا وقع   وووووووومن األسوووووووورة أو خارجها، ويوجد عقوبات شووووووووديدة على جرائم  
الغتصواب والجرائم الجنسوية بجميع صوورها. وقد قام  الهيئة السوورية لشوؤون األسورة والسوكان بالتعاون مع 

ويتم حالياا العمل على   ،ين بنعداد مسوووووووودة مشووووووورو  قانون يجرم العنف األسوووووووري ب شوووووووكاله كافةخبراء وطني 
 مناقشة المسودة مع الجهات الحكومية المعنية، لستطمال إجراءات رفعه الى الجهات المعنية بنصداره.
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عدداا من السوووووووووووتراتيجيات والبرامج حول  مرأة في إطار تعزيز الحماية والتمكين للطو رت الحكومة  -75
دماج القضووووووووايا المتعلقة إالحماية، والوقاية، والمشوووووووواركة والترويج، وبناء السووووووووالم والتعافي والتي تعمل على 

 بالمرأة، أهمها:

األسوووووورة لرعاية وإدماج النسوووووواء واألطفال  ووووووحايا العنف بمعدل وحدة حماية تفعيل عمل  •
 شهر.أ (6)يوم إلى  (20)راوح مدة الدورة من وتت  ،حالة لطل دورة حماية (80)

المتطاملة لتقديم المساعدة الالزمة الجتماعية  نجاز نظام متطامل إلدارة الحالة للخدمات  إ •
جتمواعيوة الشووووووووووووووديودة بطريقوة منواسووووووووووووووبوة ومنهجيوة، وإعوداد دليول حتيواجوات الفي حوالت ال

 تدريبي في هذا اإلطار.

وم برصوووود حالت العنف من خالل التشووووبيك بين  إنشوووواء المرصوووود الوطني للعنف الذي يق •
 عدة جهات حكومية وأهلية.

الذي التزم   (%5)إلى   (%13)و ووع خطة تنفيذية لتخ يض نسووبة الزواج المبكر من   •
تم إطالق دراسووووووة حكومية بعنوان  و .  2019به سووووووورية في قمة نيروبي للسووووووكان والتنمية  

خرى حول التطلفووووة أالمحووووددات المجتمعيووووة المولوووودة لظوووواهرة الزواج المبكر، ودراسوووووووووووووووووة  
والك بهدف و ع برامج عمل تنفيذية للحد من هذه الظاهرة.   ،القتصادية للزواج المبكر

زواج عقد العقوبة  ( لجهة تشوديد 2018لعام  24ما تم تعديل قانون العقوبات )بالقانون  ك
خارج المحكموة لقواصوووووووووووووور لم ي ت م الثوامنوة عشوووووووووووووورة من عمره كنجراء راد  للحود من الزواج 

 المبكر.

 حقوق الطفل -ميم 

 (187 ,186 ,185 ,184 ,183-109تجنيد األطفال )التوصيات   

إن القانون السووووووووووري وا ووووووووو  بشوووووووووكل ل لبل ايه بشووووووووو ن مو وووووووووو  التجنيد أو الخدمة اإللزامية   -76
وهي باألصووووووووووول واجب على كل مواطن سووووووووووووري اكر أتم الثامنة عشووووووووووور عاماا بموجب قانون والحتياطية، 

سوووووووورية دولة طرف في  و وتعديالته.   2007لعام  (30)الخدمة العسوووووووكرية الصوووووووادر بالمرسووووووووم التشوووووووريعي  
تجنيد األطفال وإشووراكهم    ويجرم القانون  ،شوورا  األطفال في النزاعات المسوولحة وملتزمة بهإبروتوكول حظر  

لعووام   /11/القووانون  )كووان، وفرض عقوبووات شوووووووووووووووديوودة تصووووووووووووووول لألعوودام    اا األعمووال القتوواليووة من قبوول أيوو   في
 األعمالشووووووووووووراكه في  إعلى حظر تجنيد الطفل أو   2021لعام   (21)أكد قانون حقوق الطفل رقم  (،و 2013

وتعمل الدولة على اتخاا التدابير المناسبة إلعادة ت هيل الطفل    ،قتالية أو غيرها من األعمال المتصلة بهاال
 في المجتمع. دمجهبهدف إعادة   ،جسدياا ونفسياا  ، حية التجنيد

اتخذت الحكومة خطوات تنفيذي ة وتوعوي ة بالتعاون مع شووووووووووووركاء وطنيين ودوليين للوصووووووووووووول إلى  -77
اإلرهابي ة المسووووووووووولحة إلنقااهم، و ووووووووووومان إعادة ت هيلهم  األطفال الذين جرى تجنيدهم على أيدي الجماعات 

ودمجهم في المجتمع، منها و وووع خطة عمل وطني ة للتعامل مع األطفال  وووحايا التجنيد تضووومن  محاور 
، ورفع الوعي المجتمعي، وآليات الوصوووووووول إلى األطفال  اا اجتماعي   اا نفسوووووووي  اا قانونية والت هيل والتدريب، ودعم

دليوول تودريبي للتعووامول مع    إعودادوتم   ،تم تشووووووووووووووكيوول لجنووة وطنيووة لتنفيووذ هوذه الخطووةو .  ( 14) الوذين تم تجنيوودهم
م عقد ورش عمل مع القضووووووواة والمحاميين والحقوقيين واإلعالميين بهدف بناء  ت و   ،األطفال  وووووووحايا التجنيد

 القدرات ورفع الوعي بمخاطر تجنيد األطفال.
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الجنسوووووي بحق األطفال بالحبل مدة ل تقل  يعاقب القانون السووووووري على جميع أشوووووكال العتداء -78
سووووووونة إاا كان الطفل دون الخامسوووووووة عشووووووور من العمر، وتشووووووودد العقوبة إلى اإلعدام إاا وقع   عشووووووورينعن  

وتتعامل السووولطات القضوووائية وجهات إنفاا القانون بحزم مع هذه   ،العتداء على الطفل تح  تهديد السوووالح
لحماية من أشووووووووووووكال العنف كافة وخاصووووووووووووة اإلسوووووووووووواءة البدنية أو قانون حقوق الطفل على ا ويؤكد ،الجرائم

وغير الك من أشووووكال اإلسوووواءة في المعاملة، وشوووودد على حماية الطفل   ،المعنوية أو الجنسووووية أو األخالقية
وعد الطفل المتجر ايه  حية ول يس ل جزائياا أو مدنياا عن أفعال    ،تجار ايه ب ي شكل من األشكالمن ال

وأكد  وورورة إعادة ت هيل   ،متى نشوو ت هذه األفعال أو ارتبط  ارتباطاا مباشووراا بكونه  ووحية  جرمية ارتطبها
 تجار من خالل مراكز توفر لهذه الااية.الطفل  حية ال

 (121,182,191,192,193,194,195-109الحق ًي التعليم )التوصيات   

تعرض القطا  التربوي أل ووورار وخسوووائر كبيرة مادية وبشووورية نتيجة الحرب اإلرهابية واإلجراءات   -79
جراءات مكثفة لسووووتمرار العملية التعليمية وحماية المدارس من إالقسوووورية أحادية الجانب، واتخذت الحكومة 

التعليمي لجميع التالميذ  وتعويض الفاقد تشووووووديد الحراسووووووة عليها وحماية الطرق المؤدية إليها، السووووووتهداف ب 
فعلى سووبيل المثال أمن  مبان مدرسووية إ ووااية خارج الحدود   ،مواجهة التحديات المعيقةو في أنحاء سووورية 

، ووفرت مسووتلزمات التعليم  2020غرفة في عام   (127)التنظيمية واإلدارية، وغرف صوو ية مسووبقة الصوونع 
بودعم من   2020ميواه وصوووووووووووووورف صووووووووووووووحي عوام    مرفقواا صووووووووووووووحيواا ومنظوموة (337)وأه لو  حوالي   ،المجواني

مياه و  المنظمات الدولية ونشووووورت الوعي الصوووووحي والوقائي  ووووومن حمالت مدرسوووووية بهدف ت مين بيئة آمنة
ترميم  2020-2013وتم خالل الفترة ما بين  ،19فيدالشووووووووووووورب ومواد التع يم بخاصوووووووووووووة في ظل جائحة كو 

بتمويل    (15591)مدرسووووووووووووة منها    (17819)مالي وصوووووووووووويانة األبنية المدرسووووووووووووية وت هيلها إا بلا العدد اإلج
 بتمويل من المنظمات الدولية. (2228)حكومي و

دعم  الحكومة تطوير وتحديث المناهج الدراسووية بالتعاون مع اليونيسووف وطباعة مليوني نسووخة   -80
. وتم تحويل بعض المدارس لدوام نصووفي )صووباحي ومسووائي( لسووتيعاب التالميذ  2020كتاب مدرسووي في 

عمل  على بناء قدرات األطر  و   ،قادمين من المناطق التي تسوووووووويطر عليها الجماعات اإلرهابية المسوووووووولحةال
اإلدارية والتدريسوية. وبالنسوبة للمناطق النائية، أوجدت حلولا لوصوول التالميذ إلى التعليم من خالل )الخيم، 

 الطرافانات، مدارس البادية، الصفوف المجمعة(.

لسووووووي ما للمهجرين والمت ث رين مباشوووووورةا  تعليم والوصووووووول اآلمن والمنصووووووف للجميع توفر الحكومة ال -81
وت مين إعادة إلحاق   ثبوتية مدرسووووووووووية،  باألزمة من خالل تقديم تسووووووووووهيالت لألطفال الذين ليل لديهم وثائق

فرص التعلم البديلة كاسووووووووووووووتجابة إنسووووووووووووووانية بالتعاون مع المنظمات  األطفال الذي حرموا من التعليم وتعزيز  
ا تم تطبيق مسوووووارات تعليمية مرنة لتعويض الفاقد التعليمي )متسوووووربين،  إالدولية لتحسوووووين نسوووووب اللتحاق.  
 منقطعين، غير ملتحقين( من خالل:

تقوم وزارة التربية مباشووووووووووورة  )منهاج الفئة ب(، إا ق نظام التعليم البديل وفالتعليم المكثف  •
فعلى  في المناطق المحررة بنحصوواء األطفال في سوون التعليم وإلحاقهم بالمدارس مباشوورة، 

  2021-2016سوووووووووبيل المثال بلا عدد التالميذ المسوووووووووتفيدين من الفئة /ب/ خالل الفترة 
 ( تلميذاا.373256)

وصووووول للتالميذ في المناطق صووووعبة الوصووووول والمحاصوووورة إا بلا عددهم التعلم الذاتي لل •
 تلميذاا. (230535)

 التعليم التعويضي ودروس األندية المدرسية. •
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وزارة التربية بحملة سوووووووونوية في بداية العام الدراسووووووووي بالتعاون مع اليونيسووووووووف بعنوان العودة   تقوم -82
تنفذ الوزارة    2017عودتهم إلى التعليم. واعتباراا من عام للمدارس، لستقطاب أكبر عدد ممكن من األطفال ل

بالتعاون مع اليونيسووويف ومنظمات وجمعيات أهلية برنامج السوووتضوووافة الذي يتم من خالله اسوووت بال تالميذ  
إلجراء المتحانات   ،ومن لبنان  ،وطالب شوووهادتي التعليم األسووواسوووي والثانوي من المناطق صوووعبة الوصوووول

وبموجبه يتم توفير اإلقامة، ودروس التقوية، والمعونة  التعليم األسوواسووي والثانوية العامة،  نالوطنية للشووهادتي 
بلا  2021-2020الدراسووي  ففي العام المادية والاذائية، والسووكن وبدل المواصووالت خالل فترة المتحانات، 

منهم  (5854)تضووافة  وعدد الملتحقين والم يمين في مراكز السوو  ،طالباا  (13822) المسووجلين  عدد الطالب
  (3884)طالب بدورات لشووهادة التعليم الثانوي و (1453)طالباا بدورات شووهادة التعليم األسوواسووي و (4401)

 طالباا بالدورة التطميلية.

و وووووووووووع  وزارة التربية بالتعاون مع اليونسوووووووووووكو برنامجاا تعليمياا عالجياا يتي  للطالب الراسوووووووووووبين  -83
، كما تم 2016( ألف طالباا منذ عام  60لنتقالهم للصوووف األعلى، واسوووتفاد منها أكثر من )تحسوووين تعلمهم  

في جميع   2021-2020بلا عدد الملتحقين بها في العام الدراسووووي  ، و تنفيذ دورات تقوية في مواد أسوووواسووووية
 ( مركزاا.140طالباا في ) (24207)المحافظات 

سوووووووووية تراعي األطفال اوي اإلعاقة من خالل التوسوووووووووع في تعمل وزارة التربية على توفير بيئة مدر  -84
إا تم   وتزويدها بالوسووووائل والتجهيزات الالزمة )كود هندسووووي، معينات سوووومعية، بصووووري(،  ،المدارس الدامجة

غرفووة مصوووووووووووووووادر بووالوسوووووووووووووووائوول التعليميووة الالزمووة التي تراعيهم بووالتعوواون مع   (18)تجهيز    2020في عووام  
بناء المرافق الصوووووووووحية  . كما تم  المصوووووووووادر وفق نظام التعليم الدامج اليونيسوووووووووف، وتم تدريب معلمي غرف

قام  الوزارة  . و على ربط المدارس الدامجة بمشوواريع مهنية تعود بالفائدة عليهم ويجري العملالمناسووبة لهم، 
 مع اوي اإلعاقة. المدرسيةبتشكيل لجنة لمواءمة المناهج  

 (94 ,93 ,16-109حماية حقوق الطفل )التوصيات   

،  (15) قراره من مجلل الشوعبإالمتضومن قانون حقوق الطفل بعد  2021لعام  (21)صودر القانون   -85
ويهدف إلى إرسوووووواء مبادئ قانونية شوووووواملة   ،وهو تشووووووريع متطامل يقوم على مبدأ مصوووووولحة الطفل الفضوووووولى

نون من اثني  ويت لف القا  .واسوووووتدرا  جوانب النقة في بعض التشوووووريعات وتحديثها  ،وموحدة لحقوق الطفل
عشوووووووور فصووووووووالا شوووووووومل  جميع الحقوق األسوووووووواسووووووووية المرتبطة بحماية الطفل ورعايته من المجتمع بمختلف 
مؤسووسوواته الرسوومية وغير الرسوومية، وأكد القانون على مبادئ عامة لحماية الطفل، وحقوقه األسوورية والحقوق  

لطفل من أسوووووووووووأ أشووووووووووكال عمل الصووووووووووحية والحقوق التعليمية والثقااية والوصووووووووووول إلى المعلومات وحماية ا
  ،والحق في الحماية واألمان الشوووووووووووخصوووووووووووي   ،وحقوق األطفال اوي اإلعاقة ،الرعاية البديلةتوفير و   ،األطفال

وت هيل األطفال  ووووووووحايا التجنيد والتجار وإعادة   ،وبخاصووووووووة حماية األطفال من التجنيد ومن التجار بهم
بالعدالة اإلصووالحية، ونة على تشووكيل لجنة وطنية  خاصووة   دمجهم بالمجتمع. كما تضوومن القانون أحكاماا 
 لحقوق الطفل أنيط بها متابعة تنفيذ القانون.

واتخوذت  ،عملو  الحكوموة على إعوداد بيئوة تمكينيوة لحموايوة الطفول من خالل قوانون حقوق الطفول -86
العديد من دور  مراجعة وتقويم اسوووووووووتراتيجية الطفولة المبكرة، وت سووووووووويلمنها   ،عدداا من اإلجراءات الحمائية

الرعاية البديلة لألطفال بمعايير عالية الجودة وبمتابعة دائمة من قبل أخصوووووائيين، وأنشوووووئ  مراكز صوووووحية  
جوالة لتحصووووووووووين األطفال وتزويدهم بالخدمات الصووووووووووحية الالزمة. وقدم  التسووووووووووهيالت الالزمة للجمعيات  

لمتضووووووووررين من األزمة ومن اإلجراءات  األهلية ايما يتصوووووووول بالسووووووووتجابة اإلنسووووووووانية لحتياجات األطفال ا
 القسرية األحادية.
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 تجار بالبشرمكاًحة اال  -نون  

 (188-109لتوصية )ا  

 ( 3)تجار باألشووووخاص بجميع صوووووره بموجب المرسوووووم التشووووريعي  تعمل سووووورية على مكافحة ال -87
والجهات المعنية تقوم ، وأنشووووو ت لجنة وطنية تضوووووم الوزارات  ، وأنشووووو ت إدارة متخصوووووصوووووة لذلك2010لعام 

دث كل عامين، وآخرها الخطة التي تاطي عامي  بو وووووووووووع خطة وطنية لمكافحة التجار باألشوووووووووووخاص تح 
تهدف الخطة إلى رسوم سوياسوة شواملة للوقاية من جرائم التجار باألشوخاص تضومن  أربعة   2020-2022

 ،لتعاون المحلي واإلقليمي والدوليمحاور هي: الوقاية والحماية والمالحقة القضووووووووووائية وبناء الشووووووووووراكات، وا
ويؤكد القانون على اتخاا التدابير الطفيلة لحماية لضوووحايا بهدف المسووواعدة على التعافي الجسووودي والنفسوووي 

التجار   بالتعاون مع المؤسووووسووووات الرسوووومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وقد بلا عدد جرائم
في   (87)، و2019في   (280)، و2018في   (358)، و2017  في (150)التي تم  ووووووبطها    باألشووووووخاص

 ، وتم إحالة الفاعلين إلى القضاء.2020

 حماية المدنيين واألعيان المدنية -سين 

 ( 122 ,121 ,117 ,111 ,103 ,101 ,100 ,99 ,98-109)التوصيات  

اإلرهاب، واتخذت ة المدنيين كهدف أول في جهودها المسووووووووتمرة لمكافحة  ي و ووووووووع  سووووووووورية حما -88
بداية األحداث إعطاء األوامر والتعليمات   ذجميع اإلجراءات الالزمة لضووووووووووومان سوووووووووووالمتهم وأمنهم، إا تم من 

لقوات الجيش العربي السوووووووووري لتخاا جميع التدابير لحماية المدنيين أثناء العمليات العسووووووووكرية، وخاصووووووووة  
اإلنسوووووووووووواني باتخاا الحتياطات الضوووووووووووورورية ومبدأ النسوووووووووووواء واألطفال، والتزم الجيش بقواعد القانون الدولي 

التناسوب خالل عملياته في مكافحة الجماعات اإلرهابية المسولحة في أماكن تواجد المدنيين وبخاصوة عندما  
 لج  اإلرهابيون لستخدامهم دروعاا بشرية.

جهزتهووا   عملوو  الحكومووة على توو مين ممرات آمنووة إلخراج الموودنيين من منوواطق تواجوود اإلرهووابيين -89
ووفرت لهم أماكن إيواء مؤقتة مجهزة بجميع  ،بسوووووووووويارات اإلسووووووووووعاف والمسووووووووووتلزمات الطبية ووسووووووووووائل النقل

المسووووتلزمات الضوووورورية )الاذاء والماء والدواء( وعمل  على اسووووتخراج الوثائق الشووووخصووووية الضوووورورية لمن 
ويسوورت لمن ل يرغب بالبقاء وتسووجيل واقعات األحوال المدنية، وافتتح  صووفوف دراسووية لألطفال.   ،فقدوها

 في مراكز اإليواء اإلقامة في أية منطقة من المناطق السورية.

إا قام    ،و ووووووع  وزارة الدفا  خطة لتطهير األرا ووووووي المحررة من مخلفات األسوووووولحة المتفجرة -90
وحدات الهندسوووووووووووووة في الجيش، بمسووووووووووووواعدة فرق دولية مرخة لها العمل، بمسووووووووووووو  المناطق المحررة لنز  

وتفطيووك العبوات النوواسووووووووووووووفووة التي تركهووا وزرعهووا اإلرهووابيون تمهيووداا لعودة   ،المتفجرات والمفخخووات واأللاووام
  ، كتول أبنيوة  (13239)يف  مسوووووووووووووو  وتنظإا تم  لى منواطقهم بو موان ولسووووووووووووووتعوادة حيواتهم الطبيعيوة،  إاألهوالي  

مسووارات خطوط السووكك و كم، (1660)مزرعة، وتطهير مسووارات خطوط نقل النفط والااز بطول   (2191)و
سوووووووووووووويوووارة مفخخوووة    (28)لامووواا متنوعووواا وتفطيوووك    (31932). وتم نز   (كم  790)  الحوووديوووديوووة بطول إجموووالي

 ل فترة التقرير.قنابل متنوعة في المناطق المحررة خال (38770)عبوة ناسفة و (48765)و

انطالقاا من واجبها الوطني والدسووتوري تولي سووورية قضووية حماية المدنيين اهتماماا خاصوواا لسوويما   -91
في المناطق التي شووووووووهدت مواجهات عسووووووووكرية مع الجماعات اإلرهابية المسوووووووولحة، وتسووووووووعى جاهدة لتوفير 

احتياجاتهم األسووواسوووية لسووويما الاذاء  الحماية للمدنيين وكفالة حقوقهم األسووواسوووية و ووومان اسوووتمرارية توفير
مكانيات المتاحة، من خالل دعم اسوووووتمرارية العملية التعليمية، ومواصووووولة دعم والتعليم والصوووووحة  ووووومن اإل
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المواد األسووواسوووية كالخبز، وتسوووهيل تنفيذ خطط السوووتجابة اإلنسوووانية الوطنية والدولية ووصوووول المسووواعدات  
الاذائية والطبية للمدنيين المحتاجين من المتضووووررين من األزمة لااية تاريخه إلى أنحاء اإلنسووووانية بما فيها 

سوووووورية كافة بدون تمييز، والك على الرغم من الظروف القتصوووووادية الصوووووعبة بنتيجة اإلجراءات القسووووورية 
 أحادية الجانب.

تعزيز المخزون لمزمنة و لألمراض ا تسوووتمر الحكومة في توفير الرعاية الصوووحية المجانية والعالج -92
جراء حمالت التل ي  الوطنية لجميع األطفال بشوووكل دوري إو   ،السوووتراتيجي من األدوية والمسوووتلزمات الطبية

  8433214جرعة لقاح لألطفال سووووووووووووونوياا، ونحو   8026742)عطاء نحو إ تم  ، إا في أنحاء سوووووووووووووورية كافة
ت الطبية لمواطنيها في مختلف المناطق، بما جرعة لقاح شوولل األطفال(. واسووتمرت الحكومة بتوفير الخدما

فيها المناطق صوووووووعبة الوصوووووووول من خالل تسووووووويير عيادات متنقلة إليها، وتزويد المنشووووووولت الطبية فيها بما 
ترميم وإعوادة تو هيول المشووووووووووووووافي فور  تحتواجوه من مواد ومعودات طبيوة كو دوات التبريود واألدويوة، وعمودت إلى  

/ مشوووووافي خالل  5/ مركزاا صوووووحياا و/76بلا عددها /و  ، وووووعها بالخدمةتحرير أي منطقة من اإلرهابيين وو 
اسووووتمرت بصوووورف رواتب وأجور العاملين الصووووحيين بجميع المناطق بما و . 2020-2015الفترة بين عامي 

فيها تلك التي توجد فيها الجماعات اإلرهابية، إ وووافة إلى تدريب المتطوعين على تقديم الخدمات الصوووحية  
 .للسكان فيها

تعزيزاا لحماية المدنيين يقوم الجيش العربي السووووووووري بت مين الحماية للمرافق الطبية على اختالف   -93
أنواعها، إا يقوم بحراسووووة المسووووتشوووو يات وت مين الطرق المؤدية إليها، ووصووووول سوووويارات اإلسووووعاف للمشووووافي  

لمسوووواعدات اإلنسووووانية والمسووووتوصووووفات، وتسووووهيل إنقاا الجرحى والمصووووابين، وإخالئهم، وت مين سووووير قوافل ا
وفت   ،وحمايتها بالوحدات العسووكرية بالتنسوويق مع الهالل األحمر العربي السوووري والصووليب األحمر الدولي

معابر إنسووانية لخروج األطفال والنسوواء والشوويوخ   2021الجيش العربي السوووري في النصووف األول من عام  
 التنظيمات اإلرهابية المسلحة. ومن يريد من المدنيين من محافظة إدلب التي تنتشر فيها

اتخووذت سوووووووووووووووريووة جميع التوودابير الالزمووة لتحييوود الوحوودات الطبيووة خالل عمليوواتهووا في مكووافحووة   -94
وعملو  على وقف هجموات الجمواعوات اإلرهوابيوة المسوووووووووووووولحوة على المرافق والوحودات الطبيوة، وقود   ،اإلرهواب

، وايما يتعلق بالدعاءات ( 16) كبيرة  اا  وورار ف أتعرض القطا  الصووحي لسووتهداف ممنهج من اإلرهابيين خل  
  ،باسووووووتهداف الجيش للوحدات الطبية في المناطق التي يسوووووويطر عليها اإلرهابيون فهي عارية عن الصووووووحة 
ومبنية على مصوووادر كاابة تم السوووتناد إليها في تقارير دولية مسووويسوووة، فقد لج  اإلرهابيون إلى تحويل عدد 

ى أماكن ومقرات تدار منها هجماتهم، كما تم اسوتخدامها كسوجون ومخازن من الوحدات والمنشولت الطبية إل
ولم تعد تسووووووتخدم  ،أسوووووولحة وورش لتصوووووونيع األسوووووولحة والمتفجرات ومنصووووووات إلطالق القذائف والصووووووواري 

في العمل العسووووكري بطبيعتها وموقعها وغايتها  ة ومباشوووور  ةفعالمسوووواهمة  هم  اأصووووبح  تسوووو و كوحدات طبية،  
من البروتوكول   (2)الفقرة (52)واسووتخدامها، وبالتالي فنن تعطيلها يحقق ميزة عسووكرية مؤكدة عمالا بالمادة  

. علمواا أن الحكوموة أبلاو  الجوانوب األممي بوالمرافق الطبيوة التي 1949األول الملحق بواتفواقيوات جنيف لعوام  
 تخدم من اإلرهابيين ولم تعد تتمتع بهذه الصفة.خرج  عن الخدمة وتس

من ومجلل حقوق النسووووووووان وإلى الجتماعات الدولية لى مجلل األإقدم  سووووووووورية تقارير كثيرة   -95
نسواني، كما قدم   األخرى اات الصولة،  ومنتها أدلة على التزامها التام بالقوانين الدولية والقانون الدولي اإل

ارتطبتها الجماعات اإلرهابية المسووووولحة بحق المدنيين وقصوووووفها للمقرات الطبية    شوووووكاوى بشووووو ن الجرائم التي
التحتية، وتعاون  سووووووووووورية مع المنظمات الدولية لتوفير   ىوالمدارس والمشووووووووووافي والتجمعات السووووووووووكنية والبن 

السووووتجابة اإلنسووووانية العاجلة للمتضووووررين من إرهاب تلك الجماعات، وتشووووكل موافقة الحكومة على خطط  
دليالا على التزامها وتعاونها وعملها لحماية   2012لسووتجابة اإلنسووانية السوونوية للمنظمات الدولية منذ عام ا

 المدنيين المتضررين خاصة في المناطق التي انتشرت فيها الجماعات اإلرهابية المسلحة.
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 وقف الهجمات العشوائية -عين 

 (99,105,106,107,108,113,114,115,116,118-109)التوصيات   

اتبع  سوووووووورية في تصوووووووديها لألرهاب على أرا ووووووويها المبادئ المتعارف عليها دولياا ولج  الجيش   -96
السوووووري إلى و ووووع خطط وتطتيكات عسووووكرية لل يام بعمليات عسووووكرية مدروسووووة ومنظمة من خالل تحديد 

المدنيين واألعيان  األهداف العسووووووووكرية بدقة عند اسووووووووتهداف الجماعات اإلرهابية المسوووووووولحة، ملتزماا بحماية
  ، عن الصووووووووحة طابعها سووووووووياسووووووووي تدعيها دول بعينها   يةعار المدنية، والدعاءات بوجود هجمات عشوووووووووائية 

ونشووير إلى أن الجيش السوووري تمكن من اسووتعادة أجزاء    ،ووسووائل إعالم تابعة لها ،ومنظمات غير حكومية
محدوداا  العمليات العسوووكرية  أصوووب  نطاقكبيرة من األرا وووي السوووورية وتوقف  العمليات العسوووكرية عليها، و 

 ويتم التعامل معها بخطط دقيقة ومحكمة.

، فننها منفذة، حيث أوف  المراجعةعن الولية المنوطة ب  (118)بالرغم من خروج التوصوووووووووووية رقم  -97
تردد سووورية بجميع التزاماتها بموجب انضوومامها لمنظمة حظر األسوولحة الطيميائية، وتعاون  وتجاوب  دون 

ع آلية التحقيق المشوووووتركة مو  ،مع جميع المتطلبات المتصووووولة بعمل بعثات تقصوووووي الحقائق التابعة للمنظمة
لطشووووووووف الح يقة، ومع الك وسووووووووم  التسووووووووييل وخدمة أجندات الدول الاربية عمل وتقارير هذه اللجان وحتى  

لى غير رجعة بموجب  إل ر ب ن سووووووووووووووورية تخل  عن برنامجها الطيميائي بشووووووووووووووكل كامون ذ ك    ،عمل المنظمة
ردت سوووووورية على الدعاءات التي و  ،2013 عام ليها فيإاتفاقية حظر األسووووولحة الطيميائية التي انضوووووم   

وفندت الدعاءات الواردة فيها، ونحيلطم إلى  ،وردت في تقارير آلية التحقيق المشوووووووووتركة بشوووووووووكل تفصووووووووويلي
ا كمثال الموقف الرسوووووووووووومي الوارد بالوثيقة  رسووووووووووووائل الحكومة الموجهة إلى مجلل األمن بهذا الشوووووووووووو ن ومنه

(S/2017/991.) 

 التحديات -خامسار  
لجزء من   اا أجنبي  حرباا إرهابية ممنهجة واحتاللا   2011تواجه الجمهورية العربية السووووورية منذ عام   -98

ة ، وزاد من حدتها فرض إجراءات قسوووووري هاأرا ووووويها، كان لها تداعيات كارثية على حالة حقوق اإلنسوووووان في 
اسوووووووتهدف خانق  أحادية من الدول الاربية تم تشوووووووديدها وتوسووووووويع نطاقها، فتحول  إلى حصوووووووار اقتصوووووووادي 

  تالمواطن السوووووووووووووري في حقه في الحياة والعيش الطريم والصووووووووووووحة والتعليم والتنمية ب شووووووووووووكالها كافة، وحد  
وشووووووكل الك   ،بقوة من إمكانيات الدولة من ال يام بالمهام المنوطة بها وحماية مواطنيها اإلجراءات القسوووووورية

 تحدياا إ ااياا لها. وايما يلي أهم التحديات التي تواجهها سورية:

اسووتمرار الحرب اإلرهابية والدعم الخارجي للجماعات اإلرهابية المسوولحة، وانفتاح الحدود   •
قوات الحتالل األمريكي وأدواته من   ووجود  ،ركياوعدم إمكانية  ووووووبطها وبخاصووووووة مع ت 

 الجماعات النفصالية المسلحة، كل الك استنزف قدرات الدولة ومواردها.

قيام الحتالل اإلسوووووووورائيلي واألمريكي والتركي على األرا ووووووووي السووووووووورية بسوووووووورقة الموارد  •
أدى إلى حرمووان والثروات الوطنيووة الطبيعيووة )النفط والاوواز، الميوواه، القم ، اآلثووار( مووا  

المواطن السوووووووووووووري منها، إ ووووووووووووافة إلى التخريب الممنهج للممتلطات العامة والخاصووووووووووووة  
 واإل رار الجسيم بالبيئة.

اسووووتمرار فرض اإلجراءات القسوووورية األحادية على الشووووعب السوووووري، وما ترتب عليه من  •
آثار كارثية وخاصووووووووة في ظل ما يسوووووووومى مقانون قيصوووووووورم الذي امتد ليشوووووووومل بالعقوبات 

عاقة توفير التمويل الالزم إ ، كل الك أدى إلى اا المتعاملين مع الدولة السووووووووورية دولا وأفراد
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لتنفيذ الخطط الوطنية في جميع القطاعات ل سوووووويما تلك المتصوووووولة بتوفير المسووووووتلزمات 
 األساسية لت مين العيش الطريم للمواطن السوري، ولتنفيذ خطط إعادة اإلعمار.

ونقة التمويل   ،في سوووووووورية بسوووووووبب  ووووووواوط الدول المانحةتسوووووووييل العمل اإلنسووووووواني   •
وبخاصوووووووة تمويل خطط السوووووووتجابة اإلنسوووووووانية، والتمييز في توزيع المسووووووواعدات   ،الدولي

 الدولية في سورية.

 تيمظلة الحماية التي تقدمها دول أعضوووووووووووواء في مجلل األمن لالحتالل اإلسوووووووووووورائيلي ال •
عاقتهم ألي محاولت لمسوواءلة المحتل  إ و   ،شووجعه على السووتمرار واإلمعان في انتهاكاتهت 

 وإلنهاء الحتالل استناداا للمواثيق الدولية.

على احترام التزاموواتهووا الوودوليووة في حمووايووة حقوق   الجمهوريووة العربيووة السوووووووووووووووريووةوفي الختووام تؤكوود   -99
م سوووويادتها ومنفتحة على التعاون الجاد في هذا المجال في إطار احترا  ،اإلنسووووان وكفالتها على أرض الواقع

واسووووتقاللها ووحدة أرا وووويها وعدم التدخل في شووووؤونها الداخلية، وإن الك يتوقف على مصووووداقية واسووووتقاللية 
القسوووووووووووورية أحادية الجانب لما لها من   اإلجراءاتوفاعلية جهود المجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب وإنهاء 
 تداعيات على حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية.
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