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 بيان صحفي
 6102نوفمبر / تشرين الثاني 4بيروت 

 بشأن سورية (UPR)الشامل الدوري  بذل جهود لالستفادة من االستعراض

أكتوبر في قصر / تشرين الثاني 13، يوم اإلثنين الواقع فيه لالستعراض الدوري الشامل 62دورة الجلسة سوريا في عقدت 
األعضاء في  1(PHROو  ENSSANو NUON)تمكن كل من وكان قد (. Palais de Nations) جينف_ماألم

 النظام وتبين لهم أن األسئلة والمالحظات والتوصيات التي وجهت إلى وفد ،من حضور الجلسة AWASUR"2"تحالف 
 :السوري تنقسم إلى ثالث فئات

لتلك  قيعمالفهم إن دلت فهي تدل على ال األوروبية، باألخصتوصيات من بعض الدول األعضاء، مالحظات و  ،األولى
 .االعتبار الوضع في سوريةعين ب ة، أخذاالستعراض الدوري وخصوصية مهميةألالدول 
 الكارثي تدمهورالالمسؤولية األكبر عن  ملخصوصًا النظام السوري، الذي ح   ،لكافة أطراف النزاعتوصيات ال تلك وجهت

 األعمال العدائية في األماكن المأمهولة وضد المدنيين؛ حماية المدنيينوقف كل : حالة حقوق اإلنسان، وركزت علىل
وخصوصًا النساء، من العنف المبني على أساس الجنس والعنف الجنسي كسالح حرب، وحماية األطفال من التجنيد 

، أولئك ، وخصوصاً ةإيصال المساعدات اإلنسانية ومساعدة من مهم بحاج؛ الخطرة في األعمال العسكرية مشاركتهمو 
 جميعتشكيل فرق تحقيق ومساءلة مستقلة؛ اإلفراج عن الوصول؛  مناطق صعبةالو الموجودين في المناطق المحاصرة 

؛ المحاسبة الكشف عن مصير المخفيين قسراً ؛ خالفًا للقانونوالموقوفين وسجناءالرأي المدافعين عن حقوق اإلنسان، 
على  "NUON"و" PHRO"المناصرة التي قامت بها  حملة ركزت عليها كانت قدمهذه التوصيات . الديموقراطي نتقالاالو 

بدعم من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان  مهذه الحملة نظمت، الشامل لالستعراض الدوريالتحضيرية  مهامش الجلسة
(FIDH) . ثلة عرضت ممكما"NUON" خالل الجلسة التحضيرية، خالصة تقارير "AWASUR"  التي تقدم نظرة شاملة

 .فريدة عن حالة حقوق االنسان الحاضرة في سورية وتوصيات محددة إلحداث التغيير

وتركزت . على أسس معيارية !طبيعيبشكل مع االستعراض الدوري الشامل مجموعة دول تعاملت ل فكانت ،الثانية الفئة أما
سحب التحفظات : ، وعلى سبيل المثالعلى وجه الخصوص وضع النساء تعزيز لى تغيير القوانين واستهدفتع توصياتها

يز ضد النساء في قوانين األحوال الشخصية؛ حماية النساء من العنف الجسدي ؛ إنهاء التميCEDAW على اتفاقية
عطاء جنسيتهن الهن يد حق النساء في الوصاية على أطف؛ تأكء المسؤولين عن أعمال العنفوالجنسي ومحاكمة مهؤال وا 

لى ما مهنالكلهم؛  كان مهناك بعض التوصيات المتعلقة بحماية حقوق األطفال كما  .تأكيد حقهن في المشاركة السياسية، وا 
أن مهذه التوصيات لم  إال .التعليم؛ إنهاء االعتقال التعسفي، والتوقيف والتعذيب؛ ضمان حرية التجمعبما فيها الحق في 

                                                           
 

-(DIN) ”ENSSAN“  التفاعل التنمويمركز انسان لتوثيق انتهاكات حقوق االنسان في سوريا وهو عضو في شبكة    ”NUON“ –منظمة نون لبناء السالم  
1
  

“PHRO”المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان، تعمل على تعزيز وحماية ودفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في الشرق االوسط وتتمع بعضوية كل من  
FIDH), EUROMED Rights,RHOA(  

“AWASUR”
 2

الى داعمين من  منظمة وجمعية حقوقية باإلضافة 61التأييد لتقرير اإلستعراض الدوري الشامل الخاص بسوريا ويضم التحالف إلعداد وحشد  

 بينهم شبكات
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حرب في عنف الجنسي ضد النساء كسالح انتشار العنف وال صوصاً تأخذ بعين االعتبار الوضع الحاضر في سورية، خ
 .النزاع الدائر

يران وروسيا، التي رأت أنه أخذاً  من بعضال، ةخير األالفئة و  باالعتبار الوضع الحاضر في  الدول األعضاء، مثل العراق وا 
عن ( تلك الدول) سورية، فإن الحكومة السورية تعمل ما بوسعها لحماية شعبها وسيادتها عبر محاربة اإلرمهاب، وقد عبرت

فيها ووجهت توصيات إلى المجتمع الدولي طالبته . موصالة محاربة اإلرمهابدعمها وتشجيعها للحكومة السورية على 
 !ي الشؤون السورية، وفي الوقت نفسه، تقديم الدعم للحكومة السوريةبالتوقف عن التدخل ف

حالة الهذيان لدى موفدي النظام السوري إلى االستعراض على  "PHRO"و "ENSSAN"و "NUON"كما شهدت أيضًا 
العسكرية التي قام عمال أن كل األو ادعائهم أن النظام ال يحاصر أي منطقة في سوريا،  المثالالدوري الشامل على سبيل 

لى ما مهنالكمنقرارات مجلس األل وفقاً االرمهاب  دفاعية ولمحاربة بها مهي غياب بعض ممثلي الدول  كما كان مالحظاً  .، وا 
 .عضاءالالجئين داخل سوريا من قبل معظم األو خاصة باألقليات التوصيات الغياب  وأيضاً  ،العديد منها عربية ،األعضاء

على كافة الجهود  "AWASUR"التوجه بالشكر أوال لكافة أعضاء تحالف  "PHRO"و" NUON" وختامًا تود كل من 
الدؤوب الذي بدونه لما كانت  التطوعي والدعم الذي قدموه وتخص بالشكر أعضاء اللجنة التوجيهية على العمل اليومي

كما وتخص  ،على دعمهم CIHRSو EUROMED RightsوCivicus كما تشكر كل من  ،"AWASUR"تقارير 
FIDH على كافة التسهيالت التي قدمتها. 
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