
 

 

 

 

  لشعبها اإلوسان حقىق لدعم الشاملة الدورية بمىاسبة المراجعة سىريا الدول إلى عاجل مه وداء
  

 انغٕسٚخ، انؼشثٛخ انجًٕٓسٚخ فٙ اإلَغبٌ دمٕق دبنخ ػٍ إلَغبٌا دمٕق نًجهظ خبصخ دٔساد ػذح ثؼذ

 فٙ 2011 أكزٕثشرششٍٚ األٔل / 7 انجًؼخ َٓبس بعٕسٚفٙ  اإلَغبٌ دمٕق أٔظبع ضااعزؼش أُػٛذ  

  .غٛبعٙان ذٍانشٔ انؼبنٙ االعزمطبةيٍ  جٕ فٙ ،اإلَغبٌ دمٕق نًجهظ انشبيهخ انذٔسٚخ نهًشاجؼخ 21 انذٔسح

 

 االلزصبدٚخ انذمٕق يٍ انذشيبٌيٍ  ٔانزغٛٛش انكشايخ جمأ يٍ انغٕس٘ انشؼت يطبنترُجغ 

 انعًبٌ فٙ ٔانذك انزؼهٛى، فٙ ٔانذك انؼًم، فٙ انذك يضم غٕٚهخ، فزشح يُز األعبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ

 انزٙ انغٛبعٛخ انذشٚبد يٍ انًغزًش بنذشيبٌث يمشَٔب الئك، ٛشٙيؼ يغزٕٖ فٙ ٔانذك االجزًبػٙ

 دٛبرّ، ػهٗ رؤصش انزٙ انمشاساد ارخبر فٙ صٕد نّ ٚكٌٕ أٌ ػهٗ انمذسحيٍ  انغٕس٘ انشؼت يُؼذ

 (ANNDشجكخ انًُظًبد انؼشثٛخ غٛش انذكٕيٛخ نهزًُٛخ ) لذيزٓب انزٙ انًشزشكخ ٕصٛمخان فٙ ٍيجٛ   كًب ْٕ

 انًشاجؼخ ثًُبعجخ 2011 يبسطفٙ شٓش آراس /  (CESR) ٔاالجزًبػٛخ  اإللزصبدٚخ نذمٕقا يشكضٔ

  .عٕسٚب فٙ انشبيهخ انذٔسٚخ
 

نمذ  انجهذ، فٙ اإلَغبٌ دمٕق دبنخ ػٍ ػبيخ نًذخ الػطبء انشبيهخ انذٔسٚخ انًشاجؼخ واعزخذا يٍ ثذالٔ

 شجشٚنز" انًزطشفخ اإلسْبثٛخ انجًبػبد"ٔ" االيجشٚبنٛخ انمٕٖ" ػهٗ انهٕو إنمبء انغٕس٘ انٕفذ اخزبس

 انهغبد إنٗ زّرشجًرى رغهٛى  انز٘ ،انٕغُٙ نهزمشٚش االفززبدٛخ انفمشح فٙٔ. انجالد فٙ انذبنٛخ االظطشاثبد

 زعًٍٚ ،خيغجم نمشاءح انذٔل ٔفٕد يٍ نكضٛشانٗ ا ثبنُغجخ جذا يزأخش ٔلذ فٙ انًزذذح نأليى انشعًٛخ

ً   دًالد ىدػ أٔ نُشش" خانغشثٛ   انذٔل ثؼط"ٔ خانذٔنٛ   االػالو ٔعبئم ظذ لٕٚخ ارٓبيبد  ذحيزؼ

  .انٕغُٛخ ٔانٕدذح انغٛبعٙ االعزمشاس إظؼبف أجم يٍ انذٔنخ ظذ" ٔيضاػى أكبرٚت"
 

 خالل ،اإلَغبٌ ذمٕقن شؼجٓب زطهؼبدن غٕٚهخانز٘ داو فزشح  انغٕسٚخ انذكٕيخ إًْبل اَؼكظ ،عفٔنأل

 فٙ انغٕس٘ فذانٕ اػزًذِ انز٘ انزذذ٘ يٕلف كبٌ .أكزٕثش 7انًشاجؼخ انذٔسٚخ انشبيهخ فٙ  جهغخ

 فشصخ اإلَغبَٛخ، ظذ جشائى سثًب رشكم انزٙ اإلَغبٌ، نذمٕق جغًٛخ اَزٓبكبد اإلػالٌ ػٍ يٕاجٓخ

  .اإلَغبٌ دمٕق رجبِ يغؤٔنٛبرٓب ٔرزذًم غبسعنز نهذكٕيخ ثبنُغجخ ظبئؼخ
 
 

 مٕقد ٔدًبٚخ ثزؼضٚض كٚزؼه   يب فٙ انذعزٕس يٍ انصهخ راد انًٕاد انغٕس٘ انٕفذ كشس اعزؼشاظّ، فٙ

 انطٕاسا، دبنخ سفغ ْزِ ثؼط شًمٚ. خشٛكانٕٔ األخٛشح اإلصالدبد يٍ انؼذٚذ الدظ كًب اإلَغبٌ،

 انؼبو ْزا يٍ االٔل كبٌَٕ فٙ انجهذٚخ االَزخبثبد إجشاء ػهٗ ٔانًٕافمخ ،لشٚجب   شبيم ٔغُٙ دٕاس إلبيخٔ

 خانغٛبعٛ   بألدضاةث غًبحانٔ انكشدٚخ خاأللهٛ   ألثُبء انجُغٛخ ٔيُخ جذٚذ، اَزخبثٙ لبٌَٕ يٍ كجضء

 كٌٕزع ،االصالدبد ٓزِث ثأٌ انمٕل إنٗ انٕفذ رْت ،رنك ػهٗ ػالٔح .خاإلػاليٛ   انذشٚبد ضٚبدحثٔ

  ."نهؼبنى ثم ،نهًُطمخ فمػ نٛظ انذًٚمشاغٛخ ًَٕرط" ثًضبثخ عٕسٚب
 

 ًفشغان االعزخذاو ػٍ فٕسا   كفان: ػكغذ يطبنت انًجزًغ انًذَٙ يب ٚهٙ انزٙ انزٕصٛبد ٔشًهذ

 انؼمبة؛ يٍ اإلفالد دٌٔ يٍ ٔاألغفبل، انُغبء ظذ   ٔخبصخ انًزظبْشٍٚ، ظذ نهمٕح انًزُبعت ٔغٛش

انؼشٕائٙ ٔاإلفشاط  ٔاالدزجبص فٛخانزؼغ   االػزمبالد لفٔ:  انزؼجٛش ٚخٔدش   انجًؼٛبد ركٍٕٚ دك   يُخ

 دمٕق يجبل فٙ كجخانًشر انفظبئغ فٙ نزذمٛكا انشأ٘، عجُبءػٍ ٔ اإلَغبٌ دمٕق ػٍ ٍٛانًذافؼ ػٍ

 العزًبعا:  نهعذبٚب رؼٕٚعبد ٔيُخ انًزٕسغٍٛ ؼذانخإنٗ ان ٔرمذٚى انجالد فٙ ٔلؼذ انزٙ اإلَغبٌ

 دمٕق يجهظ لشاساد ٔادزشاو شبيم؛ دٕاسفٙ  ٔانًشبسكخ ئجشاءث ٔانغًبح انًزظبْشٍٚ، نًطبنت

 االعزضُبئٛخ انذٔسح خالل ئذأَش انزٙ خانًغزمه   انزذمٛك نهجُخ انجالد انٗ ثبنٕصٕل ٔانغًبح اإلَغبٌ

  .انغٕسٚخ خانؼشثٛ   انجًٕٓسٚخ فٙ اإلَغبٌ دمٕق دبنخ ػٍ اإلَغبٌ دمٕق نًجهظ األخٛشح
 

http://www.ishr.ch/council/376-council/1130-human-rights-council-to-hold-second-successive-special-session-on-syria
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
http://www.annd.org/userfiles/file/latestnews/ANND-CESR%20joint%20submission%20-Economic%20and%20Social%20Rights-%20Syria-UPR%2012th%20session.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/SYSession12.aspx


 

 

 

  اإللزصبدٚخ نذمٕقا يشكضٔ (ANNDكم  يٍ شجكخ انًُظًبد انؼشثٛ خ غٛش انذكٕيٛخ نهزًُٛخ ) تشد  ٚ

 انذٔسٚخ انًشاجؼخ آنٛخ إغبس فٙ عٕسٚب اعزؼشاض ٓبلذي   انزٙ انفشصخ ثٓزِ  (CESR) ٔاالجزًبػٛخ

 دبنٛب   ٚجهغ انمزهٗ ػذدأٌ  ٚمذس دٛش انجالد، فٙ اإلَغبٌ نذمٕق انجغًٛخ االَزٓبكبد فٙ نهُظش انشبيهخ

 كهزب. غبيٛخ نأليى انًزذذح نهذمٕق اإلَغبٌان خانًفٕظٛ   ػٍ انصبدسح األسلبو ألدذس ٔفمب ،ظذٛخ 2000

 انشبيم، انذٔس٘ االعزؼشاض فٙ انٕاسدح انزٕصٛبد لجٕل ػهٗ انغٕسٚخ انذكٕيخ بٌذضر انًُظًزٍٛ

 ثبدزشاو انزضايٓب ػهٗ كؼاليخ ثأخالص انزٕصٛبد ْزِ ٔرفؼٛم رُفٛزإنٗ  خانغٕسٚ   انذكٕيخ اٌذػٕرٔ

 .نشؼجٓب اإلَغبٌ دمٕق رُفٛزٔ ٔدًبٚخ

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?Cr=syria&NewsID=39955

