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بذل جهود لالستفادة من االستعراض الدوري الشامل ( )UPRبشأن سورية
عقدت جلسة سوريا في الدورة  62لالستعراض الدوري الشامل ،يوم اإلثنين الواقع فيه  13تشرين الثاني /أكتوبر في قصر
األمم_جينف ( .)Palais de Nationsوكان قد تمكن كل من ( NUONو ENSSANو 1)PHROاألعضاء في
تحالف " 2"AWASURمن حضور الجلسة ،وتبين لهم أن األسئلة والمالحظات والتوصيات التي وجهت إلى وفد النظام
السوري تنقسم إلى ثالث فئات:
األولى ،مالحظات وتوصيات من بعض الدول األعضاء ،باألخص األوروبية ،إن دلت فهي تدل على الفهم العميق لتلك
الدول ألمهمية وخصوصية االستعراض الدوري ،أخذة بعين االعتبار الوضع في سورية.
وجهت تلك التوصيات لكافة أطراف النزاع ،خصوصاً النظام السوري ،الذي حمل المسؤولية األكبر عن التدمهور الكارثي
لحالة حقوق اإلنسان ،وركزت على :وقف كل األعمال العدائية في األماكن المأمهولة وضد المدنيين؛ حماية المدنيين
وخصوصاً النساء ،من العنف المبني على أساس الجنس والعنف الجنسي كسالح حرب ،وحماية األطفال من التجنيد
ومشاركتهم في األعمال العسكرية الخطرة؛ إيصال المساعدات اإلنسانية ومساعدة من مهم بحاجة ،وخصوصاً ،أولئك
الموجودين في المناطق المحاصرة والمناطق صعبة الوصول؛ تشكيل فرق تحقيق ومساءلة مستقلة؛ اإلفراج عن جميع
المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وسجناءالرأي والموقوفين خالفاً للقانون؛ الكشف عن مصير المخفيين قس اًر؛ المحاسبة
واالنتقال الديموقراطي .مهذه التوصيات كانت قد ركزت عليها حملة المناصرة التي قامت بها " "PHROو" "NUONعلى
مهامش الجلسة التحضيرية لالستعراض الدوري الشامل ،مهذه الحملة نظمت بدعم من الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
( .)FIDHكما عرضت ممثلة " "NUONخالل الجلسة التحضيرية ،خالصة تقارير " "AWASURالتي تقدم نظرة شاملة
فريدة عن حالة حقوق االنسان الحاضرة في سورية وتوصيات محددة إلحداث التغيير.
أما الفئة الثانية ،فكانت لمجموعة دول تعاملت مع االستعراض الدوري الشامل بشكل طبيعي! على أسس معيارية .وتركزت
توصياتها على تغيير القوانين واستهدفت تعزيز وضع النساء على وجه الخصوص ،وعلى سبيل المثال :سحب التحفظات
على اتفاقية CEDAW؛ إنهاء التمييز ضد النساء في قوانين األحوال الشخصية؛ حماية النساء من العنف الجسدي
والجنسي ومحاكمة مهؤالء المسؤولين عن أعمال العنف؛ تأكيد حق النساء في الوصاية على أطفالهن واعطاء جنسيتهن
لهم؛ تأكيد حقهن في المشاركة السياسية ،والى ما مهنالك .كما كان مهناك بعض التوصيات المتعلقة بحماية حقوق األطفال
بما فيها الحق في التعليم؛ إنهاء االعتقال التعسفي ،والتوقيف والتعذيب؛ ضمان حرية التجمع .إال أن مهذه التوصيات لم
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تأخذ بعين االعتبار الوضع الحاضر في سورية ،خصوصاً انتشار العنف والعنف الجنسي ضد النساء كسالح حرب في
النزاع الدائر.
والفئة األخيرة ،البعض من الدول األعضاء ،مثل العراق وايران وروسيا ،التي رأت أنه أخذاً باالعتبار الوضع الحاضر في
سورية ،فإن الحكومة السورية تعمل ما بوسعها لحماية شعبها وسيادتها عبر محاربة اإلرمهاب ،وقد عبرت (تلك الدول) عن
دعمها وتشجيعها للحكومة السورية على موصالة محاربة اإلرمهاب .ووجهت توصيات إلى المجتمع الدولي طالبته فيها
بالتوقف عن التدخل في الشؤون السورية ،وفي الوقت نفسه ،تقديم الدعم للحكومة السورية!
كما شهدت أيضاً " "NUONو" "ENSSANو" "PHROعلى حالة الهذيان لدى موفدي النظام السوري إلى االستعراض
الدوري الشامل على سبيل المثال ادعائهم أن النظام ال يحاصر أي منطقة في سوريا ،وأن كل األعمال العسكرية التي قام
بها مهي دفاعية ولمحاربة االرمهاب وفقاً لق اررات مجلس األمن ،والى ما مهنالك .كما كان مالحظاً غياب بعض ممثلي الدول
األعضاء ،العديد منها عربية ،وأيضاً غياب التوصيات الخاصة باألقليات والالجئين داخل سوريا من قبل معظم األعضاء.

وختاماً تود كل من " "NUONو" "PHROالتوجه بالشكر أوال لكافة أعضاء تحالف " "AWASURعلى كافة الجهود
والدعم الذي قدموه وتخص بالشكر أعضاء اللجنة التوجيهية على العمل اليومي التطوعي الدؤوب الذي بدونه لما كانت

تقارير " ،"AWASURكما تشكر كل من  Civicusو EUROMED Rightsو CIHRSعلى دعمهم ،كما وتخص
 FIDHعلى كافة التسهيالت التي قدمتها.
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