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جلنة حقوق الطفل

الدورة الثمانون
 ١٤كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢٠١٩
البند  ٤من جدول األعمال املؤقت
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير الدوري اخلامس للجمهورية العربية السورية
يُطلببىل ال الدولببف الطببر تن ياببدل كاا إ باة مدلومببا ا ببافإف د ببف  ١٠ 7٠٠كلمببف
كحببد تقصب ق قبب  ١٢يشبرين األول/تكاببو ر  ،٢٠١8ان تمكببنو وزببوج للأنببف تن يانبباول إب
جوانىل حاوق الطف املنصوص علإها يف االيفاقإف يف ت ناء احلوار م الدولف الطر و

اجلزء األول
َّد ف عن حالف مشروع قانون حاوق الطفب  ،ومبا ا ا كبان بد
 -١يرج يادمي مدلوما
السببن الاانونإببف للببلواي للفاإببان والفاإببا كلإهم ببا يف  ١8عام باة ،ومببا ا ا كانببت تحكببال مش ببروع
الاببانون كبباكون عببا ،عنببد كببن  ،األكببباإف عل ب ق بوان األح بوال الشيصببإف للطوا ب الدينإببف يف
الدولف الطر فإما يادلق ابحلد األ ىن لسن اللوايو
 -٢ويرج يادمي مدلوما عن واليبف اعإةبف السبوريف لشبؤون األكبرو والسبكان فإمبا يادلبق ابوق
الطف والادا ري املايذو لانفإذ خطف الدم الوطنإف لانفإذ االيفاقإف يف إ تحناء الدولف الطر و
 -٣ويرجب ب يا ببدمي مدلوم ببا ع ببن الا ببدا ري املاي ببذو ل ببمان يس ببأإ املوالإ ببد واحلص ببول علب ب
اجلنسإف جلمإ األطفال املولو ين ألمهبا كبور وآابء تجانبىل ،وال كبإما األطفبال املولبو ون يف
اخلاريو ويرج يادمي مدلوما عن الادا ري املايذو ل مان يسأإ املوالإد واحلصول عل اجلنسبإف
لألطفال السوري الالجة املولو ين يف البلدان اجملاورو ،وال كإما يف األر ن ،ويركإا ،ولبنانو
-٤

وفإما يادلق ابألجمف املسامرو ،يرج يادمي مدلوما عما يلي:

اخلطوا املايبذو للاحاإبق يف اااببااب يف اببفو املبدنإ  ،وحباال االخافباء
تق
الاسببر  ،ويدببذيىل األطفببال واكبباءو مدبباملاها ،والدنب واالعاببداء اجلنسببإ علب األطفببال ا اأبلين،
و اكمف إ مريكبإها ومداقباها ،كواء تكانوا من الدول تل من اجلها الفاعلف من غري الدول؛
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بق
فإها تطفال؛

وابببول املبراقب املسبباال واملنإلمببا اانسببانإف ال إب األمبباكن الب

اأببل

يق خطببل الدم ب الرامإببف ال اعببا و نبباء اعإاك ب األكاكببإف ،و ببمان ي بوافر املإببا
الصاحلف للشرب والكهرابء واملرافق الصحإفو
 -٥ويرج يادمي مدلوما عن الادا ري املايذو حلمايف األطفال مبن الدنب اجلنسبي ،يفبا يف
ل ببخم يف تإم ببا املش ببر ين اخلإ ب باة ،لانفإ ببذ اج ب براءا الف ببرج لاحدي ببد جوي ببف األطف ببال الن بباج
أبرواحها من الدن اجلنسي ،ويوفري خدما اعا و الاأجإ البدين والنفسي لألطفبال ال بحا ،
والادا ري املايذو للاصد للدن اجلنسي د األطفال ،واكرتقاقها ،وال كبإما تطفبال األقلإبا
اا نإف والدينإفو
 -٦ويرج يادمي مدلوما عن الادا ري املايذو حلمايف الفاإا من جواي األطفال ،واالكرتقاق
اجلنسببي ،واالعاببداء والدن ب اجلنسببإ  ،وغببري لببخم مببن املماركببا ال ببارو مث ب ج برا ا الشببر ،
جمرمف والداواب ال يسر علإهاو
يفا يف لخم مدلوما شأن ما ا ا كانت جذ املماركا َّ
 -7ويرج ب ياببدمي مدلومببا عببن نإلببال احل ببانف ،وآلإببا الرقا ببف عل ب ور األياببال اخلا ببدف
لسإطرو تال اجلماعا الدينإف ورابدجا ،يفا يف لخم طوا املسلم واملسبإحإ والإليبدي و
ويرج تي اة يادمي مدلوما عبن الابدا ري املايبذو ل بمان ايبداع األطفبال املإاَّمب سببىل األجمبف
لدى تقارب تو يف إةا شبإهف ابألكرو يف املاال األولو
-8

ويرج يادمي مدلوما عن الادا ري املايذو:

لادليل رعايف األطفال و ااعاقف خاري املؤكسا  ،ويادمي الدعا لألكر من
تق
تج رعاياها ،و مان الوابول ال الادلإا الشام يف املدارس اجملامدإف؛
بق يلبإف احاإاجا األطفال و ااعاقف الاصريو والطويلف األج دبد األجمبا ،
يفا يف لخم رامج اعا و الاأجإ النفسي وابألطرا الصناعإفو
 -٩ويرجب ياببدمي مدلومببا عببن يبوافر اخلببدما الصببحإف لألطفببال وي طإبباها ،يفببا يف لببخم
احلصببول عل ب اللااحببا يف الدولببف الطببر  ،وامكانإببف حصببول األطفببال عل ب خببدما الصببحف
الدالإب ببف مب ببن تج ب ب مداجلب ببف اال ب ببطرااب النفسب ببإف الالحاب ببف للصب ببدمف ،وحب بباال ايب ببذاء الب ببنف ،
و اوال االناحار ،ويداطي امليدرا  ،واا مانو
 -١٠ويرج ب ياببدمي مدلومببا عببن الاببدا ري املايببذو واملاوخبباو اعببا و نبباء اعإاك ب األكاكببإف
الادلإمإ ببف ،و ببمان وج ببو ع ببد ك ببا م ببن املدرك ب امل ببدر  ،وي ببوفري برامج لالبإ ببف احاإاج ببا
األطفببال يف حبباال األجمببا ومببا دببد األجمببا  ،يفببا يف لببخم الدا ببدون مببن اخلبباري ،و ببمان
حصول إ األطفال عل الادلإا يف الدولف الطر و
 -١١ويرجب ياببدمي مدلومببا عببن الاببدا ري املايببذو ل ببمان عببدل اخنبراط األطفببال ،وال كببإما
الفاإان ،يف تكوت تشكال عم األطفال ويادمي الدعا لألكر ال يداين مبن الفابرو ويرجب يابدمي
مدلوم ببا ع ببن حال ببف خط ببل الدمب ب الوطنإ ببف ملكافح ببف تكب بوت تش ببكال عمب ب األطف ببال ،ويس ببول
األطفال ،واالجتار ابألطفالو
 -١٢ويرج يادمي مدلوما عن الادا ري املايذو من تج :
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مان احلمايف املا يف لألطفال يف املناطق ال سطت علإها احلكومف كإطرهتا
تق
حببديثاة ،وكببذلخم املنبباطق ال ب يوجببد فإهببا تعمببال قاببال ،يفببا يف لببخم مببن تج ب السببما جببالء
األطفال من املناطق ا اابرو؛
بق

يداىل األطفال املنفصل عن تكرجا ومل مشلها واعا و ا ماجها؛

يق

اعا و يثاإ واعا و أتجإ األطفال حا الدعايف اارجا إف وغسإ الدماغ؛

ق يببوفري الببدعا واعببا و الاأجإ ب النفسببإ االجامبباعإ لألطفببال ببحا الدن ب
الناجا عن األجما و
 -١٣ويرج يادمي مدلوما عن الادا ري املايذو من تج :
من ب جتنإ ببد األطفببال ونش ببرجا يف وو ببا الااببال وال ببدعا مببن جان ببىل الا بوا
تق
احلكومإف واملإلإشإا املوالإف للحكومف واجلماعا املسلحف غري الاا دف للدولف والاصد ل ؛
ببمان تال يك ببون الدملإ ببا الدس ببكريف ،وال ك ببإما ال ببارا اجلوي ببف ،عشب بوا إف
بق
وتال يس بباهد امل ببدنإ  ،وال ك ببإما األطف ببال ،وحإل ببر اك ببايدال ال ببذخا ر الدناو ي ببف واألك ببلحف
الكإمإا إف واألكلحف ا رقفو

اجلزء الثاين
 -١٤يببدعو اللأنببف الدولببف الطببر ال ياببدمي (ببديي مببوجل ال يليببد عل ب ببال ابببفحا ق
عن املدلوما الوار و يف ياريرجا شأن ما يلي:
تق

مشاري الاوان تو الاوان اجلديدو ،ولوا ح ك منها عل حدو؛

بق

املؤكسا

يق

السإاكا والربامج وخطل الدم ال دت يطبإاها مؤخراة ،ونطاقها ومتويلها؛

ق

ووال هتاق تو ااابالحا املؤكسإف اجلديدو؛

الاصدياا األخريو عل ابكوك حاوق اانسانو

اجلزء الثالث
البياانت واإلحصاءات واملعلومات األخرى ،إن توافرت
 -١٥يرج يادمي مدلوما موحدو ختص السنوا الثال املا إف شأن نو املإلانإف املادلاف
ابألطفببال ،والاطاعببا االجاماعإببف ،مببن خببالل ااشببارو ال النسبببف املةويببف لك ب نببد مببن نببو
املإلانإ ببف نس بببف ال جممب ببوع املإلانإ ببف الوطنإب ببف وال الن ببايج الاب ببومي اا ببايو ويرج ب ب تي ب باة ياب ببدمي
مدلوما عن الاوجي اجل رايف لالخم املوار و
 -١٦ويرج ب ياببدمي إبباا احصببا إف د ببف ،ان ُوجببد  ،مصببنفف حسببىل الدمببر ،واجلببن ،
واألاب ب ب اا ب ب  ،واألاب ب ب الاب ببومي ،واملوق ب ب اجل ب برايف ،واحلال ببف االجاماعإب ببف االقاص ببا يف ،ي طب ببي
السنوا الثال املا إف ،شأن ما يلي:
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األطف ببال املش ببارك يف وو ببا
تق
واجلها الفاعلف من غري الدول كلإهما؛
بق

جزا األطفال؛

يق جرا ا الشر
مريكيب جذ اجلرا ا؛
ق

الاا ببال وال ببدعا اجملن ببدين م ببن جان ببىل الدول ببف

ال يادلق ابألطفال ،يفا يف لبخم عبد اعااباال و اكمبا

حاال الادذيىل وكوء املداملف يف مراكل احاأاج األحدا والسأون؛

جبق حبباال االعاببداء عل ب األطفببال واوبباعا يف توكبباط األكببرو ،واألكببر احلا ببنف
واألشكال األخرى للرعايف ،واملؤكسا الدامف واخلاابف ،كدور األياال و ور األطفال واملدارس؛
وق الاحاإا ببا يف ح بباال االك ببرتقاق اجلنس ببي ،والدن ب ب واالغاص بباب ،ونا ببا ج
ا اكما  ،يفبا يف لبخم مدلومبا عبن الدابواب املفرو بف علب اجلنباو ،وعبن ت كبب اناصبا
ويدويض مااحف لل حا من األطفال؛
جق األطفب ببال املصب ببنف ب ببمن مب ببن يدب ببانون مب ببن كب ببوء الا ذيب ببف وناب ببص احلديب ببد،
واألطفببال ون كببن اخلامسببف  ٥املصببنف ببمن مببن يدببانون مببن ناببص الببوجن تو ختل ب النمببو
البدين واألطفال املصا شل األطفال واحلصبف والاهاب الكبد واللإشمانإا ؛
ق

األطفال الذين يدملون يف االقاصا الرمسي وغري الرمسي؛

طق

األطفال املاأر هبا ألغراض الدم واالكا الل اجلنسي؛

ق

األطفال ا األين واملاهم واملدان  ،ونوع اجلرا او

 -١7ويرج يادمي إاا مصنفف حسىل الدمبر ،واجلبن  ،واخللفإبف االجاماعإبف االقاصبا يف،
واألاب ب اا ب ب  ،واملوق ب اجل ب برايف فإم ببا يادل ببق ال ببف األطف ببال ا ببروم م ببن إة ببف تكب بريف ،ي ط ببي
السنوا الثال املا إف ،و لخم عن عد األطفال:
تق

املنفصل عن ويها والذين يإاموا خالل األجمف؛

بق

املو ع يف مؤكسا الرعايف و ور األياال؛

يق

املو ع لدى األكر احلا نف واملابن عل الصدإدين ا لي والدوي؛

ق

املوجو ين يف تإما املشر ين اخلإاة ويف املالجئو

 -١8ويرجب ياببدمي إبباا مصببنفف حسببىل الدمببر ،واجلببن  ،ونببوع ااعاقببف ،واألابب اا ب ،
واملوق اجل رايف ،ي طي السنوا الثال املا إف ،عن عد األطفال و ااعاقف:
تق

املاإم م تكرجا؛

بق

املاإم يف مؤكسا ؛

يق

امللاحا ابملدارس اال ادا إف الدا يف؛

ق

امللاحا ابملدارس الثانويف الدا يف؛

جبق
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امللاحا يفدارس و االحاإاجا اخلاابف؛
GE.18-11449

CRC/C/SYR/Q/5

وق

غري امللاحا ابملدارس؛

جق

الذين ختلَّت عنها تكرجاو

 -١٩ويُرج موافاو اللأنف احبديي أل إباا يف الااريبر كبن تن يكبون ياا مبت سببىل
إاا تحد تو سبىل حدو يطورا تخرى جديدوو
 -٢٠وا افف ال لخم ،كن للدولف الطر تن يدري جماال ماصلف ابألطفبال يداربجبا ا
تولويف فإما يادلق انفإذ االيفاقإفو
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