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الةةرد عرةةى قائمةةمل ائلةةائل ائلتةةرمل لللقريةةر الةةدور اخلةةال
العربيمل اللوريمل

لرجمهوري ةمل

اجلزء األول
الفقرة " ،1تقدمي لعرولات حمدثمل عن حالمل لشروع قانون حقوق الطفل ،ولةا إذا كةان دةدد
اللن القانونيمل لرفليان والفليات كريهما يف  18عالاً ،ولا إذا كانت أحكام لشةروع القةانون
سلكون هلا ،عند سنه ،األسبقيمل عرى قوانني األحوال الشختيمل لرطوائة الدينيةمل يف الدولةمل
الطرف فيما يلعرق لحلد األدىن للن الزواج":
 -1أهنتتت اجلهتتاا الوينيتتة املكلفتتة إبعتتداد قتتانون قتتول اللف ت عمليتتة مراجهت ت وتنقيح ت
وهتتو ا ن نتتمن املاتتار القتتانوين التتال م تتداره .وقتتد بتين هتتذا القتتانون علت املبتتاد األساستتية
األربهة التفاقية قول اللف ومل ييز يف تلبيق أ كام بني يف وآخر عل أراني اجلمهوريتة
الهربية الاورية.
 -2أك تتد مش تترون الق تتانون علت ت اكتم تتال أهليت تة ال تتزواس با تتن الثامنت تة عش تترة أم تتا فيم تتا يتهل تتق
أبسبقيت عل القوانني األخرى فقد تضمن يف مبادئ الهامة عل َّ
أن "األولوية هتي ملصتلحة اللفت
الفضل يف مجيع القراراا وا جراءاا املتهلقة ب أّيًكانت اجلهة اليت تصدرها أو تقوم هبا".

الفقةةرة " ،2تقةةدمي لعرولةةات عةةن وييةةمل اهلييةةمل اللةةوريمل لشةةنون األسةةرة واللةةكان فيمةةا يلعرةةق
حبقةةوق الطفةةل واللةةدابذ ائلخةةذة للنفيةةذ اطةةمل العمةةل الوطنيةةمل للنفيةةذ ايتفاقيةةمل يف ية أ ةةاء
الدولمل الطرف":

 -3أانط القت تتانون  )42لهت تتام  2003املهت تتدل ابلقت تتانون رقت تتم  )6لهت تتام  2014واملرست تتوم
التشريهي رقم  2017 )5ابهليئة الاورية لشؤون األسترة والاتكان متابهتة قضتاّي األسترة واللفت
واملترأة والشتتباا واملاتتنني وإلوا ا عاقتتة والقضتتاّي املتهلقتتة ابلاتتكان وعتتدها املناتتق التتويين هلتتذه
املونت تتوعاا واملهني ت تة ابق ت تااق الق ت توانني وحتت تتديثها وكت تتذلد إبعت تتداد الدراست تتاا واأل ت تتا واق ت تااق
الاياستتاا للنهتتو بواقتتع هتتذه الفئتتاا و كينهتتا وفقتاً للمهتتاين الوينيتتة والدوليتة وإللتتد هبتتد
محايتتة األستترة وتهميتتق استتكها واتفتتاي عل ت هويتهتتا وقيمهتتا واملاتتاعدة يف تكوينهتتا وحتاتتني
ماتوى اتياة فيها من خمتلف اجلوانب.
 -4بنتتاء عل ت إللتتد بتتذلت اهليئتتة الاتتورية لشتتؤون األستترة والاتتكان جهتتوداً ثيث تةً تمايتتة
وتهزي تتز ق تتول اللفت ت ون تتاعفت م تتن ه تتذه اجله تتود اس تتت ابةً للتح تتدّيا اةا تتة النا تتة ع تتن
الظتترو التتيت عاشتتتها اجلمهوري تة الهربي تة الاتتورية ختتالل ستتنواا األ متتة فياتترا عمليتتة تتيا ة
قانون قول اللف مع اجلهاا الوينية املهنية وونهت خلط وينية تماية اللف منها:
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خلة عم ملناهضة أسوأ أشكال عم األيفال.



اةلة الوينية للتهام مع األيفال نحاّي الت نيد من قب اجملموعاا ا رهابية املالحة.



اةلة الوينية لتنفيذ االسااتي ية الوينية لللفولة املبكرة.



اةلة الوينية ملكافحة تاول األيفال.
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 -5كما اقا ت اهليئة تلتوير عتدد متن القتوانني الوينيتة إلاا الصتلة قتول اللفت ومحايتت
والهم ت عل ت رفتتع التتوعي ابلقضتتاّي إلاا الصتتلة قوق ت وقامتتت بتيستتيد و تتدة تماي تة األستترة
للتهام مع نحاّي الهنف من األيفال والنااء.
 -6تهم اهليئة عل نشر التو ياا اةتامية الصادرة عن هيئاا قول ا ناان التهاهدية
عقتتب مناقشتتة التق تارير الوينيتتة لل مهوريتتة الهربيتتة الاتتورية ويف مقتتدمتها جلنتتة قتتول اللف ت
يتتو ونتتهت خلتتة لتنفيتتذ التو تتياا الصتتادرة عتتن الل نتتة عتتام  2011عقتتب مناقشتتة التقريتتر
التتويين الرابتتع ونظمتتت الهديتتد متتن ورشتتاا الهم ت املتهلقتتة بنشتتر اتفاقيتتة قتتول اللف ت ورفتتع
التتوعي أب كامهتتا عل ت الصتتهيد التتويين وبنتتاء قتتدراا الك توادر الوينيتتة يف اجملتتاالا إلاا الصتتلة
وقد ساهم التهاون مع وكاالا األمم املتحدة الهاملتة يف اجلمهوريتة الهربيتة الاتورية يف دعتم تنفيتذ
هذه املهام.
الفقةةرة " ،3تقةةدمي لعرولةةات عةةن اللةةدابذ ائلخةةذة ل ةةمان تلةةجيل ائواليةةد واحلتةةول عرةةى
اجلنل ةةيمل جلمية ة األطف ةةال ائول ةةودين ألله ةةات س ةةوروت و لء أ انة ة  ،وي س ةةيما األطف ةةال
ائول ةةودون يف اخل ةةارج ،وتق ةةدمي لعرول ةةات ع ةةن الل ةةدابذ ائلخ ةةذة ل ةةمان تل ةةجيل ائوالي ةةد
واحلتول عرى اجلنليمل لألطفال اللوريني الال يني وائولودين يف البردان اجملاورة ،وي سيما
يف األردن ،وتركيا ،ولبنان":
 -7فيم ت تتا يتهل ت تتق بتا ت ت ت ي املوالي ت تتد ألمه ت تتاا س ت تتورّيا وآابء أجان ت تتب تقض ت تتي الق ت ت توانني
والتشريهاا الاورية بتا ي كافة واقهاا التوالدة التيت حتتد علت أرانتيها أّيً كانتت جناتيت
وهو أمر إلزامي وياتب عقوابا عل عدم التا ي أو التيخر ب .
 -8أمتتا ابلناتتبة ملتتنن اجلناتتية ل يفتتال املولتتودين ألمهتتاا ستتورّيا وآابء أجانتتب ال ت تزال
اجله تتود ما تتتمرة مل تتنن أبن تتاء األمه تتاا الا تتورّيا اجلنا تتية لك تتن تا تتببت األ م تتة ال تتيت م تترا هب تتا
اجلمهورية الهربية الاورية يف أتخر ع لة املناقشاا إلاا الصلة إب دار قانون خاص بذلد.
 -9وعن التدابن املتخذة لضمان تا ي املواليد واتصول عل اجلناية ل يفتال الاتوريني
الالجئني املولودين يف اةارس فنتي ة خروس عدد من أماانا األ وال املدنية عن اةدمتة باتبب
األعمتتال ا رهابيتتة قامتتت اتكومتتة اب تتاإل خل تواا عتتدة تاتتهيالً لإجتراءاا املرتبلتتة ابأل توال
املدنية وخبا ة تا ي املواليد وأهم هذه ا جراءاا:
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الاماق بتا ي الوالداا مهما أتختر تنفيتذها وأينمتا كتان مكتان تدوثها ومكتان قيتد
املتواين وإللتتد متتن ختتالل تهتتدي املتتادة  )20متتن قتتانون األ توال املدنيتتة ابلقتتانون رقتتم
 )24اتريتتخ  2015/12/8إإل نصتتت الفقتترة  )13عل ت أن تا ت كافتتة واقهتتاا
األ توال املدنيتتة مهمتتا بلغتتت متتدة أتخنهتتا يف مكتتان تتدو الواقهتتة أو مكتتان القيتتد
األ لي.).....



قبت تتول شت تتهاداا األ ت توال املدنيت تتة والدة  -وفت تتاة) املنظمت تتة لت تتدى خمتت تتار مكت تتان إقامت تتة
الشخص.



إ ت تتدا الهديت تتد مت تتن الشت تتهب املات تتاعدة لهم ت ت مت تتديرّيا الشت تتؤون املدني ت تة وخبا ت تتة يف
احملافظاا واألماكن اليت سيلرا عليها اجملموعاا ا رهابية املاتلحة إإل تَّ افتتتاق شتهب
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حملافظتتة الرقتتة يف دمشتتق ومحتتاه وشتتهب ملديريتتة إدلتتب يف دمشتتق ويريتتوذ والالإلقيتتة وهتتي
احملافظاا اليت نزق إليها مواينو الرقة وإدلب هرابً من اجملموعاا ا رهابية.


تَّ إ تتدا مرك تتز خدم تتة متكام ت ت يف دمش تتق مه تتين بتق تتد خ تتدماا األ ت توال املدني ت تة
للمواينني من كافة احملافظاا.



ش تكلت فتترل عم ت يف مراكتتز ا ي تواء واملنتتايق التتيت تَّ حتريرهتتا متتن اجملموعتتاا ا رهابيتتة
لتقوم مبهام األ وال املدنية يف األماكن اليت مل يتم تفهي األماانا فيها.

 -10وفيمتتا يتهلتتق ابلتتوالداا اتا تتلة ختتارس اجلمهوريتة الهربيتة الاتتورية فنتي تتة إ تتالل عتتدد
من الافاراا الاورية كان ال بد من إجراء تهدي لقانون األ وال املدنية لتمكتني املتواين ختارس
ال تتبالد م تتن تات ت ي واقه تتاا األ ت توال املدنيت تة اةا تتة بت ت وبن تتاء عليت ت وق تتد تَّ ته تتدي املرس تتوم
التشتتريهي رقتتم  )26لهتتام  2007عتتدة م تراا ليتضتتمن إج تراءاا جديتتدة اهلتتد منهتتا تاتتهي
تا ي الواقهاا وأهم التهديالا الواردة يف القانون رقم  )4لهام :2017


تا ت واقهتتة األ توال املدني تة مكتتان تتدوثها أو مكتتان ا قامتتة وإللتتد يف الاتتفارة أو
القنصلية الاورية أو يف الافارة أو القنصلية املكلفة مبصاحل الاوريني.



يف تتال إقامتتة املتواين يف منلقتتة تبهتتد عتتن الاتتفارة أو القنصتتلية يكفتتي إرستتال شتتهادة
الواقهتتة متتن كتتالوالدة أو الوفتتاة أو تتورة يبتتق األ ت عنهتتا إ مديريتتة الشتتؤون املدنيتتة
مكان قيده وإللد عن يريق إلوي أو وكيل القانوين ليتم تا يلها.



كمت تتا كت تتان القت تتانون  )24لهت تتام  2015قت تتد عت تتدل الفق ت تراتن ا) س) مت تتن املرست تتوم
التشريهي رقم  )26عل النحو ا يت:



الاتتماق للاتتفاراا بتا ت ي التتوالداا إ ستتن الثامنتتة عشتترة بينمتتا كتتان عظتتر عليهتتا
تا ي الوالداا ملن او الرابهة عشرة من الهمر.



الا تتماق بتا ت ت ي مجي تتع الواقه تتاا مهمت تتا أتخ تتر ص تتوهلا ل تتدى الا تتفارة أو القنصت تتلية
الاورية.



وعتتدلت املتتدة املاتتموق خالهلتتا تات ي الواقهتتاا اتا تتلة ختتارس القلتتر متتن  )60يتتوم
إ  )90يوم بناءً عل تهتدي املتادة  )14متن املرستوم  )26لهتام  2007مبوجتب
القانون رقم  )20لهام .2011

 -11تَّ متتؤخراً إ تتدار دلي ت إجن تتا مه تتامالا األ توال املدني تتة يف اجلمهوري تتة الهربي تتة الا تتورية
ابلتهتتاون متتا بتتني و ارة الداخليتتة ومفونتتية األمتتم املتحتتدة الاتتامية لشتتؤون الالجئتتني .وأييت هتتذا
ال تتدلي كمب تتادرة ملا تتاعدة امل تواينني عل ت الته تتر عل ت إج تراءاا اتص تتول عل ت الو ئ تتق املدني تتة
وتات ت ي الواقه تتاا إلاا الص تتلة بلريق تتة مبا تتلة وس تتيتم الهمت ت علت ت تو يهت ت علت ت الا تتفاراا
والقنصلياا الاورية ليكون يف متناول املواينني الاوريني يف اةارس.
 -12كمتتا نشتتن إ أنَّت وعلت تتهيد اجملتمتتع األهلتتي تقتتوم األمانتتة الاتتورية للتنميتتة ومنظمتتة
اهلالل األمحر الهريب الاورا بهدد من املشاريع لتقد املااعدة للمواينني يف هذا اجملال.
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الفقةةرة  ،4فيمةةا يلعرةةق لألةلةةمل ائلةةلمرة ،يقر ةةى تقةةدمي لعرولةةات عمةةا ير ة (" :أ) اخلطةةوات
ائلخةةذة لرليقيةةق يف ات ةةالت يف ةةفوف ائةةدنيني وحةةايت ايالفةةاء القلةةر وتعةةذي
األطفةةال وإسةةاءة لعةةالرلهن والعن ة وايعلةةداء اجلنل ة عرةةى األطفةةال ا لج ةزين ،وحماكمةةمل
ية لرتكبيهةا ولعةاقبلهن سةواء أكةةانوا لةن الةدول أو لةن اجلهةةات الفاعرةمل لةن دةذ الةةدول.
(ب) و ةةول ائ ةراقبني ائلةةلقرني وائنظمةةات اتنلةةانيمل إا ي ة األلةةاكن ال ة قدلجةةز فيهةةا
أطفةةال( .ج) اطةةا العمةةل الراليةةمل إا إعةةادة بنةةاء اهلياكةةل األساسةةيمل ،وضةةمان تةةوافر ائيةةا
التاحلمل لرشرب والكهرلء وائرافق التييمل":
 -13بداي تةً إن التاتتااالا امللرو تتة يف هتتذا البنتتد متداخلتتة وعامتتة و تتن دقيقتتة متتن النا يتتة
القانونية وال حتدد بدقة املاائ املللوا تقد إجاابا بشيهنا انهيد عن أهنا حتم يف يياهتا
ادعاءاا ابيلة مناوبة إ اتكومة الاورية ويف هذا اجملال نورد ما يلي:
 -14تقوم الاللاا املهنيتة مباشترةً اب تاإل ا جتراءاا القانونيتة الال متة لالستت ابة ألا التة
إ تتابة يف تتفو املتتدنيني بتتدءاً بكتابتتة الضتتبوط التتيت توثتتق تتاالا ا تتاابا لتحيلهتتا بهتتد
إللد إ اجلهاا القضائية املختصة لي را التحقيق فيها وفقاً للقانون.
 -15لق تتد أودع تتت اتكوم تتة الا تتورية األمان تتة الهام تتة ل م تتم املتح تتدة عشت تراا الو ئ تتق تتول
نحاّي التف ناا ا رهابية واهل ماا ا رهابية اليومية اليت شنتها اجملموعاا ا رهابيتة املاتلحة
متتن املنتتايق التتيت تنتشتتر فيهتتا ماتتتهدفةً املتتدن والقتترى التتيت تقتتع حتتتت ستتيلرة اتكومتتة الاتتورية
ودع تتت م ت تراراً إ داس تتبة الت تتدول الداعم تتة هلت تتذه اجملموع تتاا الت تتيت أن تتحت عالقتهت تتا هب تتا علنيت تتة
ومكشوفة .هذا إ جانب اةاتائر البشترية واملاديتة النامجتة عتن عمليتاا متا ياتم ب "التحتالف
الدويل" الذا اقا ينان جمتا ر متكتررة يف منتايق خمتلفتة ماتتهدفةً املتدنيني الفتارين متن تنظتيم
"داعش" الذا ادعت هتذا "التحتالف" مكافحتت منهتا متدارذ و مهتاا ان تني داخليتاً وكتان
ج نحاّيها من األيفال .وندعو الل نة إ االيالن عل هذه الو ئق اليت أودعتهتا اتكومتة
الاورية األمانة الهامة ل مم املتحدة مونحةً من خالهلا ما أسفرا عن هذه اهل ماا ا رهابية
واجملا ر الو شية من خاائر بشرية ومادية تركت عميق األثر عل واقع اللف الاورا .وندعوها
إ رفتتع تتوهتا للملالبتتة مبحاستتبة هتتذه التتدول وتلبيتتق ماتتؤوليتها الدوليتتة عتتن االنتهاكتتاا التتيت
تاتتببت هبتتا تقتتول اللف ت الاتتورا س تواء بلريقتتة مباشتترة عتترب اعتتتداءاهتا عل ت األرانتتي الاتتورية
أو عرب وكالئها من اجملموعاا ا رهابية.
 -16أمتا فيمتا يتهلتق تاالا االختفتاء القاترا واةلتف ترم التشتريهاا والقتوانني الاتتورية
هتتذه األفهتتال بنصتتوص وانتتحة ال لتتبد فيهتتا وإللتتد يف قتتانون مكافحتتة ا رهتتاا رقتتم )19
لهتتام  2012وقتتانون الهقتتوابا الاتتورا لهتتام  1949وتهديالتت والقتتانون اةتتاص مترائم اةلتتف
رقم  )21لهام .2012
 -17إ ًّن ه تتذه األفه تتال ش تتكلت علت ت ال تتدوام عنصت تراً يف املمارس تتاا املنه ي تتة للم موع تتاا
ا رهابية املالحة يف املنايق اليت سيلرا عليها الستتخدام املخلتوفني أل ترا إجراميتة كحفتر
األنفال واالستخدام كدرون بشرية والبتزا أهايل الضحاّي بغية اتصتول علت مبتالا ماليتة كفديتة
أو ملبادلتهم إبرهابيني موقوفني قضائياً لتدى الاتللاا القضتائية .األمثلتة علت إللتد كثتنة ولهت
أ دثها سلالة فضائن متا ياتم ب "منظمتة اةتوإل البيضتاء" ا رهابيتة التيت شتكلت منوإلجتاً علت
هتتذه املمارستتاا علت ستتبي املثتتال اختلتتف إرهتتابيي هتتذه املنظمتتة عشتراا األيفتتال متتن قتترى
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ريف إدلب الستخدامهم يف مار ياا اهل وم الكيميائي بغيتة اهتتام اتكومتة الاتورية هبتا وخلتق
مربراا وإلرائع ابيلة لشن عدوان عليها.
 -18أما فيما يتهلق بتهذيب األيفتال ووجتود اارستاا عنتف واعتتداء جناتي علت األيفتال
احملت تزين فبدايتتة نتتود تتتذكن الل نتتة َّ
أن القتوانني والتشتريهاا الاتتورية تهاقتتب علت مجيتتع أشتتكال
الهنف وا يذاء اجلادا واالعتداء اجلناتي بهقتوابا جزائيتة مشتددة مهظمهتا جنتائي الو تف
وتكف هذه النصوص توفن محاية خا ة لللف عل النحو التذا أقتره الدستتور وكافتة تاالا
التحقيق مع أو التوقيف ل يفال مشمولة بقانون األ دا القانون  )18لهام  1974التذا
يقوم من يو املنهج واهلد عل البهد ا تال ي ولت قواعتد إجرائيتة ودتاكم خا تة هتتد
إ إ الق اللف وحتقيق مصلحت الفضل وإعادة أتهيل دماج يف اجملتمع من جديتد .وهتذا
الق تتانون ال جيي تتز ا ت تتا األيف تتال دون اةاما تتة عش تترة وإمن تتا ي تتتم إي تتداعهم يف مراك تتز ومهاه تتد
خا تتة إب تتالق األ تتدا  .أمتتا عتتن داكمتتاا األيفتتال فتتول اةاماتتة عشتترة ومل يتم توا الثامنتتة
عشتترة ويرتكبتتون ج ترائم جزائي تة فت تترا دتتاكمتهم أمتتام دتتاكم األ تتدا وتلبتتق علتتيهم تتتدابن
خمففة هبد إعادة أتهيلهم ومع إللد فإن أعداد هذه اتاالا نمن الفئة الهمرية قليلة جداً.

َّ -19
إن داولة توجي أسئلة تو ي بوجود اارساا من هذا النون جلهة اتكومة الاورية هتي
ادعتاءاا مرفونتة ابملللتق وأتمت اجلمهوريتة الهربيتة الاتورية أن تنتتيى الل نتة بنفاتها عنهتا فكتتم
من مرة يالبت مروجي مث هذه االدعاءاا من أوساط داخ األمم املتحدة بتزويدها مبهلومتاا
عن هذه اتاالا ليتم التحقق منها والتحقيق بشيهنا لكن دون تلقي أا رد.
 -20ابلناتتبة للاتتماق بو تتول م تراقبني ماتتتقلني ومنظمتتاا إناتتانية إ مجيتتع األمتتاكن التتيت
عت ز فيها األيفال مع أتكيدان عل ما ورد أعاله ول مايلة ا ت ا األيفال فقد سهلت
اجلمهوري تة الهربي تة الاتتورية قيتتام بهثتتة الل نتتة الدوليتتة للصتتليب األمحتتر يف دمشتتق ب تزّيراا متكتتررة
للا ون وكان من بني أهدا هذه الزّيراا التيكتد متن رترو اال ت تا وتلبيتق الضتماانا
القضائية وفص األ دا عن البالغني.
 -21وفيما يتهلق خبلط الهمت الراميتة إ إعتادة بنتاء اهلياكت األساستية ونتمان تتوافر امليتاه
الصتتاتة للشتترا والكه ترابء واملرافتتق الصتتحية تبتتذل كومتتة اجلمهوري تة الهربي تة الاتتورية جهتتوداً
ثيث تةً ع تتادة أتهي ت الب تتو التحتي تتة وت تتوفن اة تتدماا األساس تتية ال تتيت دمرهت تتا أعم تتال اجملموع تتاا
ا رهابيتتة املاتتلحة مبتتا ياتتاعد عل ت عتتودة األهتتايل إ منتتايقهم التتيت فتتروا منهتتا ه ترابً متتن هتتذه
اجملموعتتاا وستتهياً لتتتوفن رتترو تاتتاعدهم عل ت استتتهادة مكتتوانا عيشتتهم واستتتقرارهم التتيت
سلبهم إّيها ا رهاا وقد خصصت خلط عم دائمة وموا انا ماتمرة يف هذا اجملال.
 -22س تتهت اتكوم تتة الا تتورية خ تتالل الا تتنواا ال تتثال املان تتية ن تمن اةل تتط االس تتتثمارية
الاتتنوية لل هتتاا املهني تة بقلاعتتاا امليتتاه والكه ترابء والصتتحة إ صتتيص امل توارد املالي تة الال متتة
الستمرارية توفن هذه اةدماا يف كافة املنايق الاورية يو بلا وستلي ا نفتال االستتثمارا
علت ت ه تتذه القلاع تتاا ت توايل  %30م تتن إمج تتايل ا نف تتال اله تتام للم تتوا انا االس تتتثمارية خ تتالل
الفاة .)2017-2015
 -23نتتود التيكيتتد هنتتا عل ت َّ
أن كومتتة اجلمهوريتتة الهربيتتة الاتتورية دعتتت عل ت التتدوام مجيتتع
الاوريني الذين انلرهتم األ مة اليت شهدهتا البالد إ مغادرهتا للهودة إ وينهم األم بهد حتريتر
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الهدد األكرب من املنتايق التيت انتشتر فيهتا االرهتابيني مؤكتد ًة علت نترورة أن يكتون خيتار الهتودة
يوعياً وعفظ كرامة مجيع الهائدين وعل ماؤوليتها عتن نتمان ستالمة مواينيهتا وأمتنهم وأتمتني
متللباا اتياة الكرية هلم .وهي تهم عل الدوام علت مراجهتة املهتاين القانونيتة القائمتة لتقتد
ك ت متتا أمكتتن متتن التاتتهيالا وت تذلي كافتتة الهقبتتاا أمتتام عتتودة امل تواينني الاتتوريني وتباتتيط
إجراءاا عتودهتم والاكيتز علت احملتاور األساستية لتتيمني ماتتلزماا اتيتاة املتمثلتة بتتيمني الاتكن
والربامج املناسبة ةلق فرص الهم وحتاني ماتوّيا املهيشة.
 -24كمتتا ر بتتت كومتتة اجلمهوريتتة الهربيتتة الا تورية بفتتتن ابا ات توار متتع وكتتاالا األمتتم
املتحدة لونع تصور ول عتودة الالجئتني والنتا ني والتدور التذا يكتن أن تلهبت يف هتذا اجملتال
وتقد املااعدة للحكومة الاتورية خا تةً بهتد تشتكي هيئتة التناتيق لهتودة امله ترين الاتوريني
يف اةتتارس .ويالبتهتتا بتحمت ماتتؤوليتها يف تتتوفن متللبتتاا عتتودة الالجئتتني وللماتتا ة يف تتتوفن
متللباا الهودة اللوعية للمواينني الاوريني إ بالدهم من خالل التهاون مع اتكومتة الاتورية
وعرب مكاتبها الهاملة يف اجلمهورية الهربية الاورية وعل أن تكتون هتذه املاتا ة وفقتاً للتوالّيا
املنويتتة هبتتذه املنظمتتاا وبهي تداً عتتن التقيتتد بشتتروط املتتاسني الاياستتية ونتتمن إيتتار متتن التهتتاون
البناء القائم عل مباد وأ كام ميثال األمم املتحدة.
الفقرة " ،5تقدمي لعرولات عن اللدابذ ائلخذة حلمايمل األطفةال لةن العنة اجلنلة  ،ةا يف
ذلةةيف يف ميمةةات ائشةةردين دااريةاً ،للنفيةةذ إ ةراءات الفةةرة لليديةةد يويةةمل األطفةةال النةةا ني
أبرواحهةةن لةةن العن ة اجلنل ة  ،وتةةوفذ اةةدلات إعةةادة اللألييةةل البةةد والنفل ة لألطفةةال
ال ياو ،واللدابذ ائلخذة لرلتد لرعنة اجلنلة ضةد األطفةال ،واسةمقاقهن ،وي سةيما
أطفال األقريات اتثنيمل والدينيمل":
 -25نود أن نلفت نظر الل نة إ أنَّ وخالل ستنواا األ متة التيت عاشتتها ستورية والتيت أدا
إ تتترآ آال الاتتوريني ملنتتايقهم ه ترابً متتن اجملموعتتاا ا رهابيتتة املاتتلحة ور تتم األعبتتاء اهلائلتتة
التتيت واجهتهتتا اتكومتتة الاتتورية إثتتر رتتاهرة النتتزوق واملتمثلتتة يف ارتفتتان عتتدد النتتا ني مقابت عتتدم
تتتوفر أبنيتتة مناستتبة وكافي تة الستتتخدامها كمراكتتز لإي تواء والتكلفتتة الباهظتتة لتيهي ت األبنيتتة هبتتد
استخدامها هلذا الغتر التيت ترافقتت بهتدم تتوفر التمويت التال م ر تم كت هتذه التحتدّيا فإهنتا
مل تنشئ أية خميماا بغر إقامة مواينيها فيها ب عملت علت صتيص عتدد كبتن متن املبتاين
اتكومية الستخدامها كمراكز إيواء منها املدن الرّينية ومراكز األنشلة الابوية واملتدارذ ودور
الهبادة ومراكز التنمية الريفية ومراكز الرعاية االجتماعية .وكانتت هتذه املراكتز دت تهتاون دائتم متا
بني و ارة ا دارة احمللية بصفتها املاؤول الرئياي عن هذا احملور متن الهمت ا تاثي واملنظمتاا
الدوليت تة اتكومي ت تة و تتن اتكومي ت تة لتنفي ت تذ مش تتاريع ما تتتمرة لتيهي ت ت مراك تتز ا ي ت تواء اتكومي تتة
أو أتهيت ت ع تتدد م تتن املب تتاين تتن املنتهي ت تة الس تتتخدامها هل تتذا الغ تتر وت تتوفن الظ تترو املالئم تتة
واال تياجاا األساسية للمقيمني فيها.
 -26تتضتتمن الق توانني والتش تريهاا الاتتورية عقتتوابا جزائي تة مشتتددة تتول االعتتتداء اجلناتتي
عموم تاً وتش تتدد الهقوب تتة بش تتك خ تتاص إإلا وق تتع عل ت األيف تتال ون تتذكر هن تتا أن ت ق تتد تَّ ته تتدي
امل تتادة  )489مت تتن قت تتانون الهقت تتوابا ابلقت تتانون رقت تتم  )11لهت تتام  2011لتشت تتديد عقوبت تتة جت تترم
اال تصاا إ عقوبة ا عدام يف ال وقع اجلرم عل من هو دون اةاماة عشرة.
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 -27قامتتت اهليئتتة الاتتورية لشتتؤون األستترة والاتتكان بدراستتة واقتتع دور ا قامتتة املؤقتتتة يف عتتدة
دافظتتاا ستتورية وعلت أستتاذ خمرجاهتتتا أيلقتتت محتتالا لرفتتع التتوعي وحتاتتني واقتتع األيفتتال يف
مراكز ا يواء ومحايتهم من كافة أشكال الهنف.
 -28تتتتم إ التتة الضتتحاّي إ مراكتتز رعايتتة خا تتة اتبهتتة لتتو ارة الشتتؤون االجتماعيتتة والهم ت
بهضها يتبع جلمهياا أهلية ليحصلوا عل الهالس واةدماا الصتحية والتيهيت النفاتي وإعتادة
الدمج يف اجملتمع كمتا تقتوم و تدة محايتة األسترة التابهتة للهيئتة الاتورية لشتؤون األسترة والاتكان
بدور ابر يف عملية التهام مع نحاّي الهنف اجلناي.
الفقة ةةرة " ،6تقة ةةدمي لعرولة ةةات عة ةةن اللة ةةدابذ ائلخة ةةذة حلماية ةةمل الفلية ةةات لة ةةن ةواج األطفة ةةال
وايسةةمقاق اجلنل ة وايعلةةداء والعن ة اجلنلةةيني ودةةذ ذلةةيف لةةن ائمارسةةات ال ةةارة لثةةل
رائن الشرف ا يف ذلةيف لعرولةات بشةألن لةا إذا كانةت يةذ ائمارسةات لرلةمل والعقةولت
ال تلر عريها":
 -29نتتود ا شتتارة هنتتا إ أ تتد التلتتوراا التش تريهية يف هتتذا اجملتتال املتمثلتتة ابلقتتانون 24
لهام  2018الذا عدل بهض مواد الهقوابا الاورا ومنها املادة  )469يو تشدد الهقوبة
عل ك من يهقد واس قا ر بكر خارس احملكمة املختصة.
 -30قامتتت اهليئتتة الاتتورية لشتتؤون األستترة والاتتكان إبعتتداد دراستتة تتول التتزواس املبكتتر لر تتد
األسباا اليت تؤدا إ هذه الظاهرة وتهم هبذا الصدد علت ونتع خلتة عمت وينيتة جديتدة
للتهام مع هذه الظاهرة ومهاجلتها.
 -31م تتن ان ي تتة رف تتع ال تتوعي بظ تتاهرة ال تتزواس املبك تتر توا ت ت اهليئ تتة الا تتورية لش تتؤون األس تترة
والاتتكان محالهتتتا التوعويتتة الراميتتة إ التنبي ت اب ر الاتتلبية هلتتذه الظتتاهرة عل ت الفتيتتاا وعل ت
اجملتمتتع عمومتاً وابلتتوا ا متتع إللتتد وكتتون ا عتتالم يبقت األقتتدر علت إيصتتال هتتذه الرستتائ إ
أوستتع شتترعة اجتماعيتتة اكنتتة تقتتوم الي تاً و ارة ا عتتالم متتن ختتالل مديريتتة ا عتتالم التنمتتوا
إبنتتتاس  30فا ت درامتتي ياتتلط الضتتوء عل ت عتتدد متتن قضتتاّي قتتول اللف ت متتن بينهتتا التتزواس
املبكر.
 -32وعن االساقال اجلناي واالعتتداء والهنتف اجلناتي و تن إللتد متن املمارستاا الضتارة
فقتتد فصت التقريتتر التتويين التتذا ايلهتتت عليت الل نتتة يف تتر كافتتة هتتذه األفهتتال مبوجتتب قتتانون
الهق تتوابا الا تتورا وق تتانون مكافح تتة اال تتار ابألش تتخاص املرس تتوم التشت تريهي  3له تتام )2010
ال تتذا ع ت َّتد ك تتم اال تتار ابألش تتخاص االس تتتخدام اجلنا تتي لللف ت أبا م تتن أش تتكال املمارس تتة
أو بتصتتوير أعض تائ اجلناتتية أو ابلهتترو التتداعرة ا اب يتتة لقتتاء أا شتتك متتن أشتتكال الهتتو
مباش تراً أو تتن مباشتتر ويهاقتتب ابلهقوبتتة إلاهتتتا املنصتتوص عليهتتا يف املتتادة  )7متتن هتتذا املرستتوم
التشريهي مع التشديد املقرر يف املادة  )8أيضاً.
 -33ونتتذكر هنتتا أنَّت متتن بتتني التلتتوراا التشتريهية التتيت أدخلتتت علت القتتانون الاتتورا تهتتدي
املادة  )548املتهلقة مبا يام جرائم الشر لتصبن الهقوبة اتبد من مخد سنواا إ سبع
سنواا يف الة القت .
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الفقةةرة " ،7تقةةدمي لعرولةةات عةةن نظةةام احل ةةانمل ،و ليةةات الرقابةةمل عرةةى دور األيلةةام اخلاضةةعمل
للةةيطرة ملرة ة اجلماع ةةات الديني ةةمل ور ةةديا ،ةةا يف ذل ةةيف طوائة ة ائل ةةرمني وائل ةةيييني
واليزي ةةديني .وير ةةى أي ة ةاً تق ةةدمي لعرول ةةات ع ةةن الل ةةدابذ ائلخ ةةذة ل ةةمان إي ةةداع األطف ةةال
ائيلمني بلب األةلمل لدى أقارب أو يف بييات شبيهمل لألسرة يف ائقام األول":
 -34تضت ت تتمن قت ت تتانون األ ت ت توال الشخصت ت تتية الات ت تتورا م ت ت تواد تت ت تتنظم ا كت ت تتام اتضت ت تتانة وهت ت تتي
امل تواد  )146-137ومبوجتتب هتتذه امل تواد تكتتون ضتتانة اللف ت ل بتتوين إإلا كتتان التتزواس قائم تاً
بينهما وعند التفريق تكون اتضانة ألم اللف  .وتنتهي متدة اتضتانة إبكمتال اللفت الثالثتة عشترة
من عمره واللفلة اةاماة عشرة من عمرهتا ويف تاالا مهينتة تاتتبهد اتضتانة متن األم تتاالا
ددها القانون وإللد يف إيار تلبيق املصلحة الفضل لللف ومبا ياتدعي بلوغ هذا اهلد .
 -35أمتتا إإلا تترم اللف ت متتن ضتتانة األه ت عندئتتذ تقتتدم مؤساتتاا متخصصتتة مرخصتتة
أ تتوالً هتتذه اةدمتتة وهتتي ضتتع ليتتاا ر تتد ورقابتتة متتن و ارة الشتتؤون االجتماعيتتة والهم ت
ي تو تهم ت هتتذه املؤساتتاا لتقتتد زمتتة متتن اةتتدماا املتكاملتتة مبتتا يتناستتب متتع خصو تتية
وا تياس ك الة ومبا ينا م أيضاً مع املهاين الدولية ومباد اتفاقية قول اللف وأوهلا مبدأ
عدم التمييز ومبدأ املصلحة الفضل لللف .
 -36وعتتن ستؤال الل نتتة عتتن التتتدابن املتختتذة لضتتمان إيتتدان األيفتتال امليتمتتني باتتبب األ متتة
لدى أقارا أو يف بيئتاا شتبيهة ابألسترة يف املقتام األول َّ
إن التتدبن األول التذا يتختذ يف تال
وف تتاة األا ه تتو إعل تتاء الو تتاية لت ت م ويف تتال وف تتاة الوال تتدين يه تتني القان تتي الش تترعي و ت تياً
مبا يتناسب مع املصلحة الفضل لللف .
 -37من اجلدير إلكره هنا َّ
أن و ارة الشؤون االجتماعية والهم واجلمهيتاا األهليتة قتد بتذلت
قص تتارى جه تتدها لت تتوفن الرعاي تتة البديل تتة ل يف تتال فاق تتدا الرعاي تتة األست ترية مب تتن ف تتيهم األيف تتال
املنفصتتلني و تتن املصتتحوبني .ومتتن بتتني منتتاإلس عم ت التتو ارة يف هتتذا اجملتتال تش ت يهها للكثتتن متتن
األسر عل ا تضان األيفال اب نظام الكفالتة ا ستالمية خصو تاً أنتَّ وختالل فتاة األ متة
تهرنت الهديد متن دور رعايتة األيتتام للتدمار والتخريتب متن قبت اجملموعتاا ا رهابيتة املاتلحة
وأ بن عدداً منها خارس اةدمة وهذا ما شك نغلاً عل دور الرعاية األخرى املاتتقرة نظتراً
ال دّيد عدد األيفال النزالء فيها.
 -38ك تتذلد أخ تتذا به تتني االعتب تتار اال تياج تتاا املا تتت دة ل يف تتال ال س تتيما ا تي تتاجهم
ل تربامج التتدعم النفاتتي االجتمتتاعي التتذا يتناستتب متتع خصو تتية ك ت التتة يتتو قامتتت التتو ارة
املذكورة من خالل اهليئتة الاتورية لشتؤون االسترة والاتكان وابلتهتاون والتناتيق متع مجيتع اجلهتاا
املتخصص تتة إبع تتداد ال تتدلي املهي تتارا لل تتدعم النفا تتي االجتم تتاعي ل يف تتال يف تتاالا اللت توار
وأجرا دوراا تدريبية متخصصة للكوادر الهاملة يف دور ومؤسااا الرعاية ال ستيما األخصتائيني
النفايني واالجتماعيني من الكوادر اتكومية واجلمهياا األهلية املهنية ماية ورعاية األيفال.
 -39تقتوم و ارة الشتؤون االجتماعيتة والهمت بتقتد كافتة أشتكال التدعم وتاتهي االجتراءاا
لل مهيتتاا األهليتتة التتيت تهتتو ابأليفتتال هبتتد حتاتتني نوعيتتة وجتتودة اةتتدماا املقدمتتة يف دور
الرعايتة وتقتتد هتتذه اةتتدماا إ كت األيفتتال احملتتتاجني هلتتا هبتتد محتتايتهم وحتقيتتق مصتتلحتهم
الفضل وإللد دون أا ييز.
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الفقةةرة (" ،8أ) تقةةدمي لعرولةةات عةةن اللةةدابذ ائلخةةذة للعزيةةز رعايةةمل األطفةةال ذو اتعاقةةمل
اةةارج ائنسلةةات ،وتقةةدمي الةةدعن لألسةةر لةةن أ ةةل رعةةايلهن ،وضةةمان الو ةةول إا اللعرةةين
الش ةةالل يف ائ ةةدارع اجمللمعي ةةمل( .ب) تق ةةدمي لعرول ةةات ع ةةن الل ةةدابذ ائلخ ةةذة للعزي ةةز رعاي ةةمل
األطفةةال ذو اتعاقةةمل القتةةذة والطويرةةمل األ ةةل بعةةد األةلةةات ،ةةا يف ذلةةيف ب ةرالا إعةةادة
اللألييل النفل ولألطراف التناعيمل":
-40
ابلشتتل
إلوا ا
إلوا ا

تَّ ا اإل ا جراءاا الال مة لرفتع مبلتا ا عانتة املقدمتة ل ستر التيت ترعت أيفتال مصتابني
التتدما ي و اتتب نتتون ا عاقتتة املهيقتتة للحركتتة بناتتبة ّيدة  .%40وبتتدوره قتتدم جملتتد
عاقة منحة داعمة من ميزانيت تاالا الهائالا اليت ترعت ثالثتة أشتخاص ومتا فتول متن
عاقة ن املشمولني إبعانة مصايب الشل الدما ي.

 -41ابلناتتبة لضتتمان الو تتول إ التهلتتيم الشتتام يف املتتدارذ اجملتمهي تة تاتته و ارة الابيتتة
للو تول إ التهلتتيم الشتام لكت األيفتال يف اجلمهوريتة الهربيتة الاتورية وفقتاً ملبتدأ جمانيتتة التهلتتيم
وإلزاميت وقتد تبنتت مفهتوم التدمج التهليمتي ل يفتال إلوا ا عاقتة في تبن التدمج الشتام هتو
املفهتتوم التتذا تهم ت متتن خالل ت لتحقيتتق رايتهتتا املتمثلتتة يف تهزيتتز نوعيتتة التهلتتيم وتلبيتتق مبتتاد
اجلتتودة الشتتاملة يف الابيتتة وتهميتتق ترابلهتتا متتع متللبتتاا النهتتو التنمتتوا الشتتام متتن ختتالل
نظ تتام تهليم تتي يتماشت ت م تتع التل تتور وعق تتق أه تتدا اجل تتودة الش تتاملة وق تتد بل تتا ع تتدد امل تتدارذ
الداجمة  )123مدرسة داجمة مو عة عل كافة احملافظاا و  )20رونة داجمة.
 -42نود هنا تاليط الضوء عل بهض ا جراءاا اليت توا ت و ارة الابيتة القيتام هبتا يف هتذا
اجملال:
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توفن الكوادر الابوية والتهليمية املؤهلة لتهليم األيفتال إلوا ا عاقتة وفتق سياستة التدمج
وتتتوفن الوستتائ واملهينتتاا التتيت تاتته الهمليتتة الابويتتة والتهليميتتة وتوعيتتة األستترة واجملتمتتع
أب ية دمج األيفال إلوا ا عاقة يف املدارذ وأتهيلهم.



تهزي تتز ق تتدرة اله تتاملني يف ال تتدمج علت ت التخل تتيط وا تتاإل القت ترار م تتن خ تتالل إخض تتاعهم
ل تتدوراا تدريبي تتة علت ت كيفي تتة ون تتع اةل تتط وبن تتاء اهليكلي تتة التنظيمي تتة وإع تتداد بلاق تتاا
الو ف الوريفي للهاملني يف جمال الابية اةا ة.



تدريب األير ا داريتة والتهليميتة ومناتقي التدمج ومهلمتي تر املصتادر علت أستاليب
التهام ت تربتتوّيً متتع إلوا ا عاقتتة واس تااتي ياا التتتهلم املتبهتتة داخ ت الصتتف يف املتتدارذ
الداجمة.



إقام ت تتة دوراا وورش ت تتاا عمت ت ت ما ت تتتمرة مبه ت تتدل دورت ت تتني إ ث ت تتال دوراا س ت تتنوّيً يف
احملافظتتاا كافتتة للتتتدريب عل ت كيفيتتة ونتتع خلتتط املتتدارذ الداجمتتة وكيفيتتة التهامت متتع
األيفتتال إلوا ا عاقتتة املتتدجمني يف املتتدارذ .كمتتا تتتنظم دوراا تتول تتهوابا التتتهلم
ملهلمي الصفو الهادية ومهلمي ر املصادر يف املتدارذ الداجمتة و تول التهامت متع
ا عاقة البصرية ولغة براي يف املدارذ الداجمة.



إقامة دوراا تدريبية ابلتهاون مع املنظماا الدولية كاليونياتكو لتهزيتز مهتاراا الكتوادر
اليت تهم يف جمال دمج األشخاص إلوا ا عاقة يف املدارذ واملناهج الابوية.



إعداد بترامج توعيتة لنشتر مفهتوم التدمج ابلتهتاون متع ا عتالم واملتديرّيا املهنيتة يف و ارة
الابية ومبادراا اجملتمع املدين.
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تل تتوير قاع تتدة بي تتاانا تتول واق تتع ا عاق تتة يف احملافظ تتاا كاف تتة تتض تتمن ع تتدد امل تتدارذ
الداجمة مهلمي ر املصادر مناقي الدمج املهلمني األيفال إلوا ا عاقة).



إعتتداد الكتتود اهلندستتي دليت تصتتميم أبنيتتة التهلتتيم مبتتا يتناستتب متتع إلوا ا عاقتتة نتتمن
خلتتة التتدمج) كمبتتادرة أو يف اجلمهوريتتة الهربيتتة الاتتورية واعتمتتاده مرجه تاً عنتتد ونتتع
الكود الويين يف اةلتة الوينيتة لإعاقتة والتتدريب عليت ومتابهتة تنفيتذه متن قبت اهليئتة
الهامة ألبنية التهليم.



إع تتداد أدل تتة تا تتاعد األي تتر التهليمي تتة وا داري تتة يف م تتدارذ ال تتدمج مثت ت دليت ت ال تتدمج
التهليمي-الدلي النظرا لصهوابا التهلم-الدلي التدرييب لغر املصادر).

 -43أمتتا متتن ان يتتة اةتتدماا الصتتحية املقدمتتة ل يفتتال إلوا ا عاقتتة فتقتتدم و تتدة أتهي ت
األيفتتال إلوا ا عاقتتة اتركيتتة التابهتتة لتتو ارة الصتتحة ختتدماا خمتلفتتة متتن بينهتتا جلاتتاا أتهيليتتة
وتق تتد هيت تزاا خا تتة ومتابه تتة ال تتة اللفت ت م تتع أست ترت به تتد إ تتام ف تتاة اجللا تتاا الهالجي تتة
والتيهيلية يف الو دة.
 -44ي تتتم الهم ت عل ت التوس تتع افتت تتاق مراك تتز ل ي ترا الص تتناعية واله تتالس الفيزّيئ تتي وإع تتادة
التيهي وإللد لتلبية ا تياجاا األإلّيا النامجة عن االعتداءاا ا رهابية وتتتوفر اليتا خدمتة
األيرا الصناعية وإعادة التيهي يف سورية متن ختالل مراكتز كوميتة وأهليتة بهضتها يتبتع و ارة
الصتتحة إ جانتتب مركتزين ملنظمتتة اهلتتالل األمحتتر الهتتريب الاتتورا بدمشتتق ومحتتص يهمت هتتذين
املركتزين ابلتهتتاون متتع الل نتتة الدوليتتة للصتتليب األمحتتر ويقتتدمان ختتدماا جمانيتتة ابلكامت تشتتم
تقيتتيم التتة املصتتاا وتصتتنيع وتركيتتب اللتتر الصتتناعي وتتتوفن مكتتان إقامتتة ل ت ت انتهتتاء فتتاة
التيهي مع إمكانية أتمني منحة لتيسيد نمن برانمج سب الهيش.
 -45يضا إ إللد املراكز التابهة جلمهيتاا أهليتة بدمشتق وعتدد متن املراكتز اةا تة ومثتة
ناعية لب.
خلط لتيسيد مركز للتيهي الفيزّيئي يف محص ومهم أيرا
 -46ياكز االهتمام عل تلوير نوعيتة اةتدماا التيت تقتدمها هتذه املراكتز للو تول إ تقتد
ير ناعي يالئم اتالة اب ونهها الصحي الهام وليخدمها ابلشك األمث .
 -47ته تتد الت تتدابن األ ادي تتة القات ترية املفرون تتة علت ت اجلمهوري تتة الهربي تتة الا تتورية أ تتد أب تتر
الهقباا اليت تهرق اتصول عل املواد الال مة لتصنيع األيرا الصناعية.
الفقرة " ،9تقدمي لعرولات حول تةوافر اخلةدلات التةييمل لألطفةال وتهطيةلهن ،ةا يف ذلةيف
احلتول عرى الرقاحات يف الدولمل الطرف ،وإلكانيمل حتول األطفال عرى ادلات التيمل
العقريةةمل لةةن أ ةةل لعاجلةةمل ايضةةطرالت النفلةةيمل الالحقةةمل لرتةةدلمل وحةةايت إيةةذاء ال ةةنف
وحماويت اينليار ،وتعاط ائخدرات ،واتدلان":
 -48تضتمن تقريتتر اجلمهوريتة الهربيتتة الاتورية عرنتاً وافيتاً للختتدماا الصتحية املقدمتتة ل يفتتال
مبا يف إللد خدماا الصحة الهقلية والنفاية وإللد يف الفقراا من  121إ  135من التقرير.
 -49نود ا شتارة إ عتدم تات ي أيتة تاالا انتحتار ل يفتال أمتا تهتايي املختدراا متن
قب األيفال فاتاالا املا لة يف هذا اجملال اندرة جداً ويتتم التهامت متع اللفت وفتق التتدابن
ا تتال ية التتيت تضتتمنها قتتانون األ تتدا وإيداعت يف مصتتحاا لضتتمان أتهيلت نفاتتياً وجاتتدّيً
وإعادة اندماج يف اجملتمع.
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الفقرة " ،10تقدمي لعرولةات عةن اللةدابذ ائلخةذة وائلواةاة تعةادة بنةاء اهلياكةل األساسةيمل
اللعريميمل ،وضمان و ود عدد كةاف لةن ائدرسةني ائةدربني ،وتةوفذ بةرالا للربيةمل احليا ةات
األطفةةال يف حةةايت األةلةةات ولةةا بعةةد األةلةةات ،ةةا يف ذلةةيف العائةةدون لةةن اخلةةارج وضةةمان
حتول ي األطفال عرى اللعرين":
 -50ل ت التقري تتر ال تتويين لل مهوري تة الهربيت تة الا تتورية ال تتذا تَّ إيداع ت الل ن تتة يف الفقت تراا
من  156إ  191كافة اجلوانب املتهلقة ابلتدابن املتخذة يف جمال تهلتيم اللفت وقتدم تفصتيالً
لإج ت تراءاا املتخ تتذة مب تتا يل تتيب تا تتااالا الل ن تتة تتول تلبي تتة ا تياج تتاا األيف تتال يف تتاالا
األ ماا وما بهد األ ماا وإللد يف الفقراا  162 - 161وتاتمر اتكومة الاتورية يف بتذل
هتتذه اجلهتتود وموائمتهتتا وفق تاً لتغتتن اال تياجتتاا عل ت ستتبي املثتتال تقتتوم و ارة الابيتتة مباشتترة يف
املن تتايق ال تتيت ي تتتم حتريره تتا م تتن اجملموع تتاا ا رهابي تتة إب ص تتاء األيف تتال ا تتن ه تتم يف س تتن التهل تتيم
وإتاقهم ابملدارذ مباشرة وفتق نظتام التهلتيم البتدي  .ومتن ا جتراءاا التيت قامتت هبتا و ارة الابيتة
لتذلي الهقباا والتحدّيا اليت تواج اللالا نتي ة لظرو املنتايق التيت يهيشتون فيهتا ديتد
الهام الدراسي ألبناء الغوية الشرقية وعفرين ودير التزور والرقتة وإدلتب والتيت بلتا عتدد املاتتفيدين
منهتتا متتا يزيتتد عل ت  )40000تلميتتذاً وتنظتتيم دوراا داعمتتة للصتتف التاستتع ألبنتتاء ديتتر التتزور
والرقة والبالا عدد املاتفيدين من  )4025تلميذاً وتلميذة وا جراءاا ماتمرة يف هذا اجملال
ومبا يليب توفن التهليم لللالا من خمتلف احملافظاا الاورية ووفقاً لظرو ك منلقة.
 -51أما ابلناتبة لل هتود املبذولتة لضتمان وجتود عتدد كتا متن املدرستني تقتوم و ارة الابيتة
اب عتتالن عتتن ماتتابقاا وتهيتتني عتتدد متتن املدرستتني مبختلتتف الفئتتاا واالختصا تتاا بشتتك
دائت تتم فقت تتد تَّ تهيت تتني  300مهلت تتم ومهلمت تتة مت تتن خرجيت تتي كليت تتة الابيت تتة مهلت تتم ت تتف) يف الهت تتام
الدراسي  2019-2018يف لب واحملافظاا الشرقية .كمتا تَّ تهيتني  )2057مهلتم ومهلمتي
اختصتتاص تربي تتة مهلتتم تتف) يف دافظتتاا دي تتر التتزور والرق تتة واتاتتكة و ل تتب وريتتف دمش تتق
ومحاة كما أهنا استمرا بدفع رواتب هلم دون توقف.
 -52نود التيكيد هنا عل َّ
أن الهديد من املاائ اليت ير تها الل نة نتمن هتذا البنتد والبنتد
رقتتم  )9وكتتذلد رقتتم  )8ورقتتم  .4س) هتتي متتن بتتني املاتتائ األكثتتر أتث تراً ابلتتتدابن األ اديتتة
القا ترية املفرونتتة عل ت ستتورية متتن قب ت دول وهيئتتاا عتتدة فاأليفتتال هتتم يف مقدمتتة الش ترائن
االجتماعية املتيثرة هبذه التدابن لذلد َّ
فإن إلغاء هذه التدابن هو نتمانة أساستية تمايتة وتهزيتز
قول اللف الاورا فلابهها الشتام أدى إ آ ر ستلبية متدمرة علت كامت االقتصتاد وعلت
اتيتاة اليوميتة لهامتة الشتهب واالستتمرار يف تلبيقهتا متن قبت دول وهيئتاا تتدعي ر تها علت
قول ا ناان لن يافر إال عن املزيد من املهاانة ا ناانية للشهب الاورا .ونود أن نشن هنا
إ َّ
أن املقرر اةاص املهين بتيثن التدابن األ ادية القارية عل قول ا ناتان التذا ار ستورية
يف أّير  2018ق ت تتد ب ت تتني يف اس ت تتتنتاجات بش ت تتين ه ت تتذه الت ت تزّيرة وم ت تتن خ ت تتالل تقري ت تتره املق ت تتدم إ
الدورة  )39جمللد قول ا ناان األثر املدمر الذا خلفت هذه التدابن عل كامت االقتصتاد
واتياة اليومية للاوريني خا ةً يف جمتال اةتدماا األساستية كتالتهليم والصتحة التيت يهتد أتمينهتا
بنوعية جيدة وبشك ماتمر مايلة ال مة تماية اللف .
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الفقرة " ،11تقدمي لعرولات عن اللدابذ ائلخةذة ل ةمان عةدم اطةراط األطفةال ،وي سةيما
الفليان ،يف أسةوأ أشةكال عمةل األطفةال وتقةدمي الةدعن لألسةر الة تعةا لةن الفقةر ،وتقةدمي
لعرولةةات عةةن حالةةمل اطةةا العمةةل الوطنيةةمل ئكافيةةمل أسةةوأ أشةةكال عمةةل األطفةةال ،وتلةةول
األطفال ،وايجتار لألطفال:
 -53ابلناتتبة للت تتدابن املتختتذة للح تتد متتن أس تتوء أش تتكال عم ت األيف تتال فقتتد قام تتت اهليئ تتة
الاتتورية لش تتؤون األستترة والا تتكان ابلبن تتاء عل ت خمرج تتاا الدراس تتة املتتذكورة يف الفق تترة  203م تتن
التقرير الويين اةامد فونهت خلة عم تدخلية جديدة ابلتهاون مع اجلهاا املهنية.
 -54ت توقيع مذكرة تفاهم عام  2018بني منظمة الهم الدولية وو ارة الشؤون االجتماعيتة
والهم ت تتول مكافحتتة أس توأ أشتتكال عم ت األيفتتال هتتتد هتتذه املتتذكرة إ التهتتاون بغتتر
س تتحب وإع تتادة أتهيت ت األيف تتال املنخ تتريني يف أست توأ أش تتكال عمت ت األيف تتال ومن تتع األيف تتال
املهرنني ةلر االنزالل إ أسوأ أشكال عم األيفتال وتهزيتز القتدراا احملليتة والوينيتة ملهاجلتة
مشتتكلة عم ت األيفتتال وتتتوفن فتترص التتتدريب املهتتين للشتتباا وإلوا األيفتتال الهتتاملني هبتتد
التخلص من عم األيفال.
 -55ابلنابة ملكافحة التاتول توا ت الل نتة الوينيتة ملكافحتة التاتول بروستة و يتر الشتؤون
االجتماعيتتة والهم ت وعضتتوية عتتدد متتن التتو اراا املهنيتتة مهامهتتا وأبتتر التتتدخالا عل ت الصتتهيد
الويين يف جمال مكافحة التاول:
يتو تهمت هتذه املكاتتب علت تاتين



تفهي مكاتتب مكافحتة التاتول يف احملافظتاا
دورّيا لضبط االا التاول.



تنفيذ محالا تلوعية تاالا الر د وا بالغ عن االا التاول والتشرد ميدانياً.



توسيع اللاقة االستيهابية للمراكز اليت تقدم اةدماا هلذه الشرعة يو ت ما يلي:



افتتاق قامني للمتاولني واملتشردين األيفتال قاتم يف ابا مصتل لتإان وقاتم يف
قدس تتيا لل تتذكور) ت تتتم إدارهتم تتا م تتن قبت ت مجهي تتة ق تتول اللفت ت هب تتد رعاي تتة وأتهيت ت
األيفال املتاولني واملتشردين الذين ال ميوى هلم.



افتتاق قام للمتاولني من قب مجهية قترى األيفتال  SOSيف جرمتاان ومتابهتة إجتراءاا
افتتاق قام آخر يف يريوذ وإللد إبشرا و ارة الشؤون االجتماعية والهم .



تفهي دار تشغي املتاولني واملتشردين ابلكاوة وتوسيع الشرائن املاتهدفة خبدمات .



إعادة تفهي املركز التابع جلمهية رعاية املتاولني واملتشردين يف لب.

 -56إنتتافةً إ إللتتد فقتتد تَّ إدراس التاتتول كإ تتدى اتتتاالا التتيت يلبتتق عليهتتا نظتتام إدارة
اتالة وت تشكي جلنة فنية لدراسة التشريهاا إلاا الصلة ابلتاتول والتشترد واقتااق التهتديالا
الال متتة هب تذا الشتتين و الي تاً هنالتتد اق تااق مشتترون بتهتتدي قتتانون الهقتتوابا فيمتتا يتهلتتق مريتتة
التاول.
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الفقةةرة " ،12تقةةدمي لعرولةةات عةةن اللةةدابذ ائلخةةذة لةةن أ ةةل( :أ) ضةةمان احلمايةةمل ائاديةةمل
لألطفال يف ائناطق ال بلطت عريها احلكولمل سيطرهتا حديثاً ،وكةذليف ائنةاطق الة تو ةد
فيهةةا أعمةةال قلةةال ،ةةا يف ذلةةيف لةةن أ ةةل اللةةماأل فاةةالء األطفةةال لةةن ائنةةاطق ا ا ةةرة.
(ب) تعق األطفال ائنفترني عن أسةرين وم مشرهةن وإعةادة إدلةا هن( .ج) إعةادة تثقية
وإعادة أتييةل األطفةال ضةياو الدعايةمل اتريابيةمل ودلةيل الةدلا ( ،د) تةوفذ الةدعن وإعةادة
اللألييل النفليني اي لماعيني لألطفال ضياو العن النا ن عن األةلات":
 -57ون تتهت اتكوم تتة الا تتورية محاي تتة امل تتدنيني كه تتد أول يف جهوده تتا املا تتتمرة ملكافح تتة
ا رهاا وا ذا كافة ا جراءاا الال مة لضمان سالمتهم وأمنهم وعملت عل تكييف هذه
اجلهتتود مبتتا يضتتمن تلبيتتة هتتذا اهلتتد ففتتي ستتيال حتريتتر بهتتض املنتتايق متتن ا رهتتاا كالغويتتة
الش تترقية عمل تتت عل ت أتم تتني ا تراا آمن تتة ملا تتاعدة امل تتدنيني ال تتذين كان تتت تتخ تذهم اجملموع تتاا
ا رهابية املالحة دروعاً بشرية عل اةروس.
 -58يف مث هذه اتاالا فقد كان الرد األويل هو مباشترة و اراا الدولتة املختلفتة ابلتهتاون
مع اجلمهياا األهلية تنفيذ خلط است ابة يارئة الستقبال األهايل وتقد التاتهيالا الال متة
هلتتم هيتتداً لتتنقلهم بشتتك آمتتن إ مراك تتز ا قامتتة املؤقتتتة اجملهتتزة بكافتتة املاتتتلزماا األساس تتية
خا تةً الص تتحية والغذائي تتة وما تتتلزماا النظاف تتة الشخص تتية واملالب تتد وأعلي تتت يف س تتيال ه تتذه
اجلهتتود األلويتتة تتتاالا األيفتتال والناتتاء واملاتتنني .كمتتا تَّ تتتوفن ماتتا اا تتديقة لللف ت يف
مراكز ا قامة املؤقتتة للماتا ة يف تاو ه للمحنتة النفاتية التيت يتهتر هلتا يف ستيال ربتة الهتيش
يف ر ت املنتتايق التتيت انتشتترا فيهتتا اجملموعتتاا ا رهابيتتة املاتتلحة و ربتتة اهلتترا متتنهم ومتتا اقافت ت
هذه اجملموعاا من اعتداءاا بغية منههم من إللد .فقد كشفت شهاداا املدنيني الذين أمنت
الدولة الاورية خروجهم من املنتايق التيت ا ت تز أهاليهتا لاتنواا علت يتد اجملموعتاا ا رهابيتة
كم تتا ه تتو ات تتال م تتع أه تتايل الغوي تتة الش تترقية ع تتن اارس تتاا ه تتذه اجملموع تتاا فزخ تترا ه تتذه
الشهاداا بقصص الظلم واالستغالل والت ويع الذا عانوه عل أيديها.
 -59متتن جهتتة أختترى تتتتو الل نتتة الهليتتا لإ اثتتة تناتتيق إعتتادة أتهيت هتتذه املنتتايق هبتتد
إعادة أهلها إليها وأتمني املشاريع التنموية الال مة بهودة وتنة اتياة إليها.
 -60يف كافتتة اتتتاالا املتتذكورة أعتتاله يتتتم إيتتالء ماتتيلة مل الشتتم األستترا األلويتتة وتهقتتب
األيفال املنفصلني األولويتة يتو تتبتع و ارة الشتؤون االجتماعيتة والهمت هن تاً لوليتاً كتامالً يف
التهامت متتع األيفتتال املنفصتتلني عتتن أستترهم فتبتتدأ ابقتفتتاء أثتتر األستتر بصتتورة ماتتته لة هبتتد
التتتمكن س تريهاً متتن مل للهتتا أو إيتتدان اللف ت يف التتة انفصتتال يف بيئتتة ماتتاندة تضتتمن محايت ت .
شتتكلت هتتذه التتو ارة فتترل تناتتيق تماي تة اللف ت مهمتهتتا ونتتع وتلبيتتق اس تااتي ية القتفتتاء أثتتر
األستترة ومل للهتتا ومتابهتتة األيفتتال وتوثي تتق تتالتهم وك ت متتا يثب تتت أ ت اللف ت وياتتاعد عل ت
التهتتر عليت متتن قبت األهت أو املهتتار يف تتال مضتتي بهتتض التتزمن كاال تفتتاي مبالبات التتيت
وجد فيها وتصويره ورة فوتو رافية وما إ إللد من أمور هتم ابلتهر إ أه اللف ال قاً.
 -61أمثر تهاون و ارة الشؤون االجتماعية والهم مع منظمة اليونيايف ابالستفادة من ختربة
هذه املنظمة يف ميدان اقتفاء أثر األسر وإعادة توييتد األوا تر األسترية وأتت إللتد ابلتهتاون متع
اهلتتالل األمحتتر الهتتريب الاتتورا واجلتتدير ابلتتذكر َّ
أن هتتذه ا ج تراءاا مل يتتز بتتني األيفتتال التتذين
انفصتتلوا عتتن أهلهتتم أو وجتتدوا لو تتدهم بهتتد حتريتتر املنتتايق متتن االرهتتابيني يتتو قتتدمت مجيتتع
اةدماا الصحية واالجتماعية والتهليمية جلميههم دون ييز.
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 -62ال بتتد متتن التيكيتتد علت أنَّت يف كافتتة عمليتتاا مكافحتتة ا رهتتاا التتيت قامتتت هبتتا الدولتتة
الاتتورية كانتتت محايتتة املتتدنيني شتتا الً أساستتياً ودرك تاً دتتورّيً هلتتا فبتتذلت اجلهتتود خ تراجهم متتن
منايق تواجد املالحني وكان األيفتال علت التدوام متن بتني الفئتاا التيت منحتت أولويتة يف مثت
هت تتذه اتت تتاالا هبت تتد أتمت تتني خت تتروجهم ونقلهت تتم إ أمت تتاكن مات تتتقرة وتت تتوفن است تتت ابة فوريت تتة
ال تياجتتاهتم ووجهتتت حتتتذيراا ماتتبقة لهتتدم االق تااا أو التوج ت إ املنتتايق التتيت قتتد تشتتهد
عملي ت تتاا ما ت تتلحة كم ت تتا ا ت تتذا الهدي ت تتد م ت تتن الت ت تتدابن للتهامت ت ت م ت تتع االست ت تااتي ياا القتالي ت تتة
للم موعاا ا رهابية.
 -63فيمتتا يتهلتتق ابحملتتورين األخ تنين متتن س تؤال الل نتتة فهتتذه اتتتاالا تهتتا نتتمن التتدعم
النفاي واالجتماعي امللبقة من قب جهاا وينية خمتلفة كومية و ن كومية والتيت حتتدثنا
عن مناإلس متهددة ألمناط تقد هذه اةدماا يف سيال هذه األجوبة ويف ستيال التقريتر التويين.
علم ت تاً أن اجلمهوري تتة الهربي تتة الا تتورية تك تترر ع تتدم اعاافه تتا بتو تتيف "املن تتايق احملا تترة" ال تتذا
استخدمت الل نة يف هذا البند.
الفقرة " ،13تقدمي لعرولات عن اللدابذ ائلخذة لن أ ل( :أ) لن جتنيد األطفال ونشرين
يف وظ ةةائ القل ةةال وال ةةدعن ل ةةن انة ة الق ةةوات احلكولي ةةمل وائريش ةةيات ائوالي ةةمل لريكول ةةمل
واجلماعةةات ائلةةريمل دةةذ اللابعةةمل لردولةةمل واللتةةد لةةه( .ب) ضةةمان أي تكةةون العمريةةات
العلكريمل ،وي سيما الهارات اجلويةمل ،عشةوائيمل وأي تلةلهدف ائةدنيني ،وي سةيما األطفةال،
وحظر اسلخدام الذاائر العنقوديمل واألسريمل الكيميائيمل واألسريمل ا رقمل".
 -64تت تترفض اتكومت تتة مصت تتللن "ميليشت تتياا مواليت تتة للحكومت تتة" الت تتذا است تتتخدمت الل نت تتة
فاجملموعتتاا التيت تقاتت إ جانتتب اجلتتيش الهتتريب الاتتورا وحتتتت إشتراف قاتتم منهتتا هتو قتواا
موجودة بناءً عل يلب من اتكومة الاورية وموافقتها والقاتم ا ختر هتم أفتراد نظمتوا أنفاتهم
عل شك جمموعاا للدفان عن قراهم ومدهنم مجههم ب ويتنهم وإيتاهنم أب يتة الوقتو إ
جانت تتب اجلت تتيش الهت تتريب الات تتورا يف مهركت ت ت نت تتد ا رهت تتاا علم ت تاً َّ
أن الهديت تتد مت تتن أف ت تراد هت تتذه
اجملموعاا كانت أسرهم وقراهم نحاّي هل ماا اجملموعاا ا رهابية.
 -65نذكر هنا مبا ورد يف تقرير اجلمهورية الهربيتة الاتورية تول تهتدي قتانون الهقتوابا مبوجتب
القتتانون رقتتم  )11لهتتام  2013تضتتمن تر نيتتد األيفتتال وإش تراكهم يف األعمتتال القتاليتتة متتن
قب ت أا كتتان وإإل نتتذكر َّ
أن هتتذا القتتانون يقتتوم عل ت مهاملتتة األيفتتال اجملنتتدين عل ت أهنتتم نتتحاّي
ويفر عقوابا مشددة عل مرتكيب هذا اجلترم فإننتا نشتن إ َّ
أن اتكومتة الاتورية توا ت ا تاإل
الهديد من اةلواا التنفيذية والتوعوية ابلتهاون بني اجلهاا اتكومية والشركاء التوينيني والتدوليني
م تتن ب تتني أه تتدافها الو تتول إ األيف تتال ال تتذين ج تترى ني تتدهم علت ت أي تتدا اجملموع تتاا ا رهابي تتة
املالحة نقاإل يفولتهم من استغالل هذه اجملموعاا ونمان إعتادة أتهتيلهم ودجمهتم يف اجملتمتع
ويف هذا ا يار تَّ مؤخراً تشكي جلنة وينية بروسة الايدة و ير الشؤون االجتماعية والهم لونتع
خلتتة وينيتتة للو تتول إ األيفتتال نتتحاّي الت نيتتد والتهام ت متتع تتاالهتم تتتتيلف متتن عتتدة دتتاور
رئياتتة وتشتتاآ يف تنفيتتذها عتتدة أي ترا كوميتتة وتَّ تشتتكي جلنتتة وينيتتة للتهام ت متتع األيفتتال
نحاّي الت نيد .كافة هذه التدابن ترمي إ تدارآ أثر املمارساا املمنه ة للم موعتاا ا رهابيتة
يف نيد األيفال واستخدامهم يف أعمال قتالية خمتلفة.
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 -66نود أن نلفت أيضاً إ َّ
أن قوانني اةدمة االلزامية يف فو القواا املالحة يف سورية
وانحة من سن التكليف لاللتحال ابةدمة الهاكرية هو أن يت او املواين سن الثامنة عشرة.
 -67دد كومة اجلمهورية الهربية الاورية موقفها َّ
أبن استتخدام األستلحة الكيميائيتة حتتت
أا رر كتان ويف أا مكتان أو متان ونتد أا كتان أمتر متدان ومرفتو كليتاً ونؤكتد علت أ َّن
اجل تتيش اله تتريب الا تتورا مل ول تتن يا تتتخدم أي تتة أس تتلحة عشت توائية أو دظ تتورة يف جه تتوده املا تتتمرة
ملكافحتتة ا رهتتاا الت تزام اتم بقواعتتد القتتانون التتدويل ا ناتتاين يف الهمليتتاا الهاتتكرية خا تةً
مبتتدأ التناستتب ومبتتدأ التمييتتز بتتني األهتتدا املدنيتتة والهاتتكرية وهتتو متتا أدى إ حتوي ت ستتيال
بهت تتض الهمليت تتاا أو أتخنهت تتا أو ت ت إلغاءهت تتا ر ت تاً عل ت ت ست تتالمة املت تتدنيني الت تتذين ا ت تتذهتم
اجملموعاا ا رهابية املالحة دروعاً بشرية كي د اسااتي ياهتا القتالية وكذلد لت نب أو تقليت
إ دا أنرار جايمة ابملراكز املدنية كاملشايف واملدارذ اليت كثناً ما ا تلتهتا هتذه اجملموعتاا
و ولتهتتا إ قواعتتد عاتتكرية وخمتتا ن ل ستتلحة كمتتا بتتذلت اجلهتتود ختراس املتتدنيني متتن منتتايق
تواجد املالحني ووجهت حتذيراا ماتبقة لهتدم االقتااا أو التوجت إ املنتايق التيت قتد تشتهد
عملي ت تتاا ما ت تتلحة كم ت تتا ا ت تتذا الهدي ت تتد م ت تتن الت ت تتدابن للتهامت ت ت م ت تتع االست ت تااتي ياا القتالي ت تتة
للم موعاا ا رهابية.

اجلزء الثا
لشاري القوانني أو القوانني اجلديدة يف اجملايت ال تناوهلا اللقرير:
القوانني اجلديدة:
 -68القانون  24لهام  :2018عدل املادة  469من قانون الهقتوابا بتشتديد الهقوبتة علت
ك من يهقد واس قا ر بكر خارس احملكمة املختصة.

لشاري القوانني:


مشرون قانون قول اللف .



مشرون منع هتريب األشخاص.



مشرون قانون لتهدي بهض مواد قانون الهقوابا جلهة تشديد عقوابا التاول.



مشرون قانون ندول أموال األيتام.

ائنسلات وويوهتا أو ات الحات ائنسليمل اجلديدة:
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يييةةمل اللنلةةيق لعةةودة ائهج ةرين اللةةوريني يف اخلةةارج :اهلتتد متتن إ تتدا هتتذه اهليئتتة
الهم ت ا تتاإل ا ج تراءاا الال متتة الكفيلتتة بهتتودة امل تواينني الاتتوريني التتذين ه تتروا بفه ت
ا رهاا إ مدهنم وقراهم و كينهم من اارسة ياهتم اللبيهية.
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اللياسات والربالا واطا العمل ال بدأ تطبيقها لناراً:


يتتتم الهمت اليتاً علت إعتتداد التربانمج التتويين لاتتورية متتا بهتتد األ متتة التتذا هتتو بترانمج
عم ت ت ت ويت ت تتين تَّ اعتم ت تتاده بق ت ت ترار مت ت تتن روس ت تتة جملت ت تتد ال ت تتو راء رقت ت تتم  1549/1بتت ت تتاريخ
 2018/2/8يقوم عل النهج التشتاركي متن أجت أتيتن جهتود التخلتيط وبلتورة راى
إعت تتادة ا عمت تتار لت تتيد ابلبهت تتد االقتصت تتادا فقت تتط ب ت ت ابلبهت تتد التنمت تتوا الشت تتام ويهت تتد
اسااتي ية يويلة األمد تشتم كافتة القضتاّي التنمويتة االقتصتادية واالجتماعيتة مبتا فيهتا
مكون اةدماا االجتماعية الصتحة التهلتيم ميتاه الشترا) ومكتون شتبكاا األمتان
االجتماعي الذا يتنتاول التدعم واال تياجتاا ا ناتانية لكافتة فئتاا األسترة .هتذا وقتد
ت االنتهتتاء متتن املر لتتة التحليليتتة للتتربانمج ويتتتم الهم ت الي تاً عل ت إهنتتاء مر لتتة إعتتداد
الراى واالسااتي ياا هيداً لونع الاياساا والربامج التنفيذية لكافتة دتاور التربانمج
وإللد مبشاركة كافة اجلهاا الوينية املهنية.



تق تتوم اهليئ تتة الا تتورية لش تتؤون األس تترة والا ت تكان بتح تتديو اس ت تااتي ية اللفول تتة املبكت تترة
لتضمني دور التنشئة األسرية نمن االسااتي ية.



عملت و ارة الشؤون االجتماعية ابلشراكة مع وكاالا األمم املتحدة الهاملة يف سورّي
علت ت إ تتدا ع تتدد م تتن املراك تتز االجتماعي تتة لتمك تتني املت ترأة واللفت ت وتق تتد خ تتدماا
متنوعة هلم وابلتهاون مع عدد من اجلمهياا األهلية.



علت ت تتهيد الهمت ت األهل تتي أ تتدثت األمان تتة الا تتورية للتنمي تتة من تتاراا ل تتدعم األس تتر
الا تتورية م تتن خ تتالل االهتم تتام مبك تتوانا األس تترة وخصو ت تاً املت ترأة واللفت ت وعلت ت رأذ
خدماهتا تهويض الو ئق القانونية اليت فقدا أو تلفت.

اجلزء الثالث:
 -69فيما يتهلق ابلبياانا وا صاءاا واملهلوماا األخرى املللوا موافاة الل نة هبا ومتع
أتكيدان عل ما أونحناه يف التقرير الويين وقائمتة الترد علت قائمتة املاتائ املتصتلة بت خبصتوص
الهدي تتد م تتن القض تتاّي ال تتيت للته تتا القائم تتة ال تواردة يف ه تتذا اجل تتزء س تتيتم تزوي تتد الل ن تتة ابلبي تتاانا
واملهلوماا املللوبة يف ال توفرها.
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