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اخلت ميااة بش ا التقرياار الااري اخل ا م

للجمهو يااة العربيااة

أيلا -مقرمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس للجمهورية العربيةة الوةورية ،)CRC/C/SYR/5
يف جلوة ة ة ةةتيها  2344و 2345انظة ة ة ةةر  CRC/C/SR.2344و ،)2345املعقة ة ة ةةو يف  ١5و١6
كةةانوا اليناينينةةاير  ،20١9واعتمةةدت هةةملال املت ظةةات اخلتاميةةة يف جلوةةتها  ،2370املعقةةو
يف  ١شباطنفرباير .20١9
 -2و ر ةةا اللجنةةة بتقةةدل الدولةةة الرةةرا قريرهةةا الةةدوري اخلةةامس وعلةةر و ال تابيةةة عل ة
قائمةةة املوةةائ  ،)CRC/C/SYR/Q/5/Add.1وهةةو مةةا فهم فهمةةا ففة ة قالةةة قةةو الر ة يف
الدولة الررا .و عرب اللجنة عن قديرها للحوار البنّاء الملي ار مع وفد الدولة الررا املتعةد
القراعات.

اثني ا -ترابري املت بعة اليت اختذهت الريلة الطرف يالتقرم الذ أحرزته
ت ةةل اللجن ةةة التق ةةدر ال ةةملي ف رل ةةيف الدول ةةة الر ةةرا يف بع ة ا ةةا ت ،ةةا يف ل ة
-3
اعتما الدستور اجلديد يف عار  ،20١2وخرة عم وطنية لتن يةمل ا اقيةة ،فةةت عةن نناةائها
يف عار  20١3اللجنةة الوطنيةنالقرريةة املعنيةة برحةد قةو الر ة يف زةوء االمةة يف اجلمهوريةة
العربية الوورية.

اثلث ا -العوامل يالصعواب اليت تعوق تنفيذ التف قية
وةةلا اللجنةةة عالر الوخيمةةة النااةةة عةةن اسةةتمرار النةطاا املوةةلس وا زةةرراب الوياسة
-4
ووجةو ااعةةات موةةلحة  -يُعتةةرب بعةةةها نرهابيةةا  -و صةةاعد الترةةرا الةةديد يف الدولةةة الرةةرا،

__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا الينمان
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 ١4كانوا اليناينيناير  ١ -شباطنفرباير .)20١9
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مما يؤ ي نىل انتهاكات جويمة ققو الر ر بها فطراا النطاا كافة ،ويةع عقبة كةد اء يف
طرية نعمةةاحل اققةةو امل رسةة يف ا اقيةةة .و ةةمل ّكر اللجنةةة الدولةة الرةةرا زا ا لتطامةةات الدوليةة
املتعلقةةة وقةةو اننوةةاا بقة موةةتمر  ،وزا اققةةو املنصةةوا عليهةةا يف ا اقيةةة وةةري عل ة
اي ةةع ااط ةةاحل يف اي ةةع ااوق ةةات ،وزا الدول ةةة الر ةةرا تحمة ة املو ةةؤولية الرئيو ةةية ع ةةن اي ةةة
ااط ةةاحل ،وينبهل ة مث ةةا م ةةن ا فا تي ةةمل ةةدابو فوري ةةة للحيلول ةةة وا عرز ةةها ملطي ةةد م ةةن العنة ة .
و ت ل اللجنة الصعوعت اليت عرتض زماا قو الر يف ااقاليا ويرر عليهةا الدولةة
الررا سيرر فعلية ،ةا فيهةا اجلةو ا الوةوري ا تة  .و ةمل ّكر اللجنةة الدولةة الرةرا ز ةا ملطمةة،
يف سة ةةيا في جهة ةةو بة ةةملمثا نعة ةةا انعمة ةةار ،زا ة ة اية ةةع اققة ةةو املنصة ةةوا عليهة ةةا يف
ا اقيةةة لألط ةةاحل كاف ةةة يف ايةةع ف ةةاء البل ةةد مةةن وا نيي ةةط ،بصةةرا النظةةر ع ةةن امل ةةاا ال ةةملي
يعياوا فييف ،وفا عطل ثقافة التوامس والوتر واملصاقة ب ايع الروائ .

ابع ا -دياعي القلق الرئيسية يالتوصي
ةةمل ّكر اللجنةةة الدولةةة الرةةرا ب ةرتابق ايةةع اققةةو امل رسةةة يف ا اقيةةة وبعةةدر قابليتهةةا
-5
للتجطئة ،و اد عل فمهية ايةع التوحةيات الةوار يف هةملال املت ظةات اخلتاميةة .و ةو فا وجةيف
انتبةةاال الدولةةة الرةةرا نىل التوحةةيات املتعلقةةة ع ةةا ت التاليةةة ،وه ة وحةةيات ةةا ا ةةا ةةدابو
عاجلةةة باةةد اق اقة يف اقيةةا والبقةةاء والنمةةو ال قةةر  ،)2١و وةةجي املواليةةد واجلنوةةية ال قةةر ،)24
والتعةةمليا وسةةوء املعاملةةة ال قةةر  ،)28والصةةحة العقليةةة ال قةةر  ،)39والتعلةةيا ال قةةر ،)44
وااط احل يف النطاا املولس ال قر .)5١
 -6و وح ة ة اللجنة ةةة الدولة ةةة الرة ةةرا زا ة ة ةمن نعمة ةةاحل قة ةةو الر ة ة  ،وفقة ةةا لت اقية ةةة
وبرو وكومثا ا ختياري بادا اشرتاك ااط ةاحل يف املنالعةات املوةلحة وبرو وكومثةا ا ختيةاري باةدا
بيع ااط احل واستهلتحل ااط احل يف البهلاء ويف املوا انع ية ،يف ايع مرا ة عمليةة ن يةمل خرةة
التنمية املوتدامة لعار  .2030وحتث الدولةة الرةرا علة فا ة ماةاركة ااط ةاحل ا ديةة يف
صةةميا و ن يةةمل الوياسةةات والةربامة الراميةةة نىل حتقية امثةةدا  ١7مةةن فهةةداا التنميةةة املوةةتدامة
ما امت متعلقة علر .

ألف -ترابري التنفيذ الع مة (املواد  4ي 42ي))6(44
التحفظ
 -7تشري اللجناة ىل توصاي هت السا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقار  ،)11يتشاج
الريلااة الطاارف علاان أ تنظاار ظ اااحع مفظه ا العا م علاان التف قيااة ،ا ظ ل ا مفظه ا
علن امل د  .14يتشرد اللجنة علن أ حق الطفل ظ حرية الرين ينبغي أل يفهم علان أناه
يشالل هترياارا لاااتقرا اأاار أي لوالبا الوالاارين بال علاان أنااه اعاااف ابلطفاال بوصاافه
حع حقوق له قر ا متطو .
ص َ
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التشريع
 -8تش ااري اللجن ااة ىل توص اايته السا ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفق اار  )13يما ا
الريلة الطرف علن م يلي:
التعجيل ابعتما د مشاريق قا نو حقاوق الطفال ،املعلاق مناذ عا م ،2٠٠6
ف)
ياحل اارل عل اان أ ا اال ني اال الق ااوان اأ اارى ييلف اال انطبا ا ق قيا ا احلق ااوق عل اان قيا ا
اأطف ل ،بصرف النظر عن اخلصوصي الرينية يالثق فية؛
ب) تع ااريل قا ا نو العق ااواب يقا ا نو اجلنس ااية يقا ا نو اأحا اوال الش ص ااية يفقا ا ا
للفقر  3من امل د  33من الراتو .
السي اة يالاااتيجية الش ملت
 -9أتاااف اللجنااة لالفتق ا ىل معلوم ا عاان طااة العماال الوطنيااة لتطبيااق التف قيااة
( ،CRC/C/SYR/5الفقا ا اار  .)15يتشا ا ااري ىل توصا ا اايته الس ا ا ا بقة (،CRC/C/SYR/CO/3-4
الفقر  )17يتشج الريلة الطرف علن أ تُع ّر اي اة ش ملة بشا اأطفا ل تتنا يل قيا
اجمل ل املشمولة ابلتف قية ،يتض َ ااااتيجية حلقوق الطفل يتوفر املوا د البشارية يالتقنياة
يامل لية الالزمة لتنفيذه .
التنسيق
 -١0ميط اللجنة علم ا إبنش ء اهليئاة الساو ية لشا ي اأاار يالسال ظ عا م 2٠14
بوصفه اللي املس يل عن صر يتنسيق الترابري املت ذ لتنفياذ التف قياة .يتشاري اللجناة
ىل توص اايته السا ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفق اار  ،)15يتوص ااي الريل ااة الط اارف
مرد بوضاو يلياة اهليئاة ياالطته فيما يتعلاق لقاوق الطفال ،يت يدها ا يلا م مان املاوا د
البشرية يالتقنية يامل لية لت د عمله بفع لية ظ احمل فظ اأ ب عشر .
ختصيص املوا د
 -١١تشري اللجنة ،ظ ضوء تعليقه العا م قام  )2٠16(19بشا عملياة املي ناة الع ماة
من ألل ىلعم ل حقوق الطفل ،ىل توصيته الس بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقار ،)21
يتوصي الريلة الطرف يلي:
ىللراء تقييم ش مل لحتي ل اأطف ل من املي انية يختصيص ماوا د ا فياة
ف)
فيه من ألل ىلعم ل حقوق الطفل ظ قيا احمل فظا  ،يضام احلفا ل علان بناود املي انياة
هذه حىت ظ احل ل من قبيل ح لة الن اق املسلح اجل ؛
ب) اتب ق هنج يراعي حقاوق الطفال ظ يضا مي انياة الريلاة بتطبياق نظا م لتتبا
ختصيص املوا د املرصود لألطف ل ياات رامه .
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ق البي ان
 -١2ميط اللجنة علم ا ابجلهود اليت تبذهل الريلة الطرف للف لة ااتمرا اشاتغ ل يحار
البي ا ان املتعلقااة ابلطفاال الت بعااة للملتااع املرا ا لإحص ا ء .يتشااري ىل توصاايته الس ا بقة
( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقر  ،)23يتوصي الريلةَ الطرف يلي:
ض اام تص اانيف البيا ا ان اجملمع ااة لس ااع العم اار ين ااوق اجل اان يا ع ق ااة
ف)
ياملوق ا اجلغ اراظ ياأصاال ا ةاان ياجلنسااية ،ماان ألاال تيس اري ملياال ح لااة قي ا اأطف ا ل،
يل ايم ظ ضوء الن اق املسلح اجل ؛
ب) ضام تبا دل البيا ان يامل شارا فيما با الااوزا ا املعنيااة ياااات رامه
ظ صااي ة ي صاار يتقياايم السي ا ا يال ارامج ياملش ا ي الراميااة ىل تنفيااذ التف قيااة تنفيااذا
فع لا.
الرصر املستقل
 -١3تشااري اللجنااة ىل توصاايته السا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقاار  ،)19يتوصااي
الريلة الطرف تنشئ آلية مستقلة لرصر حقوق الطفل ،تلو ق د علن تلقي شل يى
اأطف ا ل يالتحقيااق فيه ا يمع جلته ا بطريقااة تراعااي أيض ا ق اأطف ا ل ،م ا ضاام صوصااية
اأطف ا ل الضااح ا يه ا يتهم ،يتضااطل ُ نشااطة مسااتقلة يا ارية للرصاار ياملت بعااة يالتحقااق،
تشمل قي املرافق اليت تضم أطف لا مسلويب احلرية أي ميلن أ يُسلبوا فيه حريتهم.
النشر يالتوعية يالتر يع
 -١4توصي اللجنة الريلة الطرف تع ز ترابريه الرامية ىل التوعياة ابحلقاوق امللرااة
ظ التف قيااة يبريتواولهت ا ال تي يااة ،يتاار ا أف اراد القض ا ء يالشاارطة ياجلااي ي ااريهم ماان
مااويفي ىلنف ا الق ا نو  ،فض االا عاان مااويفي املاارا ص ياأ ص ا ئي الصااحي ياللتم ا عي
علن حقوق الطفل.
التع ي م اجملتم املرين
 -١5ترح ااع اللجن ااة بتعا ا ي الريل ااة الط اارف ما ا املنظما ا ال اايت تق اارم ال اارعم النفس ااي
ياللتم ا عي لألطف ا ل ضااح ا الن ا اق املساالح ،يما ا املنظم ا الاايت تيساار ّ اال اأا اار
ياحلصااول علاان ياثئااق اهلويااة .يتشااري اللجنااة ىل توصاايته الس ا بقة (،CRC/C/SYR/CO/3-4
الفقر  )29يتوصي الريلة الطرف يلي:
ا ااري احللومي ا ااة يمنظم ا ا اأطفا ا ا ل دائم ا ا ا ظ ا ا اام
ىلش ا ارا املنظما ا ا
ف)
السي ا ياخلطط يالرامج املتعلقة لقوق اأطف ل ،يتنفيذه ي صره يتقييمه ؛
ب) ضاام التحقيااق الفااو ياملسااتقل ظ م ا يُبل ا عنااه ماان ح ا ل ختويااف
املاارافع عاان حقااوق ا نس ا أي نشااط ء اجملتم ا املاارين الع ا مل ظ ا ل حقااوق الطفاال،
يمض ا ا يقتهم يالعتا ااراء البا اارين علا اايهم ياعتق ا ا هلم تعسا ااف ا ،يني اا اابة املس ا ا يل عا اان ها ااذه
ا ا ءا .
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ابء -تعريف الطفل (امل د )1
 -١6تش ااري اللجن ااة ىل توص اايته السا ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفق اار  )31يما ا
الريلااة الطاارف علاان أ تع اارل تش اريعه علاان يلااه الس اارعة لرف ا احلاار اأدىن لس اان زيا
الفتي ىل  1٨انة يىللغ ء قي الاتثن ءا الس ية ظ هذا الش .

ليم -املب دئ الع مة (املواد  2ي 3ي 6ي)12
عرم التميي
 -١7ل ت ا ال اللجنااة قلقااة ىلزاء اأحل ا م التميي يااة الااوا د ظ ق ا نو العقااواب يقا ا نو
اأحااوال الش صااية يق ا نو اجلنسااية ،الاايت ت ا ةر ااالب ا ظ اأطف ا ل ظ ا ل شااىت تشاامل
احلص ااول عل اان اجلنس ااية أي ا ا أي العا اااف ابأب ااو أي ا اان احلضا ا نة .ييسا ا ي اللجن ااة
أيض ا ،ظ ضوء الن اق املسلح ،القلق من التميي ضر اأطف ل بسبع امللا الاذ يعيشاو
فيه ،يل ايم فيم يتعلق ابحلصول علن التعلايم ياخلارم الصاحية يامليا ه امل موناة .يما
الريلةَ الطرف علن م يلي:
ىللغ ء قي اأحل م الق نونية اليت متي ضر الفتي  ،مثل اأحل م املتعلقة
ف)
بع اارم املسا ا يا ظ حق ااوق ا ا ،فضا االا ع اان اأحلا ا م ال اايت ل تس اامح للطف اال اباتسا ا ا
لنس ااية أم ااه ،يل تس اامح للطف اال املول ااود م اان أب ااوين ااري متا ا يل بتس ااجيل اا اام أبي ااه ظ
السجال املرنية ،ياأحل م اليت مرد ان حض نة خمتلفة للفتي يالفتي ؛
ب) ضم يصول قي اأطف ل ظ قي أحن ء البلار ،علان قارم املسا يا  ،ىل
التعليم ياخلارم الطبياة ياخلارم اأا ااية ،مثال امليا ه امل موناة ،مان دي متييا يبصارف
النظر عن املل الذ يعيشو فيه.
مص حل الطفل الفضلن
 -١8تش ااري اللجن ااة ىل تعليقها ا العا ا م ق اام  )2٠13(14املتعل ااق ل ااق الطف اال ظ ىلي ااالء
العتبا اأيل ملص ا حله الفضاالن ،يتوصااي تلفاال الريلااة الطاارف ىلد ا هااذا احلااق علاان
النح ااو املالئ اام ظ ا لا اراءا القضا ا ئية املتص االة ابلط ااالق ياحلضا ا نة ،يظ ىللا اراءا ىلي ااراق
اأطفا ل ظ م اسا الرع يااة الع مااة ،يظ العمليا العساالرية ياأمنيااة ،يظ لهااود ىلعا د
ا عم .
احلق ظ احلي يالبق ء يالنمو
 -١9اةةعر اللجنةةة بقلة علةةث نلاء اثةةو النةطاا املوةةلس يف ة ااط ةةاحل يف اجلمهوريةةة العربيةةة
الوورية يف اقيا والبقاء والنمو ،و سيما نلاء ورو معلومات موثوقة ومؤكد عما يل ق
قت ونحابة آ ا ااط احل مةن جةراء امثجمةات ،ةا يف لة الهلةارات اجلويةة،
ف)
عسةةتيدار فسةةلحة عا ةوائية الةةةرر فو م رطةةة ااثةةر فو لةةو قانونيةةة ،مةةن قبي ة الربامي ة املت جةةر
والملخائر العنقو ية والعوام ال يميائية الوامة ،عل يةد القةوات املوةلحة الوةورية وسةائر فطةراا
النطاا؛
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ب) قت ة ة ونح ةةابة ما ةةات ااط ةةاحل م ةةن ج ة ةراء املت ج ة ةرات اخلر ةةر يف املن ةةاط ال ةةيت
استعا هتا الدولة الررا؛
ج)
ااط احل الن وية؛
)

ااث ةةر الو ةةلت لعملي ةةات القصة ة علقنابة ة وامثجم ةةات ااخ ةةر علة ة س ةةتمة
ا ااط احل ريتها؛
سلا ايع فطراا النطاا آ َ

ه) وق ةةوا ال تي ةةات ،و س ةةيما اليطي ةةدات ،ز ةةحاا البي ةةع وا س ةةتعبا اجلنوة ة يف
فيدي اجلماعات املولحة لو التابعة للدولة؛
و) جلوء ايع فطراا النطاا نىل اقرماا من الوحةوحل نىل امليةاال سةت ا مةن فسةلحة
اقةةرب ،مينة نلةةت اجلماعةةات املوةةلحة حرةةة زةةف اخل وةةة ،وهة مصةةدر امليةةاال الرئيوة ملدينةةة
لةا ،ل ةرتات طويلةة ،فةةةت عةن قرةع مصةةدر امليةاال الرئيوة للهلوطةةة الاةرقية يف زةا ية ااسةةد
فور استعا هتا ووزعها حتت سيرر الدولة؛
رمةةاا متي ة ااط ةةاحل مةةن اقصةةوحل عل ة الهلةةملاء والتعلةةيا والرعايةةة الصةةحية
ل)
عمد فساليا اقصار.
واملياال والصرا الصح واقد اا ىن من موتو املعياة ،بوبا ّ

 -20واس اللجنة لتفتقار نىل معلومات عن التدابو املتيمل لتوجييف عليمات وازحة نىل
اجليش وقوات اامن من فج ا ا التدابو التلمة للحيلولةة وا قتة ونحةابة ااط ةاحل والتعةاوا
مع االيات الدولية ققو اننواا.
 -2١م اللجنة الريلة الطرف علن م يلي:
احاام مب دئ الشرعية يالتميي يالتن اع عنر تنفيذ العملي العسلرية،
ف)
ااري الق نونيااة ماان قبياال اهلجما املتعماار يالعشااوائية ياااات رام
يالمتنا ق عاان التصاارف
اأالحة ري املشريعة ،ياخت قي الحتي ط حلم ية اأطف ل من آاث أعم ل القت ل؛
ب) تع ي ا تاارابريه الراميااة ىل مواصاالة تقياايم يفهاام التهرياارا احملتملااة الاايت
تشاالله املتفج ارا اخلطاار  ،مثاال ىلل اراء املسااو التقنيااة للمتفج ارا اخلطاار  ،حلم يااة حااق
اأطف ل ظ احلي يالبق ء يالنمو؛
ج)
يمنوهم بعملي

اختا ا ت اارابري لتلبي ااة الحتي لا ا
القصف ابلقن بل ياهلجم ؛

النفس ااية لألطفا ا ل ال ااذين يتا ا ةر بقا ا هم

) اختا تاارابري ع للااة لإفارا عاان قيا اأطف ا ل مساالويب احلريااة ماان ل اراء
الن اق املسلح ،ياف لة مع ملتهم مع ملة الضح ا؛
ه) ضم ىللاراء مقيقا شاف فة يمساتقلة يظ الوقاا املن ااع ظ ادعا ءا
ا تل ا أ طرف ظ الن اق انته ا ضر اأطفا ل ،يل اايم النته اا الايت قار تشالل
لرائم حرا أي لرائم ضر ا نس نية؛
و) ضم ا فرا اآلمن عن الفتي احملتج ا لرى اجلم ع
الت بعة للريلة ،ييض بريتواول لرع يتهن يعاللهن؛
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ل) اختا ا قيا ا الت اارابري الالزم ااة لض اام ا ااالمة يه ي ااة اأطفا ا ل يأا اارهم،
يمتلياانهم ماان مغ ا د املن ا طق املتضاار ماان الن ا اق يالوصااول ىل باار اأم ا ياحلصااول علاان
املس عر ا نس نية اأا اية؛
م) التع ي التا م ما جلناة التحقياق الريلياة املساتقلة املعنياة ابجلمهو ياة العربياة
السا ااو ية ياآلليا ااة الريليا ااة احمل يا اار املسا ااتقلة للمس ا ا عر ظ التحقيا ااق ياملالحقا ااة القض ا ا ئية
لألش ا ل املس ا يل عاان اجل ارائم اأشاار طااو يفااق تصاانيف الق ا نو الااري املرتلبااة ظ
اجلمهو ية العربية السو ية منذ آ ا /م ص  ،2٠11يالسم هلم ابلر ول ىل ىلقليمه مان
دي عوائق؛
ط) التحقيااق م ا مقاااظ اجل ارائم ولااع الق ا نو الااوطن يالااري  ،املرتلبااة ظ
اجلمهو ية العربية السو ية منذ آ ا /م ص .2٠11
احاام آ اء الطفل
 -22تشااري اللجنااة ىل توصاايته السا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقاار  )4٠يتوصااي،
ظ ضااوء تعليقه ا الع ا م قاام  )2٠٠9(12بش ا حااق الطفاال ظ الاااتم ق ىلليااه ،تساان
الريلة الطرف تشريع تعاف لق الطفال ظ أ يُساتم ىل آ ائاه ظ ا لاراءا القضا ئية
يا دا يااة ا الصاالة ،يتض ا موع ا ماان اأديا للمش ا ي ا الع مااة م ا اأطف ا ل ظ
ام السي ا الوطنية.

دال -احلقوق ياحلرا املرنية (املواد  7ي ٨ي)17-13
تسجيل املوالير ياجلنسية
-23

عرب اللجنة عن قلقها نلاء ما يل ق

ع ةةدر و ةةجي ااط ةةاحل عن ةةد ال ةةو وع ةةدر ص ةةومثا علة ة ش ةةها ات امل ةةيت
ف)
بوبا النطاا املولس ،و سيما ااط احل املار ين فو الملين يعياةوا يف املنةاط ا احةر واملنةاط
اليت يصعا الوحوحل نليها؛
ب) لا الهلرامات امل روزة عل التدخر يف وجي املواليد وجا القانوا رقا 4
للع ةةار  ،20١7اام ةةر ال ةةملي ق ةةد ي ةةؤ ي نىل ع ةةدر و ةةجي ااط ةةاحل ،و س ةةيما ااط ةةاحل ال ةةملين
ةع لويرر الدولة؛
يعياوا فو سب فا عاشوا يف مناط
ج) استمرار استحالة نق جنوية املرف الوورية نىل فط امثا ،اامر الةملي قةد يوةها
من جراء النطاا املولس يف لا هائلة يف عد ااط احل عدمي اجلنوية؛
) عدر قدل الدولةة الرةرا معلومةات عةن التةدابو املتيةمل لةةماا عةدر عةرض
ااط ةةاحل املولةةو ين مةةن فمهةةات موةةلمات وآعء لةةو موةةلم وااط ةةاحل املولةةو ين لهلةةو املتةةطوج
وااط احل املولو ين نتيجة ا ت العن اجلنو لعقبات مربر مثا يف وجي ميت ها.
 -24تشري اللجنة ىل الغ ية  9-16من أهراف التنمية املسترامة يىل توصي هت الس بقة
( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقرات  42ي ،)44يم الريلة الطرف علن م يلي:
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تع ي ا لهوده ا ماان ألاال ىلع ا د ىل ا ا ء اارم الش ا ي املرنيااة ظ قي ا
ف)
أحنا ء البلاار ،ما مراعا الصااعواب الاايت توالهها اأااار الاايت تعااي أي ااابق أ ع شااا ظ
من طق ضعة لسيطر اجله الف علة ري الت بعة للريلة ظ احلصول علن الواثئاق الريياة،
يالنظ اار ظ العا اااف ابلواثئا ااق الصا ا د نيلي ا ا ا ع اان امل ا ا تري أي الشا اايو لتس ااهيل ىلصا اارا
شه دا امليالد؛
ب) النظ اار ظ ا عفا ا ء م اان ا ااوم التا ا ر ظ تس ااجيل املوالي اار ،يل ا اايم ظ
أيا ط اأار املشرد ياأار اليت تعي ظ من طق ايطر عليه الريلة منذ عهار قرياع،
يالنظاار ظ اخت ا تاارابري م قتااة ،مثاال اأفرقااة املتنقلااة ملس ا عر اأااار الاايت تعااي ظ من ا طق
يصعع الوصول ىلليه  ،من ألل تشجي يتيسري تسجيل املوالير؛
ج) مرالعة تشريع هت مان ألال تنفياذ تارابري تلفال املسا يا با اجلنسا فيما
تل ااو يص ااية ش اارعية عل اان أطف هلا ا  ،يالتعجي اال
يتعل ااق ابلواثئ ااق املرني ااة يتس اامح للما ارأ
ابعتم ا د مشااريق تعااريل امل ا د  3ماان ق ا نو اجلنسااية ،الااذ يساامح للم ارأ السااو ية بنقاال
لنسيته ىل أطف هل علن قرم املس يا م الرلل السو ؛
) تعريل ق نو اأحوال الش صية لضم العااف ابأطف ل املولودين مان
أمه مسلم يآابء ري مسلم ياأطف ل املولودين لغري املتا يل ياأطفا ل املولاودين
نتيجة ح ل العنف اجلنسي ،يضم حصوهلم علن ياثئق تسجيل امليالد؛
ه) النظار ظ التصاريق علان التف قياة بشا يضا اأشا ل عارميي اجلنسااية
يالتف قية املتعلقة خبفض ح ل انعرام اجلنسية.
حرية التعبري يتلوين اجلمعي

يالتجم السلمي

 -25تشااري اللجنااة ىل توصاايته الس ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقاار  )47يتوصااي
الريلة الطرف تضمن الحاام الت م حلق الطفل ظ حرية التعبري يحرية تلوين اجلمعيا
يالتجم السلمي.
الوصول ىل املعلوم

املن ابة

 -26ميط اللجنة علم ا ابجلهود املبذيلة حلم ية اأطف ل مان املعلوما الضا  ،يتوصاي
الريلة الطرف تضمن حصول اأطف ل علن املعلوم ياملواد من شىت املص د الوطنية
يالريلية جبمي أشل هل  ،فيه ا نانا ،اي يطل الطفل علن آ اء متعرد .

ه ء -العنف ضر اأطف ل (املواد  19ي )3(24ي )2(2٨ي 34ي(37أ) ي)39
التعذيع ي ريه من ضريا املع ملاة أي العقوباة الق اية أي الالىلنس نية أي املهينة
 -27يوةةاور اللجنةةة قل ة علةةث نلاء التقةةارير املت ةوا ر املوت يةةةة عةةن ةةا ت عةةمليا ااط ةةاحل
ا تج ةطين لةةد الق ةوات اق وميةةة واجلماعةةات املوةةلحة لةةو التابعةةة للدولةةة و عريةةةها لةةةروب
املعاملة فو العقوبة القاسية فو التننوانية فو املهينةة ،واسة لتفتقةار نىل معلومةات عةن التةدابو
ال ةةيت ا ةةملهتا الدول ةةة الر ةةرا نلهل ةةاء املرس ةةوم التا ةريعي رق ةةا ١4ن ١969ورق ةةا 69ن،2008
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اللملين مينحاا قوات اامن وا ستيبارات اقصانة من املت قة القةةائية ،اامةر الةملي مي ةن فا
يعي التحقيقات املوتقلة يف ا ت ا عتةداء علة ااط ةاحل والوحةوحل نىل العدالةة وجةرب الةةرر.
و ر ةةا اللجن ةةة عام ةةر ان اري رق ةةا  11047/Nالص ةةا ر يف  ١6آبنفلو ةةرس  ،20١١ال ةةملي
فناةات وجبةةيف جلنةةة حتقية عوة رية ماةةرتكة بة ولار الةةدفاا وولار الداخليةةة ،م ل ةةة علتحقية
يف الا او املقدمة زد ففرا قوات اامن وا ستيبارات ،ل نها اس لتفتقار نىل معلومات
عةةن التحقيقةةات الةةيت فجريةةت يف ةةا ت العنة زةةد ااط ةةاحل ،وعةةن اقةةا ت الةةيت ف يلةةت نىل
القةاء ،وعن العقوعت امل روزة عل اجلنا  ،وسب جرب الةرر املتا ة للةحاا.
 -28تشري اللجنة ىل تعليقه الع م قام  )2٠11(13بشا حاق الطفال ظ التحار مان
قي أشل ل العناف ،يىل الغ ياة  2-16مان أهاراف التنمياة املساترامة ،يما الريلاة الطارف
علن م يلي:
اخت ترابري فو ية ملع ملة قي اأطف ل احملتجا ين ظ ااي ق النا اق املسالح
ف)
ابعتبا ا هم ض ااح ا ظ املقا ا م اأيل ،يض اام ع اارم تعرض ااهم للتع ااذيع ي ااريه م اان ض ااريا
املع ملة الق اية أي الالىلنس نية أي املهينة ،يىلح لتهم ىل آلياة مرنياة من اابة حلم ياة اأطفا ل،
ياحلرل ظ ح ل احتج زهم علن أ يلو ل آ ر تربري تلج ىلليه يأقصر مر مملنة؛
ب) التعجي اال إبلغا ا ء املرا ااوم التشا اريعي ق اام  1969/14ي2٠٠٨/69
اللذين مينح قوا اأمن يالات ب ا احلص نة من املالحقة القض ئية ،يىللراء مقيقا
مستقلة يشف فة علن يلاه السارعة ظ قيا ادعا ءا تعاريض اأطفا ل للتعاذيع ي اريه مان
ضريا املع ملة أي العقوبة الق ااية أي الالىلنسا نية أي املهيناة ،ياف لاة مالحقاة املسا يل عان
هذه اأفع ل علن النحو الوالع يمع قبتهم يتعويض اأطف ل الضح ا؛
ج) متل ا اأماام املتحاار ياللجنااة الريليااة للصااليع اأهاار ماان الوصااول ماان
دي شريط ىل قي اأم ان اليت ُاتج فيه اأطف ل أي ميلن أ ُاتجا يا فيها  ،يالتعا ي
م هذين اللي ن من ألل تنفيذ توصي هتم .
العقوبة البرنية
 -29تشااعر اللجنااة ابلقلااق أ تفسااري امل ا د  17٠ماان ق ا نو اأح اوال الش صااية لااي
ياضح ا ،يأ العقوبة البرنية م زالا مم اة ق نونية ،يأ الت ديع العنيف يالعناف ظ املنا ل
منتشا ارا ظ الريل ااة الط اارف .يتش ااري اللجن ااة ىل تعليقها ا العا ا م قا ام  )2٠٠6(٨بشا ا ح ااق
الطفاال ظ احلم يااة ماان العقوبااة البرنيااة ي ريه ا ماان ضااريا العقوبااة الق اااية أي املهين ااة ،يىل
توصي هت الس بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقر  ،)54يتوصي الريلة الطرف يلي:
حظاار العقوبااة البرنيااة حظ ارا صاارا ظ قي ا اأم ا ان ،يالعماال فااو ا علاان
ف)
ىللغ ء امل د  17٠من ق نو اأحاوال الش صاية يأحلا م قا نو العقاواب الايت ايا مع قباة
اأطف ل برني ا؛
ب) تع يا ا ب اارامج التثقي ااف العا ا م يالتوعي ااة يالتعبئ ااة اللتم عي ااة بشا ا اآلاث
الض ا  ،البرنيااة يالنفسااية ،الن قااة عاان العقوبااة البرنيااة ،يتشااجي اأ ااذ شاال ل ىل بيااة
يتش اية ي لية من العنف ظ تنشئة اأطف ل يأتديبهم.
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اوء املع ملة يا مه ل
 -30تشااري اللجنااة ىل توصاايته الس ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقاار  )6٠يتوصااي
الريلة الطرف مظر العنف اأار حظرا صرا ا؛ يتض ق عر بي ان يطنية عن قيا
حا ا ل العن ااف اأا اار ؛ يتش ااج با ارامج تمعي ااة يشا ا فيها ا اأطفا ا ل هت اارف ىل منا ا
يمع جلة العنف اأُار يالعتراء علن اأطف ل يىلمه هلم.
الاتغالل يالعتراء اجلنسي
 -3١تشا ااعر اللجنا ااة بقلا ااق ابل ا ا ىلزاء تعا اارال الفتي ا ا يالفتي ا ا لالاا ااتغالل يالعتا ااراء
اجلنسي  ،ظ ل ا تص ا الفتي يزيالهن قسرا ،ظ ااي ق النا اق املسالح ،علان يار
قوا اأمن احللومية ياجلم ع املسلحة ري الت بعة للريلة .يم اللجنة الريلة الطرف
علن م يلي:
ىل ا ا ء آلي ا يىلل اراءا يمب ا دئ توليهيااة تلفاال ا بااال ا ل امااي عاان
ف)
ح ل ااتغالل اأطف ل يالعتراء عليهم لنسي ا؛
ب) التحقيااق علاان يلااه الساارعة ظ أفع ا ل ال تص ا ا يالعنااف اجلنسااي ضاار
اأطف ل يزيا الفتيا قسارا ،يمق ضا يمع قباة اجلنا مان أفاراد قاوا اأمان ياجلم عا
املسلحة ري الت بعة للريلة؛
ج) ضم مع ملة قي اأطفا ل املعرضا أ شالل مان أشال ل الااتغالل
اجلنسي ابعتب هم ضح ا يعرم مع قبتهم؛
)
امل يى ياخلرم

تع ي ا لهوده ا الراميااة ىل ىلنش ا ء يحاارا حلم يااة اأااار ماان ألاال تااوفري
املت صصة لألطف ل الضح ا ظ قي أحن ء ا قليم.

العنف اجلنس ين
 -32تشري اللجنة ىل الغ ية  2-5من أهراف التنمياة املساترامة ،يما الريلاة الطارف
علن أ تضمن ىللراء مقيق مستقلة يش ملة ظ ادع ءا ا تل ا لارائم مرتبطاة ابلعناف
اجلنس ا ين ،مثاال فاارال قواعاار اللب ا ص الاارين علاان فتي ا ل يتج ا يز الع شاار ماان العماار
ري املصحواب بقريع َ َار من حرية التنقل،
يللرهن م ميتثلن اأمر ،يحرم الفتي
ي لاام الفتي ا بتهمااة ال ا ان ،يزيا الفتي ا قس ارا ماان مق ا تلي تنظاايم الريلااة ا اااالمية ظ
العراق يالش م ،يأ تقرم اجلن ىل العرالة يتتيح ابل النتص ف للضاح ا .يتارعو اللجناة
الريلة الطرف ىل أ توفر ابنتظ م تر يب ا موضوعي ا للقض ياحمل م ياملرع العا م يأفاراد
الش اارطة يالفئ ا ا املهنيا ااة امل تص ااة اأ ا اارى علا اان ىللا اراءا موحا اار تراعا ااي العتب ا ا ا
اجلنس نية ياحتي ل اأطف ل ظ التع مل م أيلئ الضح ا.
املم ا

الض

 -33يسا ي اللجنااة ابلا القلااق ىلزاء ت اياار ز ا الفتيا دي الث منااة عشاار ماان العماار
منذ براية الن اق املسالح ،مشاري ىل أ هاذا الا يا اااااتيجية االبية ملوالهاة ح لاة انعارام
اأمن ياحلرم القتص د  ،يم الريلة الطرف علن م يلي:
10
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ىلنشا ء آليااة لإبااال عاان ح ا ل زيا اأطف ا ل ،يتااوفري اارم
ف)
سجل زيالهن أي ت يلن م قت ا؛
لألطف ل الضح ا ،ن فيهم الفتي الاليت يُ َّ

احلم يااة

ب) العماال ،ظ ضااوء التوصااية الع مااة املشااااة قاام  31للجنااة املعنيااة ابلقضا ء
عل اان التمييا ا ض اار املرأ /التعلي ااق العا ا م ق اام  1٨للجن ااة حق ااوق الطف اال ( )2٠14بشا ا
املم ا الضا  ،علان تنظايم هاال يبارامج للتوعياة ااث زيا اأطفا ل املضار بصاحة
الفتي يالفتي البرنية يالعقلية يبرف ههم.

ياي -البيئة اأارية يالرع ياة البريلاة (املاواد  5ي 11-9ي )1(1٨ي( )2ي 2٠ي21
ي 25ي))4(27
البيئة اأارية
 -34أتا ااف اللجن ااة ملا ا أا اافر عن ااه النا ا اق املس االح م اان أتة ااري يااا ا النطا ا ق ظ اأا اار
السااو ية ،يتشااج الريلااة الطاارف علاان أ تع ا ز تاارابريه الراميااة ىل دعاام اأااار ،ماان دي
متيي  ،يأ هتتم اهتم م ا ص ا ابأار اليت تعوهلا النسا ء ياأاار الايت تعاي ظ املنا طق الايت
ا نا ضعة من قبل لسيطر اجلم ع املسلحة ري الت بعة للريلة .يعاالي علان لا ،
تش ااري اللجن ااة ىل توص اايته السا ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفق اار  )56يتوص ااي الريل ااة
الطاارف تلفاال ،عماالا ابلفقاار  3ماان املا د  33ماان داااتو ه  ،تق ااام اأمها ياآلابء
املس يلية عن أطف هلم علن قرم املس يا ظ قي املس ئل.
اأطف ل احملريمو من بيئة أارية
 -35تالحظ اللجنة الترابري املت اذ لتاوفري ارم الرع ياة لألطفا ل احملاريم مان بيئاة
أاا ارية ،بواا ا ئل تش اامل م اسا ا الرع ي ااة اللتم عي ااة ،يتوص ااي الريل ااة الط اارف بتلثي ااف
لهوده لرعم اأطف ل الذين فُصلوا قسرا عن أارهم أي فقريا أارهم أةن ء الن اق املسلح،
ن فيهم اأطف ل الذين يعيشو ظ املن طق اليت اااتع دهت الريلاة الطارف .يأتااف اللجناة
لالفتق ىل معلوم عن ح لاة اأطفا ل ظ م اسا الرع ياة البريلاة ،يتشاري ىل توصايته
الس بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقر  ،)5٨فتوصي الريلة الطرف يلي:
دعم يتيسري ع ية الطفل دا ل اأار الم ا ل مملن ا ،يتع ي نظ م
ف)
اأار احل ضنة لتقليص عرد اأطف ل الذين يودعو ظ م اس الرع ية؛
ب) القض ا ء علاان عمليااة الفصاال ب ا اأيت ا م معااريظ اأبااوين ياأيت ا م هااو
اأبااوين ظ مرافااق منفصاالة للرع يااة امل اسااية ،أهن ا ت ا د ىل زاد يصاام ه ا لء اأطف ا ل
يتقلص فرل بق ئهم؛
ج) ضم ىللراء ااتعراال دي لظريف ىليراق اأطف ل لرى اأار احل ضانة
يم اس الرع ية ،ي صر نوعية الرع ية املقرمة فيه ؛
) مراعا ا ا املبا ا ا دئ التوليهي ا ااة للرع ي ا ااة البريل ا ااة لألطفا ا ا ل (مرف ا ااق قا ا ارا اجلمعي ا ااة
الع مة  142/64امل  1٨ا نو اأيل/ديسمر .)2٠٠9
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زا  -ا ع ق ا ااة يالص ا ااحة اأا ا ا ااية يالرفا ا ا ه (امل ا ااواد  6ي )3(1٨ي 23ي 24ي26
ي )3(-)1(27ي)33
اأطف ل يي ا ع قة
 -36ماايط اللجنااة علم ا ا ابلتاارابري الاايت اختااذهت يزا الش ا ي اللتم عيااة يالعماال لاارعم
اأطف ل ي ا ع قة ،للنه تشعر ابلقلق أ ىليراق ه لء ظ امل اس هو الانهج املتبا
ظ الغ لع .يتشاعر اللجناة ابلقلاق أيضا ا ىلزاء أتةاري النا اق املسالح ظ اأطفا ل ي ا ع قاة،
الذ يشمل أيض ا حصوهلم علن اخلارم الصاحية يالتعلايم .يما اللجناة الريلاة الطارف
علن أ تتب هنج ا ق ئم ا علن حقوق ا نس ىلزاء ا ع قة ،يتض ااااتيجية ش ملة دم
اأطف ل ي ا ع قة ،يتت ذ ا لراءا الت لية:
تنظيم عملية قا البيا ان عان اأطفا ل ي ا ع قاة يىل اا ء نظا م فعا ل
ف)
لتش يص ا ع قة ،يتع ي آلي ا ح لة يعملي ىلدا احل ل الفردية؛
ب) دعم يتشجي ع ياة اأطفا ل ي ا ع قاة دا ال اأاار ،يتساري عملياة
ىل رالهم من امل اس  ،يتشجي حض نة اأطف ل الذين ل ميلنهم البق ء م أارهم؛
ج) يضا ا اي اا ا يبا ارامج مالئم ااة لألطفا ا ل ي ا ع ق ااة شا ا اتهم ،ما ا
الهتم م ابأطف ل الذين أصيبوا اب ع قة من لراء الن اق املسلح؛
) ض اام حص ااول اأطفا ا ل ي ا ع ق ااة عل اان اارم الرع ي ااة الص ااحية
ي رم ىلعا د الت هيال الطامب ،ا ظ لا اللشاف املبلار عان ا ع قاة ،يالارعم النفساي
اللتم عي ،ياحلصول علن أله تقومي اأعض ء؛
للجمي .

ه)

الصحة ياخلرم

ضاام يصااول قي ا اأطف ا ل ي ا ع قااة تاار ي ا ىل التعلاايم الش ا مل
الصحية

 -37تشااعر اللجنااة بقلااق ابل ا ىلزاء آاث الن ا اق املساالح الو يمااة ظ اخلاارم الصااحية،
يت اارين اهلجما ا املنف ااذ عل اان املراف ااق الص ااحية يالعا ا مل الطبيا ا  .يتش ااري ىل تعليقها ا العا ا م
قم  )2٠13(15بش حق الطفل ظ التمت علان مساتوى صاحي ميلان بلو اه ،يتوصاي
الريلة الطرف يلي:
اخت ترابري فو ية لوقف هجم قيا أطاراف النا اق علان املرافاق الطبياة
ف)
اري املشاريعة
ياملويف الطبي  ،يالتحقيق فيه يمق ض يمع قباة املسا يل عان اهلجما
ولع الق نو الري ا نس ين يالق نو الري حلقوق ا نس ؛
ب) زاد خمصصا ا املي اني ااة للص ااحة ،ما ا ىلي ااالء اأيلوي ااة هلي ا اال الص ااحية
اأا اية يىلع د اخلرم ؛ يتلثيف اجلهود اليت تبذهل من ألل ىلع د بن ء املرافق الصاحية
اخل صة ابأطف ل يىلع د أتهيله ياهي ه ؛
ج) تع ي ا لهوده ا ماان ألاال ضاام حصااول قي ا اأطف ا ل ،ماان دي متيي ا ،
علن اخلرم الصحية ،م الهتم م ابملن طق اليت أصبحا مان لريار ماا اايطر الريلاة
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ياملن طق اخل ضعة لسيطر اجلم ع املسلحة اري الت بعاة للريلاة ،يالمتنا ق عان نا ق املاواد
الصحية ياأديية من القوافل املتجهة ىل املن طق احمل صر ؛
) تع ي لهوده من ألل ضم تاوفري اللق حا ياأديياة لحتاواء حا ل
تفشي اأمراال اليت ميلن الوق ية منه مثل التيفود يا اه ل ياللولريا؛
ه)

اخت الترابري الضري ية ملل فحة اوء تغذية اأطف ل ،يل ايم التق م.

الصحة العقلية
 -38حتيق اللجنة علما عخلروات اليت ا ملهتا الدولة الرةرا لتةوفو خةدمات الصةحة العقليةة
لألط ةةاحل يف مراكطه ةةا الص ةةحية ،ل نه ةةا ا ةةعر بقل ة عل ةةث نلاء ااط ةةاحل ال ةةملين يع ةةانوا م ةةن ش ة
فم ة ةراض الصة ةةحة العقلية ةةة نتيجة ةةة للن ة ةطاا املوة ةةلس والتعة ةةمليا وسة ةةوء املعاملة ةةة ،والعن ة ة وا عتة ةةداء
اجلنوي  ،ولواج ااط احل ،والعنة اجلنوةاي ،والتاةريد ،والتجنيةد وا سةتيدار يف فعمةاحل القتةاحل
عل يد فطراا النطاا.
 -39م اللجنة الريلة الطرف علن م يلي:
تع ي ا لهوده ا ماان ألاال تااوفري اارم الصااحة العقليااة لألطف ا ل علاان
ف)
مستوى الرع ية اأيلية يالث نوية ظ قي أحن ء البلار مان دي متييا  ،يالهتما م علان اخلصاول
ابأطف ل الذين يعيشو ظ املن طق اليت ااتع دهت الريلة أي ا نا ني صر ظ الس بق؛
ب) زاد عاارد اأطب ا ء ياأ ص ا ئي الصااحي املاار ب علاان اااات رام دلياال
تاار ال باارانمج العماال الع ا ملي ل ارأا الفجااو ظ الصااحة النفسااية ،الص ا د عاان منظمااة
الصحة الع ملية ،م الااي بوله ل علن اأطف ل؛
ج)
اجلم ع

ىلعط ء اأيلوية لوصول اأطف ل ىل املشو يالعال علن اات رام اأديية؛

) تشااجي يتيسااري يصااول اأطف ا ل املولااودين ظ املن ا طق اخل ضااعة لساايطر
املسلحة ري الت بعة للريلة ىل رم الصحة العقلية؛
ه)

مواصلة التع ي م منظمة الصحة الع ملية ي ريه ظ هذا الصرد.

صحة املراهق
 -40تشااري اللجنااة ىل تعليقها العا م قاام  )2٠٠3(4بشا صااحة املاراهق يمنااوهم ظ
ا ااي ق التف قي ااة ،يتعليقها ا العا ا م ق اام  )2٠16(2٠بشا ا ىلعما ا ل حق ااوق الطف اال أةنا ا ء
املراهق ا ااة ،يالغ ي ا ااة  7-3م ا اان أه ا ااراف التنمي ا ااة املس ا ااترامة ،يت ا ااذ ّار بتوص ا اايته السا ا ا بقة
( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقر  ،)66يتوصي الريلة الطرف يلي:
اعتم ا ا د اي اا ااة ش ا ا ملة ظ ميا اارا صا ااحة امل ا اراهق اجلنسا ااية يا بيا ااة،
ف)
ياحلارل علاان أ يلاو التثقيااف ظ هاذا املياارا لا ءا ماان املنا هج الر ااااية ا ل اميااة ،يأ
تت املعلوم ظ املراا الصحية ياأم ان اليت يراتده املراهقو ؛
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ب) يض يتنفيذ اي اة ملن هل املراهق  ،يه ية حقوق الفتيا احلوامال،
ياأمه املراهق يأطف هلن ،يمل فحاة التمييا ضارهن ،ما الهتما م صوصا ا ابلفتيا
امل يل قسرا للمق تل أةن ء الن اق املسلح.
االمة البيئة
 -4١تشعر اللجنة ابلقلق ىلزاء الضر البيئاي النا لم عان التلاوا ابأاالحة ياملتفا قم مان
لرائااه ،ياأض ارا الاايت حلقااا ابهلي ااال اأا اااية احليويااة ،ا ظ ل ا مرافااق مع جلااة املي ا ه
يشبل الصرف الصحي ،ياهني اخلرم البيئية ظ اي ق الن اق املسلح يخم طره الع للة
يالطويلااة األاال علاان صااحة اأطف ا ل ،فتوصااي الريلااة الطاارف اباااتحراا يتطبيااق نظ ا م
لالاتج بة ياملس عر لتع ي ه ية السل  ،يل ايم اأطف ل ،يالبيئة.
مستوى املعيشة
 -42يس ي اللجنة القلق ىلزاء ا تف ق عرد اأطف ل الذين يع نو من الفقر يتعوزهم ابل
احلصول علن احلر اأدىن من مستوى املعيشة بسبع الن اق املسلح .يتوصي اللجنة الريلاة
الطاارف ت ياار ااااتثم ه ظ اي ا ا الرع يااة اللتم عيااة زاد ابااري ماان ألاال ضاام
حصول اأطف ل الذين يعيشو ظ فقر علن الرعم امل الل ظ ياخلرم اجمل نية امليسو ،
من دي متيي  ،يهتاتم علان اابيل اأيلوياة بتاوفري ميا ه الشارا يالصارف الصاحي يالسالن،
يتوافر الغذاء ييسر تللفته.

ح ء -التعليم ياأنشطة الافيهية يالثق فية (املواد )31-2٨
التعليم،

ظ ل التر يع يالتوليه املهني

 -43اعر اللجنة ببالث القل نلاء اثو النطاا املولس الولت للهلاية يف صوحل ااط ةاحل علة
التعليا ،و سيما نلاء ما يل ق
دهور نوعية التعلةيا ،ونقةا املعلمة ااك ةاء ،واازةرار ال ا ةة الةيت ققةت
ف)
عملراف املدرسية ،ن َة َعر عد كبو من املدارس؛
ب) كينةةر امثجمةةات املتعمةةد مةةن فط ةراا الن ةطاا عل ة املراف ة املدرسةةية ومو يهةةا،
الراض عو رية فو الراض فخر ؛
ج)
عل املدارس؛

عد ااط احل ومو

املدارس الملين قُتلوا فو فحيبوا جبةروم بوةبا امثجمةات

) متي ة ة ااط ة ةةاحل الة ةةملين ية ةةد التقة ةةديرات ز ة ةةا لة ةةو ملتحق ة ة عملة ةةدارس فو
معرزوا لرتكها بوبا التار يف معظا اقا ت؛
ه) عدر نحدار الاواهد لألط احل امللتحق عملدارس يف املناط اخلازعة لوةيرر
اجلماع ةةات املو ةةلحة ل ةةو التابع ةةة للدول ةةة ،والص ةةعوعت ال ةةيت يواجهو ةةا يف التق ةةدر لتمتح ةةا ت
الوطنية؛
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و) اقالةةة الوةةائد يف شةةاحل شةةر البلةةد يةةث وزةةعت الوةةلرات اخلازةةعة لقيةةا
كر ية منهاجا راسيا موتقت ،مما مينع وايل  800 000ط من مواحلة عليمها.
 -44م اللجنة الريلة الطرف علن م يلي:
تع ي لهوده الرامية ىل مس نوعياة التعلايم ،يضام يلاود عارد اا ف
ف)
من املر ا يت ييرهم ابلتر يع اجلير ،يىلعط ء اأيلوية ع د أتهيل املارا ص ظ لهودها
ع د ا عم ؛
ب) الل ااف ف ااو ا ع اان قيا ا اهلجما ا عل اان امل اارا ص ،ياختا ا ت اارابري ع لل ااة
للحرل علن أ مام أطاراف النا اق ا فاة القا نو الاري ا نسا ين يالقا نو الاري حلقاوق
ا نسا ا  ،يم ااام امل اارا ص ابعتب ها ا أعيا ا انا نيمي ااة ،يا اان تشا اريع يىلص اارا توليها ا
عسلرية مظر اهلجوم علن املرا ص ياات رامه لأل راال العسلرية يتع قع عليهم ؛
ج) اخت ا تاارابري جلاار الضاار الااذ يلحااق ابأطف ا ل ماان ل اراء اهلجم ا
تشن علن املرا ص؛

الاايت

) مواصاالة اخت ا ت اارابري ُمت ّلاان اأطفا ا ل ماان الوص ااول ىل التعلاايم البت اارائي
يالثا نو  ،ياختا تاارابري لاااتبق ء الطااالا ظ املاارا ص ،تشاامل ىلاتحااة فاارل الااتعلم امل قااا
يالنتق لألطف ل الذين ضا عا مانهم اانوا مان الر اااة ،ما الهتما م علان اخلصاول
ابأطفا ل الااذين شااردهم النا اق املساالح ياأطفا ل الااذين يعيشااو ظ املنا طق الاايت ااااتع دهت
الريلة؛
ه) دع اام اأطفا ا ل ال ااذين يعيش ااو ظ املنا ا طق اخل ض ااعة لس اايطر اجلم عا ا
املسلحة ري الت بعة للريلة ظ التقرم لالمتح ان الوطنية ياحلصول علن شه داهتم التعليمية؛
و) اختا التاارابري الالزمااة ،ا ظ لا احلااوا ي ااريه ماان تاارابري بنا ء السااالم،
لتملا اأطفا ل الااذين يعيشااو مااا ااايطر الساالط اخل ضااعة لقيا د ارديااة ماان مت بعااة
د ااتهم ظ ىلط املن هج التعليمية الوطنية يالعود ىل املرا ص.
أهراف التعليم
 -45تذ ّار اللجنة الريلة الطرف ،ظ ضوء تعليقه الع م قام  )2٠٠1(1بشا أهاراف
التعلاايم ،ابحل لااة ىل اتب ا ق هنااج ىلزاء التعلاايم ياانجح ظ التوفيااق ب ا خمتلااف القاايم عاان طريااق
هج الر اااية
احلوا ياحاام ال تالف ،يتوصي مرل الريلة الطرف علن أ تع ز املنا ُ
ريها ا م اان اأديا التعليمي ااة احا ااام حق ااوق ا نسا ا ياحل اارا اأا ا ااية يتُع ا َّار الطف اال
ي ُ
ليعااي حيا مسا يلة ظ تما حاار تسااوده ي التفا هم يالسااالم يالتسا مح ياملسا يا با
اجلنس .
الراحة يالافيه يالاتجم م ياأنشطة الثق فية يالفنية
 -46تش ااري اللجن ااة ىل تعليقها ا العا ا م ق اام  )2٠13(17بشا ا ح ااق الطف اال ظ الراح ااة
ييقا الفرا يم ايلة األع ا يأنشاطة الااتجم م ياملشا اة ظ احليا الثق فياة يظ الفناو ،
يتوصااي الريلااة الطاارف هتااتم ،ظ لهوده ا ع ا د ا عم ا  ،الهتم ا م الوالااع بتااوفري
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أم ا ان آمنااة يش ا ملة يظ املتنا يل لألطف ا ل ماان ألاال اللعااع يىلق مااة العالق ا اللتم عيااة،
يل ا اايم ظ املنا ا طق ال اايت اا ااتع دهت الريل ااة ،يأ تش اار اأطفا ا ل ىلشا اراا ا اتما ا ا ظ ا اام
اي ا يأنشطة اللعع يالافيه علن صعير اجملتم احمللي.

ط ء -ترابري احلم ية اخل صاة (املاواد  22ي 3٠ي 32ي 33ي 35ي 36ي(37ا)(-د)،
ي)4٠-3٨
اأطف ل الاللئو يملتمسو اللجوء يالع ئري
 -47تشري اللجنة ىل التعليق الع مة املشاااة قام  3ي قام  )2٠17(4للجناة املعنياة
لم يااة حقااوق قي ا العم ا ل امله ا لرين يأف اراد أااارهم /قم  22ي قاام  )2٠17(23للجنااة
حقااوق الطفاال بش ا حقااوق ا نس ا لألطف ا ل ظ اااي ق اهلجاار الريليااة ،يتوصااي الريلااة
الطرف تعتمر قا نوانا بشا ملتمساي اللجاوء يالاللئا  ،يتلفال حصاول اأطفا ل علان
ياثئااق اهلويااة ياخلاارم الصااحية يالتعلاايم يحاار أدىن ماان مسااتوى املعيشااة ،يتت ااذ تاارابري
ملس عر اأطفا ل الساو ي علان العاود اآلمناة يالطوعياة ياللرمياة ،يتنظار ظ النضام م ىل
التف قية اخل صة بوض الاللئ .
اأطف ل املشردي دا لي ا

 -48ما اللجنااة الريلااة الطاارف علاان أ ت ياار املااوا د امل صصااة لألشا ل املشااردين
دا لي ا زاد ابري  ،يتنفذ برامج مولهة لألطف ل تلفل هلم مستوى معيشاي ا من ااب ا ،يتارمج
اأطف ا ل املشااردين دا لي ا ا ياأااار ظ أنظمااة املس ا عر اللتم عيااة ،يتت ااار ماان أ قي ا
اخلرم يالرامج الع مة مت حة هلم يظ متن يهلم ،بوا ئل تشمل تبسيط ىللراءا التسجيل.
اأطف ل ظ الن اق املسلح
 -49يوةةاور اللجنةةة قلة علةةث نلاء ورو معلومةةات موثوقةةة ومؤكةةد عةةن ار ةةاب ايةةع فطةراا
النطاا انتهاكات جويمة حتص زد ااط احل ،و سيما نلاء ما يل ق
امثجمةةات العا ةوائية املن ةةمل  ،ةةا فيهةةا امثجمةةات اجلويةةة ،واسةةتيدار ااسةةلحة
ف)
ال يميائيةةة والربامية املت جةةر وااجهةةط املت جةةر اليدويةةة الصةةنع ،واسةةتيدار فسةةاليا اقصةةار ،ممةةا
يا ة ال راء وازةةحا ققةةو ااط ةةاحل وانتهاكةةا ملبةةا ن القةةانوا الةةدويل اننوةةاي وه ة التمييةةط
واقيرة والتناسا؛

ب) جل ةةوء اجلماعة ةةات املو ةةلحة ،ويف بع ة ة اق ةةا ت الق ة ةوات املو ةةلحة اق ومية ةةة
وامليلياةةيات التابعةةة مثةةا ،نىل ألنيةةد ااط ةةاحل واسةةتيدامها يف فعمةةاحل القتةةاحل ،ةةن فةةيها ااط ةةاحل
وا اخلاموةةة عاةةر  ،بة وبعة ااط ةةاحل الةةملين يتجةةاولوا  4سةةنوات ،وااط ةةاحل مةةن فحةةوحل
فجنبية؛
ج) س ةةلا ااط ةةاحل ة ةريتها بو ةةبا ار ب ةةاطها ال عل ة ة فو املطع ةةور بق ة ةوات اام ةةن
واجلماعات املولحة لو التابعة للدولة؛
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) اخترةةاا فط ةةاحل تجةةاول فعمةةار بعةةةها  3فشةةهر ،اسةةباب متنوعةةة ،مةةن
بينها زماا با حل ااسر  ،فو بوبا قرابة مطعومة مع فطراا النطاا ،فو لرلا ال دية؛
ه) كينةةر عةةد ااط ةةاحل الةةملين يعياةةوا يف املنةةاط امللوثةةة عملت ج ةرات اخلرةةر  ،ةةا
فيهةةا الةةملخائر امللقةةا مةةن اجلةةو ،وااسةةلحة اارزةةية ،وااجهةةط املت جةةر اليدويةةة الصةةنع ،واالهلةةار
اارزية ،وعو الو اا نىل مناط معرزة للمعدات املت جر  ،مين لا والرقة؛
الةةة ااط ةةاحل املولةةو ين امهةةات لةةو سةةورات حتج ةطات اليةةا يف يمةةات
و)
املار ين اخليا يف ااراز اخلازعة لويرر الولرات ال ر ية.
 -50و اةةعر اللجنةةة علقل ة نلاء ا فتقةةار نىل معلومةةات عةةن العم ة الةةملي ةةةرلع بةةيف اللجنةةة
الوطنيةنالقررية املعنية برحد قو الر يف زوء االمة يف اجلمهوريةة العربيةة الوةورية ،واللجنةة
القةائية املتيصصة اليت يرفسها النائا العار.
 -5١م اللجنة الريلة الطرف علن م يلي:
اختا ا ت اارابري عل اان يل ااه الس اارعة ملنا ا يق ااوق اأطفا ا ل ض ااح ا اهلجما ا
ف)
العشااوائية ياااات رام اأااالحة أي أا ا ليع احلاارا ااري املشااريعة ،يىلصاارا أياماار توليهيااة
عسلرية ظ هذا الصرد تتضمن ىللراءا يعقواب ياضحة ظ ح ل عرم المتث ل؛
ب) التنفيذ الل مل للق نو قم  11للع م  2٠13الذ اظار انيار اأطفا ل
يىلشا ارااهم ظ أعما ا ل القتا ا ل ،ياختا ا ت اارابري ع لل ااة للتحقي ااق ظ حا ا ل اني اار اأطفا ا ل
يمالحقة اجلن يمع قبتهم؛
ج) تع يا لهوده ا الراميااة ىل تنفيااذ طااة العماال الوطنيااة ملنا انياار اأطف ا ل
يالتصر له ،ييض ااااتيجية يطنية ع د أتهيل يىلدم اأطف ل الاذين لنارهتم قاوا
اأمن ياجلم ع املسلحة ري الت بعة للريلة؛
) ضم عرم الع أ طفل حريته بسبع صلة حقيقية أي م عومة طراف
الن اق ،يمع ملة أ طفل يعي ظ هذا الوضا ابعتبا ه ضاحية ظ املقا م اأيل ،يىلح لتاه ىل
رم ىلع د الت هيل أي نظ م قض ء اأحراا ،حسع القتض ء؛
ه) اخت ترابري علن يله السرعة ملن اجلم عا املسالحة اري الت بعاة للريلاة
يالقااوا املساالحة ماان ا تطا ف اأطف ا ل ،ياف لاة ا ف ارا عاانهم ماان دي شااريط ،ي ّ اال
اأار؛
و) تع ي ا لهوده ا ماان ألاال التوعيااة ابحلاار ماان خم ا طر األغ ا م؛ يزاد املااوا د
الالزمااة زالااة املعاارا املتفجاار زاد ابااري ؛ ياخت ا تاارابري الت فيااف ظ املن ا طق اخل ضااعة
زالااة األغ ا م أي م ا زالااا ظ انتظ ا ىلزالته ا ؛ يتااوفري اارم الاارعم املت صصااة لألطف ا ل
ضح ا حوادا املعرا املتفجر ؛
ل) التص ل ابلسلط اخل ضاعة لقيا د اردياة لاراء مليال فارد حل لاة اال
طفل مولود أم ري او ية نيتج ظ امل يم  ،يمريار التارابري املن اابة لرعا يتهم يمنا ئهم
يىلع د أتهيلهم؛
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م) تعما ا اايم املعلوم ا ا ا ابنتظ ا ا ا م عا ا اان العما ا اال الا ا ااذ تضا ا ااطل با ا ااه اللجنا ا ااة
الوطنية/القطرية املعنية برصر حقوق الطفل ظ ضوء اأزمة ظ اجلمهو ية العربية السو ية.
الاتغالل القتص د ،

ظ ل عمل اأطف ل

 -52تشااعر اللجنااة ابلقلااق ىلزاء ازداد عاارد اأطف ا ل العم ا ل ،الااذين يعماال بعضااهم ظ
يااريف طاار يهشااة ،مشااري ىل أ ىلش ارااهم ظ عماال اأطف ا ل آليااة ااالبية للتغلااع علاان
املش ق الن قاة عان النا اق املسالح ،يتوصاي الريلاةَ الطارف تعتمار مشاريق طاة العمال
الوطنية ملل فحة أاوأ أشل ل عمل اأطف ل ،يتع ز لهوده من ألل التنفيذ الفعلي ملذار
التف هم املوقعة م منظمة العمل الريلية ظ هذا الصرد.
اأطف ل املرتبطة أيض عهم ابلشوا ق
 -53يس ي اللجنة القلق من ت اير عرد اأطف ل املرتبطاة أيضا عهم ابلشاوا ق يالعا مل
ظ التس ااول .يتش ااري اللجن ااة ىل توص اايته السا ا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفق اار ،)79
يتوصي الريلة الطرف ترفا صافة اجلرمياة عان التساول ،يمتنا ىلياراق أيلئا اأطفا ل ظ
امل اس  ،يتض ش اتهم ترابري من ألل ىلع د أتهيلهم يىلدم لهم ظ اجملتم .
بي اأطف ل يالا هبم
 -54تشعر اللجناة بقلاق عمياق ىلزاء حا ل الاا ابأطفا ل يبايعهم ،يل اايم الفتيا
لا اات رامهم ظ أعما ا ل القتا ا ل ،يالفتيا ا أ ا اراال الا ااتغالل اجلنس ااي ،يما ا الريل ااة
الطرف علن أ تع ز لهوده لتنفذ اخلطة الوطنية ملل فحة الا ابأشا ل تنفياذا اتما ا؛
يمق ااق ظ تلا ا احلا ا ل يتالح ااق اجلنا ا يتعا ا قبهم عل اان النح ااو الوال ااع؛ يتق اارم ال اارعم
لألطف ل الضح ا.
ىلدا ش ي قض ء اأحراا
 -55تشااري اللجنااة ىل تعليقه ا الع ا م قاام  )2٠٠7(1٠بش ا حقااوق الطفاال ظ قض ا ء
اأحراا ،يتُذ ّار بتوصايته السا بقة ( ،CRC/C/SYR/CO/3-4الفقار  ،)٨6فتوصاي الريلاة
الط اارف ترف ا ا السا اان الق نوني ااة للمس ا ا يلية اجلن ئيا ااة؛ يتواا ا نط ا ا ق ق ا ا نو اأحا ااراا
( قاام  )1٨ليشاامل قي ا اأطف ا ل دي  1٨ع م ا ا؛ يتضاامن فصاال اأطف ا ل احملتج ا ين عاان
اللبا ا ؛ يمق ااق ظ قيا ا حا ا ل ا ااوء املع مل ااة يا ي ااذاء ،يتع ق ااع اجلنا ا ؛ يتق اارم املعون ااة
القض ئية لألطف ل امل لف للق نو ؛ يتلفال يصاول اأطفا ل ىل آلياة اارية يآمناة يمراعياة
لحتي ل هتم لتقرمي الشل يى املتعلقة بسلبهم حريتهم.
اأطف ل ضح ا اجلرائم يالشهود عليه
 -56م اللجنة الريلاة الطارف علان أ تعا ز لهودها لتاوفري بارامج مت صصاة حلم ياة
الطفل من ألل ىلاتحة ابل ىلع د الت هيل البرين يالنفسي يىلعا د ا دما لألطفا ل ضاح ا
اجلا ارائم ،ا ا فيه ا ا التع ااذيع ي ا ااريه م اان ضا ااريا املع مل ااة أي العقوبا ااة الق ا ااية أي املهينا ااة،
يالاتغالل يالعتراء اجلنسي  ،يزيا اأطفا ل ،يالتجنيار يالاات رام ظ أعما ل القتا ل،
18

GE.19-03765

CRC/C/SYR/CO/5

يالبي يالا  ،مولية احتي ل الفتي
لر الضر للضح ا حسع القتض ء.

اء -التصريق علن الريتواول ال تي

يالفتي امل تلفة الهتم م الالزم ،يأ تاوفر اابل

املتعلق إبلراء تقرمي البال

 -57توصي اللجنة الريلة الطرف ،تو ي ا لا اد تع يا ىلعما ل حقاوق الطفال ،ابلتصاريق
علن الريتواول ال تي املتعلق إبلراء تقرمي البال .

ا ف -التصريق علن الصلو الريلية حلقوق ا نس
 -58توصي اللجنة الريلة الطارف ،تو يا ا لا اد تع يا ىلعما ل حقاوق الطفال ،ابلنظار ظ
التصريق علن التف قية الريلية حلم ية قي اأش ل من ال تف ء القسر  ،اليت تنضام
ىلليه بعر.

لم -التع ي م اهليئ

ا قليمية يالريلية

 -59توصي اللجنة الريلة الطرف ابلتع ي م املنظم ا قليمية يالريلية علان ىلعما ل
حقوق الطفل ،ظ ل جلنة التحقيق الريلية املستقلة املعنياة ابجلمهو ياة العربياة الساو ية
ياآللية الريلية احمل ير ياملستقلة.

مس ا -التنفيذ يتقرمي التق ير
ألف -املت بعة يالنشر
 -60توصي اللجناة الريلاة الطارف ابختا قيا التارابري املالئماة لضام التنفياذ الل مال
للتوصي الوا د ظ هذه املالحظ اخلت مية .يتوصي اللجنة أيض ا إباتحة التقريار الاري
اخلا م يالارديد اللت بياة علان ق ئماة املسا ئل يهاذه املالحظا اخلت مياة علان نطا ق يااا
بلغ البلر.

ابء -اآللية الوطنية عراد التق ير ياملت بعة
 -6١توصي اللجناة الريلاة الطارف إبنشا ء آلياة يطنياة عاراد التقا ير ياملت بعاة بوصافه
ه اايلالا حلوميا ا ا دائما ا ا مللفا ا ا بتنس اايق يىلع ااراد التقا ا ير ال اايت تق اارَّم ىل اآلليا ا الريلي ااة
يا قليمية حلقوق ا نسا يابلتع مال ما تلا اآلليا  ،فضاالا عان تنسايق يتعقاع التارابري
الوطنية املت ذ ملت بعة يتنفيذ اللت ام التع هرية يالتوصي يالقرا ا الص د عن تل
اآلليا ا  .يتش اارد اللجن ااة عل اان ض ااري دع اام ه ااذا اهليل اال دعما ا ا يافيا ا ا يمس ااتمرا ااويف
ملرا له يمتلينه من التش ي بصفة منتظمة م اجملتم املرين.
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ليم -التقرير املقبل
 -62ترعو اللجنة الريلة الطرف ىل أ تقرم تقريره اجل م لتقريريه الاري ي السا دص
يالسا ا ب للا ااول  13شا ااب ط/فراير  ،2٠24يأ تا اار فيا ااه معلوم ا ا عا اان مت بعا ااة ها ااذه
املالحظ ا اخلت ميااة .يينبغااي أ ميتثاال التقرياار للمب ا دئ التوليهيااة املنسااقة لتقاارمي التق ا ير
اخل صا ا ااة ع ها ا اار بعينه ا ا ا  ،الا ا اايت اعتما ا اارهت اللجنا ا ااة ظ  31ا ا ا ا نو الث ين/ين ا ا ا ير 2٠14
( ،)CRC/C/58/Rev.3يينبغي أل يتج يز عارد الم تاه  21 2٠٠الماة (انظار قارا اجلمعياة
الع مة  ،26٨/6٨الفقر  .)16يظ ح ل اا يز عارد الما التقريار املقارَّم احلار اأقصان
املنصول عليه ،ايُطلع ىل الريلة الطرف أ تقلّص حجمه عمالا ابلقرا السا لف الاذار.
يىل ا تعذ علن الريلة الطارف مرالعاة التقريار يىلعا د تقرمياه ،فاال ميلان ضام ترقتاه ااي
تنظر فيه هيئة املع هر .
 -63يترعو اللجنة أيض ا الريلة الطرف ىل تقارمي يةيقاة أا ااية نيرةاة ،ل يتجا يز عارد
الم هتا ا  42 4٠٠الم ااة ،يفقا ا ا ملتطلبا ا الوةيق ااة اأا ا ااية املوح اار ال ااوا د ظ املبا ا دئ
التوليهياة املنسااقة لتقاارمي التقا ير ولااع املع هاارا الريليااة حلقاوق ا نسا  ،ا ظ لا
املبا ا دئ التوليهي ااة لتق اارمي يةيق ااة أا ا ااية موح اار يياثئ ااق ص ااة ع ه اارا بعينها ا (انظ اار
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل اأيل) يالفقر  16من قرا اجلمعية الع مة .26٨/6٨
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