
(A)   GE.12-40602    090312    130312 

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثامنة واخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ -سبتمرب / أيلول١٩

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  اجلمهورية العربية السورية: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع للجمهورية العربية             -١

   /أيلـول  ٢٢ املعقـودتني يف     ١٦٤٧ و ١٦٤٦ يف جلـستيها     (CRC/C/SYR/3-4)السورية  
 ٧ املعقودة يف    ١٦٦٨، واعتمدت يف جلستها     )1647 و CRC/C/SR.1646انظر   (٢٠١١سبتمرب  

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع وبـالردود              -٢

املعلومـات   وب (CRC/C/SYR/Q/3-4/Add.1)اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنـة         
، اليت تتيح فهم حالـة      (CRC/C/SYR/3-4/Add.1) اإلضافية املقدمة عن تقرير الدولة الطرف     
جهود اليت تبـذهلا    وتعرب اللجنة عن تقديرها لل    . األطفال يف الدولة الطرف على حنو أفضل      

تقدمي تقريرها يف املوعد املقرر له على الرغم من األحـداث األخـرية الـيت               الدولة الطرف ل  
كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار التفاعلي البناء الذي دار مع وفد الدولة    . هدها البلد يش

  .واملشترك بني القطاعاتالطرف الرفيع املستوى 
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  

  :حتيط اللجنة علماً باعتماد ما يلي  -٣
 القاضي  ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢١ الصادر يف    ١٦١عي رقم   املرسوم التشري   )أ(  

  بإهناء العمل حبالة الطوارئ؛
 القاضـي   ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢١ الصادر يف    ٥٤املرسوم التشريعي رقم      )ب(  

بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنني بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية             
  عاهدات الدولية؛املكفولة يف الدستور السوري ويف امل

 الناظم لوضع   ٢٠١١أبريل  /نيسان ٧ الصادر يف    ٤٩املرسوم التشريعي رقم      )ج(  
  األكراد السوريني؛

 الـذي   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٣ الصادر يف    ١املرسوم التشريعي رقم      )د(  
  ؛ تزوج ضحيتهإناليت تعفي املغتصب من أي عقاب  من قانون العقوبات ٥٠٨يعدل املادة 

 املتعلق مبنع   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  الصادر يف    ٣املرسوم التشريعي رقم      )ه(  
  االجتار بالبشر؛

 والناظم لعالقات العمل يف القطاع      ٢٠١٠ الصادر يف عام     ١٧القانون رقم     )و(  
  اخلاص؛

 القاضي بإلغاء   ٢٠٠٩يوليه  /متوز ١ الصادر يف    ٣٧املرسوم التشريعي رقم      )ز(  
  شرف من العقوبة؛إعفاء مرتكيب جرائم ال

 املتعلق بسحب   ٢٠٠٧فرباير  /شباط الصادر يف    ١٢املرسوم التشريعي رقم      )ح(  
   من االتفاقية؛٢١ و٢٠حتفظات الدولة الطرف على املادتني 

 املتعلق باألشـخاص ذوي     ٢٠٠٤يوليه  /متوز الصادر يف    ٣٤القانون رقم     )ط(  
  .االحتياجات اخلاصة

دولة الطرف على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       وترحب اللجنة أيضاً بتصديق ال      -٤
  :التالية

  ؛٢٠٠٩اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف عام   )أ(  
وقمعه واملعاقبة   ،بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال        )ب(  

  ؛٢٠٠٩ املنظمة عرب الوطنية يف عام املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميةعليه، 
املكمل جرين عن طريق الرب والبحر واجلو،       بروتوكول مكافحة هتريب املها     )ج(  

  ؛٢٠٠٩التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام 
االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم يف           )د(  

  .٢٠٠٨ام ع
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  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥
   ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٥(اخلطة الوطنية حلماية الطفل   )أ(  
 الصادر  ٢٨٩٦ باملرسوم رقم    وطنية للقانون الدويل اإلنساين   اللجنة  إنشاء ال   )ب(  

  ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢عن رئيس الوزراء يف 
  .٤٢/٢٠٠٣رية لشؤون األسرة مبوجب القانون رقم إنشاء اهليئة السو  )ج(  

  ق تنفيذ االتفاقيةالعوامل والصعوبات اليت تعو  -ثاًثال  

 ٢٠١١ مـارس /آذارترى اللجنة أن األحداث االستثنائية اليت عصفت بالدولة الطرف منذ           -٦
 تشكل عقبات رئيـسية     ،وال تزال تعصف هبا وتؤثر يف الشعب السوري، وال سيما األطفال          

ويف هذا اخلـصوص، تعـرب      . ام إعمال مجيع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية        أم
انتـهاكات  بارتكـاب    واملتسقة اليت تفيد     واملثبتةاللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير املوثوقة        

، مبا يف ذلك حاالت التوقيف ٢٠١١مارس /آذارجسيمة حلقوق الطفل منذ بدء االنتفاضة يف 
ر وتـذكّ . عسفيني لألطفال وقتلهم أثناء املظاهرات وتعذيبهم وإساءة معاملتهم       واالحتجاز الت 

اللجنة الدولة الطرف باستمرارية االلتزامات الدولية حبقوق اإلنسان، وبانطبـاق احلقـوق            
ر اللجنـة الدولـة     وتذكّ. املنصوص عليها يف االتفاقية على مجيع األطفال يف مجيع األوقات         

، ولذلك فإنه ينبغـي هلـا أن        سكاهنال املسؤولية الرئيسية عن محاية      الطرف أيضاً بأهنا تتحم   
تتخذ تدابري فورية لوقف اللجوء إىل القوة املفرطة والفتاكة ضد املدنيني ومنع مواصلة العنف              

  . ضد األطفال، مبا يف ذلك قتلهم وجرحهم
وبات يف وتنضم اللجنة إىل الدولة الطرف يف اإلعراب عن قلقها البـالغ إزاء الـصع      -٧

  . ضمان حقوق األطفال السوريني يف اجلوالن السوري احملتل حيث ُتنتهك تلك احلقوق

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    

تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا        ترحب اللجنة باجلهود اليت       -٨
بيـد أن اللجنـة     . (CRC/C/15/Add.212)اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف        

  .تأسف ألن بعض شواغلها وتوصياهتا مل تعاجل بالقدر الكايف أو عوجلت بشكل جزئي فقط
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يع التدابري الـضرورية ملعاجلـة تلـك        حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مج        -٩
ـ        د التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ بع

سيما تلك املتعلقـة بالتحفظـات، والتـشريعات، ومجـع      أو مل تنفذ بالقدر الكايف، وال  
لقانونية الـدنيا للـزواج،     البيانات، والتعاون مع اجملتمع املدين، وعدم التمييز، والسن ا        

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفري متابعـة         . والعنف املرتيل، وقضاء األحداث   
  .  احلاليةكافية للتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية

  التحفظات    

 الذي سحبت   ٢٠٠٧فرباير  /شباط الصادر يف    ١٢اعتماد املرسوم رقم    ب اللجنة   تشيد  -١٠
 من االتفاقية، لكنها تالحظ بقلق أن الدولة ٢١ و٢٠الطرف حتفظاهتا على املادتني   فيه الدولة   

اللذين  ١٤الطرف ال تزال حتتفظ بتحفظها العام على االتفاقية فضالً عن حتفظها على املادة              
  .مع موضوع االتفاقية وهدفهايتعارضان 

، وتشجع الدولة )٨، الفقرة CRC/C/15/Add.212(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة      -١١
 مـن   ١٤الطرف على النظر يف سحب حتفظها العام على االتفاقية وحتفظها على املـادة              

  .االتفاقية

  التشريع    
 ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن مـشروع قـانون            ، كتطور إجيايب  ،تالحظ اللجنة   -١٢

    يزال ا املشروع ال  حقوق الطفل سيتضمن مجيع أحكام االتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها ألن هذ           
وتكرر اللجنة أيـضاً مـا أعربـت عنـه مـن قلـق              . ٢٠٠٦بانتظار أن يعتمد منذ عام      

)CRC/C/15/Add.212   هـي القـانون املـدون    تطبيق مصادر قانونية خمتلفة   إزاء  ) ٩، الفقرة
والقانون العريف وقانون األحوال الشخصية، بالنظر إىل أن تطبيقها قد يقوض جهود الدولـة              

ويساور اللجنـة القلـق     .  الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا مع مبادئ االتفاقية وأحكامها        الطرف
، وألن  الداخليـة أيضاً ألن مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامها مل تدرج بعـد يف التـشريعات              

سيما القوانني اليت تنص على التمييز ضد الفتيات واألطفال          التشريعات املخالفة لالتفاقية، وال   
  .ال تزال سارية ن خارج كنف الزوجيةاملولودي
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون حقـوق الطفـل فـوراً                -١٣

 أن يتناول مجيع مبادئ االتفاقية وأحكامها ويطبـق علـى مجيـع             وضمانليصبح قانوناً   
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . األطفال الذين يعيشون على أراضي الدولة الطرف      

 ضمان أن يكون اإلطار احمللي القانوين القائم متفقاً مع االتفاقية، مبا يف ذلك القوانني               على
وهلذا الغرض، توصي اللجنة بأن يبطل مـشروع        . العرفية أو قوانني األحوال الشخصية    

قانون حقوق الطفل، حاملا يصدر، مجيع التشريعات اليت تتعارض مع االتفاقية وبأن ُتلغى             
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سيما األحكام اليت تؤثر يف حقوق الفتيات فضالً عـن األطفـال             ية، وال األحكام التمييز 
  .املولودين خارج كنف الزوجية

  التنسيق    
 كهيئة تنـسيق    ٢٠٠٣ترحب اللجنة بإنشاء اهليئة السورية لشؤون األسرة يف عام            -١٤

يدة منذ   من دراسات وأنشطة عد    ملا اضطلعت به  لتنفيذ االتفاقية، وتثين اللجنة على هذه اهليئة        
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام واضحة تعرف والية اهليئـة               . إنشائها

ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود أية فـروع         . احلكوميةواألجهزة  وعالقاهتا بالوزارات   
  .تابعة للهيئة السورية لشؤون األسرة يف احملافظات األخرى األربع عشرة

الدولة الطرف بتعزيز اهليئة السورية لشؤون األسرة مـن خـالل           توصي اللجنة     -١٥
ـ           ستوى بـني القطاعـات     وضع تعريف أوضح لواليتها، بوصفها هيئة تنسيق رفيعـة امل

ويف هذا اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنـشاء فـروع للهيئـة             . واحملافظات
ن املوارد البشرية واملالية    السورية لشؤون األسرة يف مجيع احملافظات وتزويدها مبا يكفي م         
  .والتقنية لكي تؤدي دورها على مستوى التنسيق والرصد والتقييم

  خطة العمل الوطنية    
) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(تعرب اللجنة عن قلقها ألنه يف أعقاب اخلطة الوطنية حلماية الطفـل               -١٦
 أيـضاً ألن    نة القلـق  ويساور اللج . ٢٠٠٧ أية استراتيجية شاملة لتنفيذ االتفاقية منذ عام         عّدمل تُ 

 وعلى سـبيل     مل تنفذ بعد،   ٢٠٠٧-٢٠٠٥بعض األنشطة الرئيسية الواردة يف اخلطة للفترة        
خـط   و،املثال إنشاء وحدة حلماية األسرة على املستوى الوطين، ودور إيواء حلماية الطفـل        

  .هاتفي مباشر ملساعدة األطفال
شاملتني بـشأن   ستراتيجية  واتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة          -١٧

بالطفل أو أي إطار آخر مـن هـذا          خطة عمل وطنية ذات صلة معنية        ، واعتماد الطفل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف . شمل مجيع جوانب االتفاقية القبيل إلعمال حقوق الطفل ي    

على اختاذ مجيع التدابري الضرورية إلكمال اإلجراءات املعلقة يف اخلطة الوطنية حلقـوق             
وإنشاء وحدة حلماية األسرة ودور إيواء حلماية الطفل وخط         ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(طفل  ال

  .هاتفي مباشر ملساعدة األطفال

  الرصد املستقل    
إزاء عـدم   ) ١٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.212(تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق          -١٨

تقدم احملرز يف إعمـال   الرصد املنتظم لل  إحراز تقدم كبري يف إنشاء آلية مستقلة تضطلع بوالية          
  .احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وتتمتع بسلطة تلقي شكاوى األطفال ومعاجلتها

املتعلق بدور  ) ٢٠٠٢(٢لطرف يف ضوء تعليقها العام رقم       حتث اللجنة الدولة ا     -١٩
املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل، على إنـشاء             
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 كآليـة  أو إما كجزء من مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تضم وحدة للطفل           ،مستقلةآلية  
، وتزويدها بـاملوارد    )معين باألطفال على سبيل املثال أمني مظامل       ( وهو ما يفضل   ،مستقلة

املناسبة على أن يكون هلا تواجد يف مجيع أحناء البلد لرصد إعمال احلقوق مبوجب االتفاقية،               
  .وعاجل فال املتعلقة بانتهاكات حقوقهم على حنو مراع لألطفالومعاجلة شكاوى األط

  ختصيص املوارد    
ال تزال اللجنة قلقة إزاء اخنفاض مستوى املوارد املخصصة للقطاعات االجتماعيـة              -٢٠

وحمدودية املعلومات املتاحة بشأن االعتمادات املخصصة لألطفال ونقص القدرات الالزمـة           
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألنه      . ها من منظور حقوق الطفل    لرصد ختصيص املوارد وتأثري   

على الرغم من وجود أحكام تشريعية ضد الفساد، ومن تنظيم محلة وطنية ملكافحة الفـساد               
، فإن الفساد ال يزال مستشرياً يف الدولة الطرف وما فتئ حيول مسار املوارد              ٢٠١٠يف عام   

  .اليت ميكنها أن تعزز إعمال حقوق الطفل
  :يلي حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا  -٢١

اتباع هنج يراعي حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة من خالل تنفيـذ     )أ(  
نظام لتتبُّع عملية ختصيص املوارد واستخدامها من أجل قضايا الطفل على نطاق امليزانيـة      

حتثّ اللجنة أيضاً الدولة    و. الطفلككل، مما سيلقي الضوء على مدى االستثمار يف قضايا          
الطرف على أن تستخدم نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا               

، مبـا   "املصاحل الفضلى للطفـل   "االستثمارات يف أي قطاع من القطاعات على حنو خيدم          
  يكفل قياس التأثري املتباين هلذه االستثمارات على الفتيات والفتيان؛

 واضـحة إجراء تقييم شامل لالحتياجات من امليزانية ووضع خمصصات           )ب(  
  مجاالت اليت تتصدى تدرجيياً للتفاوت يف املؤشرات املتعلقة حبقوق الطفل؛لل

 من االتفاقيـة إلعمـال   ٤ختصيص موارد كافية يف امليزانية وفقاً للمادة      )ج(  
  ة للقطاعات االجتماعية؛حقوق الطفل، وبصفة خاصة زيادة اعتمادات امليزانية املخصص

الذين يعيشون يف حاالت مـن      ألطفال  لحتديد بنود استراتيجية يف امليزانية        )د(  
سيما األطفال ضحايا    احلرمان والضعف والذين قد حيتاجون إىل تدابري اجتماعية إجيابية، وال         

، وضمان محاية هـذه البنـود املدرجـة يف    ٢٠١١مارس  /االضطرابات اليت تقع منذ آذار    
  مليزانية حىت يف حالة األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ؛ا

اختاذ تدابري فورية ملكافحة الفساد وتعزيز القدرات املؤسسية الرامية إىل            )ه(  
   بصورة فعالة؛ومقاضاة املنغمسني فيهالكشف عن الفساد والتحقيق فيه 

 ٢٠٠٧  اللجنة أثناء يوم املناقشة العامة يف عام       مراعاة التوصيات اليت قدمتها     )و(  
  . مسؤولية الدول-بشأن املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل 
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  مجع البيانات    
 وحـدة  ٢٠٠٨ قد أنشأ يف عام    املكتب املركزي لإلحصاء  حتيط اللجنة علماً بكون       -٢٢

بيد أن اللجنة تعرب عن     . بيانات تتعلق باألطفال، بالتعاون مع اهليئة السورية لشؤون األسرة        
أسفها ألن هذا النظام جلمع البيانات ال يعمل بالكامل وألنه ال توجد يف الدولـة الطـرف                 
بيانات إحصائية موثوقة ومتاحة يف الوقت املناسب عن األطفال، وهو ما يؤثر سلباً على رسم 

  .سياسات بشأن األطفال تكون متسقة وقائمة على األدلة
لة الطرف على اختاذ التدابري الضرورية لضمان تفعيل وحـدة          حتث اللجنة الدو    -٢٣

البيانات اليت تتعلق باألطفال بالكامل، ومجع بيانات عن مجيع جماالت االتفاقية علـى أن              
 حبسب العمر واجلنس واالنتماء اإلثين واملوقـع اجلغـرايف          ،تكون مصنفة، يف مجلة أمور    

ري حتليل التقدم احملرز يف إعمـال حقـوق         واخللفية االجتماعية واالقتصادية، وذلك لتيس    
وينبغي أن تكفل الدولـة     . الطفل واملساعدة على وضع سياسات وبرامج لتنفيذ االتفاقية       

ثة عن األطفال الذين هم يف حـاالت      الطرف احتواء املعلومات اليت يتم مجعها بيانات حمدّ       
يعانون مـن الفقـر،     ضعف، مبن فيهم الفتيات، واألطفال ذوو اإلعاقة، واألطفال الذين          

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات حلمايـة           . وأطفال الشوارع 
  .خصوصية األطفال املسجلني يف مجيع قواعد البيانات الوطنية

  النشر والتوعية    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر االتفاقيـة وإلدراج مبادئهـا               -٢٤

غري أن اللجنة تعرب عن قلقها      . ياً يف املناهج الدراسية على مجيع املستويات      وأحكامها تدرجي 
ألن املعارف اليت تتعلق باالتفاقية ال تزال حمدودة، والسيما يف أوساط املهنيني العاملني لصاحل              

  .األطفال ومعهم ووسائط اإلعالم واآلباء واألطفال أنفسهم
هودها لنشر االتفاقية وتعزيزها بـصورة      توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة ج       -٢٥

منهجية لدى عامة اجلمهور، وبصفة خاصة يف أوساط املهنيني الـذين يعملـون لـصاحل               
  .األطفال ومعهم ووسائط اإلعالم واآلباء واألطفال أنفسهم

  التدريب    
 إتاحة التدريب لبعض فئات املهنيني العاملني لصاحل       مع التقدير، ب   ،علماً اللجنة   تأخذ  -٢٦

 اليت متنحها اجلامعات يف جمال محاية الطفل، بيد أهنـا      العلمية العالية  ةوالدرجاألطفال ومعهم   
يعملون تعرب عن قلقها ألن هذا التدريب ال يزال غري كاف وال يشمل مجيع املهنيني الذين                

 فضالً عن القوات املسلحة وقوات      ، املكلفة بإنفاذ القانون   لصاحل األطفال ومعهم والسلطات   
  .ألمن والصحفيني الذين ال يزال اطالعهم على االتفاقية حمدوداًا

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني نوعية الربامج التعليميـة             -٢٧
 جلميـع   هذه الـربامج  وينبغي إتاحة   . والتدريبية باالستناد إىل مبادئ االتفاقية وأحكامها     

معهم، كالقضاة واحملامني واملوظفني املكلفـني      الفئات املهنية اليت تعمل لصاحل األطفال و      
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بإنفاذ القانون والقوات املسلحة وقوات األمن والصحفيني ومـوظفي اخلدمـة املدنيـة             
واملوظفني العاملني يف املؤسسات اإلصالحية وأماكن احتجاز األطفال واملدرسني والعاملني        

. ألخصائيون االجتمـاعيون يف جمال الرعاية الصحية، مبن فيهم أخصائيو الطب النفسي وا     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية من عدة جهات، من بينـها              
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة               

  ).اليونيسيف(

  التعاون مع اجملتمع املدين    
رف ال تزال تقيد عمل منظمات حقوق       تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن الدولة الط         -٢٨

، وبصفة خاصة رفض تـسجيل هـذه        الطفلاإلنسان، مبا فيها املنظمات اليت ترصد حقوق        
إزاء استمرار تعرض أعـضاء     بالقلق بوجه خاص    وتشعر اللجنة   . املنظمات ومنحها ترخيصاً  

ة والتوقيـف،   املنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان للتهديد واملضايقة واالعتداءات البدني        
من املدافعني عن حقوق اإلنسان منذ بداية االحتجاجـات يف          عدد  وإزاء احتجاز أو اختفاء     

  .٢٠١١مارس /آذار
حتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اإلفراج فوراً عن مجيع األشخاص الـذين              -٢٩

حيتجزون بسبب ممارستهم ألنشطة مشروعة وسلمية دفاعاً عن حقوق اإلنسان وتأكيـد            
كما حتث  . ان وجود مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ال يزال مصريهم جمهوالً           مك

اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عملية لتيسري االعتراف باملدافعني عـن حقـوق              
وبعملهم ومنحهم اعترافاً قانونياً، مبا يف ذلك األشخاص الذين يقدمون تقـارير             اإلنسان

، وعلـى أن    نسان لكي تتخذ الدولة الطرف اإلجراءات املناسبة      عن انتهاكات حقوق اإل   
تضمن أن تؤدي املنظمات غري احلكومية مهامها بأمان على حنو يتسق مع مبادئ جمتمـع               

  .دميقراطي

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
 يف  إزاء الفـارق  ) ٢٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.212 (جمدداً عن قلقها  للجنة  تعرب ا   -٣٠

املنصوص عليـه يف قـانون      )  عاماً ١٧( والفتيات)  عاماً ١٨(زواج الفتيان   احلد األدىن لسن    
تعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن قـانون األحـوال          كما  . ١٩٥٧األحوال الشخصية لعام    

لقضاة خبفض احلد األدىن    ا  ينص على جواز أن يأذن      ألنه ،الشخصية جييز حىت الزواج املبكر    
 صدق دعوامهـا  م الثالثة عشرة إذا تبني هلالفتيات إىلويان إىل اخلامسة عشرة     الفتزواج  لسن  

  .وإذا وافق األب أو اجلد على الزواج" نضوجهما بدنياً"و
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تدارك الفارق يف احلد األدىن لسن زواج الفتيان               -٣١
لفتيان احملدد بثمانية عـشرة     والفتيات برفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات إىل مستوى ا         

  .عاماً وإلغاء أحكام قانون األحوال الشخصية اليت جتيز الزواج املبكر

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز القانوين واجملتمعي ضـد الفتيـات يف                -٣٢

تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء األحكام التمييزية الواردة يف قـوانني            و. الدولة الطرف 
ويساور اللجنة القلق   . األحوال الشخصية، مثل األحكام اليت تتعلق حبقوق الفتيات يف املرياث         

أيضاً إزاء عدم كفاية التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتغيري املواقف التمييزيـة والقوالـب               
  .بأدوار اجلنسنياصة النمطية اخل

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التمييز ضد األطفال األكراد، والسيما الفتيات،              -٣٣
واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية، واألطفال املودعون يف الرعاية املؤسسية، واألطفال            

  .املولودون خارج كنف الزوجية، وأطفال الشوارع
  :لة الطرف على القيام مبا يليحتث اللجنة الدو  -٣٤

إلغاء األحكام القانونية اليت تنص على التمييز ضد الفتيات واختاذ مجيع             )أ(  
التدابري الضرورية إللغاء التمييز اجملتمعي ضدهن، عن طريق وضع برامج تثقيفية عامـة             

لـب  كافحة القوا تشمل تنظيم محالت بالتعاون مع قادة الرأي واألسر ووسائط اإلعالم مل          
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       مبا يتمشى مع توصيات     اجلنسني  دوار  ألالنمطية  

  ؛)٣٤ و٢٨، الفقرتان CEDAW/C/SYR/CO/1(املرأة 
تعديل مجيع األحكام القانونية اليت متيز ضد األطفال املولودين خـارج             )ب(  

  كنف الزوجية؛
 للتمييز، والسيما األطفال    القيام عن كثب برصد حالة األطفال املعرضني        )ج(  

 املشار إليها سابقاً، ووضع استراتيجية شاملة باالستناد        احملرومةالذين ينتمون إىل الفئات     
جهة توجيهـاً جيـداً، مبـا يف ذلـك     إىل نتائج هذا الرصد تتضمن إجراءات حمددة ومو 

  .لفئاتإىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد تلك اإجراءات جمتمعية إجيابية ترمي 

  مصاحل الطفل الفضلى    
ألن املبـدأ  ) ٢٨، الفقـرة   CRC/C/15/Add.212(تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق          -٣٥

يف مجيع التشريعات املتعلقة باألطفال، ولذلك فهو ال يطبق   مل يدرج   العام ملصاحل الطفل الفضلى     
  . والربامج اليت تتعلق باألطفالالسياساتيف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية أو يف 



CRC/C/SYR/CO/3-4 

GE.12-40602 10 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان إدراج مبـدأ               -٣٦
مصاحل الطفل الفضلى على النحو املناسب يف مجيع اإلجـراءات التـشريعية واإلداريـة              
 والقضائية ويف مجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق باألطفـال وتـؤثر فـيهم        

وينبغي أيضاً أن يستند التعليل القانوين جلميع األحكام والقرارات         . وتطبيقه عليها باتساق  
  .القضائية واإلدارية أيضاً إىل هذا املبدأ

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
قتـل  مب واملتسقة اليت تفيـد  واملثبتةتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املعلومات املوثوقة      -٣٧

 ٢٠١١ مارس/ائة طفل وجرح الكثريين منهم أثناء االحتجاجات اليت بدأت يف آذار          أكثر من م  
يف البلد، وكون الدولة الطرف، من خالل قواهتا املسلحة، تتحمـل املـسؤولية املباشـرة               

أيضاً إزاء القضايا العديدة املبلغ عنها اخلاصة       ببالغ القلق   وتشعر اللجنة   . واحلصرية عن مقتلهم  
وحتيط اللجنة علمـاً بإنـشاء جلنـة قـضائية          .  االحتجاز نتيجة للتعذيب   مبوت األطفال يف  

متخصصة يرأسها املدعي العام للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت منـذ بـدء            
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن هذه اللجنة القضائية تفتقر إىل االسـتقاللية              . االحتجاجات

  .نتائج حتقيقاهتا بعدوألنه مل يعلن عن مبوضوعية ونزاهة وشفافية الضرورية لالضطالع بواليتها 
مـسألة  ك ،حتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اختاذ مجيع التدابري الضرورية           -٣٨

ذات أولوية قصوى، مبا يف ذلك إصدار تعليمات واضحة إىل القوات املسلحة وقـوات              
ا أيضاً إىل النداء الـذي وجهتـه        وتضم اللجنة صوهت  . األمن ملنع قتل األطفال وجرحهم    

 حتقيق فـوري ومـستقل     املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واألمني العام من أجل إجراء          
ويف هـذا   . ٢٠١١مارس  /يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث منذ آذار       وفعال وشفاف   

لـيت  اخلصوص حتث اللجنة الدولة الطرف على التعاون الكامل مع جلنة التحقيق الدوليـة ا             
 ٢٠١١ أغسطس/ آب ٢٢ املؤرخ   ١٧/١-إ دقراره  أنشأها جملس حقوق اإلنسان مبوجب      

  .وعلى منحها حرية الدخول بدون عوائق

  احترام آراء الطفل    
 سيما وال عمال حقوق الطفل يف مساع آرائه،     ترحب اللجنة مبختلف املبادرات املتخذة إل       -٣٩

ولة الطـرف، وإنـشاء برملـان لألطفـال     إدراج مسألة األطفال يف عملية صياغة تقرير الد      
بيد أن اللجنة تكرر ما أعربت عنـه مـن قلـق            . كمشروع منوذجي يف حمافظة دير الزور     

)CRC/C/15/Add.212   املواقف التقليدية جتاه األطفال يف اجملتمع ال تـزال      لكون) ٣٠، الفقرة 
ية التدابري اليت اختذهتا    عدم كفا ل و ،حتد من احترام آرائهم، وبصفة خاصة داخل األسرة واملدارس        

  . واإلداريةيف مجيع اإلجراءات القضائيةفعلياً الدولة الطرف لضمان مساع آراء األطفال 
 بالتزامها  ،)٢٠٠٩(١٢ ضوء تعليقها العام رقم       يف ،تذكر اللجنة الدولة الطرف     -٤٠

لجنـة  وتوصي ال . باختاذ التدابري املناسبة إلعمال حق الطفل يف مساع آرائه بشكل كامل          
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الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان احترام هذا احلق وتنفيذه يف مجيع اإلجـراءات              
القضائية واإلدارية وتعزيز فهم قيمة حق الطفل يف مساع آرائه يف مجيع املؤسسات الـيت               

األسرة واجملتمع احمللـي    مستوى  سيما    وعلى مجيع مستويات اجملتمع، وال     حيضر فيها األطفال  
  . ويشمل ذلك تنظيم أنشطة إلذكاء الوعي وتوفري التدريب للبالغني واألطفال،ةواملدرس

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (حلريات املدنية احلقوق وا  -دال  

  اجلنسية    
الذي  ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧ الصادر يف    ٤٩ترحب اللجنة باملرسوم التشريعي رقم        -٤١

غري أن اللجنة يساورها القلق ألن هذا املرسوم قـد ال يفيـد      . وضع األكراد السوريني  ينظم  
". املكتومني"سوى األكراد املسجلني كأجانب وليس األكراد عدميي اجلنسية املعروفني باسم           

 من قانون اجلنسية السورية     ٣ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التعديل الذي أُدخل على املادة           
أبناء السوريات املتزوجات من غـري      رم  اليت حت ) ١٩٦٩ام   الصادر يف ع   ٢٧٦القانون رقم   (

  . من حقهم يف احلصول على اجلنسية السورية ال يزال رهن موافقة الربملانسوريني
 ، من االتفاقيـة   ٧ و ٢ وفقاً للمادتني    ،تشري اللجنة إىل مسؤوليات الدولة الطرف       -٤٢

أن يف  بـاحلق   دولـة الطـرف     لالقضائية ل لوالية  ليف ضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني       
على جنسية بصرف النظر عن عرق أو جنس أو دين الطفل أو والديه             يسجلوا وحيصلوا   

ولذلك حتث  . أو الوصي القانوين عليه أو أصلهم اإلثين أو االجتماعي أو أي وضع آخر            
  :اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي

أبناء الوالدين مـن األكـراد      اختاذ تدابري فورية لضمان أن حيصل مجيع          )أ(  
 على  ،املولودين يف سوريا، مبن فيهم أبناء األكراد عدميي اجلنسية الذين يعرفون باملكتومني           

  حبقوقهم بدون متييز ضدهم؛وأن يتمتعوا اجلنسية السورية فوراً 
بدء تعديل قانون اجلنسية للسماح ألبناء السوريات املتزوجات من غري            )ب(  

  لى جنسية أمهاهتم؛سوريني باحلصول ع
 ١٩٥٤ التصديق على االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام          )ج(  
  .١٩٦١ حاالت انعدام اجلنسية لعام خفضواتفاقية 

  تسجيل الوالدات    
تالحظ اللجنة كخطوة إجيابية اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لضمان تسجيل كـل                -٤٣

 ٣٧٦ القانون رقم  (٢٠٠٧ تعديل قانون األحوال الشخصية يف عام        سيما طفل منذ والدته، وال   
  :إزاء ما يليالقلق اللجنة أنه يساور بيد . الذي جيعل تسجيل املواليد إلزامياً) ١٩٥٧ لعام
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يعترب زواج املسلمة من رجل غري مسلم بـاطالً مبوجـب قـانون األحـوال        )أ(  
  ذا الزواج ال يعترف دوماً هبم وال يسجلون؛الشخصية، ولذلك فإن األطفال املولودين يف كنف ه

 وهي  ،ال ميكن نسب األطفال املولودين خارج كنف الزوجية إىل والدهم           )ب(  
  حالة كثرياً ما تفضي إىل التخلي عنهم ومن مث إيداعهم يف مؤسسات؛

يشترط على األم اليت ترغب يف تسجيل طفلها املولود يف إطار االغتـصاب      )ج(  
أو خارج كنف الزوجية أن تطلب تقريراً من الشرطة لفتح حتقيق يف ظروف             أو سفاح القرىب    
  إجناب الطفل؛

  .ال تزال مسألة تسجيل األطفال املولودين يف املناطق النائية تطرح إشكالية  )د(  
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان تسجيل مجيـع األطفـال               -٤٤

. هم وبـدون أي متييـز     ئ فعاالً، بصرف النظر عن منش     املولودين يف الدولة الطرف تسجيالً    
وهلذا الغرض، تناشد اللجنة الدولة الطرف تعديل قانون األحوال الشخصية، واالعتـراف            
التام جبميع الزجيات املختلطة واختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال املولودين خارج            

  .على الوجه املناسبوتسجيلهم طق النائية كنف الزوجية واألطفال الذين يعيشون يف املنا

  حرية التفكري والضمري والدين    
بأن تـدرس الدولـة     ) ٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.212(تكرر اللجنة توصيتها      -٤٥

 من االتفاقية عمالً بإعالن وخطة عمل مؤمتر فيينا العـاملي           ١٤الطرف حتفظها على املادة     
للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،      )١٩٩٣(٢٢ام  عحلقوق اإلنسان، ومع مراعاة التعليق ال     

هبدف سحب هذا التحفظ والقضاء على مجيع أشكال انتهاكات حرية التفكري والـضمري           
  . والدين لألطفال

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن حقوق الطفل يف حرية التعـبري وتكـوين اجلمعيـات                 -٤٦

ع السلمي ال حتترم من الناحية العملية، وألن الدولة الطرف تعتمد على اآلباء يف محاية               والتجم
إزاء اعتقال جمموعة من أطفـال      بالقلق بوجه خاص    وتشعر اللجنة   . أطفاهلم أثناء املظاهرات  

 عاماً واحتجازهم يف احلبس االنفـرادي يف        ١٥ و ٨املدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بني       
املدرسية جدار أحد املباين     بتهمة كتابة شعارات مناهضة للحكومة على        ٢٠١١مارس  /آذار

  .يف مدينة درعا باجلنوب
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ احلق              -٤٧

يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي تنفيذاً فعاالً تاماً من قبل اجلميع، مبن              
  . من االتفاقية١٥ و١٣ وفقاً للمادتني ،يهم اآلباء واملدرسون وقوات األمنف
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 احلصول على املعلومات املناسبة    

تعرب اللجنة عن قلقها ألن حصول األطفال على املعلومات املناسبة يكون حمـدوداً           -٤٨
 وتالحظ اللجنة، كتطـور   . يف أحيان كثرية بسبب ندرة الكتب والصحف املتاحة لألطفال        

إجيايب، اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلماية األطفال من التعرض للمعلومات الضارة اليت             
تتعلق بالعنف واملواد اإلباحية واليت تنتقل إليهم عرب وسائط اإلعالم واإلنترنت، ولكنها تشعر             

تسهم نية   الرقابة الرمسية املفروضة على وسائط اإلعالم وعلى األعمال األدبية والف          ألنبالقلق  
  .يف تقييد حق الطفل يف احلصول على املعلومات املناسبة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني حصول األطفـال علـى              -٤٩
املعلومات، بوسائل منها توفري فرص أكرب للحصول على الصحف والوصول إىل املكتبات            

وحتث اللجنة الدولـة    .  الضارة والراديو والتلفزيون وضمان محاية األطفال من املعلومات      
الطرف أيضاً على ضمان أن يتمتع األطفال باحلق يف التماس خمتلف ضروب املعلومـات              

 سواء شـفوياً أو يف شـكل        ،واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود       
  .مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها الطفل

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب     
 نتيجـة ملـا   قد ماتواتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ملا أُفيد من أن الكثري من األطفال       -٥٠

ببالغ كما تشعر اللجنة    . له من تعذيب وتشويه أثناء احتجازهم بسبب االحتجاجات       تعرضوا  
 وتشاطر  .كرعلى حد ما ذُ    ون حيتجزون ويتعرضون خلطر التعذيب    يزال ألن األطفال ال  القلق  

، CAT/C/SYR/CO/1(اللجنة جلنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء عدم استقالل اجلهاز القضائي           
 اللذين مينحان   ٦٩/٢٠٠٨ و ١٤/١٩٦٩وتالحظ بقلق أن املرسومني التشريعيني      ) ١٢الفقرة  

ن واملخابرات املسؤولة عن انتـهاكات حقـوق        األمألجهزة  احلصانة من املالحقة القضائية     
مـن  اإلنسان املرتكبة أثناء اخلدمة قد يعوقان أيضاً إجراء حتقيق مستقل ويشكالن عـاملني              

  . األطفال وتعذيبهمالعوامل اليت تسهم يف استمرار احتجاز
 إزاء التقارير املتسقة اليت تفيد استخدام بعـض          أيضاً وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها      -٥١

  . املدارس كمراكز لالحتجاز من قبل قوات أمن الدولة الطرف
حتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اإلفراج على الفور وبدون شروط عن مجيع   -٥٢

فيما يتـصل    ٢٠١١مارس  /األطفال الذين اعُتقلوا على حنو تعسفي واحُتجزوا منذ آذار        
وضمان االمتثـال التـام     االحتجاجات، ووقف استخدام املدارس كمراكز لالحتجاز،       ب

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إلغاء املرسـومني         . للقانون اإلنساين ومبدأ التمييز   
التحقيق يف قضايا االحتجـاز التعـسفي       وعلى   ٦٩/٢٠٠٨ و ١٤/١٩٦٩التشريعيني  

 وتقدمي املسؤولني عـن     ،وتعذيب األطفال على حنو يتسم بالشفافية واملوضوعية والرتاهة       
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على توفري الرعاية لألطفال         . نتهاكات إىل العدالة  هذه اال 

  .ضحايا التعذيب وتعافيهم النفسي واالجتماعي وإعادة إدماجهم وتعويضهم
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  العقوبة البدنية    
ترحب اللجنة بالتعميمات الصادرة عن وزارة التعليم حلظر اللجوء إىل العنـف البـدين                -٥٣

املدرسـون  يلجأ إليهـا    تزال تشعر بالقلق ألن العقوبة البدنية اليت         ارس، لكنها ال  واللفظي يف املد  
 من قانون األحوال الشخـصية وينتـشر        ١٧٠ يف قانون العقوبات واملادة      واآلباء جمازة صراحةً  

يوجـد   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألنه ال     . استخدامها يف األسرة واملدرسة وأماكن الرعاية البديلة      
  .ريح للعقوبة البدنية كتدبري تأدييب يف أماكن الرعاية البديلة واملؤسسات اإلصالحيةحظر ص

املتعلق حبق الطفل يف احلماية ) ٢٠٠٦(٨  يف ضوء تعليقها العام رقم،تشري اللجنة  -٥٤
 إىل توصيتها الـسابقة     ،من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة         

)CRC/C/15/Add.212 وحتث الدولة الطرف على القيام مبا يلي)٣٧، الفقرة ،:  
 من قانون األحوال الشخصية وأحكام قانون العقوبات        ١٧٠إلغاء املادة     )أ(  

  اليت جتيز العقوبة البدنية؛
مزيـد مـن    حظر العقوبة البدنية بشكل قاطع مبوجب القانون وبدون           )ب(  
  لبديلة واملؤسسات اإلصالحية؛يف األسرة واملدرسة وأماكن الرعاية االتأخري 

ر العقوبة البدنية بفعاليـة والـشروع يف        ضمان تنفيذ القوانني اليت حتظ      )ج(  
  إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد املسؤولني عن إساءة معاملة األطفال؛

استحداث برامج مستدامة لتثقيف اجلمهور وإذكاء الـوعي والتعبئـة            )د(  
ر واجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني فيما يتعلق باآلثار        االجتماعية تشمل األطفال واألس   

هبدف تغيري املوقـف    ،  الضارة للعقوبة البدنية على املستويني البدين والنفسي على السواء        
العام جتاه هذه املمارسة وتعزيز األشكال اإلجيابية واخلالية من العنف والتشاركية لتنـشئة             

  عقوبة البدنية؛األطفال وتأديبهم كتدبري بديل لل
  يف تصميم  ،ضمان إشراك ومشاركة اجملتمع ككل، مبا يف ذلك األطفال          ) ه(  
  . استراتيجيات وقائية ضد العنف واألشكال األخرى لإليذاءوتنفيذ

    واملـواد  ١٨ من املـادة     ٢-١ والفقرتان   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ واملادة ٢١-١٩ و١١-٩

  البيئة األسرية    
ترحب اللجنة مبا أشارت إليه الدولة الطرف من أنه حاملا يعتمد مـشروع قـانون                 -٥٥

ومع ذلك، تـشعر    .  عاماً للفتيان والفتيات   ١٨حقوق الطفل فإنه سيحدد سن احلضانة عند        
 فـإن   ٢٠٠٣ مبوجب قانون األحوال الشخصية بصيغته املعدلة يف عـام        اللجنة بالقلق ألنه    

األمهات ال مينحن يف حالة الطالق حضانة أبنائهن إال حىت سن الثالثة عشرة وبناهتن حىت سن 
 زوجهـا   بإطاعـة وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن هناك التزاماً على الزوجة          . اخلامسة عشرة 
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اللوايت يرغنب يف السفر مع أطفاهلن خارج البلد أن يطلـنب           مقابل إعالتها وأن على األمهات      
  . املوافقة من والد األطفال أو من أقارب الطفل من جهة األب إذا كان األب غائباً

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لـضمان تقاسـم               -٥٦
ـ       ساواة وعـدم التمييـز بـني   املسؤولية بني األمهات واآلباء عن أطفاهلم على قـدم امل

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعديل األحكام       .  الفتيات والفتيان  املسؤوليات جتاه 
الواردة يف قانون األحوال الشخصية لكي يسمح حبرية احلركة للنساء خارج البلد مـع              

  .أطفاهلن بدون طلب موافقة مسبقة من والد األطفال أو أقارب األطفال من جهة األب

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
بيـد أن اللجنـة     . ترحب اللجنة بالتقييم احلايل خلدمات ومؤسسات الرعاية البديلة         -٥٧

 وأنه ُيلجأ كـثرياً،     تزال حمدودة للغاية على مستوى اجملتمع احمللي،       تالحظ بقلق أن البدائل ال    
لجنة القلق أيضاً ألن مؤسسات الرعاية      ويساور ال .  إيداع األطفال يف املؤسسات    بالتايل، إىل 

ختضع ملراقبة كافية من وزارة العمـل        الوالبديلة تفتقر إىل موظفني مدربني بشكل مناسب        
وإضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الفصل بني األيتام            . والشؤون االجتماعية 

 منفصلة للرعايـة املؤسـسية وإزاء       املعرويف األب واأليتام اجملهويل األب وإيداعهم يف مرافق       
احلاالت اليت تتعلق بتعرض األطفال املودعني يف دور لأليتام لإلمهال والعزل وغري ذلك مـن               

  .أشكال إساءة املعاملة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥٨

 يف  وخاصـة إنشاء دور للرعاية البديلة قائمة على أساس اجملتمع احمللي،            )أ(  
  ناطق الريفية؛امل

  ضمان قيام هيئة مستقلة بتسجيل مجيع مرافق الرعاية البديلة ورصدها؛   )ب(  
  ضمان توفري تدريب جيد جلميع العاملني يف أماكن الرعاية البديلة؛  )ج(  
القضاء على عملية الفصل بني األيتام املعرويف األب واأليتـام اجملهـويل           )د(  

  ؤسسية؛األب يف مرافق منفصلة للرعاية امل
االستعراض الدوري حلاالت إيداع األطفال يف مرافق الرعاية البديلـة            )ه(  
   يف استعراض حاالت إيداعهم؛بصورة كاملة  األطفال وإشراك
التحقيق يف مجيع قضايا إيذاء األطفال املودعني يف املؤسسات أو إسـاءة              )و(  
  معاملتهم؛
دين خارج كنف الزوجية    استعراض التشريع املطبق على األطفال املولو       )ز(  

  ملنع التخلي عنهم وإيداعهم بعد ذلك يف املؤسسات؛



CRC/C/SYR/CO/3-4 

GE.12-40602 16 

املرفقة بقرار اجلمعية    (املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال    مراعاة    )ح(  
  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٤٢ العامة

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك إيذاؤهم وإمهاهلم    
إنشاء مرصد وطين بشأن العنـف املـرتيل        جنة أن الدولة الطرف بصدد      تالحظ الل   -٥٩

حكـم  اآلن يف التشريع احمللي     ألنه ال يوجد حىت      لكنها تشعر بالقلق     ووحدة حلماية األسرة،  
اء التدابري العملية الرامية إىل مكافحة شـيوع حـاالت إيـذ          وألن  العنف املرتيل،   حمدد جيرم   

  .دودةاألطفال وإمهاهلم داخل األسرة حم
حبق املتعلق  ) ٢٠١١(١٣ يف ضوء تعليقها العام رقم       ،طرفحتث اللجنة الدولة ال     -٦٠

  : على القيام مبا يلي،الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف
األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، بوسائل         أن تويل     )أ(  

املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال      دراسة األمم   منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف       
(A/61/299)  ،         الوسـطى  مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورات اإلقليمية ألوروبا وآسيا

 الء أمهية خاصـة   ، وإي )٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥، سلوفينيا، من    املعقودة يف ليوبليانا  (
  لقضايا اجلنسني؛

يـذها التوصـيات    تنفأن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن           )ب(  
املمثـل اخلـاص    سيما التوصيات اليت أكدها      ، وال ة يف الدراسة املشار إليها أعاله     الوارد

  : يليماوبشكل خاص ، لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال
وضع استراتيجية شاملة وطنية يف كل دولة ملنع مجيع أشـكال العنـف              '١'

  ؛وإساءة املعاملة ضد األطفال والتصدي هلا
فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال             '٢'

  يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك احلظر الصريح للعنف املرتيل؛
توحيد النظام الوطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها ووضـع خطـة            '٣'

  .للبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال وإساءة معاملتهم

، واملـادة   ١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة  (الرعاية  الصحة األساسية و  اإلعاقة و   -واو  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦ واملادة ٢٤، واملادة ٢٣

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 املتعلـق باألشـخاص ذوي      ٢٠٠٤عـام   ل ٣٤ترحب اللجنة بسن القانون رقـم         -٦١

املبـادرات  ب، و ٢٠٠٨إلعاقة لعـام    االحتياجات اخلاصة، وباعتماد اخلطة الوطنية ملكافحة ا      
بيد أن اللجنة تشعر    . العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني حالة األطفال ذوي اإلعاقة         
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 مـن   ،بالقلق ألن خدمات رعاية األطفال ذوي اإلعاقة وإعادة تأهيلهم تقدم، بصفة رئيسية           
فية للـربامج واخلطـط     قبل منظمات اجملتمع املدين وألن الدولة الطرف ال ختصص موارد كا          

  .املعنية باألطفال ذوي اإلعاقة

املتعلق حبقوق ) ٢٠٠٦(٩ يف ضوء تعليقها العام رقم ،حتث اللجنة الدولة الطرف  -٦٢
 على ضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة جبميع حقوقهم املنـصوص           ،األطفال ذوي اإلعاقة  

 البـشرية والتقنيـة واملاليـة        بتخصيص املـوارد   ، هلذه الغاية  ،عليها يف االتفاقية والقيام   
. تنفيذاً كـامالً وفعـاالً    الضرورية لتنفيذ الربامج واخلطط املعدة لألطفال ذوي اإلعاقة         

الـشامل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز بشكل خاص على حتسني نوعية التعليم            
شاملة ومواصلة وضع برامج تعليمية غري رمسية فضالً عن تنظيم دورات تدريبية            للجميع  
  .للمدرسني تتناسب مع خمتلف أمناط اإلعاقةومنتظمة 

  الصحة واخلدمات الصحية    
ع ترحب اللجنة باإلجنازات الكبرية اليت حققتها الدولة الطرف يف خفض وفيات الرضّ             -٦٣

واألطفال والوفيات النفاسية وباجلهود املتواصلة اليت تبذهلا إلتاحة الفرص للجميـع للحـصول        
  :يلي بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما. عاية الصحية لألم والطفلعلى خدمات الر

     ،استمرار الفوارق اجلغرافية يف إمكانية احلصول على اخلـدمات الـصحية            )أ(  
 إذمما يؤدي إىل اختالفات كبرية يف الوضع الصحي لألطفال تبعاً للمناطق اليت يعيشون فيها               

  ناطق النائية الفئة األشد حرماناً؛يشكل األطفال الذين يعيشون يف امل
 يف  ٣,٢ال تتعـدى    من الناتج اإلمجايل احمللي     أن النسبة املخصصة للصحة       )ب(  

  رد من إمجايل اإلنفاق على الصحة يتناقص؛نصيب الفوأن املائة 
  عدم كفاية عدد املستشفيات املتخصصة باألطفال؛  )ج(  
  ارتفاع نسبة األطفال شديدي التقزم؛  )د(  
  .املستوى املتدين جداً ملعدالت الرضاعة الطبيعية  )ه(  

  :يلي توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل ما  -٦٤
 بصفة   مع التركيز  ،والبشرية لقطاع الصحة  زيادة ختصيص املوارد املالية       )أ(  

تكافؤ فرص حصول مجيع األطفال علـى       خاصة على الرعاية الصحية األساسية لضمان       
  ، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية؛مات الصحية اجليدةاخلد

  زيادة عدد املستشفيات اليت تقدم خدمات متخصصة باألطفال؛  )ب(  
حتسني نوعية خدمات التربية واملشورة يف جمال التغذية وحتديد املنـاطق             )ج(  

   األولوية؛والنواحي املعينة وفئات األطفال اليت تتطلب التدخل على سبيل
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ومجع بيانات بصورة منهجية    إنشاء جلنة وطنية معنية بالرضاعة الطبيعية         )د(  
 ،األم لـنب  بدائل لتسويق الدولية املدونة، مع ضمان إنفاذ عن ممارسات الرضاعة الطبيعية

إدراج الرضاعة الطبيعية يف مناهج التـدريب       وع  وتعزيز إنشاء مستشفيات مناسبة للرضّ    
  ؛على التمريض

  . التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةمواصلة  )ه(  

  صحة املراهقني    
رحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتحـسني الوضـع الـصحي              ت  -٦٥

سيما الربامج التدريبية اليت توفرها وزارة الصحة للموظفني الـصحيني الـذين             للمراهقني، وال 
بيـد أن   .  فضالً عن تأسيس مركز لصحة املراهقني يف مدينة دير الـزور           ،راهقنييعملون مع امل  

اللجنة تشعر بالقلق إزاء حمدودية تيسر خدمات الصحة اإلجنابية املالئمة للـشباب وإزاء عـدم     
كفاية معرفة املراهقني بالصحة اإلجنابية، وباألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلـك              

اإليدز واآلثار الصحية النامجة عن اسـتهالك التبـغ والكحـول           /بشريناعة ال فريوس نقص امل  
  .واملخدرات وإزاء ندرة املعلومات والبيانات اإلحصائية املتعلقة حبالة املراهقني يف الدولة الطرف

ـ   ) ٢٠٠٣(٤ة الطرف إىل تعليقها العام رقم       حتيل اللجنة الدول    -٦٦ صحة املتعلـق ب
، وحتثها على زيـادة إتاحـة اخلـدمات         ق اتفاقية حقوق الطفل   املراهقني ومنوهم يف سيا   

خـدمات  تـوافر    وزيادةالصحية املراعية للسرية واملالئمة للشباب يف مجيع أحناء البلد          
التثقيف يف جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية املوجه إىل املـراهقني          وتعزيز   ،الصحة اإلجنابية 

الطرف أيضاً إىل تعزيز جهودها ملنـع تعـاطي         وتدعو اللجنة الدولة    . من فتيات وفتيان  
  .بني املراهقنياستهالك املشروبات الروحية والتبغ املخدرات و

  املمارسات الضارة    
إعفاء مرتكيب جرائم الشرف حبق النساء والفتيات مـن العقوبـة           ترحب اللجنة بإلغاء      -٦٧

 اللجنة يساورها القلـق إزاء      بيد أن . ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١ الصادر يف    ٣٧باملرسوم التشريعي رقم    
  .ارتفاع معدل انتشار الزواج املبكر والقسري وعدم وجود تدابري مناسبة للحد من هذه الظاهرة

  :يلي حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية من أجل ما  -٦٨
ضمان معاقبة مرتكيب جرائم الشرف بعقوبات تتناسب مع جسامة هذه            )أ(  
  اجلرائم؛
حظر الزواج املبكر والقسري وإلغاء أحكام قانون األحوال الشخـصية            )ب(  

   عاماً؛١٣ عاماً والفتيات إىل ١٥اليت جتيز للقاضي خفض سن زواج الفتيان إىل 
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ووضع مواد تدريسية تراعي املساواة بني      إنشاء برامج للتوعية والتثقيف       )ج(  
بة املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع      اجلنسني وكتب مدرسية لتوعية وتنوير مجيع اجلهات صاح       

  باآلثار الضارة للزواج املبكر والقسري؛ ،والزعماء الدينيون احمللي
تقدمي معلومات شاملة يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري العملية الرامية             )د(  

  .إىل القضاء على الزواج املبكر والقسري وعن العقوبات املرتلة مبرتكيب جرائم الشرف

  توى املعيشةمس    
األكثر حتيط اللجنة علماً بإنشاء الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية حلماية األسر             -٦٩

 لكنها ال تزال تشعر بالقلق لعدم اعتماد استراتيجية أكثر استدامة للتصدي            حرماناً وهتميشاً، 
ملـوارد الطبيعيـة    وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء سوء إدارة ا       . للعوامل احملددة اهليكلية للفقر   

وهو ما أدى إىل استمرار الرتوح من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية وأسهم يف              وتدهورها  
وتشعر . نموها االقتصادي العايل ل عدل  املزيادة انتشار الفقر يف الدولة الطرف على الرغم من          

 فقر لـدى األطفـال     إزاء التفاوتات اإلقليمية يف مستوى املعيشة وحالة ال        شديداللجنة بقلق   
واألسر اليت تعيش يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة وأطفال البدو واألطفال الذين يعيشون يف              

  .األحياء الفقرية واملعرضني لتدين نوعية اهلواء وتلوث مياه الشرب
تشجع اللجنة الدولة الطرف على معاجلة العوامـل احملـدِّدة اهليكليـة للفقـر                -٧٠

تمرار يف التركيز على حالة األطفال األكثر حرماناً وهتميشاً وعلـى            مع االس  ،والتهميش
كما حتث اللجنة الدولة الطرف     . احلد من التفاوتات اإلقليمية يف مستوى معيشة األطفال       

سـيما    والعلى اختاذ مجيع تدابري بناء القدرات الالزمة لتحسني إدارهتا للموارد الطبيعية،      
  .وق األطفال من أجل ضمان حق،موارد املياه

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -زاي  

   مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان،التعليم    
يف جمـاالت   على مر السنني    تثين اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الكبري الذي أحرزته            -٧١

وترحب اللجنة أيـضاً    .  بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي     االلتحاق باملدارس وحمو األمية واملساواة    
باحلوافز املقدمة إىل املدرسني العاملني يف املناطق النائية، وبإنشاء مـدارس متنقلـة للوصـول إىل        
األطفال يف املناطق النائية والصحراوية، والتدابري املتخذة إلتاحة إمكانية احلصول علـى التعلـيم              

  :بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي.  كبري من األطفال الالجئنيوالتدريب املهين لعدد
إن الفتيات أكثر عرضة    إذ   ،والرسوبالتخلي عن الدراسة    ارتفاع معدالت     )أ(  

 وهو ما يعزى أساساً إىل الزواج املبكـر والقـسري وإىل            ،من الفتيان للتخلي عن الدراسة    
  مشاركة الفتيات يف األعباء املرتلية؛



CRC/C/SYR/CO/3-4 

GE.12-40602 20 

  تدين نوعية املناهج الدراسية ومالءمتها؛  )ب(  
الصعوبات اليت يواجهها األطفال األكراد عدميو اجلنسية يف التـسجيل يف             )ج(  

  املدارس الثانوية واجلامعات وعدم متكنهم من احلصول على التعليم العام يف حالة اإلعاقة؛
ب األطفـال يف     لتأدي البدنية والعنف النفسي كأداة   استمرار اعتبار العقوبة      )د(  

 وعدم توفري التدريب للمدرسني واإلداريني بشكل كاٍف يف جمال اسـتخدام         ،مرحلة الطفولة 
  .األشكال البديلة للتأديب

املتعلـق  ) ٢٠٠١(١ العام رقـم      يف ضوء تعليقها   ،توصي اللجنة الدولة الطرف     -٧٢
  :بأهداف التعليم، مبا يلي

ناطق والنواحي يف احلـصول     تعزيز جهودها للحد من التفاوتات بني امل        )أ(  
سيما فيما يتعلق بأوجه عدم املساواة الـيت         ، وال على احلق يف التعليم والتمتع الكامل به      

  تعاين منها الفتيات وتوزيع املوارد على املدارس؛

حتسني نوعية التعليم وضمان إكمال األطفال لدراستهم باختاذ إجراءات           )ب(  
  ىل الرسوب يف املدرسة وعدم إكمال التعليم؛عملية للتصدي للعوامل اليت تؤدي إ

حتسني الشروط املتعلقة بالتعليم املهين املناسب أو الفرصة الثانية للتعليم            )ج(  
سيما الفتيات واألطفال الذين يعيشون يف املنـاطق         املتخلني عن الدراسة، وال   فيما خيص   

  النائية؛
   صول علـى التعلـيم،     بالفعل حبقهم يف احل    دضمان متتع األطفال األكرا     )د(  

  مبا يف ذلك التعليم العام بدون متييز على أساس اإلعاقة أو اجلنس أو أي أساس آخر؛
اختاذ مجيع التدابري الضرورية للقضاء على العقوبة البدنيـة يف املـدارس         )ه(  

وضمان توفري أشكال تأديبية إجيابية وقائمة على أساس املشاركة وخالية من العنف مـن              
   املناسب؛ري التعليم العام والتدريب املهينخالل توف
وضع هنج مراعية لألطفال يف املدارس وضمان مشاركة األطفال وآبائهم            )و(  

  .واجملتمع احمللي بفعالية يف صنع القرار وإدارة املدارس

ـ (تدابري احلماية اخلاصـة       -حاء   ) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢واد  امل
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  مسو اللجوء واألطفال الالجئونملت    
ضـمان وصـول   لبذهلا جهوداً متواصلة من أجـل   الدولة الطرف   على   اللجنة   تثين  -٧٣

بيد أن  . األطفال الالجئني إىل مراكز مراعية لألطفال وإىل الرعاية الصحية والتعليم األساسيني          
 الجئ فلسطيين   ٧ ٠٠٠أن  ب اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التقارير املتسقة واملترابطة اليت تفيد         
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من خميمهم الواقع يف حي الرمل بالالذقيـة  اضطروا للفرار   قد   ،على األقل، مبن فيهم األطفال    
 /بسبب النريان الكثيفة اليت أطلقتها قوات األمن على املخيم واملنـاطق احمليطـة بـه يف آب                

  .يةمن الالجئني أثناء تلك العمليات العسكرعدد ، وإزاء مقتل ٢٠١١أغسطس 
ويساور اللجنة القلق أيضاً الستمرار عدم وجود إطار قـانوين ومؤسـسي يتعلـق          -٧٤

مبلتمسي اللجوء والالجئني، وألن األطفال الالجئني وأسرهم يواجهون صعوبات يف احلصول           
أو إعادهتم قـسراً  / مما يؤدي يف بعض احلاالت إىل جعلهم عدميي اجلنسية و ،على وثائق هوية  
وإضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء احلاالت املبلغ عنها اليت تفيـد             . ليةإىل بلداهنم األص  

  .فصل األطفال الالجئني عن أسرهم أثناء إجراءات اإلبعاد
حتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على وقف العمليات العسكرية داخل خميمـات              -٧٥

 إىل  بـشكل كامـل   ول  الالجئني وخارجها، وإتاحة اإلمكانية للوكاالت اإلنسانية للوص      
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تسريع واعتماد عملية إصدار قـانون            . الالجئني

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على القيام مبا يلي. وطين لالجئني ومللتمسي اللجوء
ضمان اإلسراع يف جتهيز طلبات التسجيل املقدمة من األطفال الالجئني            )أ(  

  ق هويتهم؛وأسرهم ووثائ
االمتناع عن فصل األطفال األجانب عن أسرهم بطردهم أو بإعادهتم أو             )ب(  

  إعادة أفراد أسرهم قسراً إىل بلداهنم األصلية؛
 املتعلقة بوضـع الالجـئني      ١٩٥١النظر يف التصديق على اتفاقية عام         )ج(  

   امللحق هبا؛١٩٦٧وبروتوكول عام 
املتحدة لشؤون الالجئني وتعزيز هذا     مواصلة تعاوهنا مع مفوضية األمم        )د(  

  .٢٠٠٩لمفوضية املتعلقة بلجوء األطفال لعام لالتعاون واالسترشاد باملبادئ التوجيهية 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
تالحظ اللجنة وجود الربنامج التجرييب للعمل الالئق والربنامج الوطين للقضاء على             -٧٦

ظاهرة عمل األطفـال،    ازدياد   األطفال، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء         مجيع أشكال عمل  
لالخنـراط يف   الدراسـة   عن  الذين يتخلون   عدد األطفال   وتزايد   ،يف املناطق الريفية  وخاصة  

  :وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي. أنشطة العمل
بشأن جلنس  حسب ا  ومصنفة    ومفصلة ثةعدم توافر معلومات وبيانات حمدّ      )أ(  
   وهو ما يؤثر يف قدرات الدولة الطرف على التصدي هلذه الظاهرة؛،عمل األطفالانتشار 

عمل الفتيات السوريات فضالً عن فتيات من جنوب شرق آسيا وشـرق              )ب(  
أفريقيا كخادمات يف املنازل حيث يعملن أحياناً يف ظروف شبيهة باالسـترقاق ويتعرضـن              

 على الرغم من أن التشريع حيظر تـشغيل         ، ذلك العنف اجلنسي   جلميع أشكال اإليذاء، مبا يف    
  األطفال كخدم؛
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  السماح لألطفال منذ سن اخلامسة عشرة بأداء أعمال حمفوفة باملخاطر؛  )ج(  
 هيئة تفتيش العمل على إنفاذ التشريع ورصد احتـرام  قدرةاستمرار ضعف     )د(  

  قوانني العمل بفعالية؛
ل لألطفال الذين يعملـون يف املـشاريع التجاريـة          عدم محاية تشريعات العم     )ه(  

  .األسرية ويف القطاع الزراعي، ولذلك فإهنم يتعرضون لالستغالل وللحرمان من حقهم يف التعليم
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٧٧

 األطفـال لالسـتغالل     للحيلولة دون تعـرض   اختاذ تدابري أكثر فعالية       )أ(  
جبمع بيانات موثوقة وصحيحة تساعد على فهم ديناميـات عمـل           وخاصة  االقتصادي،  

األطفال ودعم التوصيات اليت ستعاجل األسباب اجلذرية لعمل األطفال وخمـاطر عمـل             
   األطفال يف مجيع أحناء البلد؛

اختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصدي بدون تأخري حلالة األطفال الذين            )ب(  
  ل ومقاضاة املسؤولني عن استغالهلم وإيذائهم؛يعملون كخدم يف املناز

تعديل قوانني العمل لتوفري محاية مناسبة لألطفال من االستغالل يف العمل             )ج(  
  يف مجيع القطاعات، وضمان عدم السماح لألطفال بتأدية أعمال حمفوفة باملخاطر؛

 هيئة تفتيش العمل على رصد تنفيذ قوانني عمل األطفـال           تعزيز قدرة   )د(  
   بفعالية يف القطاعني النظامي وغري النظامي على السواء؛

إدماج األطفال وممثلي منظمات األطفال يف مجيع اجلهود املبذولة للقضاء            )ه(  
   على عمل األطفال؛

  إتاحة فرص التعليم لألطفال الذين يتعني عليهم العمل لضمان عيش أسرهم؛  )و(  
طفال عن طريق الربامج التثقيفيـة      إذكاء الوعي باآلثار السلبية لعمل األ       )ز(  

   .العامة، من بينها احلمالت املنظمة بالتعاون مع قادة الرأي واألسر ووسائط اإلعالم

  أطفال الشوارع    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من أطفال الشوارع الذين يتعرضون ألشـكال               -٧٨

  .ري املناسبة والكافية والفورية ملعاجلة وضعهممتعددة من اإليذاء واالستغالل، وإزاء انعدام التداب
  :وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٩

 صورة دقيقة   تكوينإجراء تقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع من أجل           )أ(  
  عن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة وحجمها وتقدمي معلومات إىل اللجنة يف التقرير املقبل؛
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 بوضع وتنفيذ سياسات شاملة     ،شاركة فعالة من األطفال املعنيني     مب ،القيام  )ب(  
  من شأهنا التصدي لألسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع بغية منعها واحلد من حدوثها؛

 ألطفال الشوارع وما يناسبهم من خدمات الرعاية         الالزمة توفري احلماية   )ج(  
 بالتنسيق مع منظمـات غـري       ،رىالصحية وخدمات التعليم واخلدمات االجتماعية األخ     

  حكومية؛
تزويد األطفال مبعلومات وافية عن طريقة محاية أنفسهم وكيفيـة رفـع             )د(  

  شكاوى ضد األشخاص الذين يستغلوهنم؛
  .دعم برامج مل مشل األسرة عندما تكون يف مصلحة الطفل الفضلى  )ه(  

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
  السجن مبـا ال يقـل   العقوبات املشددة، مبا يف ذلك ،ايب كتدبري إجي ،تالحظ اللجنة   -٨٠
 عاماً املنصوص عليها يف قانون العقوبات على كل من يقوم باسـتغالل األطفـال               ١٢عن  

 كانون  ٣ املؤرخ   ١ باملرسوم التشريعي رقم     ، من قانون العقوبات   ٥٠٨جنسياً، وإلغاء املادة    
 بيد أن اللجنة تعـرب      .تزوج ضحيته إن  اب   اليت تعفي املغتصب من العق     ٢٠١١يناير  /الثاين

عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الفتيات العراقيات املقيمات يف الدولة الطرف اللوايت يرغمن على              
بدافع ممارسة  البغاء، وإزاء كون الدولة الطرف قد أصبحت بصورة متزايدة مقصداً للسياحة            

  .هه األطفال الذين يتعاطون البغاء وإزاء التجرمي الذي غالباً ما يواجاجلنس مع األطفال،
  :يلي حتث اللجنة الدولة الطرف على ما  -٨١

اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع أفعال إيذاء األطفال واستغالهلم جنسياً            )أ(  
سيما مقاضـاة مـرتكيب تلـك        وضع استراتيجية شاملة، وال   من خالل   ووضع حد هلا،    

مج تثقيفية عامة تشمل تنظيم محالت بالتعاون       األفعال وإجراء مناقشات عامة ووضع برا     
  مع قادة الرأي واألسر ووسائط اإلعالم؛

ضمان عدم جترمي ضحايا اإليذاء واالستغالل اجلنسيني، وإتاحة اإلمكانية           )ب(  
  هلم لالنتفاع بالربامج واخلدمات املالئمة للتعايف وإعادة اإلدماج؛

ية واليونيسيف، من بني جهات     التماس املساعدة من منظمة الصحة العامل       )ج(  
  .أخرى

  البيع واالجتار باألشخاص    
بروتوكـول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء      ترحب اللجنة بالتصديق على       - ٨٢

املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب          واملعاقبة عليه، وقمعه  واألطفال،  
 املتعلق مبنع االجتار    ٢٠١٠ يف عام    ٣ملرسوم التشريعي رقم    ، وإصدار ا  ٢٠٠٩الوطنية يف عام    

بيـد أن اللجنـة     .  وإنشاء مركزين إليواء ضحايا االجتار بالبشر يف دمشق وحلب         بالبشر،
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تشعر بالقلق إزاء التقدم احملدود الذي أحرزته الدولة الطرف يف تنفيذ توصـيات اللجنـة               
(CRC/C/OPSC/SYR/CO/1)   املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء      تياري   مبوجب الربوتوكول االخ

  :يلي وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما. األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
عدم وجود تعريف واضح لالجتار بالبشر يف التشريع اجلديد، واالفتقار إىل             )أ(  

  هم؛إجراءات واضحة لتحديد هوية األطفال ضحايا االجتار ومقابلتهم وإحالت
م بيع األطفال واسـتغالل     عدم وجود أحكام حمددة يف التشريع الوطين جترّ         )ب(  

   مبا يتفق مع أحكام الربوتوكول االختياري؛،األطفال يف املواد اإلباحية
 ١٢فتيات ال تتجاوز أعمارهن     استمرار ممارسة الزواج املؤقت اليت تشمل         )ج(  

  ؛عاماً ُيقَدَّمن للزواج يف مقابل املال
حمدودية اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتحقيق يف جرائم االجتار بالبشر             )د(  

 تدريب يف جمال مكافحـة      وتوفريواملعاقبة عليها، وإلعالم اجلمهور مبمارسة االجتار بالبشر        
  لموظفني املكلفني بإنفاذ القانون؛لاالجتار بالبشر 

بغاء وإرسـاهلم إىل مرافـق   حاالت إدانة األطفال ضحايا االجتار بالبشر بال        )ه(  
  .حبس األحداث أو إعادهتم إىل البلد املتاجر هبم منه

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ توصية اللجنة         -٨٣
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري     

  :يلي وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما. باحيةاألطفال يف املواد اإل
تعديل تشريعها املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر لكـي حيـدد بوضـوح              )أ(  

إجراءات االجتار بالبشر واإلحالة، وإتاحة التدريب بصورة منهجية للموظفني املكلفـني           
  بشأن قوانني مكافحة االجتار بالبشر؛بإنفاذ القانون 

انون العقوبات حبيث ينص على تعريف صريح جلميع األفعـال          تعديل ق   )ب(  
اإلجرامية املشمولة بالربوتوكول االختياري وجترميها على النحـو املوصـى بـه سـابقاً        

)CRC/C/OPSC/SYR/CO/1 ؛))أ(١٥، الفقرة  
 األطفـال واألسـر   توعية  التصدي ملسألة الزواج املؤقت، بوسائل منها         )ج(  

 السليب هلذا الزواج على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن          واجملتمع احمللي بالتأثري  
  بوجه عام، وضمان رفع دعاوى قانونية ضد املسؤولني عن تنظيم هذه الزجيات؛

مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا على املستويني الدويل واإلقليمي والتعـاون            )د(  
سـيما بتبـادل    ، واللدان املقصدبلدان املنشأ وبلدان العبور وب   على املستوى الثنائي مع     

  املعلومات ملنع االجتار بالبشر؛
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العمل بفعالية على مقاضاة املتجرين باألطفال ومعاقبتهم، ومحاية األطفال           )ه(  
ضحايا االجتار بالبشر وضمان عدم إيداع األطفال ضحايا االجتار بالبشر يف السجن أو يف              

  ؛املراكز اإلصالحية املخصصة لألحداث اجلاحنني
تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان التعايف البدين والنفسي لألطفال ضحايا            )و(  

  االستغالل واالجتار وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛
ضمان توفري برامج تدريب وتوعية جلميع األشخاص الـذين يعملـون             )ز(  

لصاحل األطفال ومعهم حبيث تفضي إىل زيادة معارفهم وتـساعد علـى منـع االجتـار                
  .طفالباأل

  املتابعة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    
بأن حتظر )) د(و) أ(٩، الفقرة CRC/C/OPAC/SYR/CO/1(تكرر اللجنة توصيتها   -٨٤

الدولة الطرف حظراً صرحياً مبوجب القانون انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلق           
أعمـال  ل يف الرتاعات املسلحة فيما خيص جتنيد األطفال واشـتراكهم يف           بإشراك األطفا 

   .األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةروما نظام وأن ُتصدق على  قتالية

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 التوقيع على وثيقة مشروع قضاء األحـداث بـني          ، كتطور إجيايب  ،تالحظ اللجنة   -٨٥

 الرامي إىل تعزيز نظام     ٢٠١٠فرباير  /املتحدة اإلمنائي يف شباط   الدولة الطرف وبرنامج األمم     
  :ما يليغري أن اللجنة يساورها القلق إزاء . قضاء األحداث

 سنوات مبوجـب    ١٠ إىل   ٧ال يزال سن املسؤولية اجلنائية الذي ارتفع من           )أ(  
تويات  عند مستوى يقل كثرياً عن املـس       ،٢٠٠٣ الصادر يف عام     ٥٢املرسوم التشريعي رقم    

  املقبولة دولياً؛
إال على األطفال دون    ) ١٩٧٤عام  ل ١٨رقم  (عدم سريان قانون األحداث       )ب(  

  سن اخلامسة عشرة؛
اإلبالغ بشكل متكرر عن حاالت إساءة معاملة األطفـال علـى أيـدي               )ج(  

الشرطة وتعرضهم لالغتصاب وألشكال أخرى من اإليذاء اجلنسي وهم يف معاهـد إعـادة              
  مصلى؛ سيما الفتيات احملتجزات يف معهد إعادة تأهيل اجلاحنات يف باب التأهيل، وال

  فصل األطفال عن البالغني يف مرافق االحتجاز؛دوماً ضمان  ال يتم  )د(  
ال تزال املعرفة حمدودة بأحكام االتفاقية يف صفوف املوظفني املكلفني بإنفاذ             )ه(  

  .اثالقانون واملوظفني العاملني يف نظام قضاء األحد
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بـأن تقـوم   ) ٥٣، الفقرة CRC/C/15/Add.212(تكرر اللجنة توصياهتا السابقة    - ٨٦
الدولة الطرف مبواءمة نظامها لقضاء األحداث بصورة تامة مع أحكام االتفاقية، وال سيما             

 مبـا يف ذلـك      ،املعايري الدولية األخرى ذات الصلة    مع  ، وكذلك   ٤٠ و ٣٩ و ٣٧املواد  
 ،)قواعـد بـيجني   (موذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       قواعد األمم املتحدة الن   

، وقواعد األمـم    )مبادئ الرياض (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        
، واملبادئ التوجيهية للعمل    )قواعد هافانا (املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم       

بـشأن  ) ٢٠٠٧(١٠ة، وتعليق اللجنة العام رقم      املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائي     
  :ويف هذا اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. قضاء األحداث

 للمسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً، مبراعاة        ةرفع السن القانوني    )أ(  
  ة عشرة؛أال يكون احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية بأي حال من األحوال أقل من الثاني

  ليشمل مجيع األطفال؛) ١٨القانون رقم (توسيع نطاق محاية قانون األحداث   )ب(  
اكه بالقانون  عند احتك ضمان عدم تعرض أي طفل لإليذاء أو التعذيب           )ج(  

  ؛سيما أثناء مرحلة توقيفه والتحقيق معه أو خمالفته له، وال
فترة زمنية ممكنـة    إال كمالذ أخري وألقصر     احتجاز األطفال   كفالة عدم     )د(  

  القانون؛وأن يكون االحتجاز متفقاً مع 
واإلفراج تعزيز التدابري البديلة لالحتجاز، مثل تغيري منحى االهتمامات،           )ه(  
 ، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعية أو تعليق األحكام، حيثما أمكن ذلك؛مع املراقبة

أن تتوفَّر هلم بيئة مأمونة     ضمان عدم احتجاز األطفال أبداً مع الكبار، و         )و(  
ومالئمة للطفل، وأن يبقوا على اّتصال منتظم مع أسرهم، وأن يوفر هلم الغذاء والتعلـيم      

  والتدريب املهين؛
متتع األطفال احملرومني من حريتهم بأي شكل كان باحلق يف مراجعة قرار            )ز(  

  إيداعهم؛ 
حداث لتشمل مجيع   تعزيز جهودها لتوسيع نطاق احملاكم املتخصصة باأل        )ح(  

أحناء البلد وتدريب القضاة املختصني بقضاء األحداث وتوفري برنامج تدرييب شامل أللوية            
الشرطة والقضاة واألخصائيني االجتماعيني من أجل تعزيز القدرات التقنيـة واملعـارف            

  املتعلقة بأنظمة قضاء األحداث والتدابري البديلة لالحتجاز؛
 املساعدة التقنية اليت وضعها فريق التنسيق املشترك        االستفادة من أدوات    )ط(  

بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاء الفريق الذي يضم مكتب األمم املتحدة املعين             
باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات          

  .ال قضاء األحداث من أعضاء الفريقغري حكومية، والتماس املشورة التقنية يف جم
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  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
 الدولة الطرف بأن تضمن، من خالل أحكام ولوائح قانونية          توصي اللجنة أيضاً    - ٨٧

مناسبة، توفري احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم أو الشهود            
العنف املرتيل واالستغالل اجلنـسي واالقتـصادي       عليها، مثل األطفال ضحايا اإليذاء و     

واالختطاف واالجتار والشهود على مثل هذه اجلرائم، مبا يف ذلك تلك الـيت ترتكبـها               
، وأن  ٢٠١١مـارس   /جهات فاعلة من الدولة أو من غري الدولة منذ احتجاجات آذار          

دالة يف املسائل الـيت   املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الع     تراعي الدولة الطرف متاماً   
 ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بالقرار   ( وضحايا للجرائم    يكون فيها األطفال شهوداً   

  ). للمجلس االقتصادي واالجتماعي٢٠٠٥يوليه /متوز

  التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان  - طاء  
ك األساسية حلقوق    إىل مجيع الصكو   تشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام       - ٨٨

اإلنسان، مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري،               
والربوتوكوالت االختيارية امللحقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         

يـع   واتفاقية القضاء على مج    ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ،والثقافية
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          أشكال التمييز ضد املرأة،   

  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  املتابعة والنشر  - ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               -٨٩

لتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا والربملان       ، بوسائل منها إحا   بصورة كاملة التوصيات  
 من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ مزيد          ليةوالوزارات املعنية والسلطات احمل   

  .امن اإلجراءات بشأهن
 اجلـامع   توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير            - ٩٠

 والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات للتقريرين الدوريني الثالث والرابع 
علـى سـبيل املثـال      (،   منـها  بلغات البلد وبوسائل  ) املالحظات اخلتامية  (املتصلة هبا 

 جمموعاتكي يطّلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين و        اإلنترنت،  ،  )احلصر ال
 وزيادة الوعي هبـا    االتفاقية   حولش   إثارة النقا  هبدفالشباب والفئات املهنية واألطفال     

  .وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها
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  التقرير املقبل  -كاف  
 /آب ١٣حبلول  الدوري اخلامس   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها          - ٩١

وتوجه اللجنة  . وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية       ،٢٠١٥أغسطس  
 اعتمدتجيهية املنسقة لتقدمي التقارير املتعلقة مبعاهدة حمددة اليت         االهتمام إىل املبادئ التو   

تذكِّر الدولة الطرف   ، و )Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  
بأن التقارير اليت تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجـاوز عـدد                

ولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقـاً للمبـادئ         وحتث اللجنة الد   . صفحة ٦٠صفحاهتا  
ويف حال جتاوز التقرير املقدم العدد احملدد للصفحات سـيطلب إىل الدولـة             . التوجيهية

وتذّكر . الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله          
عة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن      اللجنة الدولة الطرف بأنه يف حال عدم متكنها من مراج         

  .ضمان ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من قبل هيئة املعاهدة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسـية ُمحدَّثـة وفقـاً                - ٩٢

ملتطلبات إعداد الوثيقة األساسية املوحدة على النحو املبّين يف املبادئ التوجيهية املنـسقة             
مي التقارير، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات             لتقد

ويشكل التقريـر   ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  / يف حزيران  ودحقوق اإلنسان، املعق  
اخلاص باملعاهدة والوثيقة األساسية املوحدة معاً االلتزام بتقدمي املعلومات املنسقة مبوجب           

  .اتفاقية حقوق الطفل

        


