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تجمي ععل للمعلوم ععاه مفدت ععأل مفول ععية الم ععة المتق ععدة الس ععامية لقق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرلق ورار المجلس 21/16
الجمهورية العربية السورية
هذاا الترريذذر عملذم لوماوواذذار الذوااري ترذااير هلدذذار اجااهذتار واة،ذرا ار ا ا ذ
مبذذا ذلذذا اجظاتذذار والتاولرذذار الذوااري اذذن التولذ اجا لذ و ترذذااير افذذوا األاذذت اجت ذذتي
السذذاا حلرذذوا اةنسذذا و غذذذ ذلذذا اذذن وألذذاامل األاذذت اجت ذذتي الرةل ذ ذار ال ذذو والترريذذر
ارتم شكل او،ز ترلتاً باحلذت األص ذل لاذتر الكومذار ولظعذظ لوذل ال ذوص الكااوذ
يُر،ل الاوري إىل الوألاامل اجر،الذ وال يتضذمن الترريذر أيذ ءاا أو و،هذار نتذر أو اصرتااذار اذن
افوضل األات اجت تي الساال حلروا اةنسا خبذظ اذا يذرر ا هذا الترذااير والنلانذار الاو لذ
ال ذذاراي لذذن اجفوضذذل وهذذو يتنذذم هلكذذل اجنذذارع التو،لهل ذ الااا ذ ال ذ التمذذتها و ذ ارذذوا
اواش ذ اي ذ ال ذ ارا،ذذم
اةنسذذا ارذذرا  119/17وصذذت ذُكذذرر لوذذل يفذذو ا ها ذ
اجاوواار الوااري التررير واوللت إلتار التررير رواي االستاراا والتطذواار الذ اذتألت
توا الفرتي
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موال -المعلوماه الساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()1

 -1المعاهداه الدولية لققوق اإلنسان

()2

احلال أأل ا اجلول السابر
الت ذذتيمل أو االنض ذذمام
أو ا ظف

االتفاصل ذ التولل ذ لورضذذا لوذذل ألذذم أشذذكال
التمللز الا ري ()1969
الاهذ ذذت الذ ذذتوق ا ذ ذذاص بذ ذذاحلروا االصت ذ ذذاري
واال،تمالل والثرافل ()1969
الاه ذ ذ ذ ذذت ال ذ ذ ذ ذذتوق ا ذ ذ ذ ذذاص ب ذ ذ ذ ذذاحلروا اجتنل ذ ذ ذ ذ
والسلاسل ()1969
اتفاصلذ ذ الرض ذذا لو ذذل أل ذذم أش ذذكال التملل ذذز
ضت اجرأي ()2003
اتفاصل ذ ا اهض ذ التاذذاي وغذذذ اذذن ضذذرو
اجاااو ذ ذ ذ أو الاروب ذ ذ ذ الراس ذ ذذل أو الظإنس ذ ذذانل
أو اجهل ()2004
اتفاصل اروا الطفل ()1993
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذ ارذذوا الطفذذل
بش ذ ذ ذ ذ ذذف اش ذ ذ ذ ذ ذ ذرتا األعف ذ ذ ذ ذ ذذال اج ا ل ذ ذ ذ ذ ذذار
اجسو ()2003
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذ ارذذوا الطفذذل
بش ذذف بل ذذم األعف ذذال واس ذذت ظل األعف ذذال
الن ا و اجوار اةباال ()2003
االتفاصلذ التوللذ حلمايذ ارذوا ألذذم الامذذال
اجها،رين وأفرار أسرهت ()2005
اتفاصل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ار ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوا األش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اص ذوي
اةلاص ()2009

الت فتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار و/أو
اةلظنار

االتفاصل ذ التولل ذ لورضذذا لوذذل ألذذم أشذذكال
التمللذذز الا ذذري (إلظ  /فذذد اجذذاري 22
)1969
الاهذ ذذت الذ ذذتوق ا ذ ذذاص بذ ذذاحلروا االصت ذ ذذاري
واال،تماللذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ والثرافلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ (إلظ  /ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذد
اجاري )1969 )1(26

2

اة،ذ ذرا اجت ذ ذذا
بات االستاراا

مل ي تا لولها/مل تُرنل
الربوتوك ذذول االيتل ذذااي الث ذذاين اجو ذذمل
بالاهت التوق ا اص باحلروا اجتنل
والسلاسل
الربوتوكذ ذ ذ ذ ذ ذذول االيتلذ ذ ذ ذ ذ ذذااي التفاصل ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ا اهض التااي
االتفاصل ذ ذ ذ ذ ذ التولل ذ ذ ذ ذ ذ حلماي ذ ذ ذ ذ ذ ألذ ذ ذ ذ ذذم
األش اص ان االيتفا الرسري

اتفاصلذ ذ ذ ار ذ ذذوا
الطفذذل (س ذ
الت فت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار
اجارتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا 20
و)2012 21
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احلال أأل ا اجلول السابر
الاهت التوق ا ذاص بذاحلروا اجتنلذ والسلاسذل
(إلظ  /فد اجاري )1969 )1(48
اتفاصلذ ذ الرض ذذا لو ذذل أل ذذم أش ذذكال التملل ذذز
ضت اجرأي (إلظ  /فتار اجذوار  2و)2(9
و )4(15و()1(16ج) و(ر) و(و) و( )
و )2(16و)2003 )1(29
اتفاصل ذ ا اهض ذ التاذذاي وغذذذ اذذن ضذذرو
اجاااو ذ ذ ذ أو الاروب ذ ذ ذ الراس ذ ذذل أو الظإنس ذ ذذانل
أو اجهل (إلظ )2004
اتفاصل ذ ذ ارذ ذذوا الطفذ ذذل ( فذ ذذد لذ ذذام /فد
اجاري )1993 14
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذ ارذذوا الطفذذل
بشف اشذرتا األعفذال اج ا لذار اجسذو
(إلظ /إلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذظ اوذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذزم مبو ،ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
اجاري  18 :)2(3لاااً )2003
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذ ارذذوا الطفذذل
بش ذذف بل ذذم األعف ذذال واس ذذت ظل األعف ذذال
الن ذذا و اج ذوار اةباال ذ (إلظ  /فت ذذار
اجاري ()1(3أ)‘ ‘2و)2003 )5(3
االتفاصلذ التوللذ حلمايذ ارذوا ألذذم الامذذال
اجها،رين وأفرار أسرهت (إلظ )2005
اتفاصل ذ ذ ذ ذ ار ذ ذ ذذوا األش ذ ذ ذ ذ اص ذوي اةلاص ذ ذ ذ ذ
(تفاهت لام/تفاهت اجاري )2009 12

إ،ذ ذ ذ ذرا ار الش ذ ذ ذذكاو
والت رلر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار
()3
واة،را ار الاا،و

GE.16-14929

الربوتوكذ ذ ذ ذ ذذول االيتلذ ذ ذ ذ ذذااي التفاصل ذ ذ ذ ذ ذ ارذ ذ ذ ذ ذذوا
األش اص ذوي اةلاص ()2009

اة،ذ ذرا اجت ذ ذذا
بات االستاراا

مل ي تا لولها/مل تُرنل

االتفاصل ذ التولل ذ لورضذذا لوذذل ألذذم
أشكال التمللز الا ري اجاري 14
الربوتوكذذول االيتلذذااي اجو ذذمل بالاهذذت
ال ذذتوق ا ذذاص ب ذذاحلروا االصت ذذاري
واال،تمالل والثرافل
الاهت الذتوق ا ذاص بذاحلروا اجتنلذ
والسلاسل اجاري 41
الربوتوك ذذول االيتل ذذااي األول اجو ذذمل
بالاهت التوق ا اص باحلروا اجتنل
والسلاسل
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احلال أأل ا اجلول السابر

اة،ذ ذرا اجت ذ ذذا
بات االستاراا

مل ي تا لولها/مل تُرنل

الربوتوكول االيتلااي التفاصل الرضا
لول ألم أشكال التمللز ضت اجرأي
اتفاصل ذ ذ ذ ا اهض ذ ذ ذ التاذ ذ ذذاي وغذ ذ ذذذ
اذ ذ ذ ذذن ض ذ ذ ذ ذذرو اجاااو ذ ذ ذ ذ أو الاروب ذ ذ ذ ذ
الراس ذ ذ ذذل أو الظإنس ذ ذ ذذانل أو اجهل ذ ذ ذ ذ
اجوار 22-20
الربوتوكول االيتلااي التفاصل اروا
الطفل اجتاومل بإ،را ترتمي النظغار
االتفاصل التوللذ حلمايذ ارذوا ألذم
الامذ ذ ذذال اجهذ ذ ذذا،رين وأف ذ ذ ذرار أسذ ذ ذذرهت
اجارتا  76و77
الربوتوكذ ذ ذ ذ ذ ذذول االيتلذ ذ ذ ذ ذ ذذااي التفاصل ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ار ذ ذ ذذوا األشذ ذ ذ ذ اص ذوي اةلاصذ ذ ذ ذ
اجارتا  6و7

 -2صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
احلال أأل ا اجلول السابر
الت ذذتيمل أو االنضذذمام اتفاصل ذ ا ذذم ،را ذ اةب ذذاري اجلمالل ذ واجااصن ذ
لولها
أو ا ظف

بروتوكول بالذاو

()4

اتفاصلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار  ،ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اج اي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  12ء /
أغسذ ذ ذ ذ ذذط  1949والربوتوكذ ذ ذ ذ ذذول اةضذ ذ ذ ذ ذذا
()6
األول
()8
االتفاصلار األساسل ج تم الامل التولل

اة ،ذ ذ ذ ذ ذرا اجت ذ ذ ذ ذ ذذا باذ ذ ذ ذ ذذت
االستاراا

مل ي تا لولها

نتذ ذذام اواذ ذذا األساس ذ ذ لوم كم ذ ذ
اجل اال التولل
االتفاصل ذ ذ ذ ذذار ا ا ذ ذ ذ ذ ب ذ ذ ذ ذذالظ،د
()5
ولتا اجل سل
الربوتوك ذ ذ ذ ذ ذوال اةض ذ ذ ذ ذذافلا الثذ ذ ذ ذ ذذاين
والثال ذ ذ ذ ذذي إىل اتفاصل ذ ذ ذ ذذار  ،ل ذ ذ ذ ذ ذ
()7
لاام 1949
اتفاصلت ذ ذ ذذا ا تمذ ذ ذ ذ الام ذ ذ ذذل التوللذ ذ ذ ذ
()9
اصت  169و189
االتفاصل ذ ا ا ذ مبكاف ذ التملل ذذز
ال التاولت
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ُشاات اجلمهواي الاربل السواي ("التول ") لول أ ت نح عرفذاً االتفاصلذ التوللذ
-1
()10
حلماي ذ ألذذم األش ذ اص اذذن االيتفذذا الرسذذري والربوتوكذذوالر االيتلااي ذ اجو ر ذ بالاهذذت
الذذتوق ا ذذاص بذذاحلروا االصت ذذاري واال،تمالل ذ والثرافل ذ ( )11والاهذذت الذذتوق ا ذذاص بذذاحلروا
اجتنلذ والسلاسذل ( )12واتفاصلذ الرضذا لوذل ألذم أشذكال التمللذز ضذت اجذرأي( )13واتفاصلذ ا اهضذ
التا ذ ذ ذذاي ( )14واتفاصلذ ذ ذ ذ ل ذ ذ ذذام  1951ا ا ذ ذ ذ ذ بوض ذ ذ ذذم الظ،دذ ذ ذ ذ والربوتوك ذ ذ ذذول اجو ذ ذ ذذمل ذ ذ ذذا
لاذ ذذام  )15(1967واتفاصل ذ ذ لذ ذذام  1954بشذ ذذف وضذ ذذم األش ذ ذ اص لذ ذذتا اجل س ذ ذل واتفاصل ذ ذ
ذذال
ل ذذام  1961اجتاورذ ذ خبف ذذن ا ذذاالر انا ذذتام اجل س ذذل ( )16واتفاصلذ ذ اكاف ذ ذ التملل ذذز
()18
التاولت( )17ونتام اواا األساس لوم كم اجل اال التولل
فته ذذا الاذذام و فته ذا لو ذذل
 -2وشذذاات جل ذ ارذذوا الطف ذذل التول ذ لو ذذل أ تس ذ
اجذذاري  14اذذن اتفاصل ذ ارذذوا الطفذذل وناشذذتر الوا ذ اجا ل ذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اج ذرأي
فتاهتذذا لوذذل اجذذارت  2و )4(15اذذن اتفاصلذ الرضذذا لوذذل ألذذم أشذذكال
التولذ بذذف تسذ
التمللز ضت اجرأي
 -3وعال ذ و ذ األاذذن بت فلذذا ص ذراا  )2015(2254لوذذل الفذذوا لتلسذذذ لمول ذ انترذذال
()19
سلاس يرورها السوايو أنفسهت واوكو اااها وفراً لنلا  ،ل

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -4أو ت الوا اجا ل بالرضا لول التمللز ضت اجرأي التول بف تتاج رستواها و/أو
تش ذ ذريااهتا أاكاا ذ ذاً تتاوذ ذذمل باجسذ ذذاواي ب ذ ذ اجل س ذ ذ والتمللذ ذذز ضذ ذذت اج ذ ذرأي وأ تفذ ذذرا  ،ذ ذزا ار
()20
مبا يتماشل ام اتفاصل الرضا لول ألم أشكال التمللز ضت اجرأي
 -5واثت جل اروا الطفل التول لول أ تاتمت اشرو صانو اروا الطفل وأ متتثذل
التفاصل اروا الطفل( )21وأو ذتها بذف تذر مبو،ذ الرذانو انتهاكذار الربوتوكذول االيتلذااي
()22
التفاصل اروا الطفل بشف اشرتا األعفال اج ا لار اجسو

جية -اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -6أو ذذت الوا ذ اجا ل ذ بالرض ذذا لو ذذل التملل ذذز ض ذذت اج ذرأي بتازي ذذز ص ذذتاار ا لد ذ الس ذذواي
لش ذ و األسذذري والسذذكا ورواهذذا الت سذذلر ( )23وبالتمذذار يط ذ وع ل ذ لوت ذذتي لوت ذفألذ السذذو
()24
لو زا لول الاي ال سا والفتلار
 -7وأكت اجررا ا اص اجاذ قرذوا اةنسذا لومشذررين رايولذاً ضذرواي إنشذا إعذاا صذانوين
وءلل ذذار لومس ذذا ل وا ذذي احلكواذ ذ لو ذذل أ تن ذذي ل ذذن او ذذول راامذ ذ لششذ ذ اص اجش ذذررين
()25
رايولاً
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ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
 -8أبو ت جل الت رلذمل التوللذ اجسذترو اجا لذ باجلمهوايذ الاربلذ السذواي ("جل ذ الت رلذمل
") بف رلراهتا ظوت انتذواي بسذن لذتم السذما ذا بالو ذول إىل النوذت( )26وأو ذت احلكواذ
()27
بف تسمح ا بالا

ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه
 -1حالة اإلبالغ
هلد اجااهتي

اجظاتذذار ا تاال ذ اجتا ،ذ
االستاراا السابمل

ءي ذذر ترري ذذر صُذذتم
ا ذذا االسذذتاراا
السابمل
ءير اجظاتار ا تاال

اال اةبظغ

جل ذ الرضذذا لوذذل التمللذذز ءذاا/اااس 1999
الا ري

-

-

تذذفير ترذذتمي الترريذذر السذذارس
لشر ا ا لام 2000

الوا ذ ذ ذ اجا ل ذ ذ ذ بذ ذ ذذاحلروا ء /أغسط 2001
االصت ذ ذذاري واال،تماللذ ذ ذ
والثرافل

-

-

ت ذ ذذفير تر ذ ذذتمي الترري ذ ذذر الراب ذ ذذم
ا ا لام 2006

الوا ذ ذ ذ ذ اجا ل ذ ذ ذ ذ قر ذ ذ ذ ذذوا متو /يولله 2005
اةنسا

-

-

ت ذ ذذفير تر ذ ذذتمي الترري ذ ذذر الراب ذ ذذم
ا ا لام 2009

الوا ذ ذ ذ اجا ل ذ ذ ذ بالرض ذ ذ ذذا
لول التمللز ضت اجرأي

ازيرا /يونله 2007

2012

متو /يولله 2014

حي ذ ذذل اول ذ ذذت تر ذ ذذتمي الترري ذ ذذر
الثالي لام 2018

جل ا اهض التااي

أياا/اايو 2010

-

أياا/ا ذ ذذايو ( 2012التم ذ ذذت تذ ذذفير تر ذ ذذتمي الترريذ ذذر الث ذ ذذاين
ظذ ذذل لذ ذذتم ترذ ذذتمي ترريذ ذذر ا ا لام 2014
ي ذ ذ ذ ذذاص اطو ذ ذ ذ ذذو لمذ ذ ذ ذ ذظً
باجاري ))1(19

جل اروا الطفل

ازيرا /يونل ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ( 2003اتفاصل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
اروا الطفل)
تش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوبر 2007
(الربوتوك ذ ذ ذذول االيتل ذ ذ ذذااي التفاصلذ ذ ذ ذ
ارذ ذ ذ ذذوا الطفذ ذ ذ ذذل بشذ ذ ذ ذذف اش ذ ذ ذ ذرتا
األعفال اج ا لار اجسو )
أيوول/س ذذنتمرب ( 2006الربوتوك ذذول
االيتلذذااي التفاصل ذ ارذذوا الطفذذل
بشذ ذ ذذف بل ذ ذ ذذم األعف ذ ذ ذذال واس ذ ذ ذذت ظل
األعف ذ ذ ذ ذ ذذال الن ذ ذ ذ ذ ذذا و اج ذ ذ ذ ذ ذ ذوار
اةباال )

-

تش ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرين األول/أكت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوبر تذذفير ترذذتمي الترريذذر ا ذذاا
ا ا لام 2015
2011
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ءي ذذر ترري ذذر صُذذتم
ا ذذا االسذذتاراا
السابمل
ءير اجظاتار ا تاال

اجظاتذذار ا تاال ذ اجتا ،ذ
االستاراا السابمل

هلد اجااهتي

نلسا /أبريل 2008

الوا ذ ذ ذ ذ ذ اجا لذ ذ ذ ذ ذ قمايذ ذ ذ ذ ذ
ار ذ ذ ذ ذذوا أل ذ ذ ذ ذذم الام ذ ذ ذ ذذال
اجها،رين وأفرار أسرهت
الوا ذ ذ ذ ذ اجا ل ذ ذ ذ ذ قر ذ ذ ذ ذذوا -
األش اص ذوي اةلاص

اال اةبظغ

-

-

تذ ذذفير تر ذ ذذتمي الترريذ ذذر الث ذ ذذاين
ا ا لام 2011

-

-

ت ذ ذذفير تر ذ ذذتمي الترري ذ ذذر األوق
ا ا لام 2011

 -9ورل ذذت جل ذ ذ ا اهضذ ذ التا ذذاي التولذ ذ إىل أ تر ذذتم ترريذ ذراً ل ذذن االنتهاك ذذار الواس ذذا
()28
االنتشاا التفاصل ا اهض التااي ومل تستا التول لالا
 -2الردود فلى طلباه المتابعة اُلمق ّددة المقدمة م هيئاه المعاهداه

اجظاتار ا تاال
هلد اجااهتي

اولت الترتمي

تاايخ الترتمي

اجوضو

الوا ذ ذ اجا لذ ذ ذ بالرض ذ ذذا لو ذ ذذل 2015
التمللز ضت اجرأي

ضذذما اشذذااك اج ذرأي احللذذاي الااا ذ ؛ )30(2016؛ ال يذزال اذواا اجتاباذ
وس
الت فتار؛ والا ضت اجرأي ،ااياً
ااالر ال زا ؛ ووضم اذت لففذظر
ا ذ ذذن الار ذ ذذا لو ذ ذذل االلت ذ ذذتا ار ض ذ ذذت
()29
ال اشطار

2012

التو ذ ذ ذ ذ ذذلار ال ذ ذ ذ ذ ذ ذوااري
ا تاال لاام 2012

ل ذذاا

2011

اراكذذز االاتاذذا السذري ؛ والت رلرذذار؛ )34(2011؛ الترري ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاص
()35
والا ذ ض ذذت اجذ ذرأي و،ذ ذراات "الش ذذر "؛ اجطوو
()33
واجتافاو لن اروا اةنسا

جل ا اهض التااي

()31

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة

اجظات ذ ذ ذ ذ ذذار أاس ذذوت اس ذذاال تاكذي ذ
()32
 2012و2014

()36

احلال أأل ا اجلول السابر

احلال الراه

رلوي راام

ال

ال

الزيااار ال ،رر

ال
ال اا

األش اص اجشررو رايولاً
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احلال أأل ا اجلول السابر
الزيااار اجوافمل لولها ان الي اجنتأ

الزيااار ال عُو إ،راؤها

احلال الراه
اةلتااار بإ،را ار او،زي
اجرتزص
اري التامم السوم وتكوين اجلمالار
الا ضت اجرأي

التااي
اجتافاو لن اروا اةنسا

التتابذ الرسري االنفراري
االاتاا التاسف
ااالر االيتفا

الذذررور لوذذل اسذذاال االرلذذا وال ذذتا ار يظل الفرتي صلت االستاراا أُاسل  37بظغاً وارر احلكوا لول  15بظغاً

الاا،و

جية -التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان
 -10اذي األاذ الاذام والوا ذ اجا لذ بالرضذا لوذل التمللذز ضذت اجذرأي التولذ لوذل أ تتذذلح
لكلانذذار األاذذت اجت ذذتي مبذذا ذلذذا اجفوضذذل السذذاال حلرذذوا اةنسذذا إاكانل ذ الو ذذول إىل
()37
ألم اج اعمل ب واي استرو وذلا لتمكل ها ان ا ت انتهاكار اروا اةنسا

ثالثا -تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بققععوق اإلنسععان مععل مرافععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ملف -المساواة وفدم التمييز
 -11ألربذذت الوا ذ اجا ل ذ بالرض ذذا لو ذذل التملل ذذز ض ذذت اج ذرأي ل ذذن صوره ذذا إ ا ت ذفألذ الروال ذ
ال مطلذ ذ اجل س ذذانل الس ذذونل أل ال س ذذا والفتل ذذار طشذ ذ التا ذذرا لظيتط ذذا أو االغت ذذا
أو الو ذذت لذذت الرذذنن لوذذلهن( )38واثذذت الوا ذ لوذذل التمذذار اس ذرتاتلال ج ذذم أي ذ انتكاس ذ
حلرذذوا اجذرأي افاوضذذار السذذظم( )39وألربذذت الوا ذ لذذن صورهذذا إ ا صوالذذت السذذوو ال ذذااا
()40
ال تفرضها اجلمالار اجسو لول ال سا اج اعمل ا اضا لسلطرهتا
 -12ويساوا الوا الرومل إ ا لتم متكن اجرأي اجتزو ،ان السفر بسن الرلذور اجفروضذ
إعاا اضان الطفل ال ترتض اوافر األ ( )41وأو ت التول بف تلسر اريذ سذفر اجذرأي اذم
()42
أعفا ا
 -13وألربذذت الوا ذ لذذن صورهذذا إ ا الت ذفألذ الضذذاا الناذذتام اجل سذذل لوذذل ال سذذا وأعفذذا ن
()43
الاين ُاراوا ان ا تاار اجر واي لول اجواع
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 -14وأو ذذت الوا ذ بإل ذذا ألذذم األاكذذام التمللزي ذ
()44
اجساواي احلروا ب اجرأي والر،ل

صذذانو األا ذوال الش

ذذل وكفال ذ

باء -حق الفرد لي القياة والقرية وممنأل الشخصي
 -15أفارر جل الت رلمل أ ال زا صت ول إىل ار بالوكالذ اتاذتري األعذرا تذتيرها اذن
ا ذذااج شذذنك اارذذتي اذذن الت الفذذار( )45وكث ذذاً اذذا ترذذم ا امذذار ا ذذاعمل ال تذذوي لوذذل
أهتا لسكري واض وال متتثل التول اجا لذ اللتزاااهتذا مبو،ذ الرذانو الذتوق مبذا ذلذا
اجنارع األساسل لورانو التوق اةنساين اجتمثوذ التمللذز والت اسذ وا ذاذ االاتلاعذار أأل ذا
ا اوم( )46ورلا و األان وجل الت رلمل ألم األعرا إىل االاتثال فذوااً اللتزاااهتذا مبو،ذ
الرذذانو الذذتوق واتذذر اسذذت تام األسذذو غذذذ اجشذذرول ( )47وأو ذذت جل ذ الت رلذذمل احلكوا ذ
بوص ا امار الاشواال وغذ اجت اسن لول اجتنل كما أو ذت اجلمالذار اجسذو اج اهضذ
لو كوا ذ باالاتثذذال لورذذانو الذذتوق وأو ذت جل ذ الت رلذذمل الذذتول ذار ال فذذوذ بالض ذ لوذذل
لمول انترال سلاس اسذتتاا وكذنح توايذت األسذو إىل
األعرا اجت ااب ان أ،ل اجض
()48
وأل ذذر وذ ذ
األع ذرا اجت اابذ ذ وتوس ذذلم نط ذذاا ال ذذتلت اجر ذذتم إىل الامول ذذار اةنس ذذانل
األان لن بالغ صوره إ ا استمراا اااناي الشا السواي والتفألذ السو لفاها واأليتيولو،ل
اجتطرف الا لف رلذت اةاهذا وتذفألذ األ اذ الذاي يزلذز االسذترراا رايذل اج طرذ وياا،هذا
والتذذتاذ اجذذاري النوذذت وتزايذذت ال زل ذ الطاافل ذ ورلذذا و ذ األاذذن الذذتول األلضذذا إىل ا ذذم
األلم ذذال اةاهابل ذ وصماه ذذا مب ذذا يتمش ذذل ا ذذم الر ذذانو ال ذذتوق اةنس ذذاين والر ذذانو ال ذذتوق حلر ذذوا
()49
اةنسا اس االصتضا
ألذم أيفذا النوذت
 -16وأفار األا الاام استمراا انتشاا ال ذزا وااتفذا اسذتويار الا ذ
مب ذذا ذل ذذا الر ذ ذ اجل ذذوي الاشذ ذواا وغ ذذذ اجت اسذ ذ وا ام ذذار الربيذ ذ الذ ذ تشذ ذ ها الرذ ذوار
احلكوالذ ذ اتلواذ ذ قوفااه ذذا وذك ذذر األاذ ذ الا ذذام أ الر ذ ذ الاشذ ذواا ا ذذن ،انذ ذ أال ذذار
اجاااضذ اجسذذو غذذذ التاباذ لوتولذ واجلمالذذار اج ذ ف لوذذل أ ذذا إاهابلذ يوا ذذل صتذذل اجذذتنل
وإ ذابتهت وتشذريتهت( )50وأشذاار جل ذ الت رلذمل إىل أ الترذااير الذوااري اذذن ا ذارا اةلذ تفلذذت
أ اال ار الروس يستمر إىل ،ان صوار الت ال ال ترورها الواليذار اجت ذتي األاريكلذ
ت فلا ضربار ،وي وتورت اجفوضل الساال حلروا اةنسذا ترذااير لتيذتي لذن ضذربار ،ويذ
أُفلت أ ،هار فالو روللذ نفذاهتا وتسذننت صتذل اذتنل أو ،ذراهت ولك هذا مل تذتمكن اذن
الت رذذمل بشذذكل ا اسذ اذذن ا شذذف الضذربار اجلويذ اجنوذذغ ل هذذا( )51واذذن ال ذذا لو ايذ تيذذت
هوي الطر اجسذ ول لذن توذا الضذربار بذتو ريذول أااضذ اج طرذ لف ذ شذتايا األسذو
اجست تا ( )52وكرار جل الت رلمل تو لاهتا جلملذم األعذرا باالاتثذال لورذانو الذتوق حلرذوا
اةنسا والرانو التوق اةنساين وقتر است تام األسو غذ اجشرول ورلت جل ذ الت رلذمل
()53
إىل التااو الفاال جوا،ه اج تمار اةاهابل ال أوار و األان صاام ا صراااته
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 -17وأرانذذت اجلمال ذ الااا ذ بشذذتي االنتهاكذذار اجلسذذلم اج هال ذ والواسذذا ال طذذاا حلرذذوا
اةنس ذذا وانتهاك ذذار الر ذذانو ال ذذتوق اةنس ذذاين ا ذذن ،انذ ذ الس ذذوطار واجلولش ذذلار التاباذ ذ ذذا
اجلوي والاياار الا روري والرااا
(الشنل ) مبا ذلا است تام األسو الثرلو والر
()54
التسلااي ضت اجتنل وشن ا امار لول اجتااس واجستشذفلار وأاذاكن الانذاري وأفذارر
اجمثو ذ ا ا ذ لشا ذ الاذذام اجا ل ذ باألعفذذال وال ذزا اجسذذوح ("اجمثو ذ ا ا ذ ") أ اسذذت تام
الرباالذذل اجتفاذذري اذذن ،ان ذ الر ذوار احلكوال ذ لوذذل األللذذا اجتنل ذ صذذت أسذذفر لذذن ارتذذل ألذذتار
هااو ان األعفال أو إ ابتهت إ اب بال ( )55وأرا و اروا اةنسا اسذتهتا اجذتنل
الاش ذواا أو اجتامذذت اشذذذاً إىل أ الرمذذم اجفذذرل والا ل ذ الذذاي صابوذذت بذذه السذذوطار السذذواي
()56
االاتاا،ار اجتنل صت أ،ج ت الت الا اجسوح
 -18وأرانذذت اجلمال ذ الااا ذ االسذذت تام الواسذذم ال طذذاا لشسذذو الكلملاال ذ الذذاي يشذذكل
انتهاكذ ذاً يط ذذذاً لور ذذانو ال ذذتوق وش ذذترر لو ذذل و ،ذذو ااس ذذن اجسذ ذ ول ل ذذن أي اس ذذت تام
هاذذوم
لشسذذو الكلملاال ذ ( )57وصذذت ااتالذذت جل ذ ارذذوا الطفذذل لرتذذل األعفذذال السذذواي
()58
كلملاا ازلوم والتربته انتهاكاً ،سلماً التفاصل اروا الطفل
 -19وأرا اجررا ا اص اجا باحلمل ال
اسذتهتا الواذتار الطنلذ وتذتاذها اشذذاً
إىل أ توذذا األاذذتا صذذت بو ذذت اذذت  ،ذراات احلذذر واكذذن أ تشذذكل  ،ذراات ضذذت اةنسذذانل
ورلا ألم األعرا إىل اارتام احلماي ا ا اجم وا لوواتار الطنلذ مبو،ذ الرذانو الذتوق
الرط ذذا الطذ ذ
اةنس ذذاين( )59وأف ذذارر جل ذ ذ الت رل ذذمل أ اس ذذتهتا اجستش ذذفلار والا ذذااو
ووسذذاال ال رذذل اجسذذت تا هذذاا الرطذذا وا ذذم الو ذذول إىل الرلايذ الطنلذ ال يذزال ةذ اتف ذذو
ان ةار ال ذزا السذواي وعالذ وذ األاذن صذراا  2139ألذم األعذرا بذاارتام انذتأ
احللذذار الط ذ ( )60واذذي اجرذذرا ا ذذاص اجا ذ قرذذوا اةنسذذا لومشذذررين رايول ذاً احلكوا ذ لوذذل
()61
اجملال اةنساين ورلت لموهت وصتااهتت التش لول
محاي الاااو
النوت إىل السما بو ذول اذوظف اجسذالتي
 -20وكرا و األان رلوته ألم األعرا
اةنسذذانل رو لراصلذذل إىل السذذكا استذذا ،لومسذذالتي والتاذذاو الكااذذل اذذم ا تمذذار األاذذت
اجت ذذتي( )62وا ذذي اجرذذرا ا ذذاص اجا ذ ب ذذاحلمل ال ذ لو ذذل الامذذل حلماي ذ اجظي ذ ال ذذاين
يالشو اج اعمل اسا ري واج اعمل ال ي ذا الو ذول إللهذا وشذام األعذرا اجت ا لذ لوذل
السما مبروا اةغاأل اةنسانل لومتنل ورلا إىل إ،ظ اجتنل الراغن
اج اراي إ،ذظ ً ءا ذاً
ورو لوااذذمل( )63وأفذذارر اجمثو ذ ا ا ذ أ أع ذرا ال ذزا وال سذذلما احلكوا ذ وت تذذلت التول ذ
اةس ذذظال الاذ ذراا والش ذذام (ت ت ذذلت التولذ ذ اةس ذذظال ) و،نهذ ذ ال ذذري واجلمال ذذار اجاااضذ ذ
اجسذذو اسذذت تاوا احل ذذاا والتاويذذم أسذذووباً تكتلكلذاً اذذن أسذذالل احلذذر ( )64وذكذذر ترريذذر
يالشذو اج ذاعمل اسا ذري
لشا الاام إىل و األاذن أ الو ذول إىل  4.6اظيذ شذ
واج اعمل ال ي ا الو ول إللهذا واج ذاعمل ذار األولويذ اجو،ذوري لذرب يطذول التمذاس ال يذزال
اذ  30نلسذذا /أبريل  2016ا ذذتا صوذذمل بذذالغ( )65وه ذذا اذذا يرذذر اذذن ن ذ اسا ذرين
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ا اعمل يسذلطر لولهذا ت تذلت التولذ اةسذظال ال اكذن أ ت ذل إللهذا اجسذالتي اةنسذانل لشاذت
()66
اجت تي
 -21واثت الوا اجا ل بالرضا لول التمللز ضذت اجذرأي التولذ لوذل أ تتاذاو تااونذاً تااذاً
ام األات اجت تي لكفال سرل و ول اجسالتار اةنسانل ب واي ءا ذ ورو لوااذمل إىل أكثذر
اذن األشذ اص استذا ،بسذنل ا هذا اةلذظ لذن وصذ إعذظا ال ذاا
ان  10اظيذ شذ
فذذوااً ااتثذذاالً لرذرااي وذ األاذذن  2139و 2165ورلذذت الوا ذ اجلمالذذار اجسذذو إىل أ
تلس ذ ذر الو ذ ذذول إىل اجاون ذ ذ اةنسذ ذذانل ( )67وصذ ذذتم و ذ ذ األاذ ذذن وجل ذ ذ الت رلذ ذذمل تو ذ ذذلار ذار
()68
و
أو اا شانته اجاابح وااالر اةلتام التاسف والرتذل
 -22وشانت اجلمال الااا
يذ ذذااج نطذ ذذاا الرضذ ذذا وااليتفذ ذذا الرسذ ذذري وأرانذ ذذت بشذ ذذتي ألذ ذذم عذ ذذاو ار ارذ ذذوا اةنسذ ذذا
أو انتهاكذذار الرذذانو الذذتوق اةنسذذاين ال ذ ترتكنهذذا السذذوطار السذذواي واجلولشذذلار التابا ذ ذذا
(الشذذنل ) والذ يرتكنهذذا كذذالا اجتطرفذذو اجسذذو و واجلمالذذار اجسذذو اج اهضذ لو كوا ذ
وأرانذت أيضذاً تذذتيل ألذم اجرذذاتو األ،انذ مبذن فذذلهت أولدذذا الذاين يرذذاتوو باسذذت السذذوطار
اسذذتمراا تفذذاصت االذ ارذوا اةنسذذا
السذذواي وألربذذت لذذن بذذالغ صورهذذا أل تذذواعهت يتسذذن
()70
واحلال اةنسانل ( )69كما أرانت بشتي تتيل ألم اجراتو اةاهابل األ،ان
 -23وألربذذت جل ذ ا اهض ذ التاذذاي لذذن صورهذذا إ ا ا امذذار الواسذذا ال طذذاا ال ذ تش ذ ها
ص ذوار األاذذن ضذذت اجذذتنل ممذذا أسذذفر لذذن الاتيذذت اذذن اةلذذتااار بذذإ،را ار اذذو،زي لومس ذ
وال سذا واألعفذذال ا ذذااب اذذن ا امذذار لوذذل اجذذت والرذذر ( )71وإ ا ص ذ اج ذذاعمل السذذك ل
وه ذذتم اج ذ ذذا ل( )72وتش ذذار الوا ذ ذ ب ذذالرومل إ ا االنتهاكذ ذذار اجلس ذذلم الواسذ ذذا ال ط ذذاا حلرذ ذذوا
األعف ذذال( )73ويس ذذاواها ب ذذالغ الرو ذذمل إ ا االرل ذذا ار اجتس ذذر واج ك ذذتي اجتاور ذ بو ،ذذور انتهاك ذذار
واسذذا ال طذذاا وا هال ذ ألاكذذام اتفاصل ذ ا اهض ذ التاذذاي ضذذت السذذكا اجذذتنل ( )74واثذذت
جل ذ ارذذوا الطفذذل برذذوي لوذذل ا ذذاذ ألذذم التذذتابذ الظ ا ذ حلماي ذ األعفذذال( )75وذكذذرر الوا ذ
اجا ل بالرضذا لوذل التمللذز ضذت اجذرأي التولذ بالتزاااهتذا مبو،ذ االتفاصلذ الذ تتذل سذااي أأل ذا
()76
ال زا
 -24وأرا و ذ األا ذذن ترري ذذر ا ذذا يتا ذذرا ل ذذه اج ذذتنلو ا ذذن ااتا ذذا تاس ذذف وتا ذذاي
ويطذ وايتطذذا وايتفذذا صسذذري وعالذ بوصذ توذذا اجمااسذذار لوذذل الفذذوا وإعذذظا سذرا
ألم األش اص استازين ب واي تاسفل ( )77وأو ذت جل ذ ا اهضذ التاذاي التولذ بذالت رلمل
()78
ااالر االيتفا الرسري اجنوغ ل ها وإبظغ أسر اجفرورين ب تااج الت رلرار
 -25وكذذرار جل ذ ا اهض ذ التاذذاي ذذتراً تو ذذلتها بإلذذاري تفكلذذت اتذذر التاذذاي بوضذذو
ال لذذن فلذذه وااسذذن اجس ذ ول ش ذذلاً الذذاين يشذذااكو التاذذاي ( )79والتمذذار تذذتابذ وصاال ذ
لوذل الفذوا و،ذرب ألذم الضذ ايا( )80وأو ذت جل ذ الت رلذمل قتذذر التاذاي وا اذه مبذا ذلذذا
()81
الا اجل س
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 -26وألربت جل ا اهض التااي لن صورها إ ا الترذااير الذ تت ذت لذن وفذاي استاذزين
أأل ا ااتاا هت نتلا لتااينهت( )82واالست تام اجاتار لوتااي كفراي وهذو لوذل اذا ينذتو ،ذز
اتامذذت ا ذذن سلاس ذ التول ذ ( )83وألرب ذذت جل ذ ار ذذوا الطف ذذل لذذن صوره ذذا إ ا ا ذذا أبوذذغ ل ذذه ا ذذن
ا ذذاالر األعف ذذال ال ذذاين اوت ذذو ا ذذن التا ذذاي ( )84واس ذذتمراا تا ذذرا األعف ذذال استا ذزين ط ذذر
()86
التااي ( )85وصتات اجمثو ا ا اظاتار ذار و
 -27وألربذذت جل ذ ا اهض ذ التا ذذاي ل ذذن صوره ذذا إ ا االرل ذذا ار اجتاور ذ بففا ذذال التا ذذاي
واجاااو ذ الراسذذل والظإنسذذانل واةلذذتام بذذإ،را ار اذذو،زي واذذاالر االيتطذذا ال ذ ترتكنهذذا
()87
اجلمالار اجاااض اجسو
 -28وألربذذت جل ذ ا اهض ذ التاذذاي واألا ذ الاذذام لذذن صوذذمل شذذتيت إ ا ظذذرو االاتاذذا
الراسل أو الظإنسانل أو اجهل مبا ذلا االكتتاظ الشتيت لومرافمل( )88وألربت الوا لن
بذذالغ الروذذمل إ ا الترذذااير ال ذ تفلذذت بو،ذذور أاذذاكن ااتاذذا س ذري ( )89وإضذذاف إىل ذلذذا يسذذاوا
الوا ذ الروذذمل إ ا لذذتم و ذذول ممثو ذ اج تمذذار التولل ذ إىل أاذذاكن االاتاذذا وأو ذذت الوا ذ
بإنش ذذا نت ذذام وعذ ذ اس ذذترل لر ذذت أا ذذاكن االاتا ذذا والس ذذما لومذ ذراصن ال ذذوع ل وال ذذتولل
()91
بالرلام بزيااار افا،د ( )90وإغظا أي ارافمل ااتاا سري
 -29واثت الوا اجا ل بالرضا لول التمللز ضت اجرأي التول لول أ تر ألم أشذكال
()92
الا ضت اجرأي ال متااسها الرذوار احلكوالذ واجلولشذلار التاباذ ذا واجلمالذار اجسذو
وأ تضذذمن إألذذااي الشذواغل اجتاورذ بذذالا اجل سذ باسذذتمراا لمولذ السذذظم والتانذذذ ل هذذا
()93
أي اتفاا لوسظم
 -30وألربذذت جل ذ ا اهض ذ التاذذاي لذذن صورهذذا إ ا الترذذااير اجستفلض ذ ال ذ تت ذذت لذذن
الا ذ اجل س ذ الذذاي يرتكنذذه اجوظفذذو الاموالذذو مبذذا يشذذمل الا ذ اجل س ذ ضذذت استا ذزين
ال ذذاكوا واألعف ذذال( )94وألرب ذذت جل ذ ذ ار ذذوا الطف ذذل واجمثوذ ذ ا ا ذ ذ ل ذذن الرو ذذمل إ ا ا ذذاالر
األعفذال الذاين يتارضذو لظغت ذا وااللتذتا اجل سذ أأل ذا إلذاري التفهلذل( )95وعونذت اجمثوذ
()96
ا ا إىل احلكوا أ تراض ارتك توا األفاال وأ تاوا الض ايا
 -31وأف ذذارر جل ذ ذ الت رل ذذمل أ اج ذذتنل تارضذ ذوا اللت ذذتا ار ال هذ ذواري فله ذذا لو ذذل اري ذذاهتت
األساسذذل اج ذذاعمل ال ذ تسذذلطر لولهذذا أالذذار اسذذو ويطنذذمل ت تذذلت التول ذ اةسذذظال
الاراا والشام صوالت بإ،را ار او،زي ويفرا لروبار صاسل واااس التمللذز لوذل اذن طذالفو
أو يرفضذذو اكمذذه الذذاي ألو ذذه ذاتل ذاً وصذذت شذذن هاوا ذاً واسذذم ال طذذاا وا هال ذاً لوذذل السذذكا
اجذذتنل األكذرار ي ذذل إىل اذذت اجلذراات ضذذت اةنسذذانل وأو ذذت جل ذ الت رلذذمل التولذ بذذف متتثذذل
لظلتزام الرانوين اجوزم قماي اواع لها ان توا اجلراات وأو ت اجملتمم التوق بت فلا صراا وذ
األاذذن  2170وضذذما اسذذا ل ألضذذا ت تذذلت التول ذ اةسذذظال ( )97وأفذذارر جل ذ الت رلذذمل أ
ت ت ذذلت التولذ ذ اةس ذذظال ص ذذت ايتطذ ذ اجد ذذار ا ذذن ال س ذذا والفتل ذذار األيزي ذذتيار وص ذذت بلاذ ذت
ااتمهذذن جرذذاتو ت تذذلت التولذ اةسذذظال بو ذذفهن "سذذنايا" أو اذ ن ذذت بو ذذفهن "،ذوااي"
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وأوض ذ ت جل ذ الت رلذذمل أ الاش ذرار نروذذن إىل اواصذذم لتوف ذ التول ذ الذذي حيتاذذز لوذذل
س ذذنلل االس ذذرتصاا اجل س ذ ( )98وأف ذذارر اجمثو ذ ا ا ذ أ الفتل ذذار ك ذذن ض ذ ايا لو ذذزواج اجنك ذذر
والرسري ان اجراتو وأ الفتلار األيزيتيار الوذوا وصاذن األسذر الاذراا اذا لذن يتارضذن
لظعذذاا ذذن وال س ذلما اس ذت تااهن كرصلذذمل  ،س ذ ( )99واثذذت جل ذ ا ذربا ا تم ذ الامذذل
()100
التولل لول وضم ات لتوا اجمااسار وتوفذ احلماي الكااو ا ها
 -32وألربذذت الوا ذ اجا لذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اجذرأي لذذن صورهذذا إ ا اسذذتمراا الترذذااير
ال ذ ذ تته ذذر أ ال س ذذا والفتل ذذار الس ذذوايار ال ا ا ذذار يتارض ذذن بش ذذتي ط ذذر الا ذ ذ اجل س ذ ذ
واالسذذت ظل اجل س ذ والذذزواج الرسذذري و واج األعفذذال( )101وأألذذاار جل ذ ارذذوا الطفذذل ش ذواغل
()103
مماألو ( )102واثت لول اتر الزواج اجنكر والزواج الرسري
-33
"الشر
اج فف
الشر

وألرب ذ ذذت الوا ذ ذ ذ اجا لذ ذ ذ بالرض ذ ذذا لو ذ ذذل التملل ذ ذذز ض ذ ذذت اجذ ذ ذرأي ل ذ ذذن صوره ذ ذذا إ ا ،ذ ذ ذراات
"( )104وأو ت بإل ا اجوار  192و 242و 548ان صذانو الاروبذار ة ذا التذرو
جلراات الشر ( )105واثت جل اروا الطفل التول لول كفال اراضاي ارتك ،ذراات
()106
باروبار تت اس ام يطواي توا اجلراات

 -34وأفذ ذذارر اجمثو ذ ذ ا ا ذ ذ أ األاذ ذذت اجت ذ ذذتي صذ ذذت ررذ ذذت اذ ذذن اذ ذذاالر ع لذ ذذت األعفذ ذذال
واست تااهت األلمذال الرتاللذ اذن ،انذ أعذرا ال ذزا وتوألذمل ااتذت احلذاالر تذوال أالذار
اسذذو مبذذا ذلذذا اجلمالذذار اجسذذو اجواللذ لو كواذ ( )107وا رار انتشذذاا ايتطذذا األعفذذال
الذذاي يرذذوم بذذه أساس ذاً ت تذذلت التولذ اةسذذظال وأو ذت اجمثو ذ ا ا ذ احلكواذ قماي ذ األعفذذال
وا ذذم ع ل ذذتهت( )108وأش ذذاار جل ذ ي ذربا ا تم ذ الام ذذل التولل ذ إىل ترذذااير تفل ذذت أ الاتي ذذت ا ذذن
اجلمالار اجسو ع ت األعفال وتسذت تاهت ألغذراا لو،سذتل ولورتذال وأشذاار إىل أ ت تذلت
التول اةسظال است تم األعفال لت رلمل أغراضذه وسذن ذت األذ لوذل نطذاا غذذ اسذنوا
ال ذزا واثذت احلكواذ لوذذل ضذذما تسذريح ألذذم األعفذذال بشذذكل كااذذل وفذذواي ووصذ التا لذذت
الرسذذري لشعفذذال الرذوار اجسذذو وباةشذذااي إىل صذراا وذ األاذذن  )2012(2068اث ذت
()109
جل ا ربا احلكوا لول ضما اراضاي األش اص الاين جي تو األعفال صسراً واااصنتهت
 -35واث ذذت جل ذ ذ ار ذذوا الطف ذذل التولذ ذ لو ذذل أ تو ذ ذ اج ذذاري  170ا ذذن ص ذذانو األا ذ ذوال
()110
الش ل وأاكام صانو الاروبار ال علز الاروب النتنل
 -36وأو ت جل الرضذا لوذل التمللذز ضذت اجذرأي باةسذرا
()111
االعاا بالنشر

التمذار يطذ وع لذ جكاف ذ

جية -إوامة العدل ،بما لي ذلك مسألة اإللاله م العقاب وسيادة القانون
 -37الاتذذت جل ذ ا اهض ذ التاذذاي اذذا يو ذذت إللذذه جل ذ الت رلذذمل اذذن نتلا ذ افارهذذا أ
ه ذذا أرلذ ذ تثن ذذت أ "أفذ ذراراً مب ذذن ذل ذذا ض ذذنال صل ذذاري واسذ ذ ولو اكوال ذذو يت مو ذذو
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()112

اجس ذ ولل لذذن ااتكذذا  ،ذراات ضذذت اةنسذذانل وانتهاكذذار ،سذذلم أيذذر حلرذذوا اةنسذذا "
وذكذذرر جل ذ الت رلذذمل أ اجلذراات ضذذت اةنسذذانل يرتكنهذذا كذذل اذذن الرذوار احلكوالذ وت تذذلت التول ذ
اةسظال وأ ،ذراات احلذر الذ يرتكنهذا اجت ذاابو اتفشذل ( )113وأو ذت جل ذ الت رلذمل بإاالذ
ترريرها إىل و األان لك يت ا اجملو اة،را ار اج اسن بإاال الوضذم إىل الرضذا وامبذا إىل
اسكمذ اجل االذ التوللذ أو إىل اكمذ ل ذ ( )114ورلذذا افذذوا األاذذت اجت ذذتي السذذاا حلرذذوا
اةنسا ألم احلكواار ال لتيها نفوذ التول إىل التتيل لوص اا ترتكنه األعذرا اجت اابذ
ان انتهاكار وعاو ار حلروا اةنسا واي ألضا و األان الاين رأبذوا لوذل وصذ إاالذ
التولذ إىل اسكمذ اجل االذ التوللذ لوذل الوفذذا مبسذ وللاهتت وإاالذ التولذ إىل اسكمذ ( )115واثذذت
الوا ذ اجا لذ بالرضذذا لوذل التمللذذز ضذت اجذرأي وجل ذ ارذوا الطفذذل التولذ لوذذل أ تو ذ اجرسذذوا
التشذ ذريال  1969/14و 2008/69بش ذذف اذ ذ ح وك ذذاالر األا ذذن واالس ذذت نااار احل ذذان ا ذذن
ذذ
اجظارذ ذ الرض ذذاال ( )116وأااع ذذت جل ذ ذ ار ذذوا الطف ذذل لوم ذ ذاً بإنش ذذا جل ذ ذ صض ذذاال ات
()117
لوت رلمل انتهاكار اروا اةنسا ال ااتكنت ا ا بت االاتاا،ار
صذرااار
 -38وأو ت جل الت رلذمل اجملتمذم الذتوق با ذاذ إ،ذرا ار لظ،لذ ووصاالذ أصذو
و األان ام الرتكلز لوذل صمذم ،ذراات احلذر واكاف ذ اةفذظر اذن الارذا الذاي يسذتفلت
ا ذذه ت ت ذذلت التولذ ذ اةس ذذظال وإشذ ذرا ءلل ذذار اجس ذذا ل التوللذ ذ مب ذذا ذل ذذا اسكمذ ذ اجل االذ ذ
التولل ان أ،ل اسا ل األفذرار اجسذ ول لذن ،ذراات احلذر واجلذراات ضذت اةنسذانل مبذن فذلهت
صذذاري ت تذذلت التول ذ اةسذذظال ( )118وأيذذتر جل ذ ارذذوا الطفذذل ال ذذتا ار ال ذ و،ههذذا اجفذذوا
انتهاكذار
الساا حلروا اةنسا واألا الاام بإ،را رلمل سريم واسترل وفاال وشذفا
()119
اروا اةنسا ال ااتكنت ا ا ءذاا/اااس 2011
 -39وأو ذذت جل ذ ا اهض ذ التاذذاي التول ذ بإنشذذا جل ذ اسذذترو لوت رلذذمل االرلذذا ار
ا طذي اجتاور بانتهاكار اروا اةنسا ال ترتكنها صوار األان واجلمالار اجسو الاااوذ
ذ ذ ذذت إشذ ذ ذ ذرا س ذ ذ ذذوطار التولذ ذ ذ ذ أو مبوافرته ذ ذ ذذا أو برض ذ ذ ذذاها( )120واراض ذ ذ ذذاي اجسذ ذ ذ ذ ول ل ه ذ ذ ذذا
()121
واااصنتهت
 -40وأو ذت جل ذ ارذوا الطفذذل برفذم السذن الرانونلذ لومسذ ولل اجل االذ إىل  12سذ لوذذل
()122
األصل

دال -القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية
 -41اثت جل ارذوا الطفذل التولذ لوذل تيذت سذن الثاا ذ لشذري سذ اً رنلذا لذزواج الفتلذا
()123
والفتلار وإل ا أاكام صانو األاوال الش ل ال تت اضل لن الزواج اجنكر
()124

 -42وألربذذت الوا ذ لذذن صورهذذا أل تسذذالل اجواللذذت اج ذذاعمل ال اال ذ يطذذر اشذذكو
واثت لول تاتيل صانو األاوال الش ل لظلرتا جبملم الزجيار اج توط لكفالذ تسذالل
()125
ألم األعفال تسالظً فااالً
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 -43وأو ت الوا اجا ل بالرضا لول التمللز ضت اجرأي وافوضل األات اجت ذتي السذاال
لش و الظ،د احلكوا بالتمار تشذريم جيلذز لو سذا نرذل اجل سذل السذواي إىل أعفذا ن وتطنلذمل
اجاري (3ر) ان صانو اجل سل لضما ا ح احلذمل اجل سذل لشعفذال لذتا اجل سذل استموذ
()126
اجولورين النوت

هاء -حرية التنقل
 -44تاذر الوا ذ اجا لذ بالرضذا لوذل التمللذذز ضذت اجذرأي لذن صورهذا أل اجمثوذ الر ذذول
()127
صت افضوا عتيت ،وا ار سفر ناشطار بل ما كن ا ااج

واو -حريععة الععدي مو المعتقععد ،وحريععة التعبيععر وتكععوي الجمعيععاه والتجمععل السععلمي،
والقق لي المشاركة لي القياة العامة والقياة السياسية
 -45أفارر جل الت رلمل أ ت تلت التول اةسظال صت ألاا ممااس احلريار التي ل واريذ
التانذ والتامم وتكوين اجلمالار وأ الكثذذ اذن السذكا اجرلمذ يشذكو اذن أفاذال الا ذ
()128
ال ترتك بتلو إصاا احلتور است اراً إىل تفسذ اجلمال اجتشتر لوشريا
 -46وألرب ذذت جل ذ ذ ا اهض ذ ذ التا ذذاي لذ ذذن صوره ذذا إ ا ا ذذاالر صتذ ذذل ال ذ ذ فل واسذ ذذاا
واجتافا لن اروا اةنسا وااللترال التاسف لو اشط كإ،را لوت وي والر اص
وأبتر جل اروا الطفل صورها إ ا اسذتمراا الرلذور الذ تفرضذها احلكواذ لوذل لمذل ا تمذار
اروا اةنسذا ( )130واثذت الوا ذ اجا لذ بالرضذا لوذل التمللذز ضذت اجذرأي التولذ لوذل اةفذراج
لن ال سا ال اشطار وإ ا اةفظر ان الارذا لوذل أفاذال اثذل االاتاذا التاسذف واةيذاا
()131
النتين والا اجل س
()129

 -47وأو ت الوا اجا ل بالرضا لول التمللذز ضذت اجذرأي التولذ بذف تاتمذت اشذرو صذانو
()132
اجلمالار
 -48واثت جل يربا ا تم الامل التولل احلكوا لول ضما لتم احلكذت بالسذان اذم
فرا الامل اجلربي لول األش اص الذاين ياذربو لذن ءاا سلاسذل أو ياااضذو بطريرذ سذومل
()133
ال تام السلاس أو اال،تمال أو االصت اري الراات
 -49وألربذذت الوا ذ اجا ل ذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اج ذرأي لذذن صورهذذا إ ا تذذتين اسذذتو
اش ذذااك ال س ذذا احلل ذذاي السلاس ذذل والااا ذ ( )134واث ذذت التول ذ لو ذذل ض ذذما اش ذذااك ال س ذذا
اج ا ذذار مب تو ذ الاا السلاسذذل ألذذم ارااذذل لمول ذ السذذظم وتذذوفذ الفذذرص لوم تمذذار
()135
ال ساال وا تمار اجملتمم اجتين لومسامه توا الامول كاهار استرو
 -50وأو ت ا تم اللونسكو ب ز
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زاي -القق لي العمل ولي ظروف فمل فادلة ومؤاتية
 -51التذزال الوا ذ اجا ل ذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اجذرأي تشذذار بذذالرومل إ ا اذذا تتاذذرا لذذه
ال الامالذ ا ذا اذا صنذل ال ذزا وأو ذت التولذ بتازيذز ،هورهذا لتزويذت ال سذا
اجرأي ان متللز
()137
اجتضراار ان ال زا بفرص اصت اري استتاا ان أ،ل تازيز اجساواي ب اجل س

حاء -القق لي الضمان االجتمافي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -52و ذ األاذ الاذام ااذذت ا ذرا الذاي عذذال الشذا السذذواي بفنذذه بوذغ أباذذاراً ارياذ
قا،ذ إىل اجسذذالتي اةنسذذانل أو احلماي ذ ويفذذو 6.5
وه ذذا ال ا ذواق  13.5اولذذو ش ذ
()138
اظي ش
اشرر رايولاً
 -53وال تذزال جل ذ ارذذوا الطفذذل تشذذار بذذالرومل لاذذتم التمذذار اسذرتاتلال اسذذتتاا لوت ذذتي
لواواال ا لكولذ اسذتري لوفرذر( )139وأفذار األاذ الاذام أ ألظألذ سذواي اذن أ ذل أاباذ ياذانو
ا ذذن الفر ذذر وأ اراف ذذمل ا ذذتاار األساس ذذل أل ذذم أيف ذذا النو ذذت إا ذذا ا ورذ ذ أو تام ذذل بر ذذتاار
اتتنل ذ وأ األا ذوال اجالشذذل لوسذذواي ستوا ذذل تذذتهواها اذذا مل يتوص ذ الرتذذال( )140وألربذذت
الوا ذ اجا ل ذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اج ذرأي لذذن صورهذذا لكذذو األغونل ذ الاتمذذل اذذن السذذكا
()141
الاين حيتا،و إىل اجسالتي اةنسانل هت ان ال سا والفتلار
 -54وذكذذرر جل ذ الت رلذذمل أنذذه ا ذذا لذذام  2011أر اناذذتام األاذذن وفذذرا أن ذوا احل ذذاا
والاروبار االصت ذاري واسذتمراا احلذر إىل احلذت بشذكل يطذذ اذن صذتاي اجذتنل السذواي لوذل
كس الر ا وإىل نشو اصت ارار اوا ي تروم لول االنتها يذ واالبتذزا وإنكذاا ارذوا اةنسذا
()142
األساسل
 -55وذكر تررير جل الت رلذمل أ اظيذ السذواي ت ذوهت الكهربذا واجلذا اجلاايذ بكملذار
صولو أو ال ت وهت إعظصاً وأ إاتارار الكهربا واجا تُرطم لمتاً بان األالا اا يشل
()143
صتاي اجستشفلار لول الامل
 -56و ظذذل أ ا ذ اةي ذوا اجلسذذلم واجتفاصم ذ أو ذذل اجرذذرا ا ذذاص اجا ذ قرذذوا اةنسذذا
لومش ذذررين رايولذ ذاً احلكواذ ذ بوض ذذم يطذ ذ إس ذذكانل لزي ذذاري يل ذذااار اةيذ ذوا اجتااذ ذ لومش ذذررين
رايول ذاً( )144وأش ذذاا اجر ذذرا ا ذذاص إىل أمهل ذ الت ذذتي لو ذذل الو ،ذذه اج اسذ ذ جس ذذاال اةس ذذكا
()145
واألااض واجوكل بانتهاج سلاسار واض

طاء -القق لي الصقة
يالشذو
إىل أ أكثر ان  5اظيذ شذ
 -57أشاا اجررا ا اص اجا باحلمل ال
ا ذذاعمل "ي ذذا الو ذذول إلله ذذا" وا ذذن بذ ذ هذ ذ ال األشذ ذ اص يا ذذلا صرابذ ذ 600 000
 18ا طر ذ ذ اا ذذري التول ذ ذ وب ذ ذ اجر ذذرا ا ذذاص أ اجراف ذذمل الطنل ذ ذ اج ذذاعمل
شذ ذ
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اسا ذذري لذذاريً اذذا تفترذذر إىل اجذذوظف اجذ هو واجاذذتار والوذوا م الطنلذ ( )146وأشذذاا ترريذذر جملوذ
األاذذن إىل أنذذه ا ذذا  1كذذانو الثاين/ي ذذاير  2016مل توافذذمل احلكوا ذ إال لوذذل أابا ذ عونذذار اذذن
بذ  18عونذاً صذذتاتها إللهذذا ا تمذ ال ذ الااجلذ ةي ذذال اةاذذتارار الطنلذ ( )147وصذذت أفضذذل
لتر الاااو الطنل اج هو
اناتام األان والرلور ال تفرضها األعرا اجت ااب إىل نر
()148
اا حيرم الكثذ ان ال اس ان فر احل ول لول الاظج
 -58وألربت الوا اجا ل بالرضا لول التمللز ضذت اجذرأي لذن صورهذا إ ا الترذااير الذ تشذذ
إىل أ ال س ذذا احلواا ذذل اجرلم ذذار اج ذذاعمل ا اا ،ذ ل ذذن س ذذلطري احلكوا ذ حي ذذران ا ذذن إاكانل ذ
احل ذذول لوذذل الرلاي ذ الطنل ذ وإ ا الرلذذور اجفروض ذ اذذن ،ان ذ التول ذ لوذذل اةاذذتارار الطنل ذ
واجلراالذ واجاونذ اجذرار إاسذذا ا إىل اج ذذاعمل اسا ذذري ولذذتم إاكانلذ ا ذذول ضذ ايا االغت ذذا
لول يتاار الرلاي ال ل وأو ت الوا بالتوسم أسنا السما باة،هذاا وضذما
إاكانل ذ ا ذذول ال سذذا الظا ذ حيموذذن نتلا ذ لظغت ذذا لوذذل يذذتاار إ،هذذاا ءا ذ بذذتو
()149
لواامل

ياء -القق لي التعلية
 -59أشاار جل الت رلمل إىل أ اا يزيت لول  3اظي عفل انرطاوا لذن الذتوام اجتاسذ
وكثذاً اذا تامذت اجذتااس اجو،ذوري ا ذاعمل الر ذ إىل وصذ لموهذا وصذت ال تتذا ل سذن كنذذي
اذذن اظيذ التظالذذا الذذاين انرطاذوا لذذن التااسذ فر ذ إمتذذام رااسذذتهت لوذذل اةعذذظا وهذذاا اذذن
شفنه أ ي ألر ال الفذاا اجسذترنول لشعفذال السذواي ف سذ بذل أيضذاً الفذاا اجسذترنول
لونوذذت واج طرذ ( )150وأشذذاا اجرذذرا ا ذذاص اجاذ قرذذوا اةنسذذا لومشذذررين رايولذاً إىل أ تاوذذلت
()151
األعفال اجشررين رايولاً جي أ يوضم لول اأس األولويار
 -60وأف ذذارر اجمثو ذ ا ا ذ واألون ذذروا أ ا ام ذذار لو ذذل اج ذذتااس ص ذذت أس ذذفرر ل ذذن تا ذذاا
الو ول إىل أكثر ان  6 500اتاس (و 70اجاا ان اتااس األونروا) أو تتاذها أو إحلاا
()152
أضراا ،زال ا أو است تااها ةيوا اجشررين رايولاً
 -61وأو ذذت الوا ذ اجا لذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اجذرأي التولذ بذذف تاذذت بذرااج لوفتلذذار
()153
اجتضراار ان ال زا أل،ل ضما إاكا إلاري صلتهن باجتااس أو اجلاااار

كاف -الققوق الثقالية
 -62ذكر تررير جل الت رلمل أ ت تلت التول اةسذظال ل ذتاا اسذتوىل لوذل اتي ذ تذتار
األألري هتم هلاكذل وصطاذاً أألريذ ياذور تااطهذا إىل ءال السذ واطذت متاأللذل ن ذفل واطمذت
()154
تتار ورارر اتفن إيظبل الرب،
اجلمال اةاهابل صطااً ف ل ال ترتا بثمن ات

GE.16-14929

17

A/HRC/WG.6/26/SYR/2

الم -الشخاص ذوو اإلفاوة
 -63ألربت جل اروا الطفل لن صورها أل يتاار الاي األعفذال ذوي اةلاصذ وإلذاري
ذ
تفهلوهت ترتم ب ف االسل ان ا تمار اجملتمذم اجذتين واثذت الوا ذ التولذ لوذل أ
اج ذواار الظ ا ذ لت فلذذا ا ط ذ اجاذذتي لشعفذذال ذوي اةلاص ذ وأو ذذت التول ذ ب ذف س ذن نولل ذ
()155
التاولت الشاال لواملم
 -64واثذذت الوا ذ اجا ل ذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اج ذرأي التول ذ لوذذل أ تاذذاج اج ذذاعر
()156
استري واالاتلا،ار ا ا لو سا ذوار اةلاص اجشررار رايولاً

مية -الولياه
 -65ألربذذت جل ذ ارذذوا الطفذذل لذذن صورهذذا أل اجرسذذوم التش ذريا اصذذت  2011/49الذذاي
ي تت وضم األكرار السواي صت ال يفلذت سذو األكذرار اجسذاو كف،انذ ( )157واثذت الوا ذ
التول ذ لوذذل أ تكفذذل ا ذذول ألذذم األعفذذال لبذذا أك ذرار اولذذورين سذذواي مبذذن فذذلهت أب ذذا
()158
األكرار لتا اجل سل (اجكتوا ) لول اجل سل السواي
 -66وألربذذت الوا ذ اجا ل ذ بالرض ذذا لو ذذل التملل ذذز ض ذذت اج ذرأي ل ذذن صوره ذذا إ ا ا ذذذ با ذذن
()159
األصولار اةأل ل والتي ل التول لول أيتي اجلمالار اةاهابل

نون -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -67أشاار افوضل األات اجت تي الساال لش و الظ،د إىل أ الروان اجتاور بتيول
األ،ان ومبركذزهت الرذانوين ال تت ذاول ذراا االذ اوتمسذ الواذو والظ،دذ وااتلا،ذاهتت اذن
()160
احلماي وأو ت افوضل ُ ش و الظ،د بالتمار تشريم وع شاال بشف الواو
 -68وأشذذاار افوضذذل شذ و الظ،دذ إىل أ ااتذذت الظ،دذ واوتمسذ الواذذو التولذ
هذذت اذذن الا ذراا وال حيذذمل ذذت الامذذل ويسذذاوا افوضذذل ش ذ و الظ،د ذ الروذذمل أل اال ذ محاي ذ
الظ،د ذ تذذتهوار كث ذذاً وأشذذاار إىل أنذذه بذذالرغت اذذن أ الاذذوري الطولل ذ إىل الذذوعن صذذت تكذذو
()161
يلاااً اتاااً ااالر فرري فإ ا للست ممك فلما ط أغونل الظ،د الاراصل

 -69وأفذذارر األونذذروا أ التول ذ اسذذترنوت  560 000ال،ذذف فوسذذطل صنذذل لذذام 2011
النو ذذت ا ذذا ان ذذتال ال ذ ذزا ب ذذو  450 000ال ،ذذف اذ ذ هت
وير ذذتا ل ذذتر الظ،دذ ذ الن ذذاص
()162
وأبذذت اجرذذرا ا ذذاص
اذذا ي ذذاهز  280 000اشذذرر رايول ذاً وقا ،ذ إىل اسذذالتي إنسذذانل
()163
واثذت جل ذ ارذوا الطفذل
اجا قروا اةنسا لومشررين رايولذاً اظاتذار ذار ذو
التول ذ برذذوي لوذذل أ توص ذ الامولذذار الاسذذكري رايذذل للمذذار الظ،د ذ وياا،هذذا وأ تتذذلح
لووكاالر اةنسانل إاكانل الو ول بشكل كاال إىل الظ،د ( )164و نلسذا /أبريل 2016
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كانذذت ألذذم اجذذتااس ال  29التابا ذ لشونذذروا لذذلت الذاذذو لظ،د ذ صذذت أُغورذذت وشذذاات
()165
األونروا السوطار لول الت رلمل ا امار ال تارضت ا اجتااس
 -70وأك ذذت و ذ األا ذذن احلا ،ذ اجاس ذ إىل هتلد ذ الت ذذرو اجواتل ذ لوا ذذوري الا ذ والطولل ذ
لظ،دذ وال ذذا ا رايولذاً إىل ا ذذاعرهت األ ذذول وضذذما تفهلذذل اج ذذاعمل اجتضذذراي وفرذاً لورذذانو
الذذتوق وارالذذاي ا ذذاا النوذذتا ال ذ تستضذذل الظ،د ذ ( )166وأو ذذت جل ذ الت رلذذمل اجملتمذذم
ال ذذتوق ب ذذاارتام انذ ذذتأ ل ذذتم اةلذ ذذاري الرس ذ ذري واالات ذذا لذ ذذن إل ذذاري الظ،د ذ ذ صس ذذراً إىل النوذ ذذت
()167
اا مل تت سن ت رفار ألم أعرا ال زا

سي  -الشخاص المشردون داخليا
 -71أفذذار األا ذ الاذذام أ تشذذرر السذذكا اسذذتمر ألذذم أيفذذا النوذذت( )168وأشذذاا اكت ذ
سكا التول أ،ذربوا لوذل تذر ريذااهت  -أكثذر
ت سلمل الش و اةنسانل إىل أ أكثر ان ن
 وهذذو اذذن أكذذرب اذذاالر التشذذرر ال ذ ا ذتألت ا ذذا احلذذر الااجل ذاذذن  10.5اظي ذ ش ذ
الثانل ذ ( )169وذكذذر اجرذذرا ا ذذاص اجا ذ قرذذوا اةنسذذا لومشذذررين رايول ذاً أنذذه قوذذول ازي ذرا /
يونل ذذه  2014ك ذذا ص ذذت ف ذذر ا ذذا ير ذذاا ن ذ الش ذذا بفكمو ذذه ا ذذن ا ذذا ت وتش ذذرر يف ذذو ألو ذذي
السكا رايل النوت فلمذا الذ النرلذ بذالفراا إىل النوذتا اجملذاواي( )170وأشذاار ترذتيرار افوضذل
ش و الظ،د إىل أنه كانو األول/ريسمرب  2015بوذغ لذتر األشذ اص اجشذررين رايولذاً
()171
 6.5اظي ش
 -72والا ذذد اجر ذذرا ا ذذاص أ ال النل ذ ذ الس ذذاار ا ذذن اجش ذذررين رايول ذ ذاً اراك ذذز الوا ذذو
اجلمالل ال ااها هت ان ال سذا واألعفذال واجسذ ( )172وأو ذل بنذال ألذم اجلهذور لو فذاظ
لوذذل واذذتي األسذذري( )173وأشذذاا إىل أ ت تذذلت التولذ اةسذذظال صذذت شذذن محوذ ترويذذم اج ذذاعمل
()174
ا اض ذذا لس ذذلطرته مم ذذا أر إىل لمول ذ ن ذذزو أ ذذال وتش ذذرر با ذذن اج ذذتنل ل ذذتي اذ ذرار
واثت الوا اجا ل بالرضا لول التمللز ضت اجرأي لول وضم ءللار لومسا ل ألذم أاذاكن
()175
التشرر
 -73ويساوا اجررا ا اص صومل شتيت إ ا اساال احلماي و تيار اجسالتي اجرتنطذ بفدذار
اتري ضالف ،تاً ان اجشررين رايولاً( )176وفلما يتاومل باجشررين رايولاً يتا وضذم يذراا
شذذااو واوسذذا لومواصذذم ولتذذتفرار السذذكا وإ ،ذرا ترللمذذار الاتلا،ذذاهتت كلمذذا يتسذذض ضذذما
إي ال اجسالتي سريااً( )177وأفلت أ يفو  50اجاا ان رواار الش و اجتنل صت رارر لذاا
()178
ان استمل أ ي نح بان ال اس لتا اجل سل ظل لتم تسالل اجواللت
 -74وأف ذ ذ ذ ذ ذذارر اللونلس ذ ذ ذ ذ ذذل أن ذ ذ ذ ذ ذذه قو ذ ذ ذ ذ ذذول أياا/ا ذ ذ ذ ذ ذذايو  2016بو ذ ذ ذ ذ ذذغ ل ذ ذ ذ ذ ذذتر األعف ذ ذ ذ ذ ذذال
اجتضذذراين  6 000 000عفذذل مبذذن فذذلهت  2 536 316عف ذظً اذذن األعفذذال اجشذذررين يذذااج
النوذذت والذذاين حيتذذا،و إىل اجسذذالتي واثذذت اللونلسذذل لوذذل ا ذذاذ تذذتابذ فاال ذ حلماي ذ ه ذ ال
()179
األعفال ان أسوأ أشكال لمل األعفال
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ذ إىل ارافذذمل أاللذ، وأكذذت اجرذذرا ا ذذاص اجاذ قرذذوا اةنسذذا لومشذذررين رايولذاً احلا-75
)180(
ةيوا اجشررين اواصم ءا

 القق لي التنمية- في
)181(

ً ألربت جل اروا الطفل لن صورها أل الفسار ال يزال استشريا-76

 وألربذذت الوا ذ اجا لذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اجذرأي لذذن صورهذذا إ ا نرذ اج ذواار-77
ذل النوذت ورلذت الوا ذ اجملتمذم الذتوق إىل،إعاا نتا ار األاذت اجت ذتي اةنسذانل ال ذاراي اذن أ
)182(
أ يكفل اارتام ألم تاهتار الترب اارتاااً تاااً وأ يرتم اسامهار إضافل

 حقوق اإلنسان ومكالقة اإلرهاب-لاء
 أبذذتر جل ذ الت رلذذمل والوا ذ اجا لذ بالرضذذا لوذذل التمللذذز ضذذت اجذرأي صورهذذا إ ا الترذذااير-78
ذ ذ ص ذذانو اكاف ذ ذ اةاه ذذا،الذ ذ تش ذذذ إىل أ اات ذذت ال س ذذا ال اش ذذطار ص ذذت ااتا ذذز مبو
وألرب ذذت الوا ذ ذ اجا لذ ذ بالرض ذذا لو ذذل التملل ذذز ض ذذت اجذ ذرأي ل ذذن صوره ذذا إ ا التا ذذااي الفضفاضذ ذ
) واثت التول لول أ تاتل صانو183( لشلمال اةاهابل واج تمار اةاهابل ومتويل اةاها
)184(
اكاف اةاها

 الولل لي مناطق مو موالية مقددة مو ليما يتعلق بها-صاد
ذذاوب ضذذما ارذذوا

 ذكذذرر جل ذ ارذذوا الطفذذل أ ذذا تشذذاعر التولذ صورهذذا النذذالغ إ ا-79
)185(
اجلوال السواي استل
األعفال السواي
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on the Syrian Arab Republic from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/SYR/2).
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Discrimination
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International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
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CAT
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Convention on the Rights of the Child
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