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نحن ســعيدون بمكتب ســوريا للمفوضية الســامية 
لحقوق اإلنســان أن نضع على ذمتكم هذه المجموعة 

مــن التوصيات التي قدمتها آليات حقوق اإلنســان 
التابعــة لألمــم المتحدة إلــى الجمهورية العربية 

الســورية بين عامي 2015 و 2020. وتشــمل 
المجموعة توصيات من اإلســتعراض الدوري الشامل, 

هيئــات المعاهدات واإلجــراءات الخاصة التابعة 
لمجلس حقوق اإلنســان.

نأمــل مــن هذا الكتيب أن يكون مرجع لمســؤولي 
السياســة العامة في ســوريا ومنظمات المجتمع 

المدني الذين بإمكانهم استخدامه كمرجع عند صياغة 
برامج تنموية. إضافة إلى أنه يمكن استعماله من قبل 

ديميتر تشاليف

مدير مكتب ســوريا للمفوضية الســامية لحقوق االنسان

أيلول 2020

أصحــاب المصلحــة اآلخرين، بما في ذلك الدول األعضاء 
فــي األمم المتحــدة وكذلك الجهات المانحة الدولية 
المهتمــة بتمويل المبادرات التي تســاعد على تحويل 

توصيات إلى أنشــطة تنفذ على أرض الواقع. 

و أخيرا و مع اقتراب موعد الدورة الثالثة لإلستعراض 
الدوري الشامل  لسوريا، فإننا نعتقد بمكتب المفوضية 

 السامية لحقوق اإلنسان أن تحقيق تقدم في تنفيذ 
هذه التوصيات سيعزز الصلة بين الحوار الدولي 

 والسياسات الوطنية، ويمهد الطريق لخطوات أكبر 
نحو تحقيق حقوق اإلنسان للجميع في سوريا.

 أتمنى أن تجدوا في هذا الكتيب اإلفادة و اإللهام. 

تمهيد
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1. ما هو نطاق عمل الكتيب؟

 هــذا الكتيــب يتضمن مجموعة مــن التوصيات 
 التــي قدمتهــا آليات حقوق اإلنســان التابعة لألمم 

 المتحــدة إلــى الجمهورية العربية الســورية بين 
 عامــي 2015 و 2020. وتشــمل المجموعة 
 توصيــات من هيئــات المعاهدات, اإلجراءات 

الخاصة لمجلس حقوق اإلنســان و اإلســتعراض 
الشامل.  الدوري 

 هيئــات المعاهــدات: اّن الهيئات المنشــأة  �
بموجــب معاهدات حقوق اإلنســان هــي لجان تضّم 

خبــراء مســتقّلين يراقبون تنفيــذ معاهدات حقوق 
 اإلنســان الدولّية األساســّية. تتــم مراجعة البلدان 
 على أســاس منتظــم يتم خالهــا تقديم توصيات 

فــي شــكل ماحظات ختاميــة )CO(. تمت مراجعة 
 ســوريا مــن قبل اللجنــة المعنيــة بالقضاء على 

 التمييــز ضــد المرأة )CEDAW( في عام 2014 
ولجنــة حقــوق الطفل )CRC( في عام 2019.

مقدمة

 اإلجــراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنســان:  �
 خبراء مســتقلون في مجال حقوق اإلنســان مكلفون 

بواليات لتقديم تقارير ومشــورة بشــأن حقوق اإلنسان 
مــن منظــور مواضيعي أو خــاص ببلدان محددة. 

.اســتقبلت الجمهوريــة العربية الســورية زيارة واحدة 
قــام بها المقــرر الخاص المعني بحقوق اإلنســان 

للمشــردين داخليــًا في عــام 2016 وثانية قام بها 
المقــرر الخــاص المعنــي بالتأثير الســلبي للتدابير 

القســرية االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنســان في 
.2018 عام 

االســتعراض الدوري الشــامل )UPR(: االستعراض  �
الــدوري الشــامل هــو عملية يقوم مــن خالها مجلس 

حقــوق اإلنســان على إجراء مراجعــة لوضع حقوق 
اإلنســان لدى جميع الــدول األعضاء في األمم 

المتحــدة و البالــغ عددها191. لقــد تمت مراجعة 
ســجل حقوق االنســان الجمهورية العربية الســورية  
فــي عام 2016. يركــز هذا الكتيب علــى التوصيات 

التــي تــم قبولها من قبل الحكومة الســورية1.

1 لمزيد من التفاصيل حول االستعراض الدوري الشامل والقائمة المتكاملة من التوصيات، يرجى االطاع على الكتيب “التوصيات 
الموجهة إلى الجمهورية العربية السورية خال الدورة الثانية من اإلستعراض الدوري الشامل” الذي تم اصداره من قبل مكتب 

المفوضية السامية لحقوق االنسان الخاص بسوريا 

 تشكل آليات مجلس حقوق اإلنسان أدوات أساسية في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها والنهوض بها. 
و تقوم هذه االدوات  بضمان تنفيذ القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات الدولية من خال 

 التزامات عملية  تحقق حماية  حقوق االنسان للجميع. تقوم هذه األليات مع الهيئات و المعاهدات، 
دوًرا مهًما في توجيه الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين للتنفيذ الكامل للمعاهدات من خال عملية الرصد 

و المتابعة. بهذه الطريقة, تكون التوصيات والنتائج التي تتوصل إليها هذه الهيئات هي المفتاح لضمان 
التمتع الفعال للجميع بحقوق اإلنسان.
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2. كيف يمكن استخدام هذا الكتيب؟ 

 تــم تجميــع التوصيات وفًقا لخمســة مواضيع 
أساســية: اإلطار المؤسســاتي الوطني والدولي 

لحماية حقوق اإلنســان في ســوريا؛ حماية 
المجموعــات األكثرعرضــة للتمييز؛ الحقــوق المدنية 

والسياســية؛ الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية 
 والثقافيــة؛ |والتدابيــر المتعلقة بحقوق اإلنســان 
 فــي مجال الدعم اإلنســاني. فــي بعض الحاالت، 

تم إعــادة صياغة التوصيــات لتســهيل تجميعها. 
 للصياغــة الدقيقــة، يرجى الرجــوع إلى الوثائق 

الرســمية الموجودة علــى موقع المفوضية الســامية 
االنسان. لحقوق 

يســتهدف هــذا الكتيب جمهــور متعدد، بما في ذلك 
حكومــة الجمهورية العربية الســورية والدول األعضاء 

فــي األمــم المتحدة ومنظمــات المجتمع المدني التي 
تســعى إلى المشــاركة في أنشــطة المتابعة لهذه 

االســتعراضات. سيســاعد هذا الكتيب في زيادة الوعي 
عن التوصيات وتشــجيع نشــرها. كما أنه ســيكون بمثابة 

أســاس لألنشــطة التي تضمن تنفيذ هذه التوصيات 
ورصد التقــدم المحرز فيها.
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1. التعاون مع أليات حقوق االنسان 
والمفوضية

التعاون مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  �
(UPR 109.79 جمهورية كوريا)

التعاون مع الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء  �
القسري أو غير الطوعي )UPR 109.82 بلجيكا)

التعــاون مع مجلــس التحقيق الداخلي لألمم المتحدة  �
بشــأن التحقيقات في الهجمات على عملية اإلغاثة 

التابعة لألمم المتحدة والهال األحمر العربي الســوري 
(UPR 109.37 جمهورية كوريا)

التعــاون ومنح حق الوصول إلــى لجنة التحقيق  �
الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهورية العربية 
 الســورية واآللية الدولية المحايدة والمســتقلة 

(CRC CO، الفقــرة 21.ح، 59)

 الســماح لكيانات األمــم المتحدة، بما فيها  �
مفوضية األمم المتحدة الســامية لحقوق اإلنســان، 

 بالوصول بشــكل مســتقل إلى جميع المناطق 
لتمكينهــا مــن رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنســان 
المرتكبــة ضــد المدنيين، بمن فيهم النســاء والفتيات، 

 ،CEDAW CO( ولتحديــد مداهــا ونطاقها الكاملين
8.ب) الفقرة 

1. اإلطار المؤسساتي

ألف. التعاون الدولي في قضايا حقوق اإلنسان

 توصــي اللجنــة بأن تنظــر الدولة الطرف في  �
التماس المســاعدة الدولية واالســتفادة من 
 المســاعدة التقنيــة في إعــداد وتنفيذ برنامج 
 شــامل يســتهدف تنفيــذ التوصيات المذكورة 

أعــاه واالتفاقيــة ككل. كما تطلــب اللجنة إلى 
 الدولــة الطــرف أن تواصــل تعاونها مع وكاالت 
منظومــة األمــم المتحدة المتخصصــة وبرامجها 

)CEDAW CO، الفقــرة 51(.

2. المتابعة والتدابير العامة للتنفيذ

 ســحب تحفظاتهــا على المادتين 2 و 15 )4(  �
 مــن اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييز 

 ،CEDAW CO ســيراليون؛ UPR 109.7( ضد المرأة
 )16 الفقرة 

 ســحب التحفظ العــام والتحفظ على المادة 14  �
مــن اتفاقية حقــوق الطفل )CRC CO، الفقرة 7)

تعزيــز التدابير الرامية إلــى التوعية بالحقوق  �
المكرســة في االتفاقيــة وبروتوكوالتها االختيارية، 

وتدريــب أفراد القضاء والشــرطة والجيش وغيرهم من 
موظفــي إنفاذ القانون، فضــًا عن موظفي المدارس 

واألخصائييــن الصحييــن واالجتماعيين على حقوق 
الطفــل )CRC CO الفقرة 14( 
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تعميــم المالحظات الختامية على نطاق واســع  �
باللغــة الرســمية للدولــة الطرف )CRC CO، الفقرة 60 

CEDAW CO، الفقرة 50( 

إنشــاء آليــة وطنية إلعداد التقاريــر والمتابعة بوصفها  �
هيــكاًل حكوميــًا دائمًا مكلفًا بتنســيق وإعداد التقارير 
م إلى اآلليات الدوليــة واإلقليمية لحقوق  التــي تقــدَّ

اإلنســان )CRC CO، الفقرة 61( 

اســتخدام إعالن ومنهاج عمــل بيجين في جهودها  �
،CEDAW CO( الراميــة إلى تنفيــذ أحكام االتفاقية

 )48 الفقرة 

 تدعــو اللجنــة الدولة الطــرف إلى تقديم  �
 تقريرهــا الجامــع للتقريرين الدوريين الســادس 

والســابع بحلول 13 شــباط 2024 وأن تدرج فيه 
معلومــات عــن متابعة هذه المالحظــات الختامية 

)CRC CO، الفقــرة 62( 

 تطلــب اللجنة إلــى الدولة الطرف أن تقدم،  �
 فــي غضون عام واحــد، معلومات خطية عن 

الخطــوات المتخذة لتنفيــذ التوصيات الواردة في 
 الفقــرات 14 )أ( و 16 و 27 )ج( و )د( و 30 )ج( 

)CEDAW CO, الفقرة 53( 

تدعــو اللجنــة الدولة الطرف إلــى تقديم تقريرها  �
،CEDAW CO( 2018 الــدوري الثالــث في تموز 

.)54 الفقرة 

3. التصديقات الجديدة المقترحة

النظــر في التصديــق على جميع اتفاقيات حقوق  �
اإلنســان األساسية )UPR 109.1 الجزائر(

 التصديق على البروتوكوالت االختيارية للعهد  �
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأةUPR 109.3( 2 غواتيماال, 109.4 السلفادور(  

تشــجع اللجنــة الدولة الطرف علــى التصديق على  �
البروتوكــول االختياري لالتفاقيــة، وعلى قبول تعديل 

المــادة 20 )1( مــن االتفاقيــة، المتعلقة بوقت اجتماع 
اللجنة، بأســرع مــا يمكن )CEDAW CO ،الفقرة 47( 

التصديــق علــى البروتوكول االختيــاري التفاقية  �
مناهضــة التعذيــب )UPR 109.5 أوروغواي(

التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع  �
 UPR 109.6( األشخاص من االختفاء القسري

االوروغواي، 109.7 ســيراليون: CEDAW CO الفقرة 
CRC CO ,52 الفقرة 58(

�  UPR 109.8( التصديق على معاهدة تجارة األسلحة
أوروغواي( 

التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية حظر  �
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد 

وتدمير تلك األلغام )UPR 109.9 الكرسي الرسولي( 

النظــر فــي التصديق علــى البروتوكول االختياري  �
 ،CRC CO( المتعلــق بإجــراء تقديــم البالغات 

الفقرة 57( 

النظر في التصديق على االتفاقية بشــأن وضع  �
األشــخاص عديمي الجنســية واالتفاقية المتعلقة بخفض 

حاالت انعدام الجنســية )CRC CO، الفقرة 24.هـ(.

 4. التعاون مع الدول األعضاء

مواصلــة تعزيــز الحوار مع جميع الدول، على أســاس  �
 االحتــرام المتبادل والمســاواة في الســيادة 

2 التوصية مدعومة باستثناء الجزء المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام.
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 وتقريــر المصيــر والحق في اختيــار نظامها 
UPR 109.18( السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

جمهوريــة كوريا الشــعبية الديمقراطية( 

مواصلــة التعاون مــع المجتمع الدولــي للتخفيف  �
 مــن آثار األزمــة على المواطنين الســوريين 

(UPR 109.33 نيكاراغــوا، 109.36 نيجيريا(.

1. المؤسسات الوطنية

النظر في إنشــاء مؤسســة وطنية مستقلة لحقوق  �
 UPR 109.27( اإلنســان وفًقــا لمبادئ باريس 

االتحاد الروســي، 109.28 الجزائر)

 تعزيــز إطــار الحكومة المؤسســاتي للســماح  �
 لهــا بالدفاع عــن ســيادتها وحماية حقوق 

UPR 109 إندونيســيا،   اإلنســان لشــعبها )29.
109 جمهوريــة فنزويا  .26 109 نيكاراغــوا،  .17

البوليفاريــة)

2. عملية السالم

مواصلــة دعــم الجهود الدوليــة والتعاون مع  �
 UPR 109.19( األمــم المتحدة إليجاد حل سياســي

غواتيمــاال، 109.63 اليابــان، 109.64 نيكاراغوا، 
109.65 الســودان، 109.67 إلى 109.77 جمهورية 
فنزويــا البوليفاريــة، الجزائــر، األرجنتين، الصين، كوبا، 

مصر، الكرســي الرسولي، ايسلندا، اندونيسيا 109.31 
ايطاليــا 109.32 االرجنتين( 

تنفيــذ قــرارات مجلس األمن من أجل تســهيل  �
 االنتقال السياســي )الســلمي( بقيادة الشــعب 

 UPR 109.19( الســوري واســتنادا إلى بيان جنيف
غواتيماال)

 تنفيــذ اتفــاق وقف األعمــال الحربيــة لتحقيق  �
وقف إطاق نار كامل وشــامل يوفر األســاس 
UPR 109 مصر) لتحســين حقــوق اإلنســان )20.

إحياء مفاوضات الســام؛ وضمان مشــاركة جادة  �
جامعــة للنســاء المؤمنــات بمختلف اآلراء السياســية 
فــي جميع مراحــل عملية الســام وجميع مبادرات 

التعميــر، وكذلــك فــي عمليات العدالــة االنتقالية، وال 
ســيما علــى مســتوى اتخاذ القرار، علــى الصعيدين 

الوطنــي والمحلــي، ولذلــك ينبغي اتخــاذ تدابير خاصة 
مؤقتــة، مثــل إقــرار نظام الحصــص، طبقًا للمادة 4 )1( 

مــن االتفاقيــة )CEDAW CO الفقرة 14.أ)

توفيــر الفــرص للنســاء ومنظمــات المجتمع المدني  �
للمســاهمة في عملية الســام كجهات مســتقلة، 

بوســائل مــن قبيل إنشــاء قناة فعالــة لاتصال بفريق 
الوســاطة لضمان التنســيق ومبادرات مشــتركة 
 CEDAW CO( تســتهدف إدراج أولويات النســاء 

14.ج) الفقرة 

التأكيــد مجــددًا علــى عدم قابليــة جميع الحقوق  �
المقــررة بموجــب االتفاقيــة للتفاوض، واعتماد 

باء. اإلطار الوطني
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اســتراتيجية لمنــع أيــة نكســة لحقوق المرأة في 
مفاوضــات الســام )CEDAW CO الفقرة 14.د(

 إحياء عملية سياســية هادفة إلى بناء ســام  �
شــامل دائم والمشــاركة فيها، وهذه عملية ُترسي 

 األســس لديمقراطية شــاملة تضرب جذورها في 
ســيادة القانون )CEDAW CO الفقرة 14.ه(

ضمــان طرح الشــواغل المتعلقة بالعنف الجنســي  �
فــي وقت مبكر وباســتمرار في عملية الســام 

وانعكاســها، في نهاية المطاف، انعكاســًا مناســبًا 
فــي أي اتفاق للســام؛ ومواصلة رفض أشــكال العفو 

عــن مرتكبــي الجرائم الجنســانية، ال ســيما العنف 
الجنســي. )CEDAW CO الفقرة 27.ح(.

3. العقوبات الدولية 

المواصلــة في حماية الســكان من آثــار التدابير  �
القســرية االنفرادية والنظر في إنشــاء آلية وطنية لرصد 
وتقييم اآلثار السلبية لهذه التدابير على التمتع بحقوق 

 ,UPR 109.21( اإلنســان من قبل الشــعب السوري
 نيكاراغــوا، 109.22 جمهورية فنزويــا البوليفارية، 
109.23 جمهوريــة كوريا الشــعبية الديمقراطية( 

يجــب أال تعــوق نظم الجزاءات إيصال الســلع أو  �
 الخدمــات المقدمة إلعمال حقوق اإلنســان 

للســوريين، وينبغــي توفيــر تلك الســلع أو الخدمات 
لجميــع الســوريين، دون تمييــز. وفي ضوء ما ورد 

 أعــاه، يــود المقرر الخاص أن يقــدم التوصيات 
 التاليــة )تقريــر البعثة، المقرر الخــاص المعني 

بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفرادية على 
 ،A/HRC/39/54/Add.2 ،التمتع بحقوق اإلنســان

)75 الفقرة 

يوصــي المقــرر الخاص بأن تبــدأ جميع الدول  �
 األعضــاء المعنيــة، بالتعاون مع األمــم المتحدة، 

بتحديــد االحتياجات ذات األولوية للشــعب الســوري 
فيمــا يتعلق بالمجال اإلنســاني وحقوق اإلنســان، 

لكــي ُتــدرج تدريجيــًا ضمن التدابير الســلع والخدمات 
 ذات الصلــة التــي يجــوز لمكتب المشــتريات المقترح، 

أو ألي آليــة محتملــة أخرى، اســتيرادها إلى 
الجمهوريــة العربية الســورية. وال بــد من تحديد 

الســلع والخدمــات المتعلقــة بتوفيــر المأوى والمياه 
وخدمــات الصــرف الصحــي والتعليم والصحة 

والكهربــاء باعتبارهــا من األولويات. )تقريــر البعثة، 
المقــرر الخــاص المعنــي بالتأثير الســلبي للتدابير 

 القســرية االنفراديــة على التمتع بحقوق اإلنســان، 
.)79 A/HRC/39/54/Add.2، الفقرة 
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 1. التشــريعات الوطنية و السياســات 
الوطنية

تدرج في الدســتور و/أو في التشــريعات أحكامًا  �
بشــأن المســاواة بيــن المرأة والرجل وتحظــر التمييز 

المباشــر وغيــر المباشــر ضد المرأة فــي المجالين العام 
والخــاص، إضافــة إلى النــص على جزاءات، وفقًا 

للمادتيــن 1 و 2 مــن الدســتور )CEDAW CO الفقرة 
18.أ، UPR 109.88 الســلفادور)

تعديل المادة 3 من الدســتور وجعلها متوافقة مع  �
االتفاقيــة )CEDAW CO الفقرة 18.ب)

 تلغــي جميــع األحــكام التمييزية الواردة في  �
 قانــون العقوبات، وقانون األحوال الشــخصية، 

 وقانون الجنسية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح 
 والتوجيهات ذات الصلة )UPR 109.92 غانا، 

CEDAW CO 18.ج؛ CRC CO 8.ب)

صياغة واعتماد تشــريع إلنهاء العنف والتمييز ضد  �
المــرأة )UPR 176.109 ملديف)

تعزيز قدرة اللجنة الســورية لشــؤون األســرة  �
 والســكان حتــى تصبح مدافعا أساســيا للنهوض 

بالمــرأة خــال عمليات بناء الســام وإعادة اإلعمار 
(CEDAW CO الفقــرة 20.أ)

اعتمــاد خطــة وطنيــة لتقييم ومعالجــة التأثير  �
الســلبي للنــزاع علــى حياة النســاء والفتيات، وفقًا 

لاتفاقيــة ولقــرار مجلــس األمن 1325 )2000(، بما 
يضمــن التنفيذ الفعــال لهذه الخطة من خال ميزانيات 
مراعيــة للمنظــور الجنســاني، ورصد وتقييــم منتظمين 

لتنفيذها اســتنادًا إلى مؤشــرات وآليات للمســاءلة. 
(CEDAW CO الفقــرة 20.ب)

تدعــو اللجنــة إلى إدماج منظور جنســاني، وفقًا  �
ألحــكام االتفاقيــة، في جميع الجهــود الرامية إلى 

تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفية وفي اإلطار 
 CEDAW CO( 2015 اإلنمائــي لمــا بعد عام 

.)49 الفقرة 

 2. المشــاركة في الحياة السياســية 
والعامة

 اتبــاع سياســات متواصلة تســتهدف تعزيز  �
 مشــاركة المرأة مشــاركة تامة وعلى قدم 

المســاواة في اتخاذ القرار كشــرط من شــروط 
الديمقراطيــة فــي جميع مناحــي الحياة العامة 

والحيــاة السياســية علــى كل مــن الصعيد الوطني 
 والصعيــد اإلقليمــي والصعيد المحلي بوســائل 
 عديــدة، تشــمل اتخاذ تدابير خاصــة مؤقتة وفقًا 
 للمــادة 4 )1( مــن االتفاقيــة والتوصية العامة 

2. عدم التمييز وحماية مجموعات محددة

ألف. النساء 
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 CEDAW CO( رقــم 25 الصادرة عــن اللجنة؛ 
36.أ(  الفقرة 

تعديــل قانون االنتخابات )المرســوم رقم  �
2011/101( وقانون األحزاب السياســية )المرسوم 
رقــم 100/2011( إلدراج حصــص مقدارها 30 في 
المائة على األقل لتمثيل النساء في مجلس الشعب 
ومجالــس المحافظــات )CEDAW CO الفقرة 36.ب( 

 اعتمــاد قانون الجمعيات وضمان عدم وجود  �
قيــود تتعارض مع المعاييــر الدولية المتعلقة بحقوق 

اإلنسان فيما يختص بإنشاء منظمات نسائية ومنظمات 
ن المرأة من االشــتراك بحرية  للمجتمع المدني، وتمكِّ

في الحياة السياســية والحياة العامة، بصورة مســتقلة 
 عن الحكومة، وفي بيئة مواتية يســودها االحترام 

 التام لحريتها في التعبير وفي تكوين الجمعيات 
وفــي االجتماع )CEDAW CO الفقرة 36.ج)

 تنفيذ أنشــطة للتوعية بما الشــتراك المرأة في  �
 اتخاذ القرار، ال ســيما كمرشــحة وكناخبة، من 

 أهميــة بالنســبة للمجتمــع ككل، بهدف القضاء 
علــى المواقف األبوية التي تحول دون مشــاركة 

المــرأة في ذلك )CEDAW CO فقرة 36.د)

 تعزيز وتوســيع نطاق األحــكام القانونية ذات  �
 الصلــة لتعزيــز حقوق المرأة ، وال ســيما عن طريق 

 تعزيــز اســتقاليتها والنهوض بمشــاركتها في 
 الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية 
 (UPR 109.86، 109.87 نيكاراغوا، 109.89 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية(.

3. فرص العمل و االقتصاد

تعزيــز الجهود لتزويد النســاء المتضررات بســبب  �
النــزاع، بمــا فيهن النســاء ذوات اإلعاقة واألرامل 

وربات األســر المعيشــية، بفرص اقتصادية مستدامة 
 وبمعالجــة كافــة الحواجز الحائلة دون مشــاركة 

 المرأة على قدم المســاواة في ســوق العمل 
معالجــة فعالــة )CEDAW CO الفقرة 42.أ( 

 إعداد اســتراتيجيات إنعــاش اقتصادي تعزز  �
 المســاواة بين الجنســين باعتبارها شــرطًا مســبقًا 

 CEDAW CO( الزمًا القتصاد مستدام فيما بعد النزاع 
الفقرة 42.ب)

 إيــاء االهتمــام الواجب إلى تأثيــر النزاع تأثيرًا  �
ســلبيًا على النســاء الريفيات، وضمــان معالجة 

االحتياجــات الائــي ينفردن بهــا وحصولهن على 
الخدمــات األساســية على قدم المســاواة مع الغير 

(CEDAW CO الفقــرة 44.أ)

 تصميــم أنشــطة معينة لدعم فــرص تمكين  �
 النســاء الريفيــات اقتصاديًا وضمان إشــراكهن 

 CEDAW CO( فــي تصميــم االســتراتيجيات والبرامج
44.ب(. الفقرة 

4. الزواج و الحياة األسرية

 اعتماد تشــريع شــامل يمنع العنــف العائلي  �
 ويؤثمــه ويوفــر الحماية والمســاعدة والدعم 

 UPR 109.15 ،الفقــرة 32.أ CEDAW CO( للضحايــا؛
سيراليون( 

إلغــاء المادة 508 من قانــون العقوبات وتعديل  �
قانــون العقوبــات من أجل تأثيــم االغتصاب في كافة 

الظــروف، وتأثيم االغتصاب الزوجــي تأثيمًا صريحًا 
(CEDAW CO الفقرة 32.ب( 

 إجــراء مراجعة لقانون األحوال الشــخصية  �
 والقوانيــن األخرى ذات الصلة، والتي ســتزيل 
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 األحــكام التــي تنطوي علــى تمييز ضد المرأة، 
مثــل أولئــك الذيــن ال يمنحون وصاية علــى أطفالهم، 

 أو تمنعهــم مــن الســفر بمفردهم مــع أطفالهم أو 
 عــدم الســماح لهم لنقل جنســيتهم إلــى أطفالهم 

(UPR 109.91 التشــيك)

 إلغــاء كافــة األحــكام التمييزية الواردة في  �
قانون األحوال الشــخصية، ال ســيما األحــكام المتصلة 

بعــدم تكافــؤ حقوق المرأة والرجــل فيما يختص 
بالــزواج، والطاق، والوصايــة، والميراث، وتعدد 
الزوجــات، وزواج األطفال و/أو الزواج القســري 

46.أ) (CEDAW الفقرة 

اتخــاذ تدابيــر على وجه الســرعة لضمــان التنفيذ  �
الفعــال لتوجيهــات وزارة الداخليــة الهادفة إلى تيســير 
ســفر النســاء مع أوالدهن دون إذن األب أو الوصي، 
وضمــان عدم مواجهة النســاء أية عقبــات بيروقراطية 

فــي هــذا الصدد. )CEDAW الفقرة 46.ب)

5. الجنسية و التوثيق المدني

التعديل الفوري لقانون الجنســية )المرســوم رقم  �
276/1969(، وال ســيما المادة 3، لضمان تمتع النســاء 

والرجال على قدم المســاواة بحقوق احتياز الجنســية 
ونقلهــا واالحتفــاظ بها وتغييرهــا، وفقًا للمادة 9 من 

االتفاقيــة، وضمــان تنفيذه )CEDAW CO الفقرة 38.أ،  
CRC CO الفقــرة 24.ج، UPR 109.90 ناميبيــا)

التنفيــذ التــام للمرســوم رقم 49/2011 لضمان  �
شــموله األكراد الســوريين الذين ما زالوا بدون 

جنســية، ال ســيما النســاء والفتيات وأوالدهن 
(CEDAW CO الفقــرة 38.ب( 

ضمــان حق النســاء والفتيــات المتضررات من النزاع  �
فــي الحصول علــى كافة الوثائق الشــخصية كي 

يمارســن حقوقهن، بما فيها حقهن في امتاك مثل 
هــذه الوثائق الصادرة بأســمائهن، وضمان اإلصدار 

أو االســتبدال العاجــل لمثل هذه الوثائق دون فرض 
شــروط غير معقولة، من قبيل اقتضاء عودة النســاء 

والفتيــات المشــردات إلى جهــة إقامتهن األصلية 
  CEDAW CO( .للحصــول علــى مثــل هذه الوثائق

38.ج(. الفقرة 

 6. حرية التعبير والتجمع السلمي 
وتكوين الجمعيات

وقــف جميع عمليات احتجاز النســاء المشــاركات  �
في أنشــطة ســلمية وإنســانية، واإلفراج عن جميع 

الناشــطات الائــي احتجزن تعســفيًا، وضمان عدم 
تعــّرض المفــرج عنهــن بموجب قانــون للعفو لخطر 

إعــادة احتجازهــن مرة أخــرى أو وضعهن تحت 
المراقبــة؛ )CEDAW CO الفقرة 30.أ( 

 ضمان حقوق اإلنســان للناشــطات، ال ســيما  �
 الحــق في حريــة التنقــل، والتعبير، واالجتماع 

 وتكويــن الجمعيات، والحرية والســامة 
 CEDAW CO( الشــخصية، واللجــوء إلى العدالة 

30.ب(  الفقرة 

 منــع الهجمات وغيرها من أشــكال اإليذاء  �
المرتكــب ضد الناشــطات والتحقيــق فيها ومقاضاة 

 المرتكبيــن ومعاقبتهــم، واتخــاذ تدابير فعالة 
 إلنهــاء اإلفات مــن العقاب فيمــا يختص بمثل 

هــذه األفعال )CEDAW CO  الفقرة 30.ج(.

7. القوالب النمطية والممارسات الضارة

 اعتماد اســتراتيجية شــاملة، طبقــًا للمادتين 2 �
  و 5 مــن االتفاقيــة، تســتهدف القضاء على 
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 جميــع الممارســات الضارة والصــور النمطية 
 الســلبية التــي تديم دور المــرأة التابع في 

المجتمع، وتشــمل بالضرورة جهود توعية تســتهدف 
الجمهــور ووســائط اإلعالم والزعمــاء الدينيين 
 والمجتمعييــن، وذلــك بالتعاون مــع المجتمع 
 CEDAW CO( المدنــي والمنظمات النســائية 

22.أ(  الفقرة 

تقييــم أثر تفاقــم الصور النمطية الســلبية  �
 والمواقــف األبويــة والتقليدية الراســخة على 

المــرأة أثناء النــزاع، وذلك بغية التأســيس الفكري 
 لعمليــة إعــداد التدابير التشــريعية والتدابير 

 السياســاتية الهادفــة إلى القضاء علــى التمييز 
 ضــد المرأة فــي جميع مجاالت الحيــاة ولتحقيق 

 مســاواة جنســانية جوهرية عقب النزاع. 
)CEDAW CO الفقــرة 22.ب( 

تطلــب اللجنة إلــى الجماعات المســلحة غير  �
الحكومية أن تحترم حقوق اإلنســان المقررة للمرأة 

وفقــًا لالتفاقيــة )CEDAW CO الفقرة 23(

 معالجــة المخاطر المحــددة واالحتياجات  �
الخاصة بمختلف فئات النســاء والفتيات المشــردات 

 داخليــًا اللواتــي يخضعن ألشــكال متعددة من 
التمييــز، بمــن فيهن األرامل والنســاء ذوات اإلعاقة 

والمســّنات )CEDAW CO الفقرة 10.ب(.

8. العنف المسلط على النساء والفتيات 

التقيــد بالتزاماتهــا المقررة بموجــب االتفاقية  �
والقانون اإلنســاني الدولــي والقانون الدولي 

 لالجئيــن والقانــون الجنائــي الدولي لضمان 
حمايــة النســاء والفتيات بموجــب تلك الصكوك 

 CEDAW CO( القانونيــة، بطريقــة متكاملة 
8.أ(  الفقرة 

حظر جميع أشــكال العنف ضد المرأة ال ســيما  �
العنف الجنســي، من جانــب القوات الحكومية 

 والميليشــيات المنتســبة لها والجماعات المســلحة 
غيــر الحكوميــة، وبذل الجهود لمنع تلك األشــكال 

)CEDAW CO الفقرة 27.أ؛ UPR 109.177 باكستان( 

 تعديــل قانــون العقوبات بحيــث تندرج فيه  �
أحكام بشــأن العنف الجنســي، ال ســيما االغتصاب 
 بوصفــه جريمــة حرب، تماشــيًا مــع المعايير الدولية 

)CEDAW CO الفقــرة 27.ب( 

 حمايــة النســاء والفتيات من زواج األطفال  �
 UPR 109.180( والــزواج المبكر والزواج القســري

ســيراليون ،109.181 غانا(

 اعتمــاد خطــة وطنية لتعزيــز وحماية حقوق  �
 جميــع النســاء والفتيات، وال ســيما ضحايا النزاع، 

مــع التأكد مــن توفر الموارد الالزمــة لتنفيذها 
)UPR 109.30 شيلي(

 اتخــاذ تدابيــر عمليــة لمنع جميع أشــكال العنف  �
 ضــد النســاء والفتيات، بما فــي ذلك العنف 

الجنســي واالســتغالل الجنسي، إضافة إلى 
 الممارســات الضارة، التــي من قبيل زواج 

األطفال والزواج القســري، ولضمــان حمايتهن 
)CEDAW CO الفقــرة 10.ج( 

تماشــيًا مــع التوصيــة العامة رقم 30 الصادرة  �
عــن اللجنة، توصــي اللجنة الجماعات المســلحة 

غيــر الحكوميــة بأن تلتــزم بالتقّيد بقواعد الســلوك 
 المتعلقــة بحمايــة حقوق المــرأة وحظر جميع 

أشــكال العنف الجنســاني، ال ســيما العنف الجنســي 
)CEDAW CO الفقــرة 28(

 تعديــل قانــون العقوبات والقانــون الجنائي  �
إللغــاء األحكام المخففــة علــى المغتصبين الذين 
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 يتزوجــون من ضحاياهم بســبب ما يســمى 
“جرائم الشــرف” )UPR 109.14 ســيراليون)

 إلغــاء المــواد 192 و 242 و 548 من  �
 قانــون العقوبــات لضمان عدم احتجــاج مرتكبي 
 ما يســمى ”جرائم الشــرف“ بالدفاع عن الِعرض 

كظــرف مخفــف )CEDAW CO الفقرة 25.أ)

 ضمــان حماية األفراد الذيــن يبلغون عن  �
 مثــل هــذه الجرائم، وكذا النســاء المعرضات 

 للســقوط ضحايا لمثــل هذه الجرائم 
(CEDAW CO الفقــرة 25.ج(.

يجــب على الحكومــة اتخاذ جميع التدابير الازمة  �
 لحماية النســاء، الســيما النســاء الضعيفات، من 

 جميــع أشــكال انتهاكات حقوقهن اإلنســانية.
 و ينبغــي تعزيــز الخدمات الرامية إلــى تلبية 

احتياجات النســاء المشــردات اللتي تعرضن للعنف 
الجنســي أو العنــق القائم على النوع الجنســي، 
 وتوســيع نطاقهــا وتقديم الرعاية النفســية في 

 إطارهــا )تقريــر بعثــة الممثل الخاص عن 
 ،A/HRC/32/35/Add.2 ،المشــردين داخليًا 

الفقرة 97(.

9. المســاءل وجبــر الضرر والدعــم للضحايا

 التحقيــق في جميع حــاالت العنف ضد المرأة،  �
بمــا فيهــا حاالت العنف الجنســي المرتكب من جانب 

القوات الحكومية والميليشــيات المنتســبة لها 
 والجماعات المســلحة غيــر الحكومية، ومقاضاة 

 CEDAW CO( الجنــاة في جميع الحــاالت ومعاقبتهم
الفقــرة 27.ج؛ و CRC CO الفقرة 31.ب)

 ضمــان إمكانيــة لجوء النســاء والفتيات إلى  �
 العدالــة، واعتمــاد إجراءات مراعيــة للمنظور 

الجنســاني ألجــل التحقيق في العنف الجنســي؛ 
 وإجــراء تدريب واعتماد مدونات ســلوك 

وبروتوكــوالت مراعية للمنظور الجنســاني للشــرطة 
 والجيــش؛ وبنــاء قدرة القضاء لضمان اســتقاله 

وحيدتــه ونزاهتــه )CEDAW CO الفقرة 27.ه)

 ضمــان حصول النســاء ضحايا العنف الجنســي  �
علــى العاج الطبي الشــامل، والرعايــة الصحية 
العقليــة والدعــم النفســي - االجتماعي، فضًا 

عــن إمكانية االســتفادة بفحوص الطب الشــرعي؛ 
والتمــاس المســاعدة من وكاالت األمــم المتحدة 

 CEDAW CO( وهيئاتهــا المناســبة فــي هذا الصدد
الفقرة 27.و؛ UPR 109.178 ســنغافورة( 

 تزويــد الضحايــا بتدابير جبر محــدث للتحوالت  �
 يســتجيب لاحتياجــات التي تنفــرد بها المرأة، 

ومعالجــة أوجه اإلجحــاف الهيكلية التي يتأســس 
عليهــا العنــف ضد المرأة، ال ســيما العنف الجنســي، 

ومنــع تكــراره )CEDAW CO الفقرة 27.ز( 

التعجيــل بإنشــاء وحدة حماية األســرة، وضمان  �
 وجــود عــدد كاف من الماجئ للنســاء ضحايا 

العنــف في شــتى أنحاء الدولــة، وتعزيز خدمات 
كل مــن الدعم الطبــي والدعم النفســي للضحايا. 

(CEDAW CO الفقــرة 32.ج)

 القضــاء علــى اإلفات مــن العقاب في حالة  �
 ما يســمى ”جرائم الشــرف“، بوسائل شــتى تشمل 

 تعزيــز تعريــف الجرائم التي من هــذا القبيل 
والتحقيــق فيهــا، إضافة إلــى مقاضاة الجناة 

ومعاقبتهــم )CEDAW CO، الفقــرة 25.ب( 

 ضمــان وجود آليات المســاءلة في جميع  �
 أماكــن التشــرد، وتمكين الضحايــا من الحصول 

 فــورًا علــى الخدمات )CEDAW CO الفقرة 
10.د(.
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10. السالم واألمن

إحياء مفاوضات الســام؛ وضمان مشــاركة جادة  �
جامعــة للنســاء المؤمنــات بمختلف اآلراء السياســية 
فــي جميع مراحــل عملية الســام وجميع مبادرات 
 التعميــر، وكذلك فــي عمليات العدالــة االنتقالية، 

 وال ســيما على مســتوى اتخاذ القرار، على 
الصعيديــن الوطنــي والمحلي، ولذلــك ينبغي اتخاذ 

 تدابيــر خاصــة مؤقتة، مثل إقــرار نظام الحصص، 
 CEDAW CO( مــن االتفاقية )طبقــًا للمــادة 4 )1

14.أ) الفقرة 

 ضمــان مشــاركة المرأة فــي عملية جامعة  �
تســتهدف وضــع خطــة العمل الوطنيــة لتنفيذ قرار 
مجلــس األمــن 1325 )2000( والقرارات الاحقة 

وتنفيــذ تلــك الخطة. وإذ تفعــل الدولة الطرف ذلك، 
ينبغــي لها، تمشــيًا مــع التزاماتها بموجــب االتفاقية 

وهــذه الماحظــات الختاميــة، أن تدرج نموذجًا 
 للمســاواة الجوهريــة يشــمل جميع الحقوق 

الــواردة في االتفاقيــة ضمانًا لمعالجــة احتياجات 

 CEDAW CO( المــرأة وأولوياتها بشــكل مائم 
14.و(  الفقرة 

التنفيــذ الفوري لقرار مجلس األمن 1325 )2000(  �
والقــرارات ذات الصلــة المتعلقة بالمرأة والســام 

 واألمــن، بمــا في ذلك عن طريــق اتخاذ تدابير 
خاصــة لحمايــة النســاء والفتيات مــن العنف القائم 

 علــى الجنــس ومحاســبة مرتكبي هذه األفعال 
(UPR 109.85 فنلنــدا( 

إدراج منظــور حقــوق المرأة في مفاوضات الســام،  �
وعلــى وجــه التحديد، التأكد من أن شــؤون العنف 

الجنســي ترفع في عملية الســام وانعكاســها في 
أي اتفاق ســام )UPR 109.179 ســلوفينيا)

 وضــع خارطة طريــق ذات إطار زمني واضح  �
ونقــاط مرجعيــة وميزانيــة مراعية للمنظور الجنســاني 

عمــًا علــى تنفيذ خطة العمــل الوطنية، ووضع 
مؤشــرات لرصــد تنفيذها بانتظــام، وتوفير آليات 

(CEDAW CO الفقــرة 14.ز(.
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1. التشريعات والسياسات الوطنية

�  UPR( اعتماد مشــروع قانــون حقوق الطفل
UPR 109.16 مالديــف؛ CRC CO الفقــرة 8.أ)

مواصلــة جهودهــا من أجل اإلعمــال التام لحقوق  �
األطفال الســوريين في الجوالن الســوري المحتل 

(UPR 109.25 جمهورية إيران اإلســامية)

إعداد سياســة شــاملة بشــأن األطفال تتناول جميع  �
المجــاالت المشــمولة باالتفاقية، وتضَع اســتراتيجية 

لحقــوق الطفل وتوفــر الموارد البشــرية والتقنية 
والماليــة الازمــة لتنفيذهــا)CRC CO الفقرة 9)

 تحديد بوضوح والية الهيئة الســورية لشــؤون  �
األســرة والســكان وســلطتها فيما يتعلق بحقوق 
الطفــل، وتزودهــا بما يلزم من الموارد البشــرية 

 والتقنيــة والماليــة لتؤدي عملهــا بفعالية 
(CEDAW CO الفقــرة 20.أ، CRC CO الفقرة 10)

التأكــد مــن إياء االعتبــار األول لمصالحة الطفل  �
الفضلــى، وبــأن يدرج هذا الحق علــى النحو المائم 

فــي اإلجــراءات القضائية المتصلــة بالطاق والحضانة، 
وفــي إجراءات إيداع األطفال في مؤسســات الرعاية 

العامــة، وفــي العمليات العســكرية واألمنية، وفي 
جهــود إعــادة اإلعمار )CRC CO الفقرة 18)

إنشــاء آلية مســتقلة لرصد حقــوق الطفل، تكون  �
قــادرة على تلقي شــكاوى األطفــال والتحقيق فيها 

ومعالجتهــا بطريقــة تراعي أوضــاع األطفال، مع ضمان 
خصوصيــة األطفــال الضحايــا وحمايتهم، وتضطلُع 

بأنشــطة مســتقلة وســرية للرصد والمتابعة والتحقق، 
تشــمل جميــع المرافق التي تضم أطفااًل مســلوبي 
 CRC CO( الحريــة أو يمكــن أن ُيســلبوا فيها حريتهم

 )13 الفقرة 

تعميــم المعلومــات بانتظــام عن العمل الذي  �
تضطلــع به اللجنــة الوطنية/القطريــة المعنية برصد 

حقــوق الطفــل في ضوء األزمة فــي الجمهورية 
العربيــة الســورية )CRC CO الفقرة 51.ح(.

2. البرامــج القائمــة على الحقوق

إجــراء تقييم شــامل الحتياجات األطفال من  �
 الميزانيــة وتخصيــص موارد كافيــة فيها من أجل 
 إعمــال حقــوق الطفل في جميــع المحافظات، 

وضمــان الحفاظ علــى بنود الميزانية هذه حتى في 
 الحــاالت مــن قبيل حالة النزاع المســلح الجاري 

(CRC CO الفقــرة 11.أ)

اتبــاع نهــج يراعي حقوق الطفل فــي وضع ميزانية  �
الدولــة بتطبيــق نظام لتتبع تخصيــص الموارد المرصودة 

لألطفــال واســتخدامها )CRC CO الفقرة 11.ب)

ضمــان تصنيــف البيانــات المجمعة بحســب العمر  �
 ونــوع الجنس واإلعاقة والموقــع الجغرافي 

 واألصــل اإلثني والجنســية، من أجل تيســير تحليل 
حالــة جميــع األطفال، وال ســيما في ضوء النزاع 

المســلح الجــاري وضمان تبادل البيانات والمؤشــرات 
فيمــا بيــن الــوزارات المعنية واســتخدامها في صياغة 

 ورصــد وتقييم السياســات والبرامج والمشــاريع 

باء. األطفال
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 CRC CO(  الراميــة إلــى تنفيــذ االتفاقيــة تنفيذًا فعااًل
12 أ-ب) فقرة 

تعــزز جهودهــا لتوفير برامج متخصصــة لحماية الطفل  �
من أجل إتاحة ســبل إعادة التأهيل البدني والنفســي 

وإعــادة اإلدماج لألطفال ضحايــا الجرائم، بما فيها 
التعذيــب وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة 

القاســية أو المهينة، واالســتغال واالعتداء الجنسيان، 
وزواج األطفــال، والتجنيد واالســتخدام في أعمال 
القتــال، والبيع واالتجار، موليــة احتياجات الفتيات 

والفتيــان المختلفــة االهتمام الازم، وأن توفر ســبل جبر 
الضــرر للضحايــا حســب االقتضاء )CRC CO الفقرة 56)

إشــراك المنظمات غيــر الحكومية ومنظمات  �
األطفال دائمًا في رســم السياســات والخطط والبرامج 

المتعلقــة بحقــوق األطفــال، وتنفيذها ورصدها 
وتقييمهــا )CRC CO الفقرة 15.أ(.

3. البيئة األسرية

إلغــاء جميــع األحكام القانونيــة التي تميز ضد  �
 الفتيــات، مثل األحكام التي ال تســمح للطفل 
باكتســاب جنســية أمه )CRC CO الفقرة 17.أ( 

تعــزز تدابيرهــا الرامية إلى دعم األســر، من دون  �
تمييــز، وأن تهتــم اهتمامًا خاصًا باألســر التــي تعولها 

النســاء واألســر التــي تعيش في المناطــق التي كانت 
خاضعــة مــن قبل لســيطرة الجماعات المســلحة غير 

التابعــة للدولــة, وتوصي الدولة الطــرف بأن تكفل، 
تقاســم األمهات واآلباء المســؤولية عــن أطفالهم 

 CRC CO( على قدم المســاواة في جميع المســائل
 )34 الفقرة 

دعــم وتيســير رعاية الطفل داخل األســرة كلما كان  �
ذلــك ممكنــًا، وتعزيز نظام األســر الحاضنــة لتقليص عدد 

 األطفــال الذين يودعون في مؤسســات الرعاية 
(CRC CO الفقــرة 35.أ،ج)

القضــاء علــى عملية الفصل بين األيتام معروفي  �
األبويــن واأليتــام مجهولي األبوين في مرافق منفصلة 
للرعاية المؤسســية، ألنها تؤدي إلى زيادة وصم هؤالء 
األطفال وتقلص فرص بقائهم )CRC CO الفقرة 35.ب( 

مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال  �
)مرفق قرار الجمعية العامة 142/64 المؤرخ 18 كانون 

األول/ديسمبر CRC CO( )2009 الفقرة 35.د)

4. الوثائق المدنية

تعزيز جهودها من أجل إعادة إرساء خدمات الشؤون  �
المدنية في جميع أنحاء البلد، مع مراعاة الصعوبات 

التي تواجهها األسر التي تعيش أو سبق أن عاشت في 
مناطــق خاضعة لســيطرة الجهات الفاعلة غير التابعة 

للدولة في الحصول على الوثائق الرسمية، والنظر في 
االعتراف بالوثائق الصادرة محليًا عن المخاتير أو الشيوخ 
لتسهيل إصدار شهادات المياد )CRC CO الفقرة 24.أ( 

النظر في اإلعفاء من رسوم التأخر في تسجيل  �
المواليد، وال سيما في أوساط األسر المشردة واألسر 

التي تعيش في مناطق سيطرت عليها الدولة منذ عهد 
قريب، والنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، مثل األفرقة 

المتنقلة لمساعدة األسر التي تعيش في مناطق يصعب 
الوصول إليها، من أجل تشجيع وتيسير تسجيل المواليد 

(CRC CO الفقرة 24.ب( 

مراجعة تشريعاتها من أجل تنفيذ تدابير تكفل  �
المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوثائق المدنية 

وتسمح للمرأة بأن تكون وصية شرعية على أطفالها، 
والتعجيل باعتماد مشروع تعديل المادة 3 من قانون 

الجنسية، الذي يسمح للمرأة السورية بنقل جنسيتها إلى 
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 أطفالها على قدم المساواة مع الرجل السوري 
(CRC CO الفقرة 24.ج( 

تعديــل قانــون األحوال الشــخصية لضمان االعتراف  �
باألطفــال المولوديــن من أمهات مســلمات وآباء 

غيــر مســلمين واألطفــال المولودين لغيــر المتزوجين 
واألطفــال المولوديــن نتيجة حاالت العنف الجنســي، 

 وضمــان حصولهــم على وثائق تســجيل المياد 
(CRC CO الفقــرة 24.د)

االتصال بالسلطات الخاضعة لقيادة كردية إلجراء تحليل  �
فردي لحالة كل طفل مولود ألم غير ســورية محتجزة 

فــي المخيمات، وتحديد التدابير المناســبة لرعايتهم 
ونمائهــم وإعادة تأهيلهم )CRC CO الفقرة 51.ز( 

5. األطفال ذوي اإلعاقة

تنظيــم عمليــة جمع البيانات عن األطفال ذوي  �
 اإلعاقة وإرســاء نظام فعال لتشخيص اإلعاقة، 

وتعزيــز آليــات اإلحالة وعمليات إدارة الحاالت الفردية 
(CRC CO الفقرة 36.أ( 

دعم وتشجيع رعاية األطفال ذوي اإلعاقة داخل  �
األسر، وتسريع عملية إخراجهم من المؤسسات، وتشجيع 

حضانة األطفال الذين ال يمكنهم البقاء مع أسرهم 
(CRC CO الفقرة 36.ب)

وضع سياسات وبرامج مائمة لألطفال ذوي اإلعاقة  �
بمشــاركتهم، مع االهتمــام باألطفال الذين أصيبوا 

باإلعاقة من جراء النزاع المسلح )CRC CO الفقرة 36.ج( 

ضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة على خدمات  �
الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل الطبي، بما 

في ذلك الكشف المبكر عن اإلعاقة، والدعم النفسي 
 االجتماعي، والحصول على أجهزة تقويم األعضاء 

(CRC CO الفقرة 36.د( 

ضمــان وصــول جميع األطفال ذوي اإلعاقة تدريجيًا  �
إلى التعليم الشــامل للجميع )CRC CO الفقرة 36.ه)

6. الترفيه و الوصول الى المعلومات

تحيــط اللجنــة علمًا بالجهــود المبذولة لحماية  �
األطفــال من المعلومــات الضارة، وتوصي الدولة 

الطــرف بأن تضمن حصول األطفــال على المعلومات 
والمــواد من شــتى المصادر الوطنيــة والدولية بجميع 
أشــكالها، بمــا فيها اإلنترنت، كــي يطلع الطفل على 

آراء متعــددة )CRC CO الفقرة 26( 

في جهود إعادة اإلعمار، اهتمام الواجب بتوفير  �
أماكن آمنة وشاملة وفي المتناول لألطفال من أجل 

اللعب وإقامة العاقات االجتماعية، وال سيما في 
المناطق التي استعادتها الدولة، وأن تشرك األطفال 

إشراكًا تامًا في رسم سياسات وأنشطة اللعب والترفيه 
على صعيد المجتمع المحلي )CRC CO فقرة 46)

ضمان االحترام التام لحق الطفل في حرية التعبير وحرية  �
تكوين الجمعيات والتجمع السلمي )CRC CO الفقرة 25(.

7. األطفال في الصراع المسلح

احترام مبادئ الشرعية والتمييز والتناسب عند تنفيذ  �
العمليات العسكرية، واالمتناع عن التصرفات غير 

القانونية من قبيل الهجمات المتعمدة والعشوائية 
واستخدام األسلحة غير المشروعة، واتخاذ جميع 

 االحتياطات لحماية األطفال من آثار أعمال القتال
(CRC CO الفقرة 21.أ)

اتخاذ تدابير على وجه الســرعة لمنع وقوع األطفال  �
ضحايا الهجمات العشــوائية واستخدام األسلحة أو 

أســاليب الحرب غير المشــروعة، وإصدار أوامر توجيهية 
عســكرية في هذا الصدد تتضمن إجراءات وعقوبات 
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واضحــة فــي حاالت عدم االمتثال )CRC CO الفقرة 
51.أ( 

تعزيــز تدابيرهــا الرامية إلى مواصلة تقييم وفهم  �
التهديــدات المحتملة التي تشــكلها المتفجرات الخطرة، 
مثل إجراء المسوح التقنية للمتفجرات الخطرة، لحماية حق 
األطفال في الحياة والبقاء والنمو )CRC CO الفقرة 21.ب)

اتخاذ تدابير لتلبية االحتياجات النفسية لألطفال  �
الذين يتأثر بقاؤهم ونموهم بعمليات القصف بالقنابل 

والهجمات )CRC CO الفقرة 21.ج)

حمايــة األطفال مــن آثار النزاع، بما في ذلك تجنيد  �
األطفال واختطافهم وإســاءة معاملتهم والعنف 

الجنســي من جانب أطراف النزاع ومعاقبة مرتكبي 
هذه االنتهاكات )UPR 109.93 و94 باكســتان، أنغوال، 

109.183 شــيلي، 109.185 إلى 187 البرتغال، 
سنغافورة، لوكسمبورغ)

التنفيذ الكامل للقانون رقم 11 للعام 2013 الذي  �
يحظر تجنيد األطفال وإشراكهم في أعمال القتال، 

واتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق في حاالت تجنيد األطفال 
وماحقة الجناة ومعاقبتهم )CRC CO الفقرة 51.ب( 

تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية  �
لمنع تجنيد األطفال والتصدي له، ووضع استراتيجية 
وطنية إلعادة تأهيل وإدماج األطفال الذين جندتهم 
قوات األمن والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة 

(CRC CO الفقرة 51.ج( 

اعتماد التدابير الازمة لحماية وتسريح الُقّصر الذين تم  �
تجنيدهم قسرًا كمقاتلين، حتى يتم تقديم المسؤولين عن 

هذه األفعال إلى العدالة )UPR 109.184 المكسيك)

تعزيز جهودها من أجل التوعية بالحد من مخاطر  �
األلغام؛ وزيادة الموارد الازمة إلزالة المعدات المتفجرة 

زيادة كبيرة؛ واتخاذ تدابير التخفيف في المناطق 
الخاضعة إلزالة األلغام أو ما زالت في انتظار إزالتها؛ 

وتوفير خدمات الدعم المتخصصة لألطفال ضحايا 
حوادث المعدات المتفجرة )CRC CO الفقرة 51.و( 

ضمان إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وفي الوقت  �
المناسب في ادعاءات ارتكاب أي طرف في النزاع 

انتهاكات ضد األطفال، وال سيما االنتهاكات التي قد 
 CRC CO( تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

الفقرة 21.هـ)

8. األطفال رهن االحتجاز

اتخاذ تدابير عاجلة لإلفراج عن جميع األطفال مسلوبي  �
الحرية من جراء النزاع المسلح، وكفالة معاملتهم معاملة 

الضحايــا واتخاذ تدابيــر فورية لمعاملة جميع األطفال 
المحتجزين في ســياق النزاع المســلح باعتبارهم ضحايا 

في المقام األول، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، 

وإحالتهم إلى آلية مدنية مناسبة لحماية األطفال، والحرص 
في حال احتجازهم على أن يكون ذلك آخر تدبير تلجأ إليه 
وألقصر مدة ممكنة. )CRC CO الفقرة 21.د، 28.أ، 51.د( 

ضمان اإلفراج اآلمن عن الفتيات المحتجزات لدى  �
الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ووضع بروتوكول 

لرعايتهن وعاجهن )CRC CO الفقرة 21.و)

سن تشريعات تعترف بحق الطفل في أن ُيستمع إلى  �
آرائه في اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة، وتضع 
مجموعات من األدوات للمشاورات العامة مع األطفال 

في رسم السياسات الوطنية )CRC CO الفقرة 22( 

التعجيل بإلغاء المرسومين التشريعيين رقم 1969/14  �
و2008/69 اللذين يمنحان قوات األمن واالســتخبارات 

 الحصانة من الماحقة القضائية، وإجراء تحقيقات مستقلة 
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وشفافة على وجه السرعة في جميع ادعاءات تعريض 
األطفال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، وكفالة ماحقة 
المسؤولين عن هذه األفعال على النحو الواجب ومعاقبتهم 

وتعويض األطفال الضحايا )CRC CO الفقرة 28. ب*)

 تمكين األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب  �
األحمر من الوصول من دون شروط إلى جميع األماكن 

التي ُيحتجز فيها األطفال أو يمكن أن ُيحتجزوا فيها، 
والتعاون مع هذين الكيانين من أجل تنفيذ توصياتهم 

(CRC CO الفقرة 28.ج)

اتخاذ تدابير على وجه السرعة لمنع الجماعات  �
المسلحة غير التابعة للدولة والقوات المسلحة من 
اختطاف األطفال، وكفالة اإلفراج عنهم من دون 

شروط، ولّم شمل األسر؛ )CRC CO الفقرة 51.ه)

رفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية؛ وتوسع  �
نطاق قانون األحداث )رقم 18( ليشمل جميع األطفال 

دون 18 عامًا؛ وتضمن فصل األطفال المحتجزين عن 
الكبار؛ وتحقق في جميع حاالت سوء المعاملة واإليذاء، 

وتعاقب الجناة؛ وتقدم المعونة القضائية لألطفال 
المخالفين للقانون؛ وتكفل وصول األطفال إلى آلية 
سرية وآمنة ومراعية الحتياجاتهم لتقديم الشكاوى 

المتعلقة بسلبهم حريتهم. )CRC CO الفقرة 55(.

 9. االستغالل الجنسي واالعتداء والعنف 
القائم على النوع االجتماعي

إرساء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل اإلباغ  �
اإللزامي عن حاالت استغال األطفال واالعتداء عليهم 

 )a.31 الفقرة CRC CO( جنسيًا

التحقيق على وجه السرعة في أفعال االغتصاب  �
والعنف الجنسي ضد األطفال وزواج الفتيات قسرًا، 

ومقاضاة ومعاقبة الجناة من أفراد قوات األمن 
CRC CO( والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة 

الفقرة 31.ب)

 ضمــان معاملة جميــع األطفال المعرضين ألي  �
 شــكل من أشكال االســتغال الجنسي باعتبارهم 
ضحايــا وعــدم معاقبتهم )CRC CO الفقرة 31.ج( 

تعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء وحدات لحماية  �
األسرة من أجل توفير المأوى والخدمات المتخصصة 

 CRC CO( لألطفال الضحايا في جميع أنحاء اإلقليم
الفقرة 31.د( 

ضمان إجراء تحقيقات مســتقلة وشــاملة في  �
ادعــاءات ارتكاب جرائم مرتبطة بالعنف الجنســاني، 

 وأن تقــدم الجناة إلى العدالة وتتيح ســبل 
 االنتصــاف للضحايا. وتدعــو اللجنة الدولة الطرف 

إلــى أن توفــر بانتظام تدريبــًا موضوعيًا للقضاة 
والمحاميــن والمدعيــن العامين وأفراد الشــرطة 

والفئــات المهنيــة المختصــة األخرى على إجراءات 
موحــدة تراعــي االعتبارات الجنســانية واحتياجات 

 األطفــال فــي التعامل مع أولئــك الضحايا 
(CRC CO الفقــرة 32)

 تعديل التشريع لرفع الحد األدنى لسن زواج  �
الفتيات إلى 18 سنة )CRC CO الفقرة 16( 

 إنشــاء آلية لإلباغ عن حاالت زواج األطفال،  �
 وتوفيــر خدمات الحماية لألطفــال الضحايا، بمن 

ل زواجهن أو تزوجن  فيهــم الفتيــات الاتي لم ُيســجَّ
مؤقتــًا )CRC CO الفقرة 33.أ( 

 العمــل علــى تنظيم حمات وبرامــج للتوعية  �
 بآثــار زواج األطفــال المضرة بصحــة الفتيات 

 CR CO( والفتيــان البدنيــة والعقليــة وبرفاههم 
33.ب(. الفقرة 
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10. العقوبة البدنية

حظــر العقوبــة البدنية حظــرًا صريحا في جميع  �
 األماكــن، والعمل فــورًا على إلغاء المادة 170 

مــن قانون األحوال الشــخصية وأحكام قانون 
 العقوبــات التي تجيــز معاقبة األطفال بدنيا 

(CRC CO الفقرة 29.أ)

 حظر العنف األســري؛ ووضع قاعدة بيانات  �
وطنية عن جميع حاالت العنف األســري؛ وتشــجع 

برامج مجتمعية يشــارك فيها األطفال تهدف إلى منع 
ومعالجة العنف اأُلســري واالعتداء على األطفال 

وإهمالهــم. )CRC CO الفقرة 30( 

تعزيــز برامــج التثقيف العــام والتوعية والتعبئة  �
االجتماعية بشــأن اآلثار الضارة، البدنية والنفســية، 

الناجمة عن العقوبة البدنية، وتشــجيع األخذ بأشــكال 
إيجابية وتشــاركية وخالية من العنف في تنشــئة 

األطفــال وتأديبهم )CRC CO الفقرة 29.ب(.

 11. األطفــال العاملون و المتواجدون 
في الشارع

 حماية األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال  �
(UPR 109.182 بلجيكا، 109.191 الكرسي الرسولي)

اعتماد مشــروع خطة العمــل الوطنية لمكافحة  �
أســوأ أشــكال عمل األطفال، وتعزز جهودها من أجل 

التنفيــذ الفعلــي لمذكرة التفاهــم الموقعة مع منظمة 
العمــل الدوليــة فــي هذا الصدد )CRC CO الفقرة 52( 

رفــع صفــة الجريمة عن التســول، وتمنع إيداع أولئك  �
األطفال في المؤسســات، وتضع بمشــاركتهم تدابير 

مــن أجل إعادة تأهيلهم وإدماجهــم في المجتمع 
(CRC CO الفقرة 53(.

12. طالبو اللجوء، لالجئون والعائدون 
والمشردين داخليا

اعتماد قانونًا بشــأن ملتمســي اللجوء والاجئين،  �
وتكفــل حصــول األطفال على وثائق الهوية والخدمات 

الصحية والتعليم وحد أدنى من مســتوى المعيشــة، 
وتتخذ تدابير لمساعدة األطفال السوريين على العودة 
اآلمنــة والطوعيــة والكريمة، وتنظر في االنضمام إلى 
االتفاقيــة الخاصــة بوضع الاجئين )CRC CO الفقرة 47)

اتخــاذ جميــع التدابير الازمة لضمان ســامة وحماية  �
األطفال وأســرهم، وتمكينهم مــن مغادرة المناطق 

المتضررة من النزاع والوصول إلى بر األمان والحصول على 
المســاعدة اإلنســانية األساسية )CRC CO الفقرة 21.ز( 

تزيد الموارد المخصصة لألشــخاص المشــردين داخليًا  �
زيــادة كبيــرة، وتنفذ برامج موجهــة لألطفال تكفل لهم 

مســتوى معيشــيًا مناســبًا، وتدمج األطفال المشردين 
داخليًا واألســر في أنظمة المســاعدة االجتماعية، 

وتتأكــد مــن أن جميع الخدمات والبرامــج العامة متاحة 
لهم وفي متناولهم، بوســائل تشــمل تبســيط إجراءات 

التســجيل )CRC CO الفقرة 48( 

وينبغــي اتخــاذ تدابير لضمان اعمال حقوق األطفال  �
المشردين داخليا على أكمل وجه, بما يشمل حقوققهم 

 فــي البقــاء و التعليم و الصحــة و الحماية من العنف 
و االستغال و االعتداء. و ينبغي توسيع نطاق خدمات 

الرعاية النفســية المقدمة الى األطفال المشردين 
)تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنســان للمشردين 

داخليا, A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 98( 

يجب وضع تعليم األطفال المشردين داخليا على رأس  �
األولويــات و اتخــاذ جميع التدابير الازمــة لتوفير مرفق 
تعليميــة فاعلــة على جميع المســتويات و في أماكن 

أمنــة )تقريــر المقرر الخاص المعني بحقوق االنســان 
للمشردين داخليا, A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 99(.  
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1. االطار القانوني و السياسات الوطنية

وضع اطارا قانونيا و سياساتيا لحماية المشردين  �
داخليا وقفا للمبادىء التوجيهية بشأن التشرد الداخلي 

)تقرير المقرر الخاص المعني  بحقوق االنسان للمشردين 
داخليا A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 84)

تحديد بوضوح المسؤولية المؤسسية عن التشرد   �
الداخلي و األشخاص المشردين داخليا على أعلى 

مستويات الحكومة لضمان اتخاذ االستجابات المائمة 
من طرف مختلف الوزارات و جميع الهيئات ذات الصلة 
)تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنسان للمشردين 

داخليا A/HRC/32/35/Add.2, الفقرة 85)

يتعين وضع خرائط شاملة و دقيقة لتحديد  أماكن وجود  �
المشردين داخليا و تدفقاتهم و اجراء تقييمات الحتياجاتهم 
كي يتسنى ضمان نشر المساعدة سريعا و انشاء البرامج 

حيث تمس الحاجة اليها على أرض الواقع. و الوضع حساس 
بشكل خاص للمشردين في المناطق النائية و اللتي يتعذر 
الوصول اليها حيث تنعدم فرص الحصول على المساعدات 
الغذائية و الرعاية الصحية و الخدمات األساسية االخرى. 
)تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنسان للمشردين 

داخليا, A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 93)

تعزيز السياسات الرامية إلى تلبية احتياجات  �
المهاجرين والاجئين من خال توفير العودة اآلمنة 

والطوعية لاجئين والمشردين داخليًا إلى بيوتهم 
وضمان إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وفقًا للقانون 

الدولي )UPR 109.197 الكرسي الرسولي( 

 ينبغي على الحكومة, بالتعاون مع الشركاء  �
االنمائيين الدوليين أن تستكشف الحلول الدائمة 

المتاحة للمشردين داخليا,أو الخطوات االنتقالية 
الممكنة لوضع هذه الحلول اللتي تتوخى تحقيق 

عودتهم الطوعية قدر االمكان و اعادة ادماجهم  أو 
توطينهم في مناطق أخرى في البلد, حيث تتوفر لهم 
برامج مستدامة لاسكان و كسب الرزق. )تقرير المقرر 

 الخاص المعني  بحقوق االنسان للمشردين داخليا 
A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 104)

2. االسكان، األراضي و العقارات

في ظل أزمة االيواء الجســيمة والمتفاقمة,ينبغي  �
أن تعد  الحكومة خططا اســكانية, و تنفذ أنشــطة 

لزيادة خيارات االيواء المتاحة للمشــردين داخليا, على 
أن تعطــى األولويــة ألضعفهم حاال, بمن في ذلك 

المشــردون في مناطق غير أمنة  و في مخيمات غير 
رســمية و مبان مهجورة و خيام و غير ذلك من الماجئ 

 اللتي تفتقر الى الخدمات األساســية )تقرير المقرر 
 الخاص المعني  بحقوق االنســان للمشــردين داخليا, 

A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 87)

ينبغــي توفيرالكن مجانا فــي األمدين القصير  �
و المتوســط  للمشــردين داخليا المعوزين, الى أن 

يحصلــوا علــى مدفوعات نقدية أو تتاح لهم مشــاريع 
 لكســب الرزق تدر عليهم مدخــوال )تقرير المقرر 

 الخاص المعني بحقوق االنســان للمشــردين داخليا, 
A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 88)

يجي التطلع الى وضع حلول أطول أمدا لمســائل  �
االســكان و األراضي و الملكية, بما في ذلك برامج 

التعويــض و رد األراضــي و الممتلكات, و يتعين وضع 
التدابير الازمة من خال عمليات قانونية تنشــأ وقفا 

جيم. النازحون و الالجئون
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للمعاييــر الدولية )تقريــر المقرر الخاص المعني بحقوق 
 ،A/HRC/32/35/Add.2 ,االنســان للمشردين داخليا

الفقرة 90(

 تســكن الغالبية العظمى من المشــردين داخليا  �
لدى أســر مضيفة, فان ذلك يشــكل عبئا كبيرا على 

عاتــق هذه األســر و يجب أن يعبــر حال مؤقتا حتى 
 يتســنى التوصل الى حلول اســكان أكثر مالءمة. 

و يجــب تقديــم العون أيضا الى هذه األســر المضيفة 
اللتي تتقاســم مع المشــردين مواردها و تكابد مثلهم 

نقــص الغــذاء و غيره من المســتلزمات )تقرير المقرر 
 الخاص المعني بحقوق االنســان للمشــردين داخليا, 

A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 91(.

3. حماية النازحين

يجب أن تنشــأ مرافق التشــرد الجماعية في مناطق  �
 أمنــة ذات طابــع مدني و بعيدة عن خطوط القتال 

و عن اي عمليات عســكرية. و يتبغي تمكين المشــردين 
داخليــا من التحــرك بحرية خارج المراكز الجماعية ألغراض 
تشــمل الذهاب الى األســواق و البحث عن فرص لكسب 

الرزق )تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنســان 
للمشــردين داخليا, A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 89(

يعيش مئات األالف من المشردين داخليا على  �
أراض تسيطر عليها مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة 

و تخضع لسطوة مقاتلي تنظيم الدولة في مناطق 
محاصرة دون فرص تذكر للحصول على المساعدات 

االنسانية. ورغم االعتراف بالشواغل األمنية, فان من 
الضروري مع ذلك ضمان تقديم المساعدة الى أقصى حد 

ممكن للمشردين داخليا في المناطق التي ال تسيطر عليها 
الحكومة )تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنســان 

للمشردين داخليا, A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 92(

تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية الوطنية  �
 والدولية في تقديم المساعدة للمشردين داخليا  

و تعزيز جهودها لزيادة خيارات المأوى للمشردين داخليًا 
)UPR 109.196 االتحاد الروسي، 109.198 جمهورية 

إيران اإلسالمية(.

4. حرية التنقل

يجب أن تكفل على أرض الواقع حرية المشردين  �
داخليا في التنقل و  قدرتهم على الوصول الى أماكن 

أمنة )تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنسان 
للمشردين داخليا A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 94(

يجــب عدم اخضاع المشــردين داخليا من الرجال  �
الى التوقيف العشــوائي أو االحتجاز أو غير ذلك من 

انتهاكات حقوق االنسان, بما في ذلك عندما يسعون 
لعبور نقاط التفتيش. و يشــكل التفكك األســري شاغال 

رئيســيا حيث يترك النســاء و األطفال في موقف 
 ضعــف. و ينبغــي يذل جهود كافــة للحفاظ على 

وحدة االســرة. و في حين يمكن التصدي للشــواغل 
األمنيــة المشــروعة, يجب منــع أي فصل منهجي أو 
طويل األمد للرجال عن أســرهم دون االســتناد الى 

 ســبب وجيه أو اجراءات قانونيــة )تقرير المقرر 
 الخاص المعني بحقوق االنســان للمشــردين داخليا, 

A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 95(

ينبغــي أن تولــي الحكومة أولوية عليــا لضمان توثيق  �
المشــردين داخليا على أســاس طوعي والى أقصى حد 

ممكــن. و فــي الحاالت اللتي يكون فيها المشــردون 
داخليــا فقــد فقدوا وثائق هويتهم األساســية الالزمة 

لكفالــة حريــة تنقلهــم و  حصولهم على الخدمات, 
علــى ســبيل المثال, ينبغي اتخاذ التدابير ااالزمة ســريعا 

الســتصدار الوثلئق هويــة بديلة,بما في ذلك اصدار 
وثائــق هويــة بديلة, بما في ذلــك اصدار وثائق مؤقتة 

لتفــادي تعريضهــم للخطر.و ينبغي اتخــاذ تدابير لضمان 
تســجيل المواليــد تالفيا لحاالت انعدام الجنســية )تقرير 

المقرر الخاص المعني بحقوق االنســان للمشــردين 
داخليــا, A/HRC/32/35/Add.2، الفقرة 86(.
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1. حماية المدنيين األعيان المدنية 

وقــف جميع انتهاكات القانون اإلنســاني الدولي  �
والقانــون الدولــي لحقوق اإلنســان، بما في ذلك 

 الهجمــات العشــوائية علــى العاملين والمرافق 
الطبيــة والمــدارس والبنية التحتية المدنية والســكان 

المدنييــن )97 109 وUPR 98 روانــدا وســلوفينيا 
 و109.107 إيطاليا و 109.108 لوكسمبورغ 
و109.110 نيوزيلنــدا، 109.100 األرجنتين، 

109.104 إلــى 106 جورجيا، هنغاريا، أيســلندا، 
 109.113 أوروغــواي، 109.115 فنلندا، 

109.116 ألمانيــا، 109.137 إكوادور)

االمتثــال الفــوري اللتزاماتهــا بموجب القانون  �
الدولي وإلغاء اســتخدام األســلحة غيــر القانونية 

(UPR 109.95 البرتغــال)

االمتثــال اللتزامهــا القانوني الملــزم بحماية  �
المواطنيــن، والكف عن اســتخدام األســلحة غير 
 القانونيــة واتخــاذ التدابير الازمة حتى يتســنى، 
علــى غرار تقريــر لجنة التحقيق،وقــف الهجمات 

العشــوائية وغيــر المتناســبة على الســكان المدنيين 
علــى الفور )UPR 109.114 كوســتاريكا)

الوفــاء بالتزاماتهــا، بما في ذلك بموجب اتفاقية  �
حظر اســتحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة 
الكيميائية وتدمير تلك األســلحة والقانون اإلنســاني 

الدولي، ووقف جميع الهجمات المتعمدة والعشــوائية 
وغير المتناســبة ضد المدنيين )UPR 109.118 أســتراليا)

اتخــاذ جميع التدابيــر لحمايــة المدنيين، وخاصة  �
 النســاء واألطفال، والتوقف عن اســتخدام 

 األســلحة المتفجــرة في المناطــق المأهولة 
بالســكان )UPR 109.101 بوتسوانا)

 حمايــة المدنيين والبنيــة التحتية المدنية،  �
 وفًقــا للقانون اإلنســاني الدولي والقانون 
 الدولي العرفــي، ووقف القصف الجوي 

العشــوائي، بما في ذلك اســتخدام القنابل برميلية 
(UPR 109.99 السويد)

وقــف العمليات العســكرية التي تســتهدف  �
 المدنييــن ومنشــآتهم والتحقيــق فيها، ال ســيما 

 فــي حلــب )UPR 109.96 جمهورية كوريا، 
النرويج)  109.112

تكثيــف التدابيــر الراميــة إلى وضع حــد للهجمات  �
 علــى المستشــفيات وموظفيها والوحدات 

 اإلنســانية والصحية والقوافل اإلنســانية، 
 UPR 109.100( وتقديــم الجنــاة إلى العدالة
األرجنتيــن، 109.111 إســبانيا، 109.117 غانا، 

أستراليا)  109.122

اتخــاذ تدابير فورية لوقــف هجمات جميع أطراف  �
النــزاع علــى المرافق الطبيــة والموظفين الطبيين، 

والتحقيــق فيهــا ومقاضاة ومعاقبة المســؤولين عن 
الهجمــات غير المشــروعة بموجب القانون الدولي 

 اإلنســاني والقانون الدولي لحقوق اإلنســان 
)CRC CO الفقــرة 37.أ: CEDAW CO الفقــرة 40.أ)

3. الحقوق المدنية والسياسية
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 اتخــاذ جميــع التدابير الازمــة لتجنب قصف  �
 الوحــدات الطبيــة، واحترام مبــدأ الحياد الطبي، 

 وتوفيــر حمايــة خاصة للوحــدات الطبية على 
 النحو الذي يســمح بــه القانون الدولي 

(UPR 109.104-109.117 غانا، 109.121 أنغوال)

تكثيــف الجهــود لحماية المــدارس بهدف ضمان  �
اســتمرار التعليــم )UPR 109.195 األرجنتين)

الكــف فورًا عــن جميع الهجمــات على المدارس،  �
 واتخــاذ تدابيــر عاجلة للحــرص على أن تحترم 

أطــراف النزاع كافة القانون الدولي اإلنســاني 
 والقانــون الدولي لحقوق اإلنســان، وتحترم 

المــدارس باعتبارها أعيانًا محمية، وســن تشــريعات 
وإصــدار توجيهات عســكرية تحظــر الهجوم على 

 المدارس واســتخدامها لألغراض العســكرية 
 وتعاقــب عليهمــا (CRC CO الفقرة 44.ب،

CEDAW CO الفقــرة 40.أ)

اإلذن باإلجــاء الطبــي للمدنيين وتيســيره  �
UPR البرازيل)  109.119)

 يجــب أن تتحمــل المجموعات المســلحة غير  �
 التابعــة للدولــة و المجموعــات المتطرفة 

 و تلك المدرجة على لوائح االرهاب مســؤوليتها 
 عــن حمايــة المدنيين, بمن في ذلك المشــردون 

 داخليــا, فــي المناطق الخاضعة لســيطرتها 
 و أن تتخــذ التدابيــر ااالزمة كافــة لضمان أمنهم 

 و حصولهم على المســاعدات االنســانية 
 )المقــرر الخاص المعني بحقوق االنســان 

للمشــردين داخليا. 

الســماح بحرية الوصــول دون عوائق لمراقبي  �
حقوق اإلنســان والمنظمات اإلنســانية والفرق 

الطبية وســيارات اإلســعاف إلى المناطق المتضررة 
UPR أيسلندا(.  109.142)

2. إعتقال /  الحرمان من الحرية

اتخاذ تدابير تشــريعية وملموســة لمنع اســتخدام  �
التعذيــب وتقديم المســؤولين عن هــذه االنتهاكات 
إلى العدالة )UPR 109.162 سويســرا، 109.166 

الكرســي الرسولي( 

 وضــع حــد لاختفاء القســري والتعذيب في  �
 جميــع أماكــن الحرمان مــن الحرية، وكذلك 

عمليــات اإلعدام “خــارج نطاق القضاء” )109.152 
لوكسمبورغ(   UPR

التحقيــق مــع األشــخاص المتورطين في حاالت  �
االختفــاء القســري واالعتقال التعســفي وأعمال 

 الفســاد أو االبتــزاز المرتبطــة بهذه األفعال، 
ومحاســبة األشــخاص المتورطين في تلك التحقيقات 

UPR برازيل)  109.154)

 إبــاغ العائات بمكان وجود األشــخاص  �
الموجوديــن فــي مرافق االحتجاز ونشــر قوائم 

المحتجزيــن الذيــن لقــوا حتفهم فــي مراكز االحتجاز 
التــي تديرهــا الحكومــة والميليشــيات التابعة لها 

(UPR 109.174  النمســا)

 نشــر قائمــة  تتضمــن جميــع المحتجزين في  �
األماكــن الخاضعة لســيطرتها، مــع معلومات عن 

أســباب احتجازهــم )UPR 109.175 البرازيل)

 ضمــان توفير رعاية طبيــة كافية لجميع  �
 األشــخاص المحتجزين فــي مراكز االحتجاز التي 

 تديرهــا الحكومة والميليشــيات التابعة لها 
UPR النمسا)  109.171)

الســماح لمراقبيــن وراصدين دوليين مســتقلين  �
محايديــن بإمكانيــة الوصــول المنظم غيــر المعلن إلى 

جميــع مرافــق االحتجاز (CEDAW CO الفقرة 30.ه)
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 ضمــان التحقيــق الفوري والمســتقل في  �
 مــا ُيبلغ عنــه من حاالت تخويــف المدافعين عن 

حقوق اإلنســان أو نشــطاء المجتمع المدني العاملين 
فــي مجال حقــوق الطفــل، ومضايقتهم واالعتداء 

البدنــي عليهم واعتقالهم تعســفًا، ومحاســبة 
 CRC CO) .المســؤولين عن هذه اإلســاءات 

15.ب) الفقرة 

 اإلفــراج الفوري عن المدافعين عن حقوق  �
 اإلنســان وغيرهم من سجناء الرأي، ال سيما 

المحتجزين والمســجونين لمشاركتهم في مظاهرات 
ســلمية منذ مارس UPR 109.167( 2011 كندا)

ضمــان التحقيــق الفوري والنزيــه والفعال في  �
االحتجــاز التعســفي والمضايقة واالضطهاد 

للمدافعيــن عــن حقوق اإلنســان ووضع حد لها 
(UPR 109.189 ســلوفينيا(.

3. االتجار بالبشــر

 التعجيــل بإقــرار خطة وطنيــة لمكافحة االتجار  �
 بالبشــر ومواصلــة جهودها لتوفيــر الحماية 
 والمســاعدة لضحايــا االتجار بالبشــر وبرامج 

إلعــادة اإلدماج، بالتعاون مع األمــم المتحدة 
(CEDAW CO الفقــرة 34.أ، CRC CO الفقــرة 54، 

UPR 109.188 االتحاد الروســي( 

ضمــان التنفيــذ الفعــال للقانون رقم 3/2010،  �
 بإصــدار لوائــح تجعل من الممكــن تفعيله 

(CEDAW CO الفقــرة 34.ب( 

 منــع مــا يتصــل بذلك من انتهــاكات لحقوق  �
 اإلنســان تحدث فــي إطار واليتهــا القضائية 

 ومقاضــاة ومعاقبــة المتاجرين بالبشــر 
 ومرتكبــي تلــك االنتهاكات، ســواء ارتكبتها 

ســلطات عامــة أو جهــات خاصة، واعتمــاد تدابير 
 حمايــة خاصــة للنســاء والفتيات، ال ســيما 

 CEDAW CO( المشــردات داخليــًا أو الاجئات 
34.ج) الفقرة 

التواصــل مــع البلدان المجــاورة للتوصل إلى  �
اتفاقــات ثنائيــة أو إقليمية وأشــكال أخرى من 

 التعــاون لمنــع االتجار بالنســاء والفتيات، في 
ظــروف التشــرد، ولحماية حقوق النســاء والفتيات 
 CEDAW CO( المتاَجــر بهــن وتيســير مقاضاة الجناة

34.د). الفقرة 

4. مكافحة االرهاب

 تعديــل قانون مكافحــة اإلرهاب )القانون  �
 رقــم 2012/19(، ال ســيما تعريفه ألعمال 

اإلرهــاب، والجماعات اإلرهابيــة، وتمويل اإلرهاب، 
 وذلــك لضمــان مطابقته ألحــكام االتفاقية 

والصكــوك الدوليــة األخــرى المتعلقة بحقوق 
اإلنســان، التــي من قبيل العهــد الدولي الخاص 

 بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وضمان عدم 
 امتــداد نطاقــه، في الواقع، إلى أنشــطة ال 

تشــّكل إرهابــًا )CEDAW CO الفقرة 30.د)

 مواصلــة مكافحتها لإلرهاب الســتعادة  �
 األمن واالســتقرار في الجمهوريــة العربية 

 الســورية وتمهيــد الطريق لعودة المشــردين 
 إلى ديارهــم )UPR 109.199، جمهورية 

اإلسامية) إيران 

التعــاون مــع المجتمع الدولــي لمنع اإلرهاب  �
ومكافحتــه )UPR 109.201 الصين)

وضــع برامج لتعويــض ضحايا اإلرهاب وإعادة  �
إدماجهم )UPR 109.200 االتحاد الروســي)
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 تقديــم المســاعدة وإعادة التأهيل المناســبين  �
 لضحايــا اإلرهــاب وفقًا للقوانيــن الوطنية ذات 

 UPR 109.202( الصلــة وفي حدود الموارد المتاحة
جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطية(.

5. المســاءلة و الوصول للعدالة

ضمــان المســاءلة عن االنتهــاكات المنهجية  �
والواســعة النطــاق لحقوق اإلنســان وانتهاكات 

القانون الدولي االنســاني )UPR 109.103 التشيك، 
 109.146 إلــى 109.149 البرتغال، الســويد، 

كندا، لوكســمبورغ)

التحقيــق مــع مقترفي الجرائــم بموجب القانون  �
 الوطنــي والدولــي، المرتكبة فــي الجمهورية 

 CRC CO( 2011 العربيــة الســورية منذ آذار/مارس
21.ط(  الفقرة 

 وضع ضمانات، ال ســيما جلســات االستماع  �
 العامــة والحــق في االســتئناف, بما في ذلك 

 فــي إطار مكافحة اإلرهــاب، لضمان الحق 
فــي محاكمة عادلة )UPR 109.203 سويســرا)

إلغــاء األحكام التشــريعية التي تمنح مســؤولي  �
الدولــة حصانة من المقاضاة، ال ســيما المرســومين 

رقم 14/1969 و 69/2008

ضمــان حــق الماثات أمام محكمــة مكافحة  �
 CEDAW CO( اإلرهــاب فــي المحاكمة العادلة 

30.و(  الفقرة 

اتخــاذ التدابيــر الازمــة لمكافحة اإلفات من  �
 العقــاب مكافحــة فعالة، وللتقيــد بالتزامها 

 بمنــع االنتهاكات الجســيمة لحقوق اإلنســان 
 والجرائــم المرتكبــة بحق النســاء والفتيات من 

 جانب القــوات الحكومية والميليشــيات 
 المنتســبة لها ومــن جانب الجماعات المســلحة 

غيــر الحكوميــة، وللتحقيق في هــذه االنتهاكات 
 والجرائــم ومقاضــاة مرتكبيهــا ومعاقبتهم، 

 CEDAW CO( .علــى ســبيل التقيــد بالمعايير الدولية
8.ج(. الفقرة 
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حقــوق اإلنســان هي حقوق عالميــة ومترابطة.  �
ويجــب توفير الحــق في الغذاء والصحــة والتعليم 

 والميــاه وخدمات الصرف الصحي والســكن 
 الائــق للجميــع دون تمييــز، على النحــو المنصوص 

 عليــه فــي العهد الدولي الخــاص بالحقوق 
 االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية )تقرير 

 المقرر الخاص المعني باألثر الســلبي للتدابير 
 القســرية االنفراديــة في التمتع بحقوق اإلنســان 

(73 A/HRC/39/54/Add.2، الفقرة 

يدعــو المقرر الخــاص حكومة الجمهوريــة العربية  �
 الســورية إلــى القيام، فــي ظل هذه الظروف، 
 بإعمــال حقوق اإلنســان لجميع الســوريين دون 
 تمييــز، علــى النحــو المنصوص عليــه في العهد 

 الدولــي الخاص بالحقــوق االقتصادية 
 واالجتماعيــة والثقافيــة. ولدى الســوريين، في 

جملــة حقــوق، الحق في الغذاء، والســكن الائق، 
والميــاه المأمونة وخدمــات الصرف االصحي، 

 والتعليــم والرعايــة الصحية. وســيتطلب 

اإلعمــال التدريجــي لتلك الحقوق إعادة تشــييد 
 المــدارس، والمرافق الطبيــة، والهياكل 

 األساســية للميــاه والطاقــة والمنازل )تقرير 
 المقــرر الخاص المعنــي باألثر الســلبي للتدابير 

 القســرية االنفراديــة في التمتع بحقوق اإلنســان 
(74 A/HRC/39/54/Add.2، الفقرة 

 زيادة االســتثمار في سياســات الرعاية  �
االجتماعيــة زيــادة كبيرة من أجــل ضمان حصول 
 األطفــال الذين يعيشــون في فقــر على الدعم 

 المالــي الكافي والخدمات المجانية الميســورة، 
 مــن دون تمييز، وتهتم على ســبيل األولوية 

بتوفيــر مياه الشــرب والصرف الصحي والســكن، 
 CRC CO( وتوافــر الغذاء ويســر تكلفته 

(42 الفقرة 

زيــادة الوصول إلى الكهربــاء والصرف الصحي  �
 UPR 190.109( األساســي والمياه الجارية 

المالديف(. جزر 

4. الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ألف. الوصول إلى الخدمات األساسية
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1. الوصــول للصحة

زيــادة مخصصــات الميزانيــة للصحة، مع إياء  �
األولويــة لهيــاكل الصحية األساســية وإعادة الخدمات؛ 

وتكثيــف الجهــود التــي تبذلها مــن أجل إعادة بناء 
المرافــق الصحيــة الخاصة باألطفال وإعــادة تأهيلها 

وتجهيزهــا )CRC CO الفقــرة 37.ب( 

تعزيــز جهودهــا من أجل ضمــان حصول جميع  �
األطفــال، مــن دون تمييز، على الخدمــات الصحية، 

مــع االهتمــام بالمناطق التــي أصبحت من جديد 
تحت ســيطرة الدولــة والمناطق الخاضعة لســيطرة 

الجماعــات المســلحة غيــر التابعة للدولــة، واالمتناع عن 
نــزع المــواد الصحية واألدوية من القوافــل المتجهة 

إلــى المناطــق المحاصــرة )CRC CO الفقرة 37.ج)

تعزيــز جهودهــا من أجل ضمان توفيــر اللقاحات  �
واألدويــة الحتواء حاالت تفشــي األمراض التي 

يمكــن الوقايــة منهــا مثل التيفود واإلســهال والكوليرا 
و اتخــاذ التدابيــر الضرورية لمكافحة ســوء تغذية 

األطفــال، وال ســيما التقــزم )CRC CO الفقرة 37 د.ه)

تشــعر اللجنــة بالقلــق إزاء الضرر البيئــي الناجم عن  �
التلــوث باألســلحة والمتفاقــم من جرائه، واألضرار 

التــي لحقــت بالهيــاكل األساســية الحيوية، بما في 
ذلــك مرافق معالجــة المياه وشــبكات الصرف الصحي، 

وانهيــار الخدمــات البيئية في ســياق النزاع المســلح 
ومخاطــره العاجلــة والطويلة األجــل على صحة 

األطفــال، فتوصــي الدولة الطرف باســتحداث وتطبيق 
نظام لاســتجابة والمســاعدة لتعزيز حماية الســكان، 

وال ســيما األطفــال، والبيئــة )CRC CO الفقرة 41(.

2. الصحة الجنسية واإلنجابية

اعتماد سياســة شــاملة في ميدان صحة المراهقين  �
الجنســية واإلنجابية، والحرص على أن يكون التثقيف 
في هذا الميدان جزءًا من المناهج الدراسية اإللزامية، 
وأن تتــاح المعلومــات في المراكز الصحية واألماكن 

التــي يرتادها المراهقون )CRC CO الفقرة 40.أ( 

وضع وتنفيذ سياســة لمنــع حمل المراهقات،  �
وحمايــة حقــوق الفتيات الحوامل، واألمهات 

المراهقــات وأطفالهــن، ومكافحــة التمييز ضدهن، مع 
االهتمــام خصوصــًا بالفتيات المزوجات قســرًا للمقاتلين 

أثنــاء النزاع المســلح )CRC CO الفقرة 40. ب( 

تعزيز القطاع الصحي لمنع زيادة النقص في الخدمات  �
الصحية المحدودة فعًا، بما فيها خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية والمعلومات المتاحة للنساء، إضافة 
إلى زيادة التدهور في وضعهن الصحي، مع إياء 

المراعاة الواجبة للتوصية العامة رقم 24 الصادرة عن 
اللجنة بشأن المرأة والصحة )CEDAW CO الفقرة 40.د( 

إيــاء األولويــة إلمكانية الحصول على خدمات رعاية  �
صحة األمهات، بما فيها خدمات توليد النســاء الحوامل 

علــى أيدي أفــراد مهرة، وذلك بصرف النظر عن مكان 
إقامــة المرأة )CEDAW CO، الفقرة 40.ه( 

التوسع في أسباب السماح باإلجهاض لكي يشمل،  �
على وجه التحديد، حاالت االغتصاب، وإعداد مبادئ 

توجيهية بشأن الرعاية الاحقة لإلجهاض، وضمان 
إمكانية حصول النساء الائي يحملن نتيجة لاغتصاب 

على خدمات إجهاض آمنة )CEDAW CO الفقرة و40.و(.

باء. الحق في الصحة 
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3. الصحة النفسية

تعزيــز جهودها من أجــل توفير خدمات الصحة  �
العقليــة لألطفال على مســتوى الرعاية األولية 
والثانويــة فــي جميع أنحــاء البلد من دون تمييز، 

واالهتمــام على الخصوص باألطفال الذين يعيشــون 
فــي المناطق التي اســتعادتها الدولة أو كانت 

محاصرة في الســابق )CRC CO الفقرة 39.أ( 

 زيــادة عدد األطبــاء واألخصائيين الصحيين  �
 المدربيــن على اســتخدام دليل تدخات برنامج 

 العمــل العالمي لــرأب الفجوة في الصحة 
 النفســية، الصــادر عن منظمــة الصحة العالمية، 

تأميــن فــرص الحصول علــى التعليم واتخاذ خطوات  �
فعالــة لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة لجميع األطفال 

(109.182 بلجيــكا، 109.192 جمهورية الو الشــعبية، 
 CRC CO ,109.193 باكســتان، 109.194 ســنغافورة

17.ب) الفقرة 

اتخــاذ تدابيــر لجبــر الضرر الذي يلحــق باألطفال من  �
 CRC CO( جــراء الهجمــات التي تشــن على المدارس

44.ج) الفقرة 

تعزيــز جهودها الرامية إلى تحســين نوعيــة التعليم،  �
وضمــان وجود عدد كاف من المدرســين وتزويدهم 

بالتدريــب الجيد، وإعطــاء األولوية إلعادة تأهيل 
 CRC CO( المــدارس فــي جهودها إلعادة اإلعمار

44.ج) الفقرة 

CRC CO( مــع التركيــز بوجه خاص على األطفال 
39.ب) الفقرة 

إعطاء األولوية لوصول األطفال إلى المشــورة  �
والعاج على اســتخدام األدوية )CRC CO الفقرة 39.ه)

تشــجيع وتيســير وصول األطفال الموجودين في  �
المناطــق الخاضعة لســيطرة الجماعات المســلحة غير 

 CRC CO( التابعــة للدولــة إلى خدمــات الصحة العقلية
39.د) الفقرة 

مواصلــة التعاون مع منظمــة الصحة العالمية  �
وغيرهــا فــي هذا الصدد )CRC CO الفقرة 39.ه(.

مواصلــة اتخاذ تدابيــر ُتمّكن األطفال من الوصول  �
إلى التعليم االبتدائي والثانوي، واتخاذ تدابير الســتبقاء 
الطاب في المدارس، تشمل إتاحة فرص التعلم المؤقت 

واالنتقالــي لألطفال الذين ضاعت منهم ســنوات من 
الدراســة، مع االهتمام علــى الخصوص باألطفال الذين 
شــردهم النزاع المســلح واألطفال الذين يعيشون في 
المناطق التي استعادتها الدولة )CRC CO الفقرة 44.د( 

دعــم األطفال الذين يعيشــون في المناطق  �
الخاضعــة لســيطرة الجماعات المســلحة غير التابعة 
للدولــة في التقدم لامتحانــات الوطنية والحصول 
علــى شــهاداتهم التعليمية )CRC CO الفقرة 44.ه( 

إعــداد برامــج للفتيات المتضررات مــن النزاع الائي  �
تســربن مــن المدارس، ألجــل ضمان إمكان إعادة 

جيم. الحق في التعليم
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قيدهــن بالمــدارس أو الجامعات حالمــا انتهى النزاع 
)CEDAW CO الفقــرة 40.ب(

اتخاذ التدابير الالزمة، لتمكين األطفال الذين يعيشون  �
تحت سيطرة السلطات الخاضعة لقيادة كردية من 

متابعة دراستهم في إطار المناهج التعليمية الوطنية 
والعودة إلى المدارس )CRC CO الفقرة 44.و( 

 الحــرص علــى تعزيز المناهُج الدراســية وغيُرها  �
مــن األدوات التعليميــة احترام حقوق اإلنســان 

الحفاظ على نموذج التعايش السلمي بين المعتقدات  �
الدينية والهويات الثقافية المختلفة، والذي كان يعمل 
بشكل جيد في الجمهورية العربية السورية حتى بضع 
سنوات مضت؛ مواصلة رفع مستوى الوعي بمخاطر 

اســتبعاد اإليديولوجيات )UPR 109.34 نيكاراغوا(

مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة  �
الوطنية والحوار الوطني )UPR 109.35 نيجيريا، 

109.66 السودان، 109.78 كوبا(

تعزيــز نشــر تدابيــر محددة لتعزيــز حقوق الفئات  �
االجتماعيــة الضعيفــة، بمــا في ذلك األطفال 

والحريــات األساســية وُتعدَّ الطفــل ليعيش حياة 
مســؤولة فــي مجتمع حر تســوده روح التفاهم 
 والســالم والتســامح والمســاواة بين الجنسين. 

)CRC CO الفقــرة 45( 

تنســيق الجهــود مع أصحــاب المصلحة المناســبين  �
 لضمان اســتخدام المنهج الدراســي السوري 

العــادي في جميــع المدارس التي ُقّيــد فيها األطفال 
الســوريون، ال ســيما البنــات، بما في ذلــك قيدهم في 

البلــدان المجــاورة )CEDAW CO، الفقرة 40.ج(.

 والمراهقون والنســاء والالجئون والمشــردون 
 داخليــًا، وكذلك األشــخاص ذوو اإلعاقة 

)UPR 109.84 إكوادور(

 تذّكــر اللجنــة الدولة الطرف بأنهــا ملزمة، في �
  ســياق أي جهــود تبذلهــا إلعادة اإلعمار، بأن 
 تكفــل جميــع الحقوق المنصــوص عليها في 

 االتفاقيــة لألطفــال كافة في جميــع أنحاء البلد 
مــن دون تمييــز، بصرف النظر عــن المكان الذي 

يعيشــون فيه، وأن تعزز ثقافة التســامح والســالم 
 CRC CO( والمصالحــة بيــن جميع الطوائف 

.)4 الفقرة 

دال. التماسك االجتماعي
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5. المساعدة االنسانية

 ضمان وصول المســاعدات اإلنســانية بشكل  �
فــوري وكامــل ومن دون عوائق )109.38 مصر، 

109.39 الســويد، 109.124 إلى 109.138 
بوتســوانا، روانــدا، اليابان، جزر المالديــف، ناميبيا، 
 نيوزيلنــدا، جمهوريــة كوريا، النرويج، أوروغواي، 
تايالند، تشــيلي، كوســتاريكا، إكوادور، جورجيا; 

109.140 إلــى 109.142 غانا، المجر، أيســلندا، 
109.144 لوكســمبورغ، 109.145 المكسيك 

و109.150 أســتراليا; تقريــر المقــرر الخاص المعني 
A/HRC/32/35/ ,بحقوق االنســان للمشردين داخليا

 CEDAW CO الفقــرات 96 و100 و102؛ Add.2
10.أ( الفقرة 

السماح بتقديم المساعدة اإلنسانية بشكل فعال  �
وفي الوقت المناسب ودون قيود، ال سيما في 
المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة 

)UPR 109.102 كندا، 109.128 ناميبيا( 

منــح األمم المتحدة وصواًل إنســانيًا كاماًل وغير  �
مشــروط إلى البلد بأســره، ال ســيما إلى المناطق 

الواقعــة تحت حصــار القوات الحكومية )109.139 
UPR ألمانيــا، 109.143 التفيا(

تجنب الحصار وضمان وصول السكان إلى الغذاء  �
والخدمات األساسية والمساعدة الطبية )109.134  

)UPR أوروغواي

وتطلــب اللجنة إلى الجماعات المســلحة غير  �
عت إعــالن االلتزام المتعلق  الحكوميــة التي وقَّ

بالتقيد بالقانون اإلنســاني الدولي وتســهيل إيصال 
المســاعدات اإلنســانية أن تتقيد به عماًل على تيســير 

حصول المدنيين، ال ســيما النســاء واألطفال، على 
المعونــة اإلنســانية )تقرير المقــرر الخاص المعني 

HRC/32/35/ ,بحقوق االنســان للمشــردين داخليا
Add.2، الفقــرةCEDAW CO ,102 الفقرة 11(

الســماح للعاملين في المجال اإلنســاني إلى  زيارة  �
جميــع أماكن االحتجــاز وحماية العاملين في المجال 
اإلنســاني والعامليــن الطبيين العاملين في المناطق 

الواقعــة تحــت الحصار أو التي يصعب الوصول إليها 
)UPR 109.123 البرازيل(

مواصلة التنســيق مع جميع الهيئات الدولية التي  �
تشــارك في تنفيذ المســاعدات اإلنسانية، مثل لجنة 
الصليــب األحمر الدوليــة، والمنظمة الدولية للهجرة 

والمفوضيةالســامية لألمم المتحدة لشؤون اللجئين 
)UPR 109.40 إندونيسيا(

يجب حماية العاملين في الميدان االنساني و دعم  �
و تعزيز عملهم و قدراتهم العملية على مساعدة 

المشردين داخليا و غيرهم من المجتمعات المتضررة 
جراء النزاع )تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنسان 

للمشــردين داخليا, HRC/32/35/Add.2، الفقرة103(
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مالحظة: 

* تم إنتاج هذا المنشور بمساعدة من االتحاد األوروبي و محتويات هذا المنشور هي مسؤولية المفوضية وحدها وال 
يمكن اعتبارها بأي شكل بأنها تعبرعن الرأي الرسمي لاتحاد األوروبي.

** ال تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور و ال عرض المادة الواردة فيه على االعراب عن أي رأي كان 
جانب أمانة األمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد أو اقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطة.

*** يمكن االستشهاد بالمادة الواردة في هذا المنشور بدون قيود أو اعادة طبعها شريطة ذكر مصدرها وارسال 
نسخة من المنشور اللذي يتضمن المادة اللتي أعيد طبعها الى مفوضية األمم المتحدة لحقوق االنسان.

Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

تم إعداد هذا الدليل التدريبي بدعم 
مالي من االتحاد األوروبي
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