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 مالحظــــــــــــات عامــــــة حــــــول التقريـــــــــــر
التي قام بها السيد  اطار الزمني للزيارةاإلخارج        عموما  يندرج مضمون التقرير . 1

ن  قصر مدة الزيارة أو                                                                              المقرر، وخارج مشاهداته وما اطلع عليه وناقشه خاللها، وا 
                                                                             التذرع بعدم تمكنه من توسيع إطارها الزماني أو المكاني، ال نراه مبررا  لمثل هذا 
                                                                                 التوجه، خاصة  أن  المهلة الزمني ة والمناطق التي تمت زيارتها ر تبت بناء  على طلبه
ن كان المقرر قد كرر فكرة عدم تمكنه من االطالع بشكل                                                                                 واختياره، وبالتنسيق معه، وا 

تتواجد                                                                      واف  على واقع النزوح بسبب األوضاع األمنية في بعض المناطق السوري ة التي 
                                                       المسلحة، فذلك أكبر دليل على أن  ظاهرة النزوح، وغيره من           اإلرهابي ةالمجموعات فيها 

                                                             ي ة التي يعيشها السوريون اليوم، تعود إلى وجود هذه المجموعات، التحديات اإلنسان
ة لمستحقيها. وفي هذا                                                          فهي العائق الرئيسي أمام تقديم الحماية والمساعدة اإلنساني  

                                                                   كر أن  زيارة المقرر لم تشمل كذلك بعض المحافظات السوري ة اآلمنة التي    ذ            السياق ن  
محافظتي طرطوس والسويداء، التي لم تستضيف أعداد هائلة من النازحين، مثل 

                                                  مع أنها كانت ستوفر له فرصة إضافي ة لالطالع على واقع يطلب المقرر زيارتها 
 . النزوح في سوريا وتقييمه

معلومات                                                                     نتيجة هذا النهج الذي اتبعه المقرر أتى تقريره في غالبيته مستندا  إلى . 2
، أكثر من اعتماده على الحقائق صدرأفكار غير معروفة الم                  اختارها، وأحيانا   وتقارير

                                                                                التي اطلع عليها أثناء زيارته، والمعلومات التي كانت محال  للنقاشات والحوارات التي 
أجراها أثناءها، بالتالي أصبح التقرير الذي بين أيدينا أقرب إلى أن يكون تقرير عام 

، مع الفارق 2013أشبه بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص عام ، عن ظاهرة النزوح
                                                                               أن  التقرير السابق أتى بتفويض من الجمعية العامة لألمم المت حدة وعلى أساس قرارها 

(، أما التقرير الحالي فمن المفترض أن يعكس ما اطلع عليه خالل زيارته 262/67)
ة                                             ، وضمن الضوابط التي تؤطر الزيارات الميداني         أساسي                          إلى البلد المعني بشكل  

                                                       الخاصة التابعين لمجلس حقوق اإلنسان وفقا  لما تضمنه قرار  ألصحاب الواليات
 (.2/5مجلس حقوق اإلنسان )

عن  هحرف تقرير في هذا السياق، فقد اعتمد المقرر على مصادر معينة أدت إلى . 3
دخال أفكار محددة عليه، تكرار أو االقتباس من تقارير الفوقع في مطب                                 هدفه، وا 
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غير محايد في  وأغير مهني     ا  ة انتهجت نهج       حكومي  ة أو غير                    هيئات دولية حكومي  
أو هذه المعلومات  األحداث في سوريا، حتى دون أن يتكلف عبء تحليلالتعاطي مع 

ودون أن يعكس وجهة نظر الحكومة ، مقاربتها من زاوية ما شهده وسمعه أثناء زيارته
                 . ومن المالحظ أن  في تقريرهعرضها ة إزاء العديد من القضايا واألفكار التي         السوري  

العديد من هذه األفكار لم تكن موجودة أو مطروحة في بيان ختام الزيارة والمالحظات 
                                                                           األولي ة التي صدرت في أعقابها، مما ي ثير التساؤالت حول إقحامها بالتقرير بهذه 

منه كنا نأمل أال تجد هذه األفكار طريقها إلى التقرير، وأال يجعل المقرر . الطريقة
                                                                            لة لتمريرها، وهو ما ال يتفق مع أول واجباته المهني ة أال وهو النأي بنفسه عن أي وسي

                                                                      شكل من أشكال التأث ر، تحت أي سبب كان، بما يبعده عن الوصول إلى تقييمات 
                                                                         واستنتاجات موضوعي ة، والسعي دوما  إلى تقصي الحقائق، استنادا  إلى معلومات 

 ة موثوقة.        موضوعي  
حول الكثير  ة                         وجهة نظر الحكومة السوري  تقرير غياب عرض من الالفت في ال. 4

من القضايا التي طرحها، وهنا ال نطلب من المقرر تبني وجهة النظر هذه أو الحكم 
في مراعاة ه أحد واجباتهو عليها، بل عرضها في السياق المالءم للتقرير، وذلك 

                         ة بواليته، مراعاة  شاملة  المعلومات التي تقدمها الدولة المعنية بشأن الحاالت المتصل
ة من المفترض أن                                                               وفي الوقت المناسب، فكيف إذا كان األمر يتعلق بتقرير زيارة قطري  

              مع الوالي ة.            مستقبلي                      تؤسس لتعاون وحوار  
هو دليل على التشتت الذي أصاب بعض  الضياع الالفت في المصاطلحاتلعل . 5

التي           اإلرهابي ةمفاصل التقرير، فعلى سبيل المثال؛ وفي تعبيره عن المجموعات 
تواجهها سوريا نقرأ في التقرير عن متمردين ومجموعات مسلحة ومتطرفين ومجموعات 

                                      ا  كإرهابي ة، وأحيانا  يستخدم التقرير                                      مدرجة على قوائم اإلرهاب أو مصنفة دولي  
  .        مختلفة                                                  مصطلحات متعددة لإلشارة إلى نفس الجهة في سياقات  

بطريقة  القانون الدولي اإلنسانيتطرق المقرر إلى جوانب عدة تتعلق بتطبيق . 6
تقييم المعلومات في ضوء معايير حقوق اإلنسان المعترف عن واليته المتمثلة بة خارج

                                                                           بها دوليا  وذات الصلة بواليته، ومع ذلك سنقدم بعض اإليضاحات بشـأن هذه الجوانب 
 .                                   خالل المالحظات التفصيلي ة على التقرير
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على النزاع في  اطابع اطائفي                                            . نرفض رفضا  مطلقا  النزعة التي تحاول إضفاء 7
تتجاهل هذه النزعة إذ ، (70( و) 69)التي تأثر فيها المقرر في الفقرات و سوريا، 

حقيقة ما بصلة إلى ال تمت علة، ، وتؤسس على معطيات مفتوحاضرها تاريخ سوريا
 يجري فيها، وال هدف لها إال تمزيق النسيج االجتماعي السوري.

            ليا  لم تلق قضية النازحين داخ                                       نتفق مع المقرر على أن  تسليط الضوء على . 8
أحد أهم أهداف والية المقرر                   وهنا نشدد على أن   االهتمام الالزم على الصعيد الدولي،

ة لمواجهة ظاهرة النزوح الداخلي، هذه االستجابة التي الخاص تعزيز االستجابة الدولي  
ة التي تقدمها األمم اإلنساني  تعزيز تنسيق المساعدة ال بد أن تكون متسقة مع مبادئ 

التي تضمنها قرار الجمعية العامة لألمم المت حدة  المت حدة في حاالت الطوارئ
(182/46). 
، إزاء ظاهرة النزوح                                              باألعباء الهائلة التي تواجهها الحكومة السوري ةأقر التقرير . 9

التعاون الدولي في مواجهة هذه الحاالت وتعزيز قدرة البلدان            على أهمي ة وهنا نشدد 
ة                                                          الستجابة وتكميل جهودها وذلك وفقا  لمبادئ الحياد واإلنساني  المتضررة على ا

 ة.                لقوانين الوطني  ، وباالتساق مع اوالنزاهة

، وهذا هو حلول مستدامة لظاهرة النزوحإيجاد نتفق مع المقرر على أهمية . 10
 ة التي تعمل على تحقيقه من خالل اآلتي:                              الهدف النهائي للحكومة السوري  

 ؛ضمان عودة األمان واالستقرارو ستمرار في جهود مكافحة اإلرهاب االأ. 
ها ة وتزويد                        من ناحية البنية التحتي  المناطق المتضررة إعادة تأهيل ب. العمل على 
. ومن التجارب في ة من ماء وكهرباء واتصاالت وصرف صحي                  بالخدمات الضروري  

ة سكانها عودو ة في ريف دمشق                      تأهيل منطقة الحسيني  هذا المجال يمكن اإلشارة إلى 
، الذي 2014منذ إنجاز اتفاق المصالحة في أيار ، فتجربة مدينة حمصم، و إلى بيوته

ة لألحياء                        على المخططات التنظيمي  متواصل العمل و أدى إلى تأمين مركز المدينة 
سكان األحياء عاد ة وجوبر(، في حين                                              التي لحقها أضرار بالغة )بابا عمرو والسلطاني  

                                                                        قل ضررا  )الحميدية وبستان الديوان والورشة وباب السباع( بعد إزالة األنقاض األ
 ؛وتوفير الخدمات األساسية (ألف طن من األنقاض 300حوالي )
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                                       في مناطق متعددة من الجمهوري ة العربي ة  ة                  المصالحات الوطني  تنفيذ االستمرار في ت. 
          السوري ة؛

 .ة                  االستجابة اإلنساني  وي في خطط مدمج البعد التنجــ. 
التي تدعم المجموعات  إلى الدول توصية  . كان من المنتظر أن يوجه المقرر 11

من غير  ؛، وبدون ذلكالمسلحة بوقف أي شكل من أشكال هذا الدعم اإلرهابي ة
 ة في سوريا.الممكن إيجاد حل دائم وجذري للمعاناة اإلنساني  

التي  ةإلى الدول والمنظمات اإلقليمي   توصي ة  . كنا نأمل أن يوجه المقرر الخاص 12
رفع هذه التدابير تتضمن ة ة السوري  ة العربي  ة على الجمهوري  ة قسري  تفرض تدابير أحادي  

، خاصة  في ظل تأثير هذه بشكل فوري، واستئناف برامج التعاون اإلنمائي التي توقفت
 .  أخرى اإلنساني من جهة  ة من جهة وعلى العمل التدابير الكارثي على التنمي  

عادة إلى الدول بأداء تعهداتها اإلنساني ة توصية  . فات المقرر كذلك توجيه 13 ، وا 
ة التي ت نفذ بالتعاون مع توجيه قسم من التمويل ليشمل خطط االستجابة اإلنساني  

 الحكومة السوري ة. 

نفتحة على التعاون مع                                                       أخيرا  ال بد من التأكيد على أن  الحكومة السوري ة تبقى م. 14
                                                                         هيئات األمم المت حدة، بما فيها مقرريها الخاصين، وذلك في إطار خطة االستجابة 

(، للتوصل إلى أفضل 182/46                                               اإلنساني ة وقرار الجمعي ة العامة لألمم المت حدة )
                                                                               الحلول التي تكرس عودة المواطنين السوريين النازحين داخلي ا  إلى مناطقهم األصلي ة 

                                                                     أفضل سبل المعيشة لهم وحمايتهم، وال بد من اإلشارة إلى أن ه مهما بلغ حجم  وتأمين
                                                                                 الجهود المبذولة، وطنيا  ودولي ا ، فإنها ستعجز عن تحقيق أهدافها في ظل استمرار دعم 
                                                                           دول معينة للجماعات اإلرهابي ة المسلحة على األراضي السوري ة، وفي ظل استمرارها 

                                                       لقسري ة الالشرعي ة، والتي أثرت على معيشة المواطن السوري                         بفرض التدابير األحادي ة ا
                                  المهجر وغير المهجر على حد  سواء.

                            مالحظات تفصيلي ة على التقرير
 ة:          ة السوري            ة العربي                                 ( حول نشأة األحداث في الجمهوري  8الفقرة ).1
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 ه                                                                         نرى أن  اختيار المقرر التطرق إلى هذا الموضوع بهذه الطريقة يوجب عليه تناول
تسليط الضوء على دور الدول التي وفرت من خالل ،    ة           وموضوعي          كاملة         صورة  ب

منذ اليوم األول لألحداث في لها السالح للمجموعات المسلحة وانخرطت في دعمها 
ة، تحول إلى عمليات حمل                                             وصفه المقرر على أن ه حراك داعم للديموقراطي  سوريا، فما 

ر، وذلك يقر منذ اليوم األول، وهو ما أقر به الت ة،                            سالح ومواجهة للقوات الحكومي  لل
 ما أسماه بالحراك السلمي.        است غل يحمل في طياته الدليل على وجود تخطيط وتسليح 

ة كانت تتمثل في ذلك الوقت بعناصر حفظ                                           من الجدير اإلشارة إليه أن  القوات الحكومي  
تلفة، من داخل وخارج ة مخ             تقارير دولي  ال تزال تحاول نظام، على خالف ما حاولت و 

عتداء ة لقمع ولال            حملة حكومي  "ه                                                 منظمة األمم المت حدة، ترسيخه والترويج له على أن  
ة بحماية تلك التظاهرات، رغم أنها . قامت الحكومة السوري  "ةعلى التظاهرات السلمي  

، بعدم حمل السالح آنذلك ةكانت آنذاك غير مرخصة، بل وصدرت تعليمات حكومي  
من قبل عناصر حفظ النظام وتحت أي ظرف كان، األمر الذي استغلته تلك 

ة، للقيام بحمالت شغب وعنف وتخريب سلمي  بالالعناصر التي تسميها التقارير 
طالق للنار على المتظاهرين إللصاق التهم  للمنشآت العامة، واستخدام للسالح وا 

 حفظ النظام.من عناصر لعديد من الشهداء بالحكومة، وهو ما أدى إلى سقوط ا

حول أسباب ظاهرة النزوح في ، وغيرها، (55) (،15) (،14(، )10الفقرات ).2
                                              نرفض رفضا  تاما  ما توصل إليه المقرر، نقال  عن ة:           ة السوري            ة العربي            الجمهوري  

نزوح في                                                                        بعض التقارير، بأن  نشاطات ما أسماه بــــــــ"كل األطراف"، هي التي سبب ال
    أن        جلي         بشكل  و ظهر    ت  التي انتقاها المقرر الحوادث العديد من                سوريا، رغم أن  

ل                                                  المسلحة كانت السبب في نشوء هذه الظاهرة، لكنه فض            اإلرهابي ة المجموعات 
بمنطق ة،                                                                      مناقضة نفسه ومناقضة الواقع والحديث، نقال  عن أحد المراكز غير الحكومي  

ة التي تؤدي                          المسلحة والحكومة السوري            اإلرهابي ةالمساواة بين أعمال المجموعات 
 واجبها الدستوري بمكافحة اإلرهاب وحماية مواطنيها وتقديم المساعدة لهم. 

                   هي أن  حركة النزوح و           جوهري ة                      لمقرر إيراد مالحظة  عن بال ا كان يجب أن يغيبوما 
 .                                تي تسيطر عليها الحكومة السوري ةفي أغلبيتها اتجهت نحو المناطق ال
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الهجرة أو ف ؛اللجوء إلى خارج سوريا بسبب عدم وجود خيارات بديلة آمنةعن أما 
اللجوء ليس مبرره الوحيد عدم وجود خيارات آمنة في الداخل السوري، بل أضحت 

ة التي يكابدها السوريون، إلى جانب                                               أسبابه متشابكة ومتعددة، منها الصعوبات اليومي  
المسلحة المتمثلة بتطويق بعض المناطق وفصلها عن           اإلرهابي ةممارسات المجموعات 

الستغالل هذه القضية على         معينة                                             الداخل السوري، ودفع حركة النزوح باتجاهات  
 .الصعيد الدولي

 ة ومساعدة موااطنيها:            ة في حماي                         واجبات الحكومة السوري  .3

ة           ة السوري            ة العربي                                           أي مزاعم أو ادعاءات حول استغالل الجمهوري               رفضا  تاما   نرفض
مراكز أو ما نقله عن أحد ال، (14ة للمواطنين، مثل ما ورد في الفقرة )                  للمعاناة اإلنساني  
ة في                                         بـــــــــــ"فشل" منسوب للحكومة السوري                ( مشيرا  إليه 15في الفقرة )              غير الحكومي ة 

للجهود الكبيرة التي         وتنكر                     ي هذه الفقرة غبن  ، ففنين من أو أثناء النزوحة المواط      حماي  
ة التي تعتبر حماية ومساعدة مواطنيها، بمن فيهم من تعرضوا                        تبذلها الحكومة السوري  
                                                  ا ، يفرض عليها تأمين الحماي ة واالستجابة اإلنساني ة            ا  وأخالقي                         للنزوح، واجبا  دستوري  
ة        مؤسسي  الة        هيكلي  العاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وفق المستمرة والمنسقة بالت

والتي اطلع عليها أثناء زيارته، وكان من المنتظر عكسها ، للعمل اإلغاثي في سوريا
في تقريره، واقتباس المقرر مثل هذه العبارات وتكرارها دون         وعادل           موضوعي         بشكل  

ولعل دعوته من قبل الحكومة أي تحليل، ال يخدم أجواء الحوار والتعاون معه. 
 خير دليل على رغبتها في تاطوير قدراتها في هذا المجال.كانت السورية 

يتمتعون بكافة حقوق المواطنة دون أي ، مواطنون سوريونقبل أي شيء هم  نالنازحو 
ناجمة عن األوضاع التي            تفضيلي ة                    يضمن لهم معاملة                     تمييزا  إيجابي ا  تمييز إال إذا كان 

هو عنصر هام في عمل الذي               جانب الحماي ة يمرون فيها، وبما يضمن التركيز على 
تعلق بمكافحة                                                               الحكومة السوري ة، سواء الشق اإلنساني أو الشق العسكري واألمني الم

ة للتدخل في شؤون الدول                                                           اإلرهاب، والتشكيك فيه ليس إال محاولة لخلق الذرائع التقليدي  
 ة أو ذات صلة بحقوق اإلنسان.                            بعيدا  عن أي أسباب إنساني  

( استهداف من قبل "كل األاطراف" للمدنيين واألماكن 57( والفقرة )54الفقرة ).4
 المأهولة:
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دأبت بعض التقارير واألوساط اإلعالمية على الترويج لمثل هذه االدعاءات، إللصاق 
ال الجيش السوري تهم استخدام أسلحة عشوائية من قبل الجيش العربي السوري. 

اإلرهاب، وهو يلتزم بقواعد مكافحة في جهوده المستمرة ل ة                     يستخدم أسلحة عشوائي  
                                               لعسكري ة، خاصة  مبدأ التناسب ومبدأ التمييز بين القانون الدولي اإلنساني في عملياته ا

ة، وهو ما أدى إلى تحويل سياق بعض العمليات أو تأخيرها             ة والعسكري                 األهداف المدني  
          اإلرهابي ةالمجموعات تهم خذاتالذين  ،                                       أو حتى إلغاءها، حرصا  على سالمة المدنيين

ة، كالمشافي والمدارس، التي                      ، أو المراكز المدني                                   المسلحة دروعا  بشري ة أكثر من مرة
 .                                                احتلتها هذه المجموعات وحولتها إلى أماكن عسكري ة

هم               ة جهودا  إلخراج                                ة المدنيين تبذل الجهات الحكومي                                في سياق الجهود الرامية لحماي  و 
                             ( في الغوطة الشرقي ة، حيث تم 2015عام )المسلحين كما حصل تواجد من مناطق 

بين كل من          بتنسيق   ،         اإلرهابي ةالمجموعات  تواجد ( عائلة من مناطق 1500إخراج )
 الجيش العربي السوري والهالل األحمر العربي السوري. 

تحذيرات مسبقة للمدنيين بشأن على توجيه الجيش العربي السوري كما يحرص 
ة، ويطلب منهم عدم االقتراب منها                                              المناطق التي من الممكن أن تشهد عمليات عسكري  

 . أو التوجه إليها

( حول 26الفقرات )مثل الفقرات ذات الصلة بمشاغل العمل اإلنساني في سوريا .5
( الحاجة إلى الوصول إلى المنااطق صعبة  30تسهيل الوصول اإلنساني، الفقرة )

الوصول والمنااطق المحاصرة وتقييم حاجات النازحين فيها وتقديم الدعم والمساعدة 
( 28عرقلة العمل اإلنساني، والفقرتين )لة        األمني   ( التذرع بالعوامل27إليهم، والفقرة )

الفقرة و العمل اإلنساني، في بيروقرااطية وجود حالة من ال( و 39( والفقرة )29و)
 الحصار:حول استخدام ( 58)

                                                                     هذه المشاغل كانت محال  لمئات الرسائل والمذكرات الموجهة إلى هيئات األمم          رغم أن  
                                                    تلت جانبا  من النقاشات التي عقدها المقرر مع الحكومة                               المت حدة المختلفة، كما أنها اح
                               ، مجددا ، نقال  عن تقارير أخرى، مزاعم بشأنها تكرارإلى                            السوري ة، إال أن المقرر عمد 

 .      واف           ة بشكل                                       دون أن يعكس وجهة نظر الحكومة السوري  
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التي تضمنها قرار  بمبادئ العمل اإلنسانيعلى أهمية االلتزام في هذا السياق نشدد 
(، والتي تفرض احترام سيادة الدول وسالمتها 46/182الجمعية العامة لألمم المتحدة )

                    وفقا  لمبادئ الحياد العمل اإلنساني                                          ة ووحدتها الوطنية احتراما  كامال ، وتنفيذ          اإلقليمي  
 ها. تكميل الجهود الوطنية وتعزيز لة والنزاهة،           واإلنساني  

إيصال المساعدات هدفها األساسي                          ة سلسلة  من التدابير كان                      تبنت الحكومة السوري  
حماية ضمان إلى جانب دون تمييز وأينما وجدوا، ة إلى كل محتاجيها،          اإلنساني  

                               ة، ومن الجدير اإلشارة إليه أن ه                                                      العاملين في المجال اإلنساني، وفقا  اللتزاماتها الدولي  
عن تنفيذ إيصال المساعدات إلى      لي ة الدو اعتذرت المنظمات في العديد من الحاالت 

                                     ة تحول دون الوصول إليها، وتولت عوضا                                       عدد من المناطق بحجة أن الظروف األمني  
كوادر الهالل األحمر العربي السوري هذه المهمة بالتنسيق مع األمم عنها عن 
 حدة.      المت  

، حةالمسل          اإلرهابي ةهو سلوك انتهجته المجموعات الذي  أما عن حاالت الحصار
عندما ؛ من الخارج                                                      مرارا  على عدة مناطق في الجمهوري ة العربي ة السوري ة، ه تفرضو 
مكن من عندما تت ؛من الداخلأو ، اتالمدن والبلدمراكز دخولها إلى  ىستعصا

                             اتخاذ المدنيين رهائن ودروعا  ، ويترافق ذلك بركز في قلب مراكز المدن أو البلداتالتم
 .ة                                     لالرتزاق من خالل بيعهم المواد الغذائي      ا  مصدر و         بشري ة، 

والتخفيف من هذه للتعامل مع حاالت الحصار         كبيرة      ا  ة جهود                     تبذل الحكومة السوري  
يصال الحد األدنى من مستلزمات الحياة  اوطأته ويمكن           المت حدة، بالتعاون مع األمم                                       وا 

بلدات مضايا علق ب                                                         أن نذكر كمثال على ذلك االتفاق الذي تم  التوصل إليه فيما يت
                                           العمليات الجوي ة المتضمنة إلقاء المواد عبر واالستعانة بوالزبداني وكفريا والفوعة، 

الحوامات )كما كان الحال في كفريا والفوعة( ودير الزور )من خالل استخدام مطار 
 إعفاء المواد اإلغاثية من الضرائب والرسوم.إلى جانب دير الزور العسكري(، 

المساعدات عبر                         ( حول ما ي عرف بــإدخال 18الفقرة )ورد في  بالنسبة لماو 
إدخال بأن التأكيد على موقف الجمهورية العربية السورية نجدد  الحــــــــــــــــــــــــــــدود:

         متعددة          ألسباب   عدم جدواهأثبت ة،             غير الرسمي   ة                               المساعدات عبر المعابر الحدودي  
                                                                         غياب الشفافي ة في هذا النوع من العمليات، واستحالة قدرة األمم المت حدة على أهمها 
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التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها من المدنيين، والغموض الذي يكتنف 
عملية تقدير وتوزيع المساعدات والشركاء المعتمدين في عملية التوزيع أو اعتماد 

استالم هذه والتي تعمل على المسلحة           اإلرهابي ةالمجموعات شركاء مرتبطين ب
فحسب. وبمقارنة المستفيدين  مقاتليهاالمساعدات وبيعها بأسعار باهظة أو احتكارها ل

من المساعدات التي يتم توزيعها عبر الحدود، والمساعدات المقدمة عبر الخطوط 
، )من الداخل السوري( يتوضح الفرق الشاسع بين نسب المستفيدين، لصالح األخيرة

                                                                       مثال  أظهرت المقارنة التي تمت خالل أشهر حزيران وأيار ونيسان وآذار من عام 
                                                                 ، أن  نسب المستفيدين من المساعدات المقدمة عبر الحدود مقارنة  إلى 2015

%، 15المستفيدين من المساعدات المقدمة عبر الخطوط كانت على النحو اآلتي: )
 %( فقط.%15، %11، 26

  
    حول أوضاع مراكز اإليواء:، (40( )37( )36( )25( )24) الفقرات.6

لعل أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في هذا المجال ارتفاع عدد 
ة الستخدامها كمراكز لإليواء، والتكلفة النازحين مقابل عدم توفر أبنية مناسبة وكافي  

 التمويل الالزم.عدم توفر و الباهظة لتأهيل األبنية الستخدامها لهذا الغرض، 

ة إلى تخصيص عدد كبير من المباني في ظل هذا التحدي لجأت الحكومة السوري  
ة ة ومراكز األنشطة التربوي  الحكومي ة الستخدامها كمراكز إيواء، منها المدن الرياضي  

ة. ومنذ بداية ة االجتماعي  ة ومراكز الرعاي  والمدارس ودور العبادة ومراكز التنمي ة الريفي  
ة، بصفتها المسؤول الرئيسي عن حداث الراهنة في سوريا تقوم وزارة اإلدارة المحلي  األ

، بالتعاون مع المنظمات مشاريع كثيرة ومستمرة ذيهذا المحور من العمل اإلغاثي، بتنف
تأهيل عدد من  وأة، لتأهيل مراكز اإليواء الحكومي ة، ة وغير الحكومي  ة الحكومي  الدولي  

 ة الذي تم  ة الستخدامها لهذا الغرض. مثل مشروع الوحدات السكني  هي  المباني غير المنت
جئين على تمويل اللشؤون السامي ة الاألمم المت حدة ة االتفاق بموجبه مع مفوضي  

والمشروع قيد التوسع ، ة في منطقة الحرجلة في ريف دمشق( وحدة سكني  200)
 والتطبيق في محافظات أخرى. 
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ة الخاصة قيد تنفيذ مشاريع هدفها التأهيل السريع لألبني  كما تعمل الوزارة على 
اإلكساء، وتأهيل المنازل المتضررة جزئيا ، بعد الحصول على موافقات مالكيها وحل 

 ة الناجمة عنها، بغرض استخدامها كمراكز لإليواء.اإلشكاالت القانوني  

اإليواء، فنلفت هنا ( بشأن الموقع غير اآلمن ألحد مراكز 61أما ما ورد في الفقرة )
                                                                             إلى أن  مراكز اإليواء تقع في غالبيتها في مراكز المدن، نتيجة طبيعة األماكن التي 

 خصصتها الحكومة لهذا الغرض، وفق ما أشرنا إليه أعاله.
جراءات                       تأثير اإلجراءات األمني  ات ذات الصلة بالفقر . 7                                    ة المتمثلة بنقااط التفتيش وا 

مثل  الممارسات المنسوبة إلى نقااط التفتيشت الصلة بوالفقرات ذامراقبة الحدود، 
 :(67( )32(، )56الفقرات )

ة )حواجز التفتيش ومراقبة                                      مالحظة المقرر حول بعض اإلجراءات األمني   نستغرب
في أي دولة في مختصة ة ألي سلطات                                   ( فمثل هذه اإلجراءات ت عتبر بديهي  دالحدو 
                                          لحماي ة مواطنيها، حتى في الحاالت التي يكون  ة                            قوم بها في األوقات االعتيادي  ، تالعالم
، فكيف إذا كانت بلد تواجه إرهابيين من أكثر    ا  ة منخفض                     مستوى المخاطر األمني  فيها 
 ( جنسية، كما هو حال سوريا. 100من )

تحت لإلرهابيين، ولمدهم                                      تسليط الضوء على ظاهرة الحدود التي ف   كان األجدر بالمقرر
السبب الرئيسي لمعاناة السوريين ال تزال ل الدعم، والتي بالسالح وغيره من أشكا

لى الخارج السوري، ولسرقة ونهب الموارد          اإلنساني                                                                  ة، وتهجيرهم في الداخل وا 
ودعم وجودها ووسع           اإلرهابي ةة واآلثار، وهو ما عزز قدرات التنظيمات           االقتصادي  

 ة للسوريين.                                                     سيطرتها على حساب تعميق ومد أمد المعاناة اإلنساني  

ة بهدف منع                                                                نلفت هنا أن تدابير مكافحة اإلرهاب التي تقوم بها الحكومة السوري  
نفذ على أساس                                               أو الحد منها أو التصدي لعواقبها ومكافحتها، ت            اإلرهابي ةاالعتداءات 

، كمبدأين راسخين في القانون الدولي لحقوق المساواة وعدم التمييز يمبدأمراعاة 
ن كانت هنالك تقييدات التي فرضتها الظروف  اإلنسان وفي                                                            الدستور السوري، وا 

 الحالية على بعض حقوق اإلنسان، فإن هذين المبدأين يبقيان في صلبهما. 

مبدأ كافة التدابير، بما فيها تدابير تقييد حرية األفراد في التنقل، تحترم بالكامل 
الضرورة  يمبدأتحترم كما ،                              تستند إلى نصوص قانوني ة محددة، فهي ة          المشروعي  
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ة لتحقيق هدف                                          ، فالقيود المفروضة على بعض الحقوق ضروري  والهدف المشروع
مشروع أال وهو حماية الدولة لمواطنيها من خطر اإلرهاب، إلى جانب التزامها بمبدأ 

 التناسب بين الهدف والفائدة المرجوة من تحقيقه. 

تسعى إليه الجهات القائمة على تدابير تعزيز الثقة الذي                        من الجدير ذكره أن  نهج 
ة، والمواطنين، دفع أبناء العديد المناطق إلى                 ة كانت أم أمني                        مكافحة اإلرهاب، عسكري  

ة، والتعاون مع هذه الجهات في الكشف عنها                            اإلبالغ عن وجود خاليا إرهابي  
 ومالحقتها.

صالحة الوطنية في تسهيل ال بد من اإلشارة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الم
المسلحة، سواء لتهيئة           اإلرهابي ةالمجموعات تواجد فيها الحركة من المناطق التي ت

الظروف المناسبة لتسهيل العمل اإلغاثي، أو لتسهيل مرور الطالب والحاالت 
           اإلنساني ة.

 ( غياب اإلاطار القانوني لمعالجة مشكلة النزوح: 19الفقرة ). 8  

بأهمية وجود هذا اإلطار، إال أن ذلك ال ينفي وجود حزمة من القوانين رغم اإلقرار 
ة المعنية والسياسات والبرامج قيد                                                المتفرقة التي يستند إليها عمل الهيئات الحكومي  

 التنفيذ. 

ل للعمل اإلغاثي في سوريا، والذي اطلع عليه  كما يضمن اإلطار المؤسسي المفص 
الل التنسيق الفع ال بين مختلف الجهات الفاعلة المقرر أثناء زيارته، وذلك من خ

اإلشراف والتنسيق والتقييم لخطط يضمن ة وعلى عدة مستويات، ة والدولي  الوطني  
ة والدعم االجتماعي ة: الصحة والتعليم والحماي  اإلغاثة التي تتألف من العناصر التالي  

والتعافي المبكر واالستدامة والسكن واإليواء ومياه الشرب والصرف الصحي ودعم 
توفير الحماية والمساعدة للنازحين ودمج البعد التنموي في بما يضمن العمل الزراعي 
 العمل اإلغاثي. 

ضرورة توفير معلومات وخرائاط حول أماكن تموضع . الفقرات ذات الصلة ب9
 البيانات:هذه ر            ( حول توف  23( والفقرة )22لفقرة )كا، حينالناز 
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             أوال ، وهو ما  ة          ة السوري                            ة بالنسبة للجهات الحكومي              بالغ األهمي        أمر  توفير البيانات 
وحدة وهي وحدة خاصة ضمن اإلطار المؤسسي للعمل اإلغاثي، إنشاء دفع  إلى 

عتبر الذراع المعلوماتي والتقني    ت  التي                                  ة التابعة لوزارة اإلدارة المحلي ة               اإلدارة الوطني  
من بين ما تقوم به توفير بيانات محدثة باستمرار عن المهجرين  للجنة العليا لإلغاثة،

ة بما يساعد على تكييف الخطط                                                   ومراكز اإليواء، وتوزيع البيانات على الجهات المعني  
عليا لإلغاثة من خالل                                                           واألولويات، كذلك تقوم اللجان الفرعي ة المنبثقة عن اللجنة ال

إشرافها على العمل اإلغاثي على مستوى المحافظات، بتحديث قواعد البيانات ذات 
الصلة باستمرار، من بينها قاعدة البيانات للمستفيدين من المساعدات المقدمة من 

 .                     ة والمنظمات الدولي ة                الحكومة السوري  

ة ورصدها                      ع االنزياحات السكاني  ة وحدة لتتب                الحكومة السوري  كما نشير هنا إلى إنشاء 
إنشاء النظام االلكتروني                        ، وفي السياق ذاته؛ تم  والتعرف على احتياجات النازحين

لالستجابة لألزمة، بهدف توفير بيانات ذات صلة بعدة قضايا إغاثية، منها تقييم 
 من إجراءات.اتخاذه أعداد النازحين في جميع المحافظات، وما اتخذ وما يلزم 

تتاح وفق آليات التنسيق وفق اآلليات آنفة الذكر كل المعلومات التي يتم توفيرها 
 ة الشريكة في تنفيذ العمل اإلغاثي.                         الموجودة للهيئات الدولي  

ة                                              المشكالت المتعلقة بالتسجيل والتوثيق واحتمالي  حول ( 33)( و32تين )الفقر . 10
 ة:               لوثائق الرسمي  ة لدى بعض النازحين من استبدال ا                 وجود مخاوف أمني  

نتيجة  ،بل لكل السوريين ،ليس فقاط للنازحين       هاجس  مشكالت التسجيل والتوثيق 
ة إلى التدمير والحرق من قبل المجموعات                                       تعرض عدد كبير من مراكز الخدمة المدني  

 المسلحة.           اإلرهابي ة

بإنشاء ة، عن طريق مديرية الشؤون المدني   ،ةوزراة الداخلي  للتعويض عن ذلك قامت 
مراكز متخصصة في المحافظات اآلمنة تقوم بالمهام التي كانت تقوم بها أمانة 

مجموعات السجل المدني في المناطق والنواحي التي تم تدميرها وحرقها من قبل ال
المسلحة، من خالل منح وثائق األحوال المدنية حاسوبيا  عن طريق بوابة  اإلرهابي ة

 مراكز خدمة المواطن فيها.الكتروني ة تم ربط العديد من 
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سجل الواقعات التي تطرأ على النازحين في أماكن إقامتهم تسهيال  على المواطنين، ت  
جل المدني أو في المراكز المخصصة لتسجيل واقعات األحوال ـــــــــــــــــــــلدى أمانات الس

سواء  ،ةالشخصي   ة أوالمدنية للمحافظة المهجرين منها. كما يتم منح البطاقة العائلي  
تقوم إدارة الشؤون كما بناء على ضبط شرطة.  ،للمرة األولى أو بدل ضائع أو تالف

جيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــة بمعالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تعترض المواطنين في تسالمدني  
ريق مراسلة مديرية ة عن طاتهم أو الحصول على صور عن قيودهم المدني  ـــــــــــواقع

 ة في المحافظة التي يتبعون لها.الشؤون المدني  

خارج سوريا ممن  بتسهيل عودة الموااطنين الموجودين                             تقوم وزارة المصالحة الوطني ة 
 ة أوضاعهم.                                           ال يمتلكون وثائق ثبوتية، وتسهيل وتيرة تسوي  

 :( من التقريرF) والقسم (40الفقرة )، الحق في التعليم. 11

 الحد من استخدام المدارس كمراكز إيواء: 

ة، لما لهذه الظاهرة من تأثير على قطاع                                        عتبر هذا الهدف أساسيا  للحكومة السوري     ي  
تناقص عدد فقد  ،                                                       التعليم، وبفضل الخطوات الحكومي ة المت خدة في هذا المجال

 سوريامنذ بدأ األوضاع الراهنة التي تمر بها  المدارس المستخدمة كمراكز إيواء
حيث كان عدد المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في نهاية عام ، ملحوظ   بشكل  

( مركز فقط، بعد 205( إلى )2015مركز(، ليصل العدد عام ) 1994( )2011)
 ة.إخالء المدارس ليتم تأهيلها من جديد وضمها إلى الخدمة التعليمي  

أثر األزمة على قاطاع  هذا وتتبع الحكومة السورية نهج لوسائل بديلة تخفف من
 ة: ة التعليمي  التعليم ودفع الاطلبة للعودة إلى االنخرااط في العملي  

 ة مناسبة: ة وتوفير بيئة مدرسي  على صعيد البنية التحتي  

بلغ عدد المدارس التي دمرتها المجموعات تأثر قطاع التعليم إلى حد كبير، فقد  -
( مدرسة 870( مدرسة وعدد المدارس المتضررة جزئي ا  )331خالل األزمة ) اإلرهابي ة
( مدرسة تمت صيانتها عن طريق 400( منها، )1000، وقد تم  صيانة )2016لغاية 

مديريات التربية، العديد من المدارس تمت صيانتها أكثر من مرة نتيجة التعرض 
 طابع االستمراري ة؛عملي ة تأهيل وصيانة المدارس اتخذت حيث ، للضررالمتكرر 
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ة التعليمي ة، بما ة للعملي  ة مسبقة الصنع فيها تجهيزات ضروري  يتم تأمين غرف صفي   -
ة، من خالل تنفيذ عدد من المشاريع ة مدرسي  ة وتغذي  في ذلك مقاعد وحقائب وقرطاسي  

 ة المعنية.مع المنظمات الدولي  
 على صعيد المناهج: 

األمم المت حدة للطفولة، منظمة مثل التعاون القائم مع لتعليم البديل لتم اتباع نهج ي -
 ؛من خالل مبادرة ال لجيل ضائع ،اليونيسيف

ة خارج أوقات الدوام الرسمي لتعويض الطالب عن الدروس مدرسي  الة ندي  األافتتاح  -
األول من العام الفائتة، وصل عدد هذه األندية خالل شهري تشرين الثاني وكانون 

( تلميذ وتلميذة، في محافظات 209392( وعدد المستفيدين منها )597) 2015
دمشق ريف دمشق حمص حماة درعا السويداء القنيطرة والالذقية وطرطوس وحلب 

 ؛والحسكة

دراسية تختصر منهاج طباعة منهاج الفئة )ب( الذي يقوم على فكرة تصميم مناهج  -
الذين تتراوح أعمارهم  وأاألطفال المتسربين صالح ل، احدعام و بكل عامين دراسيين 

 ؛( سنة ولم يسبق لهم االلتحاق بالمدرسة15-8بين )

لضمان وصول الطالب إلى مناهج التعليم  ،ة                               تطبيق مشروع المدرسة اإللكتروني   -
المسلحة منع           اإلرهابي ة ة في كافة المناطق، بعد أن حاولت بعض الجماعات         الرسمي  

 ة وفرض مناهج خاصة بها.                                         االلتحاق بالمدارس التي تدرس مناهج حكومي   الطالب من
 معالجة التسرب المدرسي:

الجمعيات األهلية عدد من أوراق التعليم الذاتي بالتعاون مع إطالق مبادرة  -
وقد تم  ،وتستهدف المتسربين من المدارس في المناطق التي يصعب الوصول إليها

 ؛طباعة قسم منها وهي قيد التوزيع
تطبيق دورات تدريب مهنية، للمقيمين داخل وخارج مراكز اإليواء ممن تجاوز  -

 ؛عمرهم مرحلة التعليم االساسي بهدف تأمين فرص عمل لهم
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قانون التعليم وهو ، 2012( لعام 7نص القانون )إصدار تعليمات بالتشدد بتطبيق  -
التنفيذية، فيما يتعلق بالمواد التي من شأنها الحد من التسرب  اإللزامي وتعليماته

 ؛ المدرسي
 ؛ة لألطفال للتشجيع على االلتحاق بالمدرسة ومكافحة التسرب                 تنفيذ حمالت توعي   -
لعدم إرهاق أولياء  اللباس المدرسيوجهت وزارة التربية بعدم التشدد في موضوع  -

ة المعتادة للتخفيف من                       ل دون األوراق الثبوتي                                    التالميذ ماديا  إلى جانب قبول األطفا
 ؛روقراطية العمل على األهاليبي

 ،إحصاءات دورية بكل ما يتعلق بأوضاع التالميذوفير ت                                تقوم وزارة التربي ة ومديرياتها ب
 العائدين من التسرب. وأالمتسربين       سواء  

 الدعم النفسي للاطالب:

للمرشدين النفسيين لتأهيلهم لتقديم المساعدة يتم تنفيذ دورات الدعم النفسي واالجتماعي 
إعداد دليل موحد للدعم النفسي في ، كما يجري العمل على لألطفال المتأثرين باألزمة

 .المدارس
 -42 -42الفقرات )( من التقرير المتضمن Dالقسم )، الحق في الغذاء. 12
43- 45 :) 

مع ،                ال تزال مستمرة   ة         الضروري  لسلع لسياسة الدعم الحكومي                       ن شير بداي ة  إلى أن  
تعديل بعض إجراءاتها بحيث تصب في مصلحة األسر النازحة والفئات األكثر حاجة 

 للدعم اإلنساني. 

بعض خطط المنظمات اعترى نقص التمويل الذي الذي لعبه  الحظ التقرير الدور
المنفذة من قبل برامج العلى التمتع بهذا الحق، مثل في األثير بشكل كبير ة         الدولي  

 وبرنامج الغذاء العالمي. ، اليونيسيف                       األمم المت حدة للطفولة، منظمة 

التي طالت عدد من  ة          ة القسري                               األثر الكبير للتدابير األحادي                  نشدد أخيرا  على 
ن شأنها ضمان األمن الغذائي للشعب السوري، وعلى رأسها التي مة                  القطاعات الحيوي  
، ومصدر لتأمين ينأساس معيشة قطاع واسع من السوريالذي يشكل  القطاع الزراعي

                                               ، وكنا نأمل أن تلقى هذه الناحي ة اهتماما  أكبر                      ة من المواد الغذائي ة                  االحتياجات المحلي  
   .من المقرر
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  : (49( و)48( و)47الفقرات )         (، خاصة  E، القسم )الحق في الصحة. 13

ربط على في هذا المجال، حيث عملت وزارة الصحة نود أن نذك ر هنا بعض إجراءات 
ة لألطفال ة والرعاية الصحي  مراكز اإليواء بالمراكز الصحي ة لتقديم الخدمات العالجي  

المجاني تقديم بما في ذلك اللتلقيح وعالج األمراض المزمنة تقديم خدمات اوالحوامل و 
  لهذه األمراض. ة الالزمة ألدوي  ل

حمالت تلقيح األطفال التي يتم تنفيذها في مراكز في ة ألطفال النازحين أولوي  ويحتل ا
ة الحمالت الوطني  ، مثل باالعتماد على فرق جوالةواجد النازحين، اإليواء أو أماكن ت

 لشلل األطفال والحصبة. 

للوقاية من في مراكز اإليواء ة والتثقيف الصحي قديم التوعي  على تتابع وزارة الصحة ت
 التي تنتقل عبر الماء والغذاء والجهاز التنفسي.اري ة الساري ة وغير السض امر األ

ة والعاملين فيها هدفا  فكما ذكرنا أعاله المراكز الصحي  ؛ أما استهداف المراكز الصحي ة
أو االستيالء عليها تدميرها المسلحة التي عمدت إما إلى  اإلرهابي ةللمجموعات مستمرا  

أو لمعالجة عناصرها مقابل حرمان المدنيين من ، عسكري ة الستخدامها ألغراض
 خدماتها.  

 حقوق المرأة: . 14

يشكلون النساء واألطفال     أن  إلى  64بعض الفقرات مثل الفقرة أشار التقرير في 
ة بتقديم الحماية                                           ، وفي هذا دليل على التزام الحكومة السوري  مراكز اإليواء            األغلبي ة في 

أسر من يقاتلون ضدها ويقيمون في مراكز اإليواء حتى  ،والمساعدة لكافة مواطنيها
، ة لدى الذكور هو أمر غير مقبول                          والحديث عن أي هواجس أمني   التي تشرف عليها،

ة بهدف                             التي تطلقها الحكومة السوري                               عمليات تسوي ة الوضع المستمرةفي ظل       خاصة  
 ،للقانونمخالفة أو من تورط بأي أعمال  ،إعطاء فرصة لمن حمل السالح ضد الدولة

 تسوية وضعه والعودة لالندماج بشكل طبيعي بالمجتمع.ل

نرفض ما ورد ، وهنا الجنس من أجل البقاءظاهرة انتشار نقرأ عن ( 65الفقرة )في 
ماكن التي تقع ضمن سيطرة األحول انتشار هذه الظاهرة في مراكز اإليواء في 

واضحة ومطبقة في كل االتجار بالبشر منع ومكافحة قانون ، فنصوص الحكومة
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اهتمام خاص بالنساء هذه النصوص تولي ، و                                األراضي الخاضعة للحكومة السوري ة
 .ضحايا هذه الجرائممن واألطفال 

ظاهرة النزوح على معالجتها ألثر                                             من الجدير ذكره أن  الحكومة السوري ة تركز في 
أعدت وزارة الشؤون ؛ سبيل المثال ، علىجوانب الرصد والحماية والتمكينالمرأة على 
ة متكاملة تهدف              ة استراتيجي             ة والدولي                  الهيئات الوطني  عدد من بالتعاون مع  ،ة          االجتماعي  

إلى الفئات األكثر عرضة للخطر والعنف  للرصد واإلبالغ وتوسيع ناطاق الوصول
دورات متعددة لقطاعات معينة، مثل           كما ت قيم ونشر الوعي بمختلف أشكاله. 

                             منظمة األمم المت حدة للطفولة، صحفيين، في مجال الرصد والتوثيق، بالتعاون مع ال
شؤون حدة ل             ة األمم المت          ومفوضي  ، وصندوق األمم المتحدة للسكان، اليونيسيف

 الجئين.ال
                               الوحدة الخاصة التي تم  إنشاؤها ، فقد اطلع المقرر على تجربة         الحماي ةوفي مجال 

                                  وزارة الشؤون االجتماعي ة، بالتعاون         كما أن                                         لهذا الغرض في وزارة الشؤون االجتماعي ة، 
                                                                           مع عدد من المنظمات غير الحكومية الدولي ة، بصدد افتتاح مركزين لرعاية المرأة 

ربة عنف                                                                 والطفل من النازحين داخليا ، ال سيما الناجيات ممن يكن قد تعرضن لتج
                                         جنسي في أماكن تواجد المجموعات اإلرهابي ة.

يتعلق بحاالت العنف الواقعة على  يحتاج التقرير إلى إعادة تدقيق فيما        عموما ؛ 
النساء، بحيث يتم ذكر أسباب ومكان وقوعها، الذي هو في المناطق التي تنشط فيها 

نواع العنف النفسي                                                         المجموعات اإلرهابي ة المسلحة، حيث تتعرض المرأة إلى أسوأ أ
 والجسدي.

                                           توصيات لجنة اتفاقي ة القضاء على كافة أشكال                                ن شير هنا إلى أن ه قد تم تحويل 
                                                             )سيداو( والصادرة عقب مناقشة التقرير األخير للجمهورية العربي ة  التمييز ضد المرأة

ها                                              ، إلى خطة عمل تنفيذي ة، يجري العمل على متابعت2014                          السوري ة أمام اللجنة، عام 
                                                                  من قبل كل الجهات الحكومي ة، كما يجري العمل على رسم مالمح خطة وطنية 

 في ظل األوضاع الراهنة التي تمر بها سوريا.               األسرة السوري ةلحماية وتفعيل دور 

 الاطفل: . حقوق 15

 ( حول مزاعم تجنيد األاطفال:67الفقرة )
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( 11)رقم القانون تضمنها         مشددة           عقوبات  المشرع السوري نذكر المقرر هنا باتباع 
                مرورا  بالمؤبدة األشغال الشاقة المؤقتة بدأ من عقوبات تمن خالل فرض ، 2013لعام 

يتم بالتعاون مع اليونيسيف إعداد كما ، وفاة الطفلالتسبب في عدام في حال وحتى اإل
      خاصة   ،وآثار انتشار هذه الظاهرة ة للتعامل مع قضايا تجنيد األطفال          خطة وطني  

  التعامل مع األطفال الضحايا.

                                                                           تعمل الهيئات المعني ة في الحكومة السوري ة، بالتعاون مع منظمة األمم المت حدة 
يقاف االنتهاكات ضد األطفال،                                                                          للطفولة، اليونيسيف، على إعداد خطة عمل لمنع وا 
 وذلك في إطار توصيات الفريق العامل لمجلس األمن المعني باألطفال والنزاعات

  المسلحة.
 لم الشمل والفصل األسري: 

                       األمم المت حدة للطفولة، منظمة ة بالتعاون مع                             تعمل وزارة الشؤون االجتماعي  
مشروع لم الشمل والتعقب األسري لألاطفال المنفصلين وغير على  ،اليونيسيف

ة لألطفال                      تقديم خدمات اجتماعي  ، ويتم ة                               في العديد من المحافظات السوري   المصحوبين
يبدأ و  بأسرهم أو بأسر بديلة.م  هدف إلحاقهبغير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

العمل في المشروع من خالل تأمين مراكز إقامة مؤقتة آمنة لألطفال، ثم العمل على 
ة وغير          الحكومي   ،تنظيم استمارات خاصة بهم والتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة

 أي معلومات تساعد في هذا المجال.في للمساعدة  ،ة         الحكومي  

 ن: ون الفلساطينيوالالجئ. 16

وضع في ة         السوري  جهود الحكومة نؤكد استمرار ، (71الفقرة )بالنسبة لما ورد في 
مثل وكالة ، المحليين والدوليين هابالتعاون مع شركاءفي هذا المجال،  هاوتنفيذ برامج

 ،األونروا                                                               األمم المت حدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 
، ة      غاثي  اإلمساعدات التقديم بما يضمن استمرار ، الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيينو 

، من خالل نشر نقاط تقديم هذه الخدمات في أماكن ة     طبي  الة و         تعليمي  الخدمات وتقديم ال
 الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للنزوح.تواجد 



A/HRC/32/35/Add.6 

22  

الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين نشر متخصصين اجتماعيين هدفهم رصد تابع ت
يجاد حلول لها،   .األونرواوكالة بالتنسيق مع وذلك                                         ومتابعة قضايا الالجئين وا 

    


