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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السادسة والعشرونالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 -تشرين األول/أكتوبر  31

تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق   
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 15اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة 

 16/21م  مرلق ورار المجلس  5والفقرة  5/1 اإلنسان

 الجمهورية العربية السورية  
 هذاا الترريذذر عملذم لوماوواذذار الذذوااري   ترذااير هلدذذار اجااهذتار واة،ذذرا ار ا ا ذذ    
افذذوا األاذذت اجت ذذتي ترذذااير  و     ذلذذا اجظاتذذار والتاولرذذار الذذوااري اذذن التولذذ  اجا لذذ  مبذذا

غذذذ ذلذذا اذذن وألذذاامل األاذذت اجت ذذتي الرةلذذ  ذار ال ذذو   والترريذذر  و  حلرذذوا اةنسذذا   السذذاا 
   الكااوذ وصارتم   شكل او،ز ترلتاً باحلذت األص ذل لاذتر الكومذار  ولظعذظ  لوذل ال  ذ

اصرتااذار اذن  أو و،هذار نتذر أو يتضذمن الترريذر أيذ  ءاا  وال اجر،الذ   اامليُر،ل الاوري إىل الوأل
و لذ  يذرر ا هذا   الترذااير والنلانذار الا اذا الساال  حلروا اةنسا  خبذظ  األات اجت تيافوضل  

ال ذذاراي لذذن اجفوضذذل   وهذذو يتنذذم هلكذذل اجنذذارع التو،لهلذذ  الاااذذ  الذذ  التمذذتها  وذذ  ارذذوا 
  وصذذذت ذُكذذذرر لوذذذل يفذذذو ا هاذذذ    اواشذذذ   ايذذذ  الذذذ   ارا،ذذذم 17/119اةنسذذذا    ارذذذرا  

اجاوواار الوااري   التررير  واوللت   إلتار التررير رواي  االستاراا والتطذواار الذ  اذتألت 
  توا الفرتي  
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 المعلوماه الساسية واإلطار -موال   
 (1)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (2)لققوق اإلنسان دوليةالمعاهداه ال -1 

 احلال  أأل ا  اجلول  السابر  
اة،ذذذذذرا  اجت ذذذذذا 
 مل ي تا لولها/مل تُرنل بات االستاراا

 االنضذذذذمام أو الت ذذذذتيمل
 ا ظف  أو

لورضذذا  لوذذل ألذذم أشذذكال االتفاصلذذ  التوللذذ  
 (1969التمللز الا  ري )

الاهذذذذذت الذذذذذتوق ا ذذذذذاص بذذذذذاحلروا االصت ذذذذذاري  
 (1969واال،تمالل  والثرافل  )

الاهذذذذذذذذذت الذذذذذذذذذتوق ا ذذذذذذذذذاص بذذذذذذذذذاحلروا اجتنلذذذذذذذذذ  
 (1969والسلاسل  )

اتفاصلذذذذ  الرضذذذذا  لوذذذذل ألذذذذم أشذذذذكال التمللذذذذز 
 (2003ضت اجرأي )

وغذذذ  اذذن ضذذرو  اتفاصلذذ  ا اهضذذ  التاذذاي  
 الظإنسذذذذذذانل  أو الاروبذذذذذذ  الراسذذذذذذل  أو اجاااوذذذذذذ 

 (2004) اجهل   أو
 (1993اتفاصل  اروا الطفل )

الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذذ  ارذذوا الطفذذل 
          بشذذذذذذذذذذذذف  اشذذذذذذذذذذذذرتا  األعفذذذذذذذذذذذذال   اج ا لذذذذذذذذذذذذار

 (2003اجسو   )
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذذ  ارذذوا الطفذذل 
بشذذذذف  بلذذذذم األعفذذذذال واسذذذذت ظل األعفذذذذال   

 (2003اجوار اةباال  ) و  ن ا ال
االتفاصلذ  التوللذذ  حلمايذذ  ارذوا ألذذم الامذذال 

 (2005اجها،رين وأفرار أسرهت )
           اتفاصلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا األشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اص ذوي 

 (2009اةلاص  )

الربوتوكذذذذول االيتلذذذذااي الثذذذذاين اجو ذذذذمل  
بالاهت التوق ا اص باحلروا اجتنل  

 والسلاسل 
الربوتوكذذذذذذذذذذذذذول االيتلذذذذذذذذذذذذذااي التفاصلذذذذذذذذذذذذذ  

 ا اهض  التااي 
االتفاصلذذذذذذذذذذذ  التوللذذذذذذذذذذذ  حلمايذذذذذذذذذذذ  ألذذذذذذذذذذذم 

 األش اص ان االيتفا  الرسري

الت فتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار و/أو 
 اةلظنار

االتفاصلذذ  التوللذذ  لورضذذا  لوذذل ألذذم أشذذكال 
  22التمللذذز الا  ذذري )إلظ / فذذد  اجذذاري 

1969) 
الاهذذذذذت الذذذذذتوق ا ذذذذذاص بذذذذذاحلروا االصت ذذذذذاري  

            )إلظ / فذذذذذذذذذذذذذذد   واال،تماللذذذذذذذذذذذذذذ  والثرافلذذذذذذذذذذذذذذ 
 (1969(  1)26اجاري 

اتفاصلذذذذذذ  ارذذذذذذوا 
الطفذذل )سذذ   
الت فتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  

 20اجارتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  
 (2012  21و
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 احلال  أأل ا  اجلول  السابر  
اة،ذذذذذرا  اجت ذذذذذا 
 مل ي تا لولها/مل تُرنل بات االستاراا

 الاهت التوق ا ذاص بذاحلروا اجتنلذ  والسلاسذل 
 (1969(  1)48)إلظ / فد  اجاري 
ألذذذذم أشذذذذكال التمللذذذذز  اتفاصلذذذذ  الرضذذذذا  لوذذذذل

( 2)9و 2)إلظ / فتار  اجذوار  ضت اجرأي
()ج( و)ر( و)و( و) ( 1)16( و4)15و
 (2003( 1)29( و2)16و

اذذن ضذذرو   وغذذذ  ا اهضذذ  التاذذاي اتفاصلذذ  
 الظإنسذذذذذذانل  أو الاروبذذذذذذ  الراسذذذذذذل  أو اجاااوذذذذذذ 

 (2004اجهل   )إلظ    أو
اتفاصلذذذذذ  ارذذذذذوا الطفذذذذذل ) فذذذذذد لذذذذذام/ فد  

 (1993  14اجاري 
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذذ  ارذذوا الطفذذل 
بشف  اشذرتا  األعفذال   اج ا لذار اجسذو   
                )إلظ /إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذظ  اوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزم مبو،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 (2003  لاااً  18(: 2)3اجاري 
الربوتوكذذول االيتلذذااي التفاصلذذ  ارذذوا الطفذذل 
بشذذذذف  بلذذذذم األعفذذذذال واسذذذذت ظل األعفذذذذال   

اجذذذوار اةباالذذذ  )إلظ / فتذذذار   و  الن ذذذا 
 (2003(  5)3و‘ 2‘()أ(1)3اجاري 

ألذذم الامذذال  االتفاصلذ  التوللذذ  حلمايذذ  ارذوا
 (2005اجها،رين وأفرار أسرهت )إلظ   

 األشذذذذذذذذ اص ذوي اةلاصذذذذذذذذ اتفاصلذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذوا 
 (2009  12)تفاهت لام/تفاهت  اجاري 

إ،ذذذذذذذذذذرا ار الشذذذذذذذذذذكاو      
والت رلرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 (3)واة،را ار الاا،و 

الربوتوكذذذذذذذذذذول االيتلذذذذذذذذذذااي التفاصلذذذذذذذذذذ  ارذذذذذذذذذذوا 
 (2009) األش اص ذوي اةلاص  

لوذذذل ألذذذم  االتفاصلذذذ  التوللذذذ  لورضذذذا  
 14أشكال التمللز الا  ري  اجاري 

الربوتوكذذول االيتلذذااي اجو ذذمل بالاهذذت 
الذذذذتوق ا ذذذذاص بذذذذاحلروا االصت ذذذذاري  

 واال،تمالل  والثرافل 
الاهت الذتوق ا ذاص بذاحلروا اجتنلذ  

 41والسلاسل   اجاري 
الربوتوكذذذذول االيتلذذذذااي األول اجو ذذذذمل 

اجتنل  بالاهت التوق ا اص باحلروا 
 والسلاسل 
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 احلال  أأل ا  اجلول  السابر  
اة،ذذذذذرا  اجت ذذذذذا 
 مل ي تا لولها/مل تُرنل بات االستاراا

الربوتوكول االيتلااي التفاصل  الرضا  
 لول ألم أشكال التمللز ضت اجرأي

  وغذذذذذذذذ  ا اهضذذذذذذذ  التاذذذذذذذاي اتفاصلذذذذذذذ  
الاروبذذذذذذذذذ   أو ضذذذذذذذذذرو  اجاااوذذذذذذذذذ  اذذذذذذذذذن

  اجهل ذذذذذذذ  أو الظإنسذذذذذذذانل  أو الراسذذذذذذذل 
 22-20اجوار 

الربوتوكول االيتلااي التفاصل  اروا 
 النظغارالطفل اجتاومل بإ،را  ترتمي 

االتفاصل  التوللذ  حلمايذ  ارذوا ألذم 
الامذذذذذذذال اجهذذذذذذذا،رين وأفذذذذذذذرار أسذذذذذذذرهت  

 77و 76اجارتا  
الربوتوكذذذذذذذذذذذذذول االيتلذذذذذذذذذذذذذااي التفاصلذذذذذذذذذذذذذ  

األشذذذذذذذ اص ذوي اةلاصذذذذذذذ    ارذذذذذذذوا
 7و 6اجارتا  

    
 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة -2 

 احلال  أأل ا  اجلول  السابر  
اة،ذذذذذذذذذذذذذذذرا  اجت ذذذذذذذذذذذذذذذا باذذذذذذذذذذذذذذذت 

 مل ي تا لولها االستاراا
 االنضذذمام أو الت ذذتيمل

 ا ظف  أو
اتفاصلذذذ  ا ذذذم ،راذذذ  اةبذذذاري اجلماللذذذ  واجااصنذذذ  

 لولها
  

نتذذذذذام اواذذذذذا األساسذذذذذ  لوم كمذذذذذ     
   اجل اال  التولل 

   (4)بروتوكول بالذاو 
االتفاصلذذذذذذذذذار ا ا ذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذالظ،د     

 (5)ولتا  اجل سل 
               ء / 12اتفاصلذذذذذذذذذذذذذذذذذار ، لذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اج ايذذذذذذذذذذذذذذذذذ   

والربوتوكذذذذذذذذذذذول اةضذذذذذذذذذذذا   1949أغسذذذذذذذذذذذط  
 (6)األول

الربوتوكذذذذذذذذذذوال  اةضذذذذذذذذذذافلا  الثذذذذذذذذذذاين  
 والثالذذذذذذذذذذي إىل اتفاصلذذذذذذذذذذار ، لذذذذذذذذذذ 

 (7)1949 لاام
 (8)االتفاصلار األساسل  ج تم  الامل التولل  

 
اتفاصلتذذذذذذذذا ا تمذذذذذذذذ  الامذذذذذذذذل التوللذذذذذذذذ   

 (9)189و 169 اصت
االتفاصلذذذ  ا ا ذذذ  مبكاف ذذذ  التمللذذذز    

 التاولت   ال 
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  االتفاصلذ  التوللذ  اً اات اجلمهواي  الاربل  السواي  )"التول  "( لول أ  ت نح عرفذشُ  -1
بالاهذذذت   اجو رذذذ  االيتلاايذذذ روالربوتوكذذذوال  (10)حلمايذذذ  ألذذذم األشذذذ اص اذذذن االيتفذذذا  الرسذذذري

والاهذذذت الذذذتوق ا ذذذاص بذذذاحلروا  (11)الذذذتوق ا ذذذاص بذذذاحلروا االصت ذذذاري  واال،تماللذذذ  والثرافلذذذ 
واتفاصلذ  ا اهضذ   (13)واتفاصلذ  الرضذا  لوذل ألذم أشذكال التمللذز ضذت اجذرأي (12)اجتنلذ  والسلاسذل 

 ا ا ذذذذذذذذ  بوضذذذذذذذذم الظ،دذذذذذذذذ  والربوتوكذذذذذذذذول اجو ذذذذذذذذمل  ذذذذذذذذا 1951 لذذذذذذذذام   واتفاصلذذذذذذذذ (14)التاذذذذذذذذاي 
   واتفاصلذذذذذ ل وضذذذذذم األشذذذذذ اص لذذذذذتا  اجل سذذذذذبشذذذذذف   1954 لذذذذذام   واتفاصلذذذذذ (15)1967 لاذذذذذام
  واتفاصلذذذذ  اكاف ذذذذ  التمللذذذذز    ذذذذال (16)اجتاورذذذذ  خبفذذذذن اذذذذاالر اناذذذذتام اجل سذذذذل  1961 لذذذذام

  (18)  ونتام اواا األساس  لوم كم  اجل اال  التولل (17)التاولت
ا لوذذذل هذذذ فتهذذذا الاذذذام و فت أ  تسذذذ  وشذذذاات جل ذذذ  ارذذذوا الطفذذذل التولذذذ  لوذذذل  -2

وناشذذتر الوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت اجذذرأي   اذذن اتفاصلذذ  ارذذوا الطفذذل 14 اجذذاري
الرضذذا  لوذذل ألذذم أشذذكال  ( اذذن اتفاصلذذ 4)15و 2 فتاهتذذا لوذذل اجذذارت   بذذف  تسذذ  التولذذ  

  التمللز ضت اجرأي
( لوذذذل الفذذذوا لتلسذذذذ لمولذذذ  انترذذذال 2015)2254ت فلذذذا صذذذراا  بلذذذ   وذذذ  األاذذذن اوع -3

  (19)لنلا  ، ل اً وفر هاواوكو   اااسلاس  يرورها السوايو  أنفسهت 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
أو ت الوا   اجا ل  بالرضا  لول التمللز ضت اجرأي التول  بف  تتاج   رستواها و/أو  -4

 تتاوذذذذذمل باجسذذذذذاواي بذذذذذ  اجل سذذذذذ  والتمللذذذذذز ضذذذذذت اجذذذذذرأي  وأ  تفذذذذذرا ،ذذذذذزا ار اً تشذذذذذريااهتا أاكااذذذذذ
  (20)اتفاصل  الرضا  لول ألم أشكال التمللز ضت اجرأييتماشل ام  مبا
 أ  متتثذلاروا الطفل و  اشرو  صانو أ  تاتمت واثت جل   اروا الطفل التول  لول  -5

بذف   تذر مبو،ذ  الرذانو  انتهاكذار الربوتوكذول االيتلذااي  هاوأو ذت  (21)التفاصل  اروا الطفل
  (22)  اج ا لار اجسو  التفاصل  اروا الطفل بشف  اشرتا  األعفال 

 اإلطار المؤسسي والبنية الساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جية 
أو ذذذت الوا ذذذ  اجا لذذذ  بالرضذذذا  لوذذذل التمللذذذز ضذذذت اجذذذرأي بتازيذذذز صذذذتاار ا لدذذذ  السذذذواي   -6

السذذذو   التمذذذار يطذذذ  وع لذذذ  لوت ذذذتي لوتذذذفألذبو  (23)ورواهذذذا الت سذذذلر  لشذذذ و  األسذذذري والسذذذكا 
  (24)لو زا  لول الاي ال سا  والفتلار

وأكت اجررا ا اص اجاذ  قرذوا اةنسذا  لومشذررين رايولذاً ضذرواي إنشذا  إعذاا صذانوين  -7
اوذذذذول راامذذذذ  لششذذذذ اص اجشذذذذررين  أ  تن ذذذي لذذذذنواذذذذي احلكواذذذذ  لوذذذذل   وءللذذذار لومسذذذذا ل 

  (25)رايولاً 
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 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 جل ذ  الت رلذمل)" بو ت جل   الت رلذمل التوللذ  اجسذترو  اجا لذ  باجلمهوايذ  الاربلذ  السذواي أ -8

وأو ذت احلكواذ   (26)انتذواي بسذن  لذتم السذما   ذا بالو ذول إىل النوذت ت"( بف   رلراهتا ظو
  (27)بالابف  تسمح  ا 

 التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 
 حالة اإلبالغ -1 

 هلد  اجااهتي
اجظاتذذار ا تاالذذ  اجتا،ذذ    

 االستاراا السابمل

ءيذذذر ترريذذذر صُذذذت م 
ا ذذذا االسذذذتاراا 

 اال  اةبظغ ءير اجظاتار ا تاال  السابمل
جل ذذ  الرضذذا  لوذذل التمللذذز 

 الا  ري
تذذفير ترذذتمي الترريذذر السذذارس  - - 1999ءذاا/اااس 

 2000 لام لشر ا ا
الوا ذذذذذذذ  اجا لذذذذذذذ  بذذذذذذذاحلروا 
االصت ذذذذذذاري  واال،تماللذذذذذذ  

 والثرافل  

تذذذذذفير ترذذذذذتمي الترريذذذذذر الرابذذذذذم  - - 2001ء /أغسط  
 2006 لام ا ا

الوا ذذذذذذذذذ  اجا لذذذذذذذذذ  قرذذذذذذذذذوا 
 اةنسا 

تذذذذذفير ترذذذذذتمي الترريذذذذذر الرابذذذذذم  - - 2005متو /يولله 
 2009 لام ا ا

الوا ذذذذذذذ  اجا لذذذذذذذ  بالرضذذذذذذذا  
 لول التمللز ضت اجرأي

حيذذذذذذل اولذذذذذذت ترذذذذذذتمي الترريذذذذذذر  2014متو /يولله  2012 2007ازيرا /يونله 
 2018 لام الثالي  

)التمذذذذذت  2012أياا/اذذذذذايو  - 2010أياا/اايو  جل   ا اهض  التااي 
  ظذذذذل لذذذذذتم ترذذذذذتمي ترريذذذذذر 

لمذذذذذذذذذذظً يذذذذذذذذذذاص اطوذذذذذذذذذذو  
 ((1)19 باجاري

تذذذذذفير ترذذذذذتمي الترريذذذذذر الثذذذذذاين 
 2014 لام ا ا

)اتفاصلذذذذذذذذذذذذذذ   2003ازيرا /يونلذذذذذذذذذذذذذذه  جل   اروا الطفل
 اروا الطفل(

 2007تشذذذذذذذذذذذذذذرين األول/أكتذذذذذذذذذذذذذذوبر 
)الربوتوكذذذذذذذول االيتلذذذذذذذذااي التفاصلذذذذذذذذ  
ارذذذذذذذذوا الطفذذذذذذذذذل بشذذذذذذذذف  اشذذذذذذذذذرتا  

 األعفال   اج ا لار اجسو  (
 )الربوتوكذذذول 2006أيوول/سذذذنتمرب 

االيتلذذذااي التفاصلذذذ  ارذذذوا الطفذذذل 
بشذذذذذذذف  بلذذذذذذذم األعفذذذذذذذال واسذذذذذذذت ظل 

جذذذذذذذذذذذذوار ا و  األعفذذذذذذذذذذذذال   الن ذذذذذذذذذذذذا 
 اةباال (

تشذذذذذذذذذذذذذذذذذرين األول/أكتذذذذذذذذذذذذذذذذذوبر  -
2011   

تذذفير ترذذتمي الترريذذر ا ذذاا  
 2015 لام ا ا
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 هلد  اجااهتي
اجظاتذذار ا تاالذذ  اجتا،ذذ    

 االستاراا السابمل

ءيذذذر ترريذذذر صُذذذت م 
ا ذذذا االسذذذتاراا 

 اال  اةبظغ ءير اجظاتار ا تاال  السابمل
الوا ذذذذذذذذذذ  اجا لذذذذذذذذذذ  قمايذذذذذذذذذذ  
ارذذذذذذذذذوا ألذذذذذذذذذم الامذذذذذذذذذال 
 اجها،رين وأفرار أسرهت

تذذذذذفير ترذذذذذتمي الترريذذذذذر الثذذذذذاين  - - 2008نلسا /أبريل 
 2011 لام ا ا

الوا ذذذذذذذذذ  اجا لذذذذذذذذذ  قرذذذذذذذذذوا 
 األش اص ذوي اةلاص 

تذذذذذفير ترذذذذذتمي الترريذذذذذر األوق  - - -
 2011 لام ا ا

ورلذذذت جل ذذذذ  ا اهضذذذذ  التاذذذذاي  التولذذذذ  إىل أ  ترذذذتم ترريذذذذراً لذذذذن االنتهاكذذذذار الواسذذذذا   -9
  (28)تستا  التول  لالا ومل االنتشاا التفاصل  ا اهض  التااي  

 الردود فلى طلباه المتابعة اُلمقّددة المقدمة م  هيئاه المعاهداه -2 

 ا تاال  اجظاتار  
 تاايخ الترتمي اجوضو  اولت الترتمي هلد  اجااهتي

الوا ذذذذذ  اجا لذذذذذ  بالرضذذذذذا  لوذذذذذل 
 التمللز ضت اجرأي

؛ ضذذذما  اشذذذااك  اجذذذرأي   احللذذذاي الاااذذذ  2015
وس   الت فتار؛ والا   ضت اجرأي 
  ااالر ال زا ؛ ووضم اذت لففذظر 
اذذذذذذن الارذذذذذذا  لوذذذذذذل االلتذذذذذذتا ار ضذذذذذذت 

 (29)ال اشطار

يذزال اذواا اجتاباذذ   ال ؛(30)2016
 ،ااياً 

التو ذذذذذذذذذذذذلار الذذذذذذذذذذذذوااري   اجظاتذذذذذذذذذذذذار  2012 جل   ا اهض  التااي 
 (31)2012 لاام ا تاال 

أاسذذذوت اسذذذاال تاكذيذذذ    لذذذاا  
 (32)2014و 2012

اراكذذز االاتاذذا  السذذري ؛ والت رلرذذار؛  2011 
والا ذذذ  ضذذذت اجذذذرأي و،ذذذراات "الشذذذر "؛ 

 (33)اةنسا واجتافاو  لن اروا 

؛ الترريذذذذذذذذذذذذذذذذذر ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاص (34)2011
 (35)اجطوو 

 (36)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 

 احلال  الراه   احلال  أأل ا  اجلول  السابر  

 ال ال رلوي راام 

 ال    الزيااار ال  ،رر
 ال اا 

 األش اص اجشررو  رايولاً 
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 احلال  الراه   احلال  أأل ا  اجلول  السابر  

 بإ،را ار او،زياةلتااار   الزيااار اجوافمل لولها ان الي اجنتأ
 اجرتزص 

 اري  التامم السوم  وتكوين اجلمالار
 الا   ضت اجرأي

 التااي  الزيااار ال  عُو  إ،راؤها
 اجتافاو  لن اروا اةنسا 

 التتابذ الرسري  االنفراري 
 االاتاا  التاسف 
 ااالر االيتفا 

الذذذررور لوذذذل اسذذذاال االرلذذذا  وال ذذذتا ار 
 الاا،و 

 بظغاً  15بظغاً  وارر احلكوا  لول  37االستاراا  أُاسل  يظل الفرتي صلت

 التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 
 أ  تتذذلحاذي األاذ  الاذام والوا ذ  اجا لذ  بالرضذا  لوذل التمللذز ضذت اجذرأي التولذ  لوذل  -10
إىل إاكانلذذ  الو ذذول   ذلذذا اجفوضذذل  السذذاال  حلرذذوا اةنسذذا    مبذذا كلانذذار األاذذت اجت ذذتي ل

  (37)لتمكل ها ان ا ت انتهاكار اروا اةنسا وذلا ألم اج اعمل ب واي استرو  

تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بققععوق اإلنسععان مععل مرافععاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 م التمييزالمساواة وفد -ملف 
ألربذذذت الوا ذذذ  اجا لذذذ  بالرضذذذا  لوذذذل التمللذذذز ضذذذت اجذذذرأي لذذذن صورهذذذا إ ا  تذذذفألذ الروالذذذ   -11

 االغت ذذذذا  أو ال مطلذذذ  اجل سذذذانل  السذذذونل   أل  ال سذذذا  والفتلذذذار طشذذذ  التاذذذرا لظيتطذذذا 
لوذذذل التمذذذار اسذذذرتاتلال  ج ذذذم أيذذذ  انتكاسذذذ  الوا ذذذ  واثذذذت   (38)الو ذذذت لذذذت  الرذذذنن لوذذذلهن أو
وألربذذت الوا ذذ  لذذن صورهذذا إ ا  صوالذذت السذذوو  ال ذذااا    (39)رذذوا اجذذرأي   افاوضذذار السذذظمحل

  (40)ال  تفرضها اجلمالار اجسو   لول ال سا    اج اعمل ا اضا  لسلطرهتا
ويساوا الوا   الرومل إ ا  لتم متكن اجرأي اجتزو،  ان السفر بسن  الرلذور اجفروضذ     -12

اذم اريذ  سذفر اجذرأي ر بف  تلس  وأو ت التول   (41)لطفل ال  ترتض  اوافر  األ إعاا اضان  ا
  (42)اأعفا 
 وأعفذذذا نلذذذن صورهذذذا إ ا  التذذذفألذ الضذذذاا الناذذذتام اجل سذذذل  لوذذذل ال سذذذا   الوا ذذذ  وألربذذذت -13

  (43)ان ا تاار اجر واي لول اجواع   ُاراواالاين 



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

9 GE.16-14929 

م التمللزيذذ    صذذانو  األاذذوال الش  ذذل   وكفالذذ  بإل ذذا  ألذذم األاكذذا الوا ذذ  وأو ذذت -14
  (44)اجساواي   احلروا ب  اجرأي والر،ل

 حق الفرد لي القياة والقرية وممنأل الشخصي -باء 
تذتيرها اذن  األعذرا أ  ال زا  صت  ول إىل ار  بالوكالذ  اتاذتري  جل   الت رلملأفارر  -15

 تذذذوي لوذذذل  ال ا امذذذار   ا ذذذاعمل ترذذذم اذذذا وكثذذذذاً   (45)ا ذذذااج شذذذنك  اارذذذتي اذذذن الت الفذذذار
  ذلذا  مبذا متتثل التول اجا لذ  اللتزاااهتذا مبو،ذ  الرذانو  الذتوق  وال أهتا  لسكري  واض   

اجنارع األساسل  لورانو  التوق اةنساين اجتمثوذ    التمللذز والت اسذ  وا ذاذ االاتلاعذار أأل ذا  
اللتزاااهتذا مبو،ذ  اً ألم األعرا  إىل االاتثال فذوا  جل   الت رلملو ورلا  و  األان   (46)ا اوم

احلكواذذ   جل ذذ  الت رلذذملوأو ذذت   (47)اسذذت تام األسذذو   غذذذ اجشذذرول  واتذذرالرذذانو  الذذتوق  
اجلمالذار اجسذو   اج اهضذ  أو ذت  كما  بوص  ا امار الاشواال  وغذ اجت اسن  لول اجتنل 

الذذتول ذار ال فذذوذ بالضذذ   لوذذذل  جل ذذذ  الت رلذذمل توأو ذذ   الذذتوق لو كواذذ  باالاتثذذال لورذذانو 
  وكذنح توايذت األسذو   إىل اسذتتاا  لمول  انترال سلاس  اجض   األعرا  اجت ااب  ان أ،ل 

وألذذذر   وذذذ    (48)وتوسذذذلم نطذذذاا الذذذتلت اجرذذذتم إىل الامولذذذار اةنسذذذانل   األعذذذرا  اجت اابذذذ 
اااناي الشا  السواي  والتفألذ السو  لفاها  واأليتيولو،ل   األان لن بالغ صوره إ ا  استمراا

  اج طرذ  وياا،هذا رايذلاجتطرف  الا لف    رلذت اةاهذا   وتذفألذ األ اذ  الذاي يزلذز  االسذترراا 
الذذذتول األلضذذذا  إىل ا ذذذم  وذذذ  األاذذذن ورلذذذا  والتذذذتاذ اجذذذاري   النوذذذت  وتزايذذذت ال زلذذذ  الطاافلذذذ  

يتمشذذذل اذذذم الرذذذانو  الذذذتوق اةنسذذذاين والرذذذانو  الذذذتوق حلرذذذوا  مبذذذا وصماهذذذا األلمذذذال اةاهابلذذذ  
  (49)اةنسا   اس  االصتضا 

 وأفار األا  الاام استمراا انتشاا ال ذزا  وااتفذا  اسذتويار الا ذ    ألذم أيفذا  النوذت  -16
رذذذذوار لاالذذذذ  تشذذذ ها  الربيذذذ   ذلذذذذا الر ذذذ  اجلذذذذوي الاشذذذواا  وغذذذذذ اجت اسذذذ  وا امذذذذار  مبذذذا

  اتلواذذذ  قوفااهذذذا  وذكذذذر األاذذذ  الاذذذام أ  الر ذذذ  الاشذذذواا  اذذذن ،انذذذ  أالذذذار لذذذاحلكوا
اجاااضذذ  اجسذذو   غذذذ التاباذذ  لوتولذذ  واجلمالذذار اج ذذ ف  لوذذل أ ذذا إاهابلذذ  يوا ذذل صتذذل اجذذتنل  

الترذااير الذوااري اذذن ا ذارا اةلذ  تفلذذت إىل أ   جل ذذ  الت رلذملوأشذاار   (50)وإ ذابتهت وتشذريتهت
   صوار الت ال  ال  ترورها الواليذار اجت ذتي األاريكلذ  يستمر إىل ،ان اال ار الروس  أ  

وتورت اجفوضل  الساال  حلروا اةنسذا  ترذااير لتيذتي لذن ضذربار ،ويذ   ت فلا ضربار ،وي  
تذتمكن اذن  مل   ولك هذا،ذراهت أو نل اذت ،هار فالو  روللذ  نفذاهتا وتسذننت   صتذلأُفلت أ  
واذذن ال ذذا  لو ايذذ   تيذذت   (51)اجنوذذغ ل هذذااذذن ا شذذف الضذذربار اجلويذذ  بشذذكل ا اسذذ  الت رذذمل 

اج طرذ  لف ذ  شذتايا األسذو    ريذول أااضذ هوي  الطر  اجسذ ول لذن توذا الضذربار بذتو  
ال لورذانو  الذتوق حلرذوا تو لاهتا جلملذم األعذرا  باالاتثذ جل   الت رلملوكرار   (52)اجست تا 

 جل ذ  الت رلذمل ورلت اةنسا  والرانو  التوق اةنساين وقتر است تام األسو   غذ اجشرول  
  (53)اج تمار اةاهابل  ال  أوار  و  األان صاام   ا   صراااته جوا،ه إىل التااو  الفاال 
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الواسذذا  ال طذذاا حلرذذوا و  هالذذ  أرانذذت اجلمالذذ  الاااذذ  بشذذتي االنتهاكذذار اجلسذذلم  اجو  -17
اةنسذذذذا  وانتهاكذذذذار الرذذذذانو  الذذذذتوق اةنسذذذذاين اذذذذن ،انذذذذ  السذذذذوطار واجلولشذذذذلار التاباذذذذ   ذذذذا 

ثرلو  والر   اجلوي والاياار الا روري  والرااا  السو   است تام األ  ذلا  مبا )الشنل  ( 
 روأفذار  (54)وأاذاكن الانذاري ا امار لول اجتااس واجستشذفلارشن   و ضت اجتنل  التسلااي 
"( أ  اسذذذت تام   ا ا ذذذ  اجسذذذوح )"اجمثوذذذ وال ذذذزا باألعفذذذال   لشاذذذ  الاذذذام اجا لذذذ  ا ا ذذذ  اجمثوذذذ

اجتنلذذ  صذذت أسذذفر لذذن ارتذذل ألذذتار  األللذذا الرباالذذل اجتفاذذري اذذن ،انذذ  الرذذوار احلكوالذذ  لوذذل 
 و  اروا اةنسا  اسذتهتا  اجذتنل  وأرا    (55)إ ابتهت إ اب  بال   أو هااو  ان األعفال

الذذاي صابوذذت بذذه السذذوطار السذذواي  إىل أ  الرمذذم اجفذذرل والا لذذ  اً اجتامذذت  اشذذذ  أو الاشذذواا 
  (56)الاتاا،ار اجتنل  صت أ،ج ت الت الا   اجسوحا

وأرانذذت اجلمالذذ  الاااذذ  االسذذت تام الواسذذم ال طذذاا لشسذذو   الكلملاالذذ  الذذاي يشذذكل  -18
لورذذذذانو  الذذذذتوق  وشذذذذترر لوذذذذل و،ذذذذو  ااسذذذذن  اجسذذذذ ول  لذذذذن أي اسذذذذت تام اً يطذذذذذ اً انتهاكذذذذ

وصذذذت ااتالذذذت جل ذذذ  ارذذذوا الطفذذذل لرتذذذل األعفذذذال السذذذواي    هاذذذوم    (57)لشسذذذو   الكلملاالذذذ 
  (58)التفاصل  اروا الطفلاً ،سلماً انتهاك والتربتهكلملاا  ازلوم  

ال    اسذتهتا  الواذتار الطنلذ  وتذتاذها اشذذاً  وأرا  اجررا ا اص اجا  باحلمل   -19
 إىل أ  توذذا األاذذتا  صذذذت بو ذذت اذذت ،ذذذراات احلذذر  واكذذن أ  تشذذذكل ،ذذراات ضذذت اةنسذذذانل  
ورلا ألم األعرا  إىل اارتام احلماي  ا ا   اجم وا  لوواتار الطنلذ  مبو،ذ  الرذانو  الذتوق 

اجستشذذذذفلار والاذذذذااو    الرطذذذذا  الطذذذذ  أ  اسذذذذتهتا   جل ذذذذ  الت رلذذذذملوأفذذذذارر   (59)اةنسذذذذاين
ةذذ  اتف ذذو   يذذزال ال وا ذذم الو ذذول إىل الرلايذذ  الطنلذذ  اجسذذت تا    هذذاا الرطذذا  ووسذذاال ال رذذل

ألذم األعذرا  بذاارتام انذتأ   2139ان ةار ال ذزا  السذواي  وعالذ   وذ  األاذن    صذراا  
نسذذا  لومشذذررين رايولذذاً احلكواذذ  لوذذل واذذي اجرذذرا ا ذذاص اجاذذ  قرذذوا اة  (60)احللذذار الطذذ 

  (61)محاي  الاااو    اجملال اةنساين ورلت لموهت وصتااهتت التش لول 
وكرا  و  األان رلوته ألم األعرا    النوت إىل السما  بو ذول اذوظف  اجسذالتي  -20

تمذذذار األاذذذت اةنسذذذانل  رو  لراصلذذذل إىل السذذذكا  استذذذا،  لومسذذذالتي والتاذذذاو  الكااذذذل اذذذم ا 
واذذذي اجرذذذرا ا ذذذاص اجاذذذ  بذذذاحلمل   ال ذذذ   لوذذذل الامذذذل حلمايذذذ  اجظيذذذ  الذذذاين   (62)اجت ذذذتي

األعذرا  اجت ا لذ  لوذل  شذامال  ي ذا  الو ذول إللهذا  و واج اعمل يالشو    اج اعمل اسا ري 
 اً ءا ذإ،ذظً     اج اراي الراغن جتنل  االسما  مبروا اةغاأل  اةنسانل  لومتنل  ورلا إىل إ،ظ  

سذذذلما احلكواذذذ  وت تذذذلت التولذذذ   وال أ  أعذذذرا  ال ذذذزا    ا ا ذذذ  اجمثوذذذ روأفذذذار  (63)ورو  لوااذذذمل
اةسذذذذظال    الاذذذذراا والشذذذذام )ت تذذذذلت التولذذذذ  اةسذذذذظال ( و،نهذذذذ  ال  ذذذذري واجلمالذذذذار اجاااضذذذذ  

وذكذذر   ترريذذر   (64)احلذذر  اذذن أسذذالل تكتلكلذذاً  اً اجسذذو    اسذذت تاوا احل ذذاا والتاويذذم أسذذووب
اظيذ  شذ   يالشذو    اج ذاعمل اسا ذري  4.6شا  الاام إىل  و  األاذن أ  الو ذول إىل ل

يذزال  ال التمذاسذار األولويذ  اجو،ذوري لذرب يطذول اج ذاعمل ال  ي ا  الو ول إللهذا و واج اعمل 
ن ذذ  اسا ذذرين    يرذذر  اذذن اذذا   وه ذذا (65)ا ذذتا صوذذمل بذذالغ 2016نلسذذا /أبريل  30اذذ  
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اكذن أ  ت ذل إللهذا اجسذالتي اةنسذانل  لشاذت  ال ا اعمل يسذلطر لولهذا ت تذلت التولذ  اةسذظال 
  (66)اجت تي
 تااونذاً تااذاً تاذاو  أ  تالتولذ  لوذل ضذت اجذرأي واثت الوا   اجا ل  بالرضا  لول التمللز  -21

سانل  ب واي ءا ذ  ورو  لوااذمل إىل أكثذر ام األات اجت تي  لكفال  سرل  و ول اجسالتار اةن
وصذ  إعذظا ال ذاا لذن اةلذظ   بسذنل ا هذااذن األشذ اص استذا،   شذ   اظيذ   10ان 
أ  اجلمالذذار اجسذذو   إىل الوا ذذ    ورلذذت 2165و 2139لرذذرااي  وذذ  األاذذن  ااتثذذاالً  اً فذذوا 
ذذذذ تو ذذذذلار ذار  الت رلذذذذمل جل ذذذذ وصذذذذتم  وذذذذ  األاذذذذن و   (67)ر الو ذذذذول إىل اجاونذذذذ  اةنسذذذذانل تلس 
  (68) و 
اجاابح وااالر اةلتام التاسف  والرتذل   شانته اا وشانت اجلمال  الااا     أو  -22

 وأرانذذذذذت بشذذذذذتي ألذذذذذم عذذذذذاو ار ارذذذذذوا اةنسذذذذذا  يذذذذذااج نطذذذذذاا الرضذذذذذا  وااليتفذذذذذا  الرسذذذذذري 
التاباذذذ   ذذذا شذذذلار انتهاكذذذار الرذذذانو  الذذذتوق اةنسذذذاين الذذذ  ترتكنهذذذا السذذذوطار السذذذواي  واجلول أو

 كذذالا اجتطرفذذو  اجسذذو و  واجلمالذذار اجسذذو   اج اهضذذ  لو كواذذ  الذذ  يرتكنهذذا  )الشذذنل  ( و 
تذذتيل ألذم اجرذذاتو  األ،انذذ   مبذن فذذلهت أولدذذا الذاين يرذذاتوو  باسذذت السذذوطار  أيضذذاً وأرانذت 

وا اةنسذذا  السذذواي   وألربذذت لذذن بذذالغ صورهذذا أل  تذذواعهت يتسذذن    اسذذتمراا تفذذاصت االذذ  ارذذ
  (70)أرانت بشتي تتيل ألم اجراتو  اةاهابل  األ،ان  كما   (69)واحلال  اةنسانل 

وألربذذت جل ذذ  ا اهضذذ  التاذذاي  لذذن صورهذذا إ ا  ا امذذار الواسذذا  ال طذذاا الذذ  تشذذ ها  -23
أسذذذفر لذذذن الاتيذذذت اذذذن اةلذذذتااار بذذذإ،را ار اذذذو،زي لومسذذذ    ممذذذا صذذذوار األاذذذن ضذذذت اجذذذتنل  

  وإ ا  ص ذذ  اج ذذاعمل السذذك ل  (71)ا  واألعفذذال ا ذذااب  اذذن ا امذذار لوذذل اجذذت  والرذذر وال سذذ
وتشذذذذار الوا ذذذذ  بذذذذالرومل إ ا  االنتهاكذذذذار اجلسذذذذلم  الواسذذذذا  ال طذذذذاا حلرذذذذوا   (72)وهذذذذتم اج ذذذذا ل

ويسذذذاواها بذذذالغ الروذذذمل إ ا  االرلذذذا ار اجتسذذذر  واج كذذذتي اجتاورذذذ  بو،ذذذور انتهاكذذذار  (73)األعفذذذال
واثذذت   (74)ال طذذاا وا هالذذ  ألاكذذام اتفاصلذذ  ا اهضذذ  التاذذاي  ضذذت السذذكا  اجذذتنل  واسذذا 

وذكذذرر الوا ذذ    (75)جل ذذ  ارذذوا الطفذذل برذذوي لوذذل ا ذذاذ ألذذم التذذتابذ الظ اذذ  حلمايذذ  األعفذذال
اجا ل  بالرضذا  لوذل التمللذز ضذت اجذرأي التولذ  بالتزاااهتذا مبو،ذ  االتفاصلذ   الذ  تتذل سذااي  أأل ذا  

  (76)ال زا 
ااتاذذذا  تاسذذذف  وتاذذذاي  يتاذذذرا لذذذه اجذذذتنلو  اذذذن  اذذذا وأرا   وذذذ  األاذذذن   ترريذذذر  -24

وإعذذظا سذذرا   لوذذل الفذذوا اجمااسذذار وصذذ  توذذاويطذذ  وايتطذذا  وايتفذذا  صسذذري  وعالذذ  ب
وأو ذت جل ذ  ا اهضذ  التاذاي  التولذ  بذالت رلمل   (77)ألم األش اص استازين ب واي تاسفل 

  (78)وإبظغ أسر اجفرورين ب تااج الت رلرار اجنوغ ل ها االيتفا  الرسري  ااالر 
 تو ذذلتها بإلذذاري تفكلذذت اتذذر التاذذاي  بوضذذو اً وكذذرار جل ذذ  ا اهضذذ  التاذذاي   ذذتر -25
والتمذذار تذذتابذ وصاالذذ   (79)الذذاين يشذذااكو    التاذذاي ش  ذذلاً لذذن  فلذذه وااسذذن  اجسذذ ول   ال

  ذلذذا  مبذا قتذذر التاذاي  وا اذه  الت رلذمل وأو ذت جل ذ   (80)ضذذ ايالوذل الفذوا و،ذرب ألذم ال
  (81)الا   اجل س 
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وألربت جل   ا اهض  التااي  لن صورها إ ا  الترذااير الذ  تت ذت  لذن وفذاي استاذزين  -26
ينذتو ،ذز   اذا وهذو لوذلوتااي  كفراي اجاتار لست تام الوا  (82)أأل ا  ااتاا هت نتلا  لتااينهت

أبوذذذغ ل ذذذه اذذذن  اذذذا وألربذذذت جل ذذذ  ارذذذوا الطفذذذل لذذذن صورهذذذا إ ا   (83)اذذذن سلاسذذذ  التولذذذ اتامذذذت 
  طذذذراألعفذذذال استاذذذزين  واسذذذتمراا تاذذذرا  (84)اذذذاالر األعفذذذال الذذذاين اوتذذذو  اذذذن التاذذذاي 

  (86)اظاتار ذار  و   ا ا   اجمثو توصتا  (85)لتااي ا
االرلذذذا ار اجتاورذذذ  بففاذذذال التاذذذاي  وألربذذذت جل ذذذ  ا اهضذذذ  التاذذذاي  لذذذن صورهذذذا إ ا   -27

واجاااوذذذ  الراسذذذل  والظإنسذذذانل  واةلذذذتام بذذذإ،را ار اذذذو،زي  واذذذاالر االيتطذذذا   الذذذ  ترتكنهذذذا 
  (87)اجلمالار اجاااض  اجسو  

االاتاذذا  وألربذذت جل ذذ  ا اهضذذ  التاذذاي  واألاذذ  الاذذام لذذن صوذذمل شذذتيت إ ا  ظذذرو   -28
وألربت الوا   لن   (88)  ذلا االكتتاظ الشتيت لومرافمل مبا اجهل    أو الظإنسانل  أو الراسل 

  وإضذذاف  إىل ذلذذا  يسذذاوا (89)و،ذذور أاذذاكن ااتاذذا  سذذري ببذذالغ الروذذمل إ ا  الترذذااير الذذ  تفلذذت 
وأو ذذت الوا ذذ    لذذتم و ذذول ممثوذذ  اج تمذذار التوللذذ  إىل أاذذاكن االاتاذذا الوا ذذ  الروذذمل إ ا  

ل لر ذذذت أاذذذاكن االاتاذذذا   والسذذذما  لومذذذراصن  الذذذوع ل  والذذذتولل  بإنشذذذا  نتذذذام وعذذذ  اسذذذتر
  (91)وإغظا أي  ارافمل ااتاا  سري   (90)بالرلام بزيااار افا،د 

تر ألم أشذكال أ   واثت الوا   اجا ل  بالرضا  لول التمللز ضت اجرأي التول  لول  -29
  (92) ذا واجلمالذار اجسذو   التاباذ ولشذلار الا   ضت اجرأي ال  متااسها الرذوار احلكوالذ  واجل

إألذذااي الشذذواغل اجتاورذذ  بذذالا   اجل سذذ  باسذذتمراا   لمولذذ  السذذظم والتانذذذ ل هذذا    أ  تضذذمنو 
  (93)أي اتفاا لوسظم

وألربذذت جل ذذذ  ا اهضذذ  التاذذذاي  لذذذن صورهذذا إ ا  الترذذذااير اجستفلضذذذ  الذذ  تت ذذذت  لذذذن  -30
يشذذذمل الا ذذذ  اجل سذذذ  ضذذذت استاذذذزين  مبذذذا وظفذذذو  الاموالذذذو  الا ذذذ  اجل سذذذ  الذذذاي يرتكنذذذه اج

لذذذذن الروذذذذمل إ ا  اذذذذاالر   ا ا ذذذذ  وألربذذذذت جل ذذذذ  ارذذذذوا الطفذذذذل واجمثوذذذذ  (94)الذذذذاكوا واألعفذذذذال
  اجمثوذ توعونذ  (95)األعفذال الذاين يتارضذو  لظغت ذا  وااللتذتا  اجل سذ  أأل ذا  إلذاري التفهلذل

  (96)أ  تاوا الض ايااألفاال  و  تواارتك   أ  تراض إىل احلكوا    ا ا 
لوذذذذل اريذذذذاهتت  هذذذذواري فلهذذذا ال اللتذذذتا ار تارضذذذذواأ  اجذذذذتنل   الت رلذذذمل جل ذذذذ  فذذذارروأ -31

ويطنذذمل ت تذذلت التولذذ  اةسذذظال     األساسذذل    اج ذذاعمل الذذ  تسذذلطر لولهذذا أالذذار اسذذو   
 لوذل اذن طذالفو اس التمللذز واا لروبار صاسل يفرا و إ،را ار او،زي بالاراا والشام صوالت  

السذذكا   لوذذلوصذذت شذذن هاواذذاً واسذذم ال طذذاا وا هالذذاً  اكمذذه الذذاي ألو ذذه ذاتلذذاً يرفضذذو   أو
 بذذف  متتثذذلالتولذذ   جل ذذ  الت رلذذملوأو ذذت  اجذذتنل  األكذذرار ي ذذل إىل اذذت اجلذذراات ضذذت اةنسذذانل  

جملتمم التوق بت فلا صراا  وذ  لظلتزام الرانوين اجوزم قماي  اواع لها ان توا اجلراات  وأو ت ا
أ   جل ذذ  الت رلذذمل فذذارروأ  (97)التولذذ  اةسذذظال  وضذذما  اسذذا ل  ألضذذا  ت تذذلت 2170األاذذن 

 تبلاذذذذصذذذذت ت تذذذذلت التولذذذذ  اةسذذذذظال  صذذذذت ايتطذذذذ  اجدذذذذار اذذذذن ال سذذذذا  والفتلذذذذار األيزيذذذذتيار  و 
  "،ذذوااي"بو ذذفهن اذذ  ن  ذذت  أو بو ذذفهن "سذذنايا" رذذاتو  ت تذذلت التولذذ  اةسذذظال جااتمهذذن 
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أ  الاشذذذرار نروذذذن إىل اواصذذذم لتوفذذذ    التولذذذ   الذذذي حيتاذذذز  لوذذذل  جل ذذذ  الت رلذذذمل وأوضذذذ ت
أ  الفتلذذذار كذذذن ضذذذ ايا لوذذذزواج اجنكذذذر   ا ا ذذذ  اجمثوذذذ روأفذذذار  (98)سذذذنلل االسذذذرتصاا اجل سذذذ 
يتارضذن  لذن  اذا الفتلار األيزيتيار الوذوا  وصاذن   األسذر   الاذرااأ  والرسري ان اجراتو  و 

واثذذذت جل ذذذ  ا ذذذربا    ا تمذذذ  الامذذذل   (99)ت تااهن كرصلذذذمل ، سذذ لما اسذذذسذذذ وال  لظعذذاا  ذذذن
  (100)التولل  لول وضم ات لتوا اجمااسار وتوفذ احلماي  الكااو  ا ها

وألربذذت الوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت اجذذرأي لذذن صورهذذا إ ا  اسذذتمراا الترذذااير  -32
تتهذذذذر أ  ال سذذذذا  والفتلذذذذار السذذذذوايار ال ا اذذذذار يتارضذذذذن بشذذذذتي  طذذذذر الا ذذذذ  اجل سذذذذ  الذذذذ  

وأألذذاار جل ذذ  ارذذوا الطفذذل شذذواغل   (101)واالسذذت ظل اجل سذذ  والذذزواج الرسذذري و واج األعفذذال
  (103)واثت لول اتر الزواج اجنكر والزواج الرسري (102)مماألو 
للذذذذذذز ضذذذذذذت اجذذذذذذرأي لذذذذذذن صورهذذذذذذا إ ا  ،ذذذذذذراات وألربذذذذذذت الوا ذذذذذذ  اجا لذذذذذذ  بالرضذذذذذذا  لوذذذذذذل التم -33

ان صذانو  الاروبذار ة ذا  التذرو   548و 242و 192 اجواروأو ت بإل ا    (104)"الشر "
واثت جل   اروا الطفل التول  لول كفال  اراضاي ارتك  ،ذراات   (105)اج فف  جلراات الشر 

  (106)الشر  باروبار تت اس  ام يطواي توا اجلراات
أ  األاذذذذذت اجت ذذذذذتي صذذذذذت  ررذذذذذت اذذذذذن اذذذذذاالر ع لذذذذذت األعفذذذذذال   ا ا ذذذذذ  اجمثوذذذذذ روأفذذذذار -34

وتوألذمل ااتذت احلذاالر تذوال أالذار  واست تااهت   األلمذال الرتاللذ  اذن ،انذ  أعذرا  ال ذزا  
 رار انتشذذاا ايتطذذا  األعفذذال او   (107)  ذلذذا اجلمالذذار اجسذذو   اجواللذذ  لو كواذذ  مبذذا اسذذو   

احلكواذذ  قمايذذ  األعفذذال   ا ا ذذ  اجمثوذذ توأو ذذ ت تذذلت التولذذ  اةسذذظال  اً الذذاي يرذذوم بذذه أساسذذ
وأشذذذاار جل ذذذ  يذذذربا  ا تمذذذ  الامذذذل التوللذذذ  إىل ترذذذااير تفلذذذت أ  الاتيذذذت اذذذن   (108)وا ذذذم ع لذذذتهت

إىل أ  ت تذلت  روأشذاا   لو،سذتل  ولورتذالاجلمالار اجسو   ع ت األعفال وتسذت تاهت ألغذراا 
   غذذ اسذنوا  است تم األعفال لت رلمل أغراضذه وسذن   ذت األذ  لوذل نطذاا التول  اةسظال
األعفذذال بشذذكل كااذذل وفذذواي  ووصذذ  التا لذذت ألذذم لوذذل ضذذما  تسذذريح  احلكواذذ    تال ذذزا   واثذذ

ت (  اثذذ2012)2068وباةشذذااي إىل صذذراا  وذذ  األاذذن  الرسذذري لشعفذذال   الرذذوار اجسذذو   
  (109)واااصنتهتاً صسر    اراضاي األش اص الاين جي تو  األعفالاحلكوا  لول ضما جل   ا ربا 

اذذذذن صذذذذانو  األاذذذذوال  170 اجذذذذاري أ  تو ذذذذ واثذذذذت جل ذذذذ  ارذذذذوا الطفذذذذل التولذذذذ  لوذذذذل  -35
  (110)الش  ل  وأاكام صانو  الاروبار ال  علز الاروب  النتنل 

يطذ  وع لذ  جكاف ذ   أو ت جل   الرضذا  لوذل التمللذز ضذت اجذرأي باةسذرا    التمذارو  -36
  (111)االعاا بالنشر

 لي ذلك مسألة اإللاله م  العقاب وسيادة القانون بما إوامة العدل، -جية 
اذذذن نتلاذذذ  افارهذذذا أ   الت رلذذذمل يو ذذذت إللذذذه جل ذذذ  اذذذا الاتذذذت جل ذذذ  ا اهضذذذ  التاذذذاي  -37

واسذذذذ ولو  اكوالذذذذو   يت موذذذذو   صلذذذذاريضذذذذنال  ذلذذذذا   مبذذذذن      اً أفذذذذرار"ه ذذذذا  أرلذذذذ  تثنذذذذت أ  
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  (112)"حلرذذذوا اةنسذذذا أيذذذر  انتهاكذذذار ،سذذذلم  و ،ذذذراات ضذذذت اةنسذذذانل  ااتكذذذا  اجسذذذ ولل  لذذذن 
اذذن الرذذوار احلكوالذذ  وت تذذلت التولذذ   هذذا كذذلرتكنيأ  اجلذذراات ضذذت اةنسذذانل   الت رلذذمل وذكذذرر جل ذذ 
بإاالذ   الت رلذمل وأو ذت جل ذ   (113)اتفشذل  ،ذراات احلذر  الذ  يرتكنهذا اجت ذاابو    وأ اةسظال 

  وامبذا إىل الرضذا إىل  الوضذمإاال  بترريرها إىل  و  األان لك  يت ا اجملو  اة،را ار اج اسن  
ورلذذا افذذوا األاذذت اجت ذذتي السذذاا  حلرذذوا   (114)اكمذذ  ل  ذذ إىل  أو اسكمذذ  اجل االذذ  التوللذذ 

ترتكنه األعذرا  اجت اابذ   اا ول  إىل التتيل لوص اةنسا  ألم احلكواار ال  لتيها نفوذ   الت
ان انتهاكار وعاو ار حلروا اةنسا   واي ألضا   و  األان الاين رأبذوا لوذل وصذ  إاالذ  

واثذذت   (115)التولذ  إىل اسكمذ  اجل االذذ  التوللذ  لوذل الوفذذا  مبسذ وللاهتت وإاالذ  التولذذ  إىل اسكمذ 
اجرسذذوا   أ  تو ذ تمللذذز ضذت اجذذرأي وجل ذ  ارذوا الطفذذل التولذ  لوذذل الوا ذ  اجا لذ  بالرضذذا  لوذل ال

احل ذذذذان  اذذذذن  بشذذذذف  اذذذذ ح وكذذذذاالر األاذذذذن واالسذذذذت نااار 69/2008و 14/1969التشذذذذريال  
بإنشذذذذا  جل ذذذذ  صضذذذذاال  ات   ذذذذ  اً وأااعذذذذت جل ذذذذ  ارذذذذوا الطفذذذذل لومذذذذ  (116)اجظارذذذذ  الرضذذذذاال 

  (117)كنت ا ا بت  االاتاا،ارلوت رلمل   انتهاكار اروا اةنسا  ال  اات
وصاالذ  أصذو    صذرااار و  اجملتمذم الذتوق با ذاذ إ،ذرا ار لظ،لذ  الت رلذمل وأو ت جل   -38

الذاي يسذتفلت  و  األان  ام الرتكلز لوذل صمذم ،ذراات احلذر  واكاف ذ  اةفذظر اذن الارذا  
  ذلذذذا اسكمذذذ  اجل االذذذ   مبذذذا ت تذذذلت التولذذذ  اةسذذذظال   وإشذذذرا  ءللذذذار اجسذذذا ل  التوللذذذ   ا ذذذه

 لذن ،ذراات احلذر  واجلذراات ضذت اةنسذانل   مبذن فذلهت  اسا ل  األفذرار اجسذ ولان أ،ل التولل   
وأيذذتر جل ذذ  ارذذوا الطفذذل ال ذذتا ار الذذ  و،ههذذا اجفذذوا   (118)التولذذ  اةسذذظال صذذاري ت تذذلت 

  انتهاكذار  وشذفا  وفاالالساا  حلروا اةنسا  واألا  الاام بإ،را   رلمل سريم واسترل 
  (119)2011اروا اةنسا  ال  ااتكنت ا ا ءذاا/اااس 

وأو ذذذت جل ذذذ  ا اهضذذذ  التاذذذاي  التولذذذ  بإنشذذذا  جل ذذذ  اسذذذترو  لوت رلذذذمل   االرلذذذا ار  -39
ا طذي اجتاور  بانتهاكار اروا اةنسا  ال  ترتكنها صوار األان واجلمالار اجسو   الاااوذ  

واراضذذذذذذذذاي اجسذذذذذذذذ ول  ل هذذذذذذذذا  (120)برضذذذذذذذذاها أو مبوافرتهذذذذذذذا أو التولذذذذذذذذ   ذذذذذذذت إشذذذذذذذذرا  سذذذذذذذذوطار
  (121)واااصنتهت

سذ   لوذذل  12أو ذت جل ذ  ارذوا الطفذذل برفذم السذن الرانونلذ  لومسذذ ولل  اجل االذ  إىل و  -40
  (122)األصل

 القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية -دال 
ن الثاا ذ  لشذري سذ اً رنلذا لذزواج الفتلذا  اثت جل   ارذوا الطفذل التولذ  لوذل  تيذت سذ -41

  (123)والفتلار وإل ا  أاكام صانو  األاوال الش  ل  ال  تت اضل لن الزواج اجنكر
  (124)تسذذالل اجواللذذت   اج ذذاعمل ال االذذ  يطذذر  اشذذكو  أل وألربذذت الوا ذذ  لذذن صورهذذا  -42

ار اج توط  لكفالذ  تسذالل واثت لول تاتيل صانو  األاوال الش  ل  لظلرتا  جبملم الزجي
  (125)ألم األعفال تسالًظ فااالً 
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وأو ت الوا   اجا ل  بالرضا  لول التمللز ضت اجرأي  وافوضل  األات اجت ذتي السذاال   -43
لش و  الظ،د  احلكوا  بالتمار تشذريم جيلذز لو سذا  نرذل اجل سذل  السذواي  إىل أعفذا ن وتطنلذمل 

جل سل   لضما  ا ح احلذمل   اجل سذل  لشعفذال لذتا  اجل سذل  استموذ  )ر( ان صانو  ا3 اجاري
  (126)اجولورين   النوت

 حرية التنقل -هاء 
تاذر  الوا ذ  اجا لذ  بالرضذا  لوذل التمللذذز ضذت اجذرأي لذن صورهذا أل  اجمثوذ  الر  ذذول   -44

  (127)  ا ااج نصت افضوا عتيت ،وا ار سفر ناشطار بل ما ك

المعتقععد، وحريععة التعبيععر وتكععوي  الجمعيععاه والتجمععل السععلمي،  مو حريععة الععدي  -ووا 
 والقق لي المشاركة لي القياة العامة والقياة السياسية

أ  ت تلت التول  اةسظال  صت ألاا ممااس  احلريار التي ل  واريذ   الت رلمل جل   فاررأ -45
اذن أفاذال الا ذ    السذكا  اجرلمذ  يشذكو  الكثذذ اذنأ  و   التانذ والتامم وتكوين اجلمالار

  (128)وشريا لإىل تفسذ اجلمال  اجتشتر اً إصاا  احلتور است ار بتلو ال  ترتك  
وألربذذذذت جل ذذذذ  ا اهضذذذذ  التاذذذذاي  لذذذذن صورهذذذذا إ ا  اذذذذاالر صتذذذذل ال ذذذذ فل  واسذذذذاا   -46

  (129) وي  والر اصلوت إ،را واجتافا  لن اروا اةنسا   وااللترال التاسف  لو اشط  ك
إ ا  اسذتمراا الرلذور الذ  تفرضذها احلكواذ  لوذل لمذل ا تمذار  صورهاجل   اروا الطفل  وأبتر

 اةفذراجواثذت الوا ذ  اجا لذ  بالرضذا  لوذل التمللذز ضذت اجذرأي التولذ  لوذل   (130)اروا اةنسذا 
التاسذف  واةيذاا   اةفظر ان الارذا  لوذل أفاذال اثذل االاتاذا  وإ ا لن ال سا  ال اشطار 
  (131)النتين والا   اجل س 

اشذرو  صذانو   بذف  تاتمذتوأو ت الوا   اجا ل  بالرضا  لول التمللذز ضذت اجذرأي التولذ   -47
  (132)اجلمالار

بالسذان اذم لتم احلكذت واثت جل   يربا  ا تم  الامل التولل  احلكوا  لول ضما   -48
ياااضذو  بطريرذ  سذومل   أو ياذربو  لذن ءاا  سلاسذل األش اص الذاين  لول فرا الامل اجلربي
  (133)االصت اري الراات أو اال،تمال  أو ال تام السلاس 

اسذذذتو   تذذذتينوألربذذذت الوا ذذذ  اجا لذذذ  بالرضذذذا  لوذذذل التمللذذذز ضذذذت اجذذذرأي لذذذن صورهذذذا إ ا   -49
ال سذذذا  واثذذذت التولذذذ  لوذذذل ضذذذما  اشذذذااك    (134)الاااذذذ و اشذذذااك  ال سذذذا    احللذذذاي السلاسذذذل  

لوم تمذذذار وتذذذوفذ الفذذذرص   اج ا ذذذار مب توذذذ  الاا  السلاسذذذل    ألذذذم ارااذذذل لمولذذذ  السذذذظم
  (135)وا تمار اجملتمم اجتين لومسامه    توا الامول  كاهار استرو ال ساال  

  (136)اللونسكو ب ز   ف  اجلرم لن التشهذا تم  وأو ت  -50
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 دلة ومؤاتيةظروف فمل فا ولي القق لي العمل -زاي 
تتاذذرا لذذه  اذذا التذذزال الوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت اجذذرأي تشذذار بذذالرومل إ ا  -51

بتازيذز ،هورهذا لتزويذت ال سذا     وأو ذت التولذ   صنذل ال ذزا  اذا ا ذامتللز    ال الامالذ  اجرأي ان 
  (137)  اجل س تازيز اجساواي ب   ان أ،لال زا  بفرص اصت اري  استتاا ان اجتضراار 

 التمتل بمستوى معيشي الئق ولي القق لي الضمان االجتمافي -حاء 
  ارياذذ اً و ذ  األاذذ  الاذام ااذذت ا ذذرا  الذاي عذذال الشذا  السذذواي بفنذذه بوذغ أباذذار -52

 6.5يفذذو و احلمايذذ   أو شذذ   قا،ذذ  إىل اجسذذالتي اةنسذذانل  اولذذو  13.5وه ذذا  ال  اذذواق 
  (138)لاً رايو اشرر اظي  ش  

اسذذرتاتلال  اسذذتتاا  لوت ذذتي  اذذتم التمذذارجل ذذ  ارذذوا الطفذذل تشذذار بذذالرومل ل تذذزال وال -53
انو  ياذ اذ أاب سذواي  اذن أ ذل وأفذار األاذ  الاذام أ  ألظألذ   (139)لواواال ا لكولذ  اسذتري لوفرذر

برذذذتاار تامذذذل  أو إاذذذا ا ورذذذ وأ  ارافذذذمل ا ذذذتاار األساسذذذل    ألذذذم أيفذذذا  النوذذذت  اذذذن الفرذذذر 
وألربذذت   (140)يتوصذذ  الرتذذال مل اذذا هاتذذتهوا  ستوا ذذلاألاذذوال اجالشذذل  لوسذذواي  وأ   اتتنلذذ  

الوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت اجذذرأي لذذن صورهذذا لكذذو  األغونلذذ  الاتمذذل اذذن السذذكا  
  (141)فتلارال سا  و ال هت ان الاين حيتا،و  إىل اجسالتي اةنسانل 

  أر  اناذذتام األاذذن وفذذرا أنذذوا  احل ذذاا 2011 لذذام أنذذه ا ذذا الت رلذذمل وذكذذرر جل ذذ  -54
والاروبار االصت ذاري  واسذتمراا احلذر  إىل احلذت بشذكل يطذذ اذن صذتاي اجذتنل  السذواي  لوذل  

ارذوا اةنسذا   بتذزا  وإنكذااالإىل نشو  اصت ارار اوا ي  تروم لول االنتها يذ  واو كس  الر ا 
  (142)األساسل 

 واجلذا  اجلاايذ  بكملذارالكهربذا  ت ذوهت أ  اظيذ  السذواي   الت رلذمل تررير جل   وذكر -55
يشل  اا    بان األالا لمتاً م تُرطالكهربا  واجا  ت وهت إعظصاً  وأ  إاتارار  ال أو صولو 
  (143)اجستشفلار لول الاملصتاي 
ا ذذاص اجاذذ  قرذذوا اةنسذذا  و  ظذذل أ اذذ  اةيذذوا  اجلسذذلم  واجتفاصمذذ   أو ذذل اجرذذرا  -56

لومشذذذررين رايولذذذاً احلكواذذذ  بوضذذذم يطذذذ  إسذذذكانل  لزيذذذاري يلذذذااار اةيذذذوا  اجتااذذذ  لومشذذذررين 
جسذذذاال اةسذذذكا  لوذذذل الو،ذذذه اج اسذذذ  إىل أمهلذذذ  الت ذذذتي اجرذذذرا ا ذذذاص وأشذذذاا   (144)رايولذذذاً 

  (145)ض  اسلاسار و  بانتهاج واألااض  واجوكل 

 القق لي الصقة -طاء 
اظيذ  شذ   يالشذو   5أشاا اجررا ا اص اجا  باحلمل   ال    إىل أ  أكثر ان  -57

 600 000   ياذذذذلا صرابذذذذ هذذذذ ال  األشذذذذ اصاذذذذن بذذذذ  و   "ي ذذذذا  الو ذذذذول إللهذذذذا"  ا ذذذذاعمل 
أ  اجرافذذذذمل الطنلذذذذ    اج ذذذذاعمل  وبذذذذ   اجرذذذذرا ا ذذذذاصا طرذذذذ  اا ذذذذري   التولذذذذ    18شذذذذ     
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وذذ  جملوأشذذاا ترريذذر   (146)إىل اجذذوظف  اجذذ هو  واجاذذتار والوذذوا م الطنلذذ  تفترذذر اذذا لذذاريً اسا ذذري 
لوذذل أاباذذ  عونذذار اذذن  إال احلكواذذ  توافذذمل مل  2016كذذانو  الثاين/ي ذذاير   1األاذذن إىل أنذذه ا ذذا 

وصذذت أفضذذل   (147)ةي ذذال اةاذذتارار الطنلذذ ا تمذذ  ال ذذ   الااجلذذ  إللهذذا عونذذاً صذذتاتها  18 بذذ 
 لتر الاااو  الطنل  اج هو   نر   والرلور ال  تفرضها األعرا  اجت ااب  إىل اناتام األان 

  (148)احل ول لول الاظج حيرم الكثذ ان ال اس ان فر   اا
وألربت الوا   اجا ل  بالرضا  لول التمللز ضذت اجذرأي لذن صورهذا إ ا  الترذااير الذ  تشذذ  -58

  اج ذذذاعمل ا اا،ذذذ  لذذذن سذذذلطري احلكواذذذ  حيذذذران اذذذن إاكانلذذذ  إىل أ  ال سذذذا  احلوااذذذل اجرلمذذذار 
الرلذذور اجفروضذذ  اذذن ،انذذ  التولذذ  لوذذل اةاذذتارار الطنلذذ   وإ ا   احل ذذول لوذذل الرلايذذ  الطنلذذ 

ولذذتم إاكانلذذ  ا ذذول ضذذ ايا االغت ذذا    إاسذذا ا إىل اج ذذاعمل اسا ذذري اجذذرارواجلراالذذ  واجاونذذ  
بالتوسم   أسنا  السما  باة،هذاا وضذما   الوا    تلول يتاار الرلاي  ال  ل   وأو 

بذذذتو   إاكانلذذذ  ا ذذذول ال سذذذا  الظاذذذ  حيموذذذن نتلاذذذ  لظغت ذذذا  لوذذذل يذذذتاار إ،هذذذاا ءا ذذذ 
  (149)لواامل

 القق لي التعلية -ياء 
  الذتوام اجتاسذ لذن انرطاوا اظي  عفل  3يزيت لول  اا إىل أ  الت رلمل أشاار جل   -59
تتذا  ل سذن  كنذذي  ال وصذت  وصذ  لموهذا إىل ا ذاعمل الر ذ    اجو،ذوري جذتااسا تامذت اذا وكثذاً 
وهذذاا اذذن   لوذذل اةعذذظارااسذذتهت الذذاين انرطاذذوا لذذن التااسذذ  فر ذذ  إمتذذام اظيذذ  التظالذذا  اذذن

 اجسذترنول  أيضذاً   الفذاالشعفذال السذواي  ف سذ  بذل   الفذاا اجسذترنول   ال شفنه أ  ي ألر
تاوذذلت  أ  وأشذذاا اجرذذرا ا ذذاص اجاذذ  قرذذوا اةنسذذا  لومشذذررين رايولذذاً إىل  (150) واج طرذذ لونوذذت

  (151)لول اأس األولويارجي  أ  يوضم األعفال اجشررين رايولاً 
 تاذذذااواألونذذذروا أ  ا امذذذار لوذذذل اجذذذتااس صذذذت أسذذذفرر لذذذن   ا ا ذذذ  اجمثوذذذ روأفذذذار -60

 إحلاا أو تتاذها أو اجاا  ان اتااس األونروا(   70واتاس  ) 6 500أكثر ان الو ول إىل 
  (152)ةيوا  اجشررين رايولاً  است تااها أو  اأضراا ،زال  

بذذرااج لوفتلذذار  بذذف  تاذذت  وأو ذذت الوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت اجذذرأي التولذذ   -61
  (153)اراجلااا أو اجتضراار ان ال زا  أل،ل ضما  إاكا  إلاري صلتهن باجتااس

 الققوق الثقالية -كاف 
 تذتار اتي ذ أ  ت تلت التول  اةسذظال  ل ذتاا اسذتوىل لوذل  الت رلمل ذكر   تررير جل   -62

 واطمذت متاأللذل ن ذفل   واطذتأألريذ  ياذور تااطهذا إىل ءال  السذ    وصطاذاً هلاكذل  هتم األألري 
  (154)ورارر اتفن إيظبل الرب،  تتار ات    ترتا بثمن  ال ف ل اجلمال  اةاهابل  صطااً 
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 الشخاص ذوو اإلفاوة -الم 
وإلذاري  ذوي اةلاصذ  ألربت جل   اروا الطفل لن صورها أل  يتاار الاي  األعفذال -63

 أ    ذ التولذ  لوذل الوا ذ  تفهلوهت ترتم ب ف  االسل  ان ا تمار اجملتمذم اجذتين  واثذت 
ذذذف  عفذذذال ذوي اةلاصذذذ   وأو ذذت التولذذذ  بذذلش اجاذذتياجذذواار الظ اذذذ  لت فلذذا ا طذذذ   ن نوللذذذ   س 

  (155)لواملم التاولت الشاال
اج ذذذاعر  أ  تاذذذاجاثذذت الوا ذذذ  اجا لذذذ  بالرضذذا  لوذذذل التمللذذذز ضذذت اجذذذرأي التولذذذ  لوذذل و  -64

  (156)اجشررار رايولاً  و سا  ذوار اةلاص ل ا ا   استري واالاتلا،ار

 الولياه -مية 
الذذذاي  49/2011 اصذذذتارذذذوا الطفذذذل لذذذن صورهذذذا أل  اجرسذذذوم التشذذذريا   ألربذذذت جل ذذذ  -65

الوا ذ  واثذت   (157)يفلذت سذو  األكذرار اجسذاو  كف،انذ  ال ي تت وضم األكرار السواي  صت
أكذذرار اولذذورين   سذذواي   مبذذن فذذلهت أب ذذا   األعفذذال لبذذا ألذذم  أ  تكفذذل ا ذذولالتولذذ  لوذذل 

  (158)(  لول اجل سل  السواي  األكرار لتا  اجل سل  )اجكتوا
ألربذذذت الوا ذذذ  اجا لذذذ  بالرضذذذا  لوذذذل التمللذذذز ضذذذت اجذذذرأي لذذذن صورهذذذا إ ا  ا ذذذذ باذذذن و  -66

  (159)األصولار اةأل ل  والتي ل    التول  لول أيتي اجلمالار اةاهابل 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -نون 
لش و  الظ،د  إىل أ  الروان  اجتاور  بتيول الساال  أشاار افوضل  األات اجت تي  -67

ت ذاول  ذراا  االذ  اوتمسذ  الواذو  والظ،دذ  وااتلا،ذاهتت اذن ت ال األ،ان  ومبركذزهت الرذانوين
  (160)وأو ت افوضلُ  ش و  الظ،د  بالتمار تشريم وع  شاال بشف  الواو  احلماي  

  ااتذذت الظ،دذذ  واوتمسذذ  الواذذو    التولذذ  وأشذذاار افوضذذل  شذذ و  الظ،دذذ  إىل أ -68
ويسذذذاوا افوضذذذل  شذذذ و  الظ،دذذذ  الروذذذمل أل  االذذذ  محايذذذ   امذذذل الحيذذذمل  ذذذت  وال هذذت اذذذن الاذذذراا

  وأشذذاار إىل أنذذه بذذالرغت اذذن أ  الاذذوري الطوللذذ  إىل الذذوعن صذذت تكذذو  كثذذذاً الظ،دذذ  تذذتهوار  
  (161)ما ط  أغونل  الظ،د  الاراصل فل ممك    ااالر فرري   فإ ا للست  اً اتاااً يلاا 
  2011 لذذام صنذذل ال،ذذف فوسذذطل  560 000اسذذترنوت التولذذ   وأفذذارر األونذذروا أ  -69
 هت  اذذذذ ال،ذذذذف 450 000ب  ذذذذو  انذذذذتال  ال ذذذذزا يرذذذذتا لذذذذتر الظ،دذذذذ  النذذذذاص    النوذذذذت ا ذذذذا و 
  اجرذذذرا ا ذذذاص وأبذذذت  (162)قا،ذذذ  إىل اسذذذالتي إنسذذذانل و اشذذذرر رايولذذذاً  280 000ي ذذذاهز  اذذذا

واثذت جل ذ  ارذوا الطفذل   (163)اجا  قروا اةنسا  لومشررين رايولذاً اظاتذار ذار  ذو 
 وأ  تتذذذلحالامولذذذار الاسذذذكري  رايذذذل للمذذذار الظ،دذذذ  وياا،هذذذا  أ  توصذذذ برذذذوي لوذذذل  التولذذذ 

   2016نلسذا /أبريل  و   (164)لو ول بشكل كاال إىل الظ،د إاكانل  الووكاالر اةنسانل  
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وشذذذاات   صذذذت أُغورذذذت تاباذذذ  لشونذذذروا   لذذذلت الذاذذذو  لظ،دذذذ ال 29   كانذذذت ألذذذم اجذذذتااس ال
  (165)اجتااس ال  تارضت  ا األونروا السوطار لول الت رلمل   ا امار

إىل هتلدذذذ  التذذذرو  اجواتلذذذ  لواذذذوري الا ذذذ  والطوللذذذ   اسذذذ وأكذذذت  وذذذ  األاذذذن احلا،ذذذ  اج -70
لورذذانو  اً إىل ا ذذاعرهت األ ذذول  وضذذما  تفهلذذل اج ذذاعمل اجتضذذراي  وفرذذ رايولذذاً  ل ذذا ا ،دذذ  والظ

اجملتمذذم  الت رلذذمل وأو ذذت جل ذذ   (166)ا ذذاا النوذذتا  الذذ  تستضذذل  الظ،دذذ  وارالذذايالذذتوق  
 إىل النوذذذذت اً الذذذذتوق بذذذذاارتام انذذذذتأ لذذذذتم اةلذذذذاري الرسذذذذري  واالات ذذذذا  لذذذذن إلذذذذاري الظ،دذذذذ  صسذذذذر 

  (167)ألم أعرا  ال زا  ت رفار تت سن مل اا

 الشخاص المشردون داخليا   -سي  
وأشذذاا اكتذذ    (168)اسذذتمر   ألذذم أيفذذا  النوذذت السذذكا  تشذذررأفذذار األاذذ  الاذذام أ   -71

أكثذر  - ت سلمل الش و  اةنسانل  إىل أ  أكثر ان ن   سكا  التول  أ،ذربوا لوذل تذر  ريذااهت
ا ذذا احلذذر  الااجلذذ  وهذذو اذذن أكذذرب اذذاالر التشذذرر الذذ  اذذتألت  - شذذ   يذذ اظ 10.5اذذن 
 وذكذذذر اجرذذذرا ا ذذذاص اجاذذذ  قرذذذوا اةنسذذذا  لومشذذذررين رايولذذذاً أنذذذه قوذذذول ازيذذذرا /  (169)الثانلذذذ 
ألوذذذي يفذذذو ن ذذذ  الشذذذا  بفكموذذذه اذذذن ا ذذذا  ت وتشذذذرر  يرذذذاا  اذذذا صذذذت فذذذر    كذذذا  2014 يونلذذذه

وأشذاار ترذتيرار افوضذل    (170)فراا إىل النوذتا  اجملذاوايالسكا  رايل النوت فلمذا الذ النرلذ  بذال
 بوذغ لذتر األشذ اص اجشذررين رايولذاً   2015كانو  األول/ريسمرب     هش و  الظ،د  إىل أن

  (171)اظي  ش   6.5
والاذذذذد اجرذذذذرا ا ذذذذاص أ  ال النلذذذذ  السذذذذاار  اذذذذن اجشذذذذررين رايولذذذذاً   اراكذذذذز الواذذذذو   -72

اجلهذور لو فذاظ ألذم وأو ذل بنذال   (172)واجسذ  هت ان ال سذا  واألعفذال  اجلمالل  ال   ااها
وأشذذاا إىل أ  ت تذذلت التولذذ  اةسذذظال  صذذت شذذن محوذذ  ترويذذم   اج ذذاعمل   (173)لوذذل واذذتي األسذذري
  (174)لذذذتي اذذذرار وتشذذذرر باذذذن اجذذذتنل أر  إىل لمولذذذ  نذذذزو  أذذذال   ممذذذا ا اضذذذا  لسذذذلطرته 

لرضا  لول التمللز ضت اجرأي لول وضم ءللار لومسا ل    ألذم أاذاكن واثت الوا   اجا ل  با
  (175)التشرر
ويساوا اجررا ا اص صومل شتيت إ ا  اساال احلماي  و تيار اجسالتي اجرتنطذ  بفدذار  -73

  يتا  وضذم يذراا  باجشررين رايولاً  يتاومل فلماو   (176)اتري ضالف  ،تاً ان اجشررين رايولاً 
يتسذذض ضذذما   كلمذذا  وإ،ذذرا  ترللمذذار الاتلا،ذذاهتت ولتذذتفرار السذذكا  لومواصذذم واوسذذا   شذذااو
  لذاا   اجاا  ان رواار الش و  اجتنل  صت رارر 50وأفلت أ  يفو   (177)اجسالتي سريااً  إي ال

  (178)  ظل لتم تسالل اجواللتان استمل أ  ي نح بان ال اس لتا  اجل سل  
  بوذذذذذذذذذذذذغ لذذذذذذذذذذذتر األعفذذذذذذذذذذذذال 2016اللونلسذذذذذذذذذذذذل  أنذذذذذذذذذذذه قوذذذذذذذذذذذذول أياا/اذذذذذذذذذذذايو وأفذذذذذذذذذذذارر  -74

ن يذذااج يعفذذًظ اذذن األعفذذال اجشذذرر 2 536 316 عفذذل  مبذذن فذذلهت 6 000 000 اجتضذذراين
واثذذت اللونلسذذل  لوذذل ا ذذاذ تذذتابذ فاالذذ  حلمايذذ  هذذ ال   الذذاين حيتذذا،و  إىل اجسذذالتي و النوذذت 

  (179)األعفال ان أسوأ أشكال لمل األعفال
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  وأكذذت اجرذذرا ا ذذاص اجاذذ  قرذذوا اةنسذذا  لومشذذررين رايولذذاً احلا،ذذ  إىل ارافذذمل أاللذذ -75
  (180)  اواصم ءا   ةيوا  اجشررين

 القق لي التنمية -في  
  (181)يزال استشرياً  ال   الفسارألألربت جل   اروا الطفل لن صورها  -76
إ ا  نرذذ  اجذذواار    هذذاصورلذذن اجذذرأي  الوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت وألربذذت -77

 إىل اجملتمذم الذتوق الوا ذ  لنوذت ورلذتا ال ذاراي اذن أ،ذلإعاا نتا ار األاذت اجت ذتي اةنسذانل  
  (182)اسامهار إضافل  أ  يرتمتاهتار الترب  اارتاااً تاااً و  ألماارتام  أ  يكفل

 حقوق اإلنسان ومكالقة اإلرهاب -لاء 
إ ا  الترذذااير  هذذاوالوا ذذ  اجا لذذ  بالرضذذا  لوذذل التمللذذز ضذذت اجذذرأي صور الت رلذذملجل ذذ   أبذذتر -78

 الذذذذ  تشذذذذذ إىل أ  ااتذذذذت ال سذذذذا  ال اشذذذذطار صذذذذت ااتاذذذذز  مبو،ذذذذ  صذذذذانو  اكاف ذذذذ  اةاهذذذذا  
 الفضفاضذذذ وألربذذذت الوا ذذذ  اجا لذذذ  بالرضذذذا  لوذذذل التمللذذذز ضذذذت اجذذذرأي لذذذن صورهذذذا إ ا  التاذذذااي  

ل صانو  تات  أ    واثت التول  لول (183) تمار اةاهابل  ومتويل اةاها لشلمال اةاهابل  واج
  (184)اكاف   اةاها 

 بها يتعلق ليما مو موالية مقددة مو الولل لي مناطق -صاد 
ضذذما  ارذذوا   التولذذ  صورهذذا النذذالغ إ ا   ذذاوب أ ذذا تشذذاعرجل ذذ  ارذذوا الطفذذل  ذكذذرر -79

  (185)استلاألعفال السواي    اجلوال  السواي 
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