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   حقوق الطفلةنجل

       النظر يف التقارير املقدمـة من الدول األطـراف مبوجـب              
   من االتفاقية٤٤املادة 

 املقرر تقـدميها يف     التقارير الدورية الثالثة والرابعـة للدول األطراف         
  ٢٠٠٩عام 

  ** *اجلمهورية العربية السورية    
  إضافة    

 من اجلمهورية العربية السورية تعدل بعـض الفقـرات مـن            مذكرة    
  التقريرين الدوريني الثالث والرابع

__________ 

وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا                   *  
  .إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة

يف للجمهورية العربية السورية، املوجودين     ترد الفقرات املعدلة يف التقريرين الدوريني الثالث والرابع احملدثني            **  
  .ملفات األمانة العامة
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الفقرات اليت مت تعديلها يف التقرير الثالث والرابع للجمهورية العربيـة             
  السورية

  مقدمة توضيحية    
 حكومة اجلمهورية العربية السورية أن ترفع تقريرها الدوري الثالث والرابع إىل            يسر -١

ن اتفاقية حقوق الطفل مـع      م ٤٤ من املادة    )ب(١جلنة حقوق الطفل وفقاً ألحكام الفقرة       
م  الثاين لسورية املقدالدورييأيت هذا التقرير تالياً للتقرير . اإلشارة بداية إىل أمهية هذه املقدمة   

ثالثـة  الذي جرت مناقشته يف الدورة الو). CRC/C/93/Add.2( ٢٠٠٠أغسطس / آب ١٥  يف
 . ٢٠٠٣يونيه /والثالثني للجنة يف حزيران

 هنا أن مصلحة الطفل الفضلى هي أساس خمتلف السياسات والتدابري املتخـذة        نشددو  -٢
 حيـاة األسـرة     يف سورية، لذا فإن رعاية الطفل يف سورية ومحايته تشكل احملور اجلوهري يف            

حيث تتضافر جهود الدولة وخمتلف قطاعات اجملتمع يف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية،            
وجتلى هذا يف إقرار احلكومة اخلطة الوطنية حلماية الطفل باجتماعها الذي ترأسه السيد رئـيس               

 األسـرة   ، وكلفت اهليئة السورية لـشؤون     ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢اجلمهورية بتاريخ   
 وتقوم سورية بتقدمي الصحة والتعليم جلميع األطفـال ويف          .باإلشراف على جممل عملية التنفيذ    

املناطق الريفية واحلضرية وللذكور ولإلناث على حد سواء مع التركيز على محاية ورعاية مـن               
يتـاح  وحلق التعبري عن آرائـه      ) كما البالغ (حيتاج لرعاية خاصة، وال قيد على ممارسة الطفل         

للطفل يف سورية احلصول على شىت أنواع املعلومات واألفكار، تـساهم يف ذلـك األسـرة                
واملدارس ووسائل اإلعالم واملراكز الثقافية والنوادي واملكتبات العامة واخلاصة واليت حيق جلميع            

  . األطفال ارتيادها وحتوي كماً هائالً من الكتب ذات الصلة بالطفولة
     رية باملبادئ التوجيهية لألمانة العامـة لألمـم املتحـدة واملتعلقـة            التزاماً من سو  و  -٣

    بشكل ومضمون التقارير الدورية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني املنعقـدة             
    ، فإهنا عمدت يف هذا التقرير إىل عدم تكـرار          )CRC/C/58/Rev.1( ٢٠٠٥ يونيه/يف حزيران 

ـ    الثاين املشار إليه سابقاً واكتفت باإلشارة إليه يف بعض املواضع          الدوري  رها  ما ورد يف تقري
التقريـر  علـى   اللجنة  وحيثما لزم ذلك، كما عمدت إىل الرد على املالحظات الواردة من            

وذلك من خالل احلديث عن التقدم الـذي        ) CRC/C/15/Add.212 (الدوري الثاين لسورية  
هذا التقرير كذلك اإلحصائيات اجلديدة والتشريعات ذات       يتضمن  . حدث يف تطبيق االتفاقية   

فضالً عن ذلك، فإن هـذا      . الصلة مع صور عن هذه اإلحصاءات والتشريعات يف املرفقات        
التقرير يتضمن مشروعات القوانني اليت متت صياغتها ووصلت إىل مراحـل متقدمـة مـن               

ل الفترة اليت تلت تقريـر  إجراءات إصدارها، وكل املعلومات ذات الصلة اليت استجدت خال 
  . ٢٠٠٩ فرباير/ وحىت شباط٢٠٠٠ أغسطس/ الثاين يف آب الدوريسورية
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تغتنم حكومة اجلمهورية العربية السورية هذه الفرصة لتؤكد التزامها باملعاهـدات           و  -٤
واالتفاقيات واملواثيق الدولية اليت انضمت إليها وصادقت عليها، حيث يعطي التصديق هذه            

ت قوة القانون الوطين، ويعطيها األولوية يف التطبيق على القوانني السورية وذلك وفق     االتفاقيا
لقـانون   فيينـا  من اتفاقيـة  ٢٧من القانون املدين السوري وأحكام املادة        ٢٥أحكام املادة   
     ١٨٤ واليت انضمت إليها اجلمهورية العربية السورية باملرسوم التـشريعي رقـم             املعاهدات

 وتؤكد إمياهنا بأمهية استمرارية احلوار اهلادف مع جلنة حقوق الطفل لتحقيـق             ،١٩٨٠لعام  
فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام مجيع احلقوق اليت تـضمنتها االتفاقيـة يف               

  . نصوصها ومضامينها وغاياهتا، ويف حدود حتفظاهتا، ومبا يتفق مع مبادئ جمتمعها وقيمه
ورية الدوري الثاين إىل جلنة حقوق الطفل أوصـت اللجنـة           يف تقييمها لتقرير س   و  -٥

سورية بدراسة هذه التحفظات هبدف سحبها، ومن املهم جداً اإلشارة هنا إىل أن اجلمهورية              
 من اتفاقية حقوق الطفل مبوجـب       ٢١ و ٢٠ العربية السورية قد رفعت حتفظها عن املادتني      

، ومل يبق لديها سوى حتفظ وحيد       )١م  امللحق رق  (٢٠٠٧ فرباير/ يف شباط  ١٢املرسوم رقم   
  .١٤على املادة 

  )اجلهات املشاركة( عملية إعداد التقرير    
تعترب اهليئة السورية لشؤون األسرة هي اجلهة املسؤولة عن ملف حقـوق الطفـل                -٦

السوري مبا يف ذلك التقرير الذي يقدم عادة للجنة حقوق الطفل وبناًء عليه قامـت اهليئـة                 
ة جملس الوزراء من أجل القيام باملهمة مبشاركة العديد من املؤسسات احلكومية            مبخاطبة رئاس 

قامت رئاسة جملـس الـوزراء      و. واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة يف إعداد هذا التقرير        
بتشكيل جلنة توجيهية وطنية ضمت ممثلني عن اجلهات املعنية احلكوميـة وغـري احلكوميـة      

 واملعنيني واألطفال أنفسهم لإلشراف على إعـداد هـذا          وروعي وجود عدد من املختصني    
قامت اهليئة مبراسلة مجيع اجلهات احلكومية وغري       و. التقرير كما شكلت جلنة أخرى للصياغة     

احلكومية لتزويدها بالبيانات األساسية اليت جيب تضمينها يف التقرير، وقدم املكتب املركزي            
اهم يف تدقيق مجيع اإلحصاءات واألرقام املذكورة       لإلحصاء بدوره كل البيانات املطلوبة وس     

يف هذا التقرير، كما يسرت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيـسيف              
تدريب اجملتمع األهلي حول كيفية إعداد التقارير الدولية، وقامت مندوبـة مـن مكتـب               

ق النمـوذج املتبـع يف املنظمـة    اليونيسيف يف سورية بشرح طريقة إعداد التقرير الوطين وف  
الدولية كما قامت خبرية دولية بالتعاون مع اليونيسيف بتدريب أعضاء جلنة الصياغة علـى              

يف . كتابة نفس التقرير وفق املعايري الدولية، كما التقت هذه اخلبرية مبمثلي اجلمعيات األهلية            
وريني مـن خمتلـف     سياق اإلعداد للتقرير عقدت ست ورشات عمل مع أطفال ويافعني س          

 ٢احملافظات ألخذ تغذية راجعة منهم حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وحيتوي امللحق رقم              
على ملخص آلراء األطفال يف الرعاية التعليمية والصحية املقدمة هلم ويف موضوعات العنف             
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جتاه األطفال وسواها من املوضوعات اليت متت مناقشتها يف ورشات العمل لـضمان مـنح               
  . ألطفال املشاركني احلرية التامةا
بعد إعداد املسودة األوىل عقدت لقاءات مع املتخصصني واملهتمني من القـانونيني         و  -٧

ومن املنظمات احلكومية وغري احلكومية ملناقشة التقرير وتعديله، وتال ذلك ورشة عمل وطنية      
 على  ٣وحيتوي امللحق رقم    شاركت فيها هذه اجلهات إلقرار حمتوى التقرير بصيغته النهائية،          

قائمة باجلهات اليت قامت بتزويد اهليئة السورية لشؤون األسرة باملعلومات والبيانات، إضافة            
  . إىل قائمة باجلهات اليت حضرت اللقاءات وورشات العمل

 طلبت اهليئة السورية لشؤون األسرة من خبري وطـين          ٢٠١٠ يناير/يف كانون األول    -٨
لتقرير بالتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املشاركة وذلـك          إجراء حتديث شامل ل   

.  وهذه هي النسخة احملدثة    ٢٠٠٩ فرباير/على ضوء ما أجنز يف جمال حقوق الطفل منذ شباط         
ستقوم اهليئة السورية لشؤون األسرة بتوزيع هذا التقرير على املؤسسات احلكومية واملنظمات            

  .فادة منه يف خططها املستقبلية املتعلقة بالطفلغري احلكومية كافة وذلك لالست

   واالقتصاديةالدميغرافيةبعض املؤشرات   -١  

   العنصر البشري-١-١الفقرة رقم     
 حبسب التقديرات   ٢٠٠٨بلغ عدد سكان اجلمهورية العربية السورية منتصف عام           -٩

    ة، مليـون نـسم    ١٠,٠٤٢ ، مليون نسمة، حيث بلغ عدد الـذكور       ١٩,٦٤٤اإلحصائية  
      سنوات يف ذلـك    ٤-صفربلغ عدد األطفال بعمر     و. مليون نسمة  ٩,٦٠٢ ،وعدد اإلناث 

     ٢,٣٠١ سـنوات، و ٩-٥ مليون طفل بعمـر      ٢,٥٠٨مليون طفل، مقابل     ٢,٥٣٣ ،العام
           ٤٦,٥بلغت نسبة سكان املناطق الريفيـة  ). ٤امللحق رقم ( سنة   ١٤-١٠مليون طفل بعمر    

       عـدل النمـو الـسنوي بـني         يف املائة كما بلغ م     ٥٣,٥ان املناطق احلضرية    يف املائة وسك  
         يف املائة، أما اخلصوبة فقـد بلـغ معـدهلا بـني             ٢,٤٥ما يعادل    ٢٠٠٨-٢٠٠٠ يعام

  . مواليد أحياء لكل امرأة يف سن اإلجناب٣,٥٨ ما نسبته ٢٠٠٥-٢٠٠١عامي 

 ل االجتماعيمعاجلة جوانب العد -٤-٢-٢-١الفقرة رقم     

املبىن علـى  ) ٢٠٠٧( االستفادة من نتائج املسح الوطين لدخل ونفقات األسرة        متت  -١٠
 يف حساب خطي الفقر األدىن واألعلى مع اعتماد معايري حمـددة            ٢٠٠٤تتبع ملتغريات مسح    

لتحديد أولويات استهداف حتسني مستوى املعيشة بربامج تنموية للمناطق األكثـر حاجـة             
دية مباشرة لألسرة الفقرية، واعتماد حجم األسرة ومعدل اإلعالة كمؤشر على           وحتويالت نق 

فقر األسرة، ليتم من خالل هذه الربامج نشر التوعية للصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة، كمـا               
 لتأسيس الـصندوق الـوطين      ٩ املرسوم التشريعي رقم     ٢٠١١ يناير/صدر يف كانون الثاين   

  . بتنمية قدرات األسرة الفقريةىنللمعونة االجتماعية الذي يع
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  ٣-٢-١الفقرة رقم     
ة احلادية عشرة توجهات التخطيط التأشريي يف إطـار اقتـصاد            اخلطة اخلمسيّ  تتابع  -١١

  :السوق االجتماعي من خالل التركيز على برامج تفعيل ألهداف اخلطتني التاسعة والعاشرة
ان الـصحي واالجتمـاعي     شبكات األمان واحلماية االجتماعية اليت تكفل الـضم        •

 ؛والتقاعد

تطبيق النهج التشاركي بني السلطات الثالث والتنظيمات اجملتمعية والقطاع اخلاص           •
 ؛ومأسسته

معاجلة التشوهات االجتماعية وخاصة ظاهرة التسول من خالل برامج اسـتهدافية            •
لتحسني املستوى املعيشي واألسري وخاصة منها ما يرتبط بتحسني ظروف عـيش            

 .ال املستهدفني بربامج تنمية بشرية صحية وتعليمية واجتماعيةاألطف

اخلمسية احلاديـة عـشرة     معدل النمو االقتصادي املتوقع خالل أعوام اخلطة        يصل   -١٢
 يف املائة، ومع حتقيق ذلك هتدف اخلطة إىل خفض نسبة الفقراء            ٥,٧إىل  ) ٢٠١٥-٢٠١١(

 يف املائة وختفيض    ١٦,٥ إىل   ١٩٩٧ام   يف املائة ع   ٣٣,٢حسب خط الفقر الوطين األعلى من       
 يف  ٧ إىل   ١٩٩٧ يف املائة عام     ١٤,٢٦عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر األدىن من          

 يف املائـة، وإىل  ٧,٤، كما هتدف إىل ختفيض نسبة العاطلني عن العمـل إىل  ٢٠١٥املائة عام  
 يف املائة، وخفـض     ٢إىل   يف املائة    ١٠,٤ سنة من    ٤٥-١٥خفض معدل األمية للفئة العمرية      
 لكل ألف مولود حي، وخفض معدل وفيـات         ١٦ إىل   ١٨معدل وفيات األطفال الرضع من      

 . مولود حي يف هناية سنوات اخلطة١ ٠٠٠ لكل ١٩ إىل ٢٢األطفال دون اخلامسة من 

  ٤-٢-١الفقرة رقم     
 ١٩ يف   باألحرف األوىل على اتفاقية الشراكة مـع االحتـاد األوريب          جرى التوقيع  -١٣

 مت التوقيع بـاألحرف     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤ويف  ،  ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 
      انسجاماً مـع املـتغريات االقتـصادية يف         األوىل على التعديالت اليت أدخلت على االتفاقية      

 كـانون   ١مت التوقيع على اتفاقية تأسيس منطقة جتارة حرة مع تركيا بـدءاً مـن               . سورية
، كما قامت احلكومة باختاذ العديد من اإلجراءات اليت تساعد على تنويع            ٢٠٠٧ناير  ي/الثاين

تعديل قانون ضريبة الـدخل ومكافحـة التـهرب         (اإليرادات وحتسني العدالة االجتماعية     
ضريبة رسم اآلالت الصناعية وقـانون      (، وإلغاء جمموعة من الضرائب غري املباشرة        )الضرييب
إلنفاق فقد زيدت الرواتب واألجور هبدف حتسني املستوى املعيشي         ، أما من جهة ا    )التركات
 بإنشاء املصارف اخلاصة، كما باشرت سوق       ٢٠٠١ لعام   ٢٨مسح القانون رقم    . للمواطنني

 . ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٠دمشق لألوراق املالية نشاطها يف 
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   ٥-٢-١الفقرة رقم     
نتاج احمللي اإلمجايل باألسـعار     حسب املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية، منا اإل        -١٤

، أما باألسعار اجلارية فقد بلـغ       ٢٠٠٨ يف املائة مقارنة مع عام       ٦ مبعدل   ٢٠٠٩الثابتة لعام   
، كذلك بلغ النمو السنوي للدخل ٢٠٠٨يف املائة مقارنة مع عام  ٣ معدل   ٢٠٠٩النمو عام   
 .٢٠٠٩ يف املائة عام ٣,٢ و٢٠٠٨ يف املائة عام ٢٠,٥معدله القومي ما 

  تدابري عامة للتنفيذ -٢الفقرة     

  ٢-٢الفقرة رقم     
 والـيت  ٢٠١٥من أهم األهداف الكمية يف مدى خطتني مخسيتني متعاقبتني لغايـة         -١٥

تعكس اإلصرار على االلتزام بتحقيق أهداف األلفية للتنمية أن يتم ختفيض عـدد الـسكان               
 يف  ٧,١( إىل النصف    ١٩٩٧ة عام    يف املائ  ١٤,٢٦الذين يعيشون دون خط الفقر األدىن من        

، وأن جيري العمل على القضاء الكامل على األمية، وأن خيفض معدل البطالـة مـن                )املائة
، ومن اجلدير بالـذكر أن      ٢٠١٥يف املائة عام     ٨يف املائة إىل حنو      ١٢,٣مستواه احلايل وهو    

الدولـة يف سـورية     ة العاشرة والذي أجرته هيئة ختطيط       تقييم منتصف املدة للخطة اخلمسيّ    
لرصد ما مت إجنازه خالل األعوام اليت انقضت من عمر اخلطة كشف عن تقدم ملحـوظ يف                 
حتقيق بعض األهداف وعن تأخر حتقيق أهداف أخرى وسريد ذلك بتفصيل أكثر يف مواضع              

  .أخرى من هذا التقرير

  دور املنظمات غري احلكومية يف عملية التنمية-٣-٢الفقرة رقم     

  ١-٣-٢ة رقم الفقر    
ة املتعاقبة مكانة خاصة لتطوير العمل اإلمنائي هلذه القطاعـات،          تويل اخلطط اخلمسيّ    -١٦

حيث يتوقع أن تلعب هذه املنظمات دوراً كبرياً يف صياغة عمل مجاعي لتطوير اجملتمعـات               
العمل، احمللية، واقتراح برامج ومشاريع إلجناز األهداف املتعلقة باحلد من الفقر، وتوليد فرص            

وعليـه فـإن دور   . ومتكني املرأة وتوسيع فرص تعلمها والتنظيم األسري واحلفاظ على البيئة 
  :تلك القطاعات يتحدد باآليت

 ؛املساعدة يف حتقيق األهداف واملرامي الكمية املتعلقة بالتخفيف من الفقر •

دعم املساعدة يف تصميم وإجناز برامج اإلصالحات االجتماعية وبرامج التدريب وال          •
 ؛حلقوق املرأة والطفل

التدخل يف توفري اخلدمات يف املناطق النائية واليت ال توجد فيها إسهامات واضـحة               •
 ؛للقطاعني احلكومي واخلاص، وتشكيل مجعيات مهنية ونوعية للقيام بذلك
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املسامهة يف تنفيذ خطط التنمية اإلقليمية واالشتراك يف اجتماعات اجملالس التخطيطية            •
ة، وتلـك    أجل الرقابة على تنفيذ املشاريع اليت تقررها اخلطط اخلمـسيّ          احمللية من 

 .لتطوير املناطق األقل منواً

  ٢-٣-٢الفقرة رقم     
سـيما   بناء الشراكات مع املنظمات غري احلكومية وهيئات اجملتمع األهلي، وال          يعترب  -١٧

اجلمعيات األهلية يف بنـاء     تلك اليت تفرد حيزاً هاماً لقضايا متكني املرأة وموضوع تفعيل دور            
القدرات الوطنية للجمعيات األهلية يف جمال متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني من املوضوعات             

شهد العمل األهلي ازدهاراً ملفتاً يف السنوات األخرية        اليت حتظى باهتمام متزايد يف سورية، وقد        
        إىل أكثـر    ٢٠٠٠عيـة عـام      مج ٤٥٠حيث ارتفع عدد اجلمعيات األهلية املرخصة من حنو         

تشجع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الدور الكـبري      و. ٢٠٠٧ مجعية يف بداية     ١ ٢٠٠من  
الذي تقوم به اجلمعيات األهلية والذي يعترب دوراً رديفاً وداعماً للجهود احلكومية من خـالل               

 من األطفال وذويهم يف سـورية       الرعاية املتنوعة اليت تقدمها مثالً ملختلف شرائح ذوي اإلعاقة        
ومن أمثلة هذه املساعدات تقدمي أجهزة السمع والكراسي املتحركة وعمليات زراعة احللزون            (

  :، ومن املسامهات اهلامة للمنظمات غري احلكومية نذكر)وزراعة القرنية
اخلطة الوطنية لإلعاقة اليت أشرفت على صياغتها مؤسسة آمال للمعوقني واليت           إقرار   •

 ؛منت العديد من اإلجراءات لتقدمي خدمات الطفل املعاق وأسرتهتض

نشاط العديد من اجلمعيات يف منح القروض للمشاريع الصغرية ومنها مجعيـة رواد              •
 ؛الشباب

 .تأسيس بنك للتمويل الصغري من قبل شبكة اآلغا خان وبنك اإلبداع •

  مشروع قانون حقوق الطفل -٣-٥-٢الفقرة رقم     
من خالل جلنـة    ) قانون حقوق الطفل  (األسرة مشروع   ة السورية لشؤون     اهليئ أعدت -١٨

 ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ضمت أساتذة أكادمييني وقضاة من ذوي االختصاص، ويف         
 ٦٥قدمت اللجنة مسودة مشروع القانون إىل اهليئة اليت عرضته للنقاش يف ورشة عمل ضمت               

واجلمعيات ) االحتاد العام النسائي  ومنها  ( الشعبية   مشاركاً من خمتلف اجلهات العامة واملنظمات     
األهلية، وتال هذه الورشة تشكيل جلنة مصغرة ملناقشة املالحظات علـى مـسودة مـشروع               
القانون، ومتت مناقشة املالحظات الواردة من الوزارات مع ممثلي هـذه اجلهـات وتـضمني               

 . اإلصداراملشروع ما ميكن األخذ به منها متهيداً لرفعه إىل سلطات

  ٣-٤-٥-٢الفقرة رقم     
تويل احلكومة السورية اهتماماً بالغاً باألطفال ذوي اإلعاقة ومن أجل لفت انتبـاه               -١٩

اجملتمع إىل هذه الفئة واحتياجاهتا اخلاصة وامللحة فقد مت ابتكـار جمموعـة مـن األنـشطة                 
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ان األوملبياد اخلـاص  والفعاليات من أجل حشد الدعم والتأييد لقضايا هؤالء األطفال وقد ك        
، نقطة حتول إذ    ١٩٩٤السوري، وهو هيئة مستقلة هتتم بذوي اإلعاقة الذهنية تأسست عام           

سلط الضوء على القدرات اخلاصة املوجودة لدى هؤالء األطفال من أجل حتفيـز اجملتمـع               
 اإلقليمي   وقد اختارت الرئاسة اإلقليمية دمشق ليقام فيها املؤمتر الطيب         .األهلي لالستثمار هبا  

عقد املـؤمتر يف شـهر      . األول لألوملبياد اخلاص الدويل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا        
، وشارك فيه أكثر    "حياة أفضل لألشخاص املعوقني ذهنياً    " حتت شعار    ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول
كانـت أبـرز    .  دولة عربية وأجنبية ومن املنظمات الدولية      ١٦ طبيباً وباحثاً من     ٣٥٠من  
 لألشخاص ذوي اإلعاقة واالجتماعيةف املؤمتر رفع مستوى الوعي حول الرعاية الصحية أهدا

الذهنية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، والتركيـز علـى احتياجـاهتم، وحتديـد               
الصعوبات اليت تقف أمام توفري الرعاية الصحية واالجتماعية، واقتراح احللول املناسبة لتقليل            

وجودة خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية املتوفرة لتلك الفئة، وإشـراك   الفجوة يف حجم    
املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع األهلي يف ذلك، وأخرياً العمل على تسليط الضوء       

  .على دور األوملبياد اخلاص الدويل

  اخلطوات التشريعية والقانونية األخرى -٧-٥-٢الفقرة رقم     
 لعـام   ٣٥ يف مجيع مراحله، وهو إلزامي مبوجب القانون رقم          التعليم جماين   )أ(  
 ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٧ تاريخ   ٣٢ التعليم األساسي رقم     قانون والذي عدل مبوجب     ١٩٨١

 ؛ سنة١٥الذي جعل التعليم إلزامياً حىت عمر ) ٧امللحق رقم (

عمـل  ) ٨امللحـق رقـم      (٢٠٠٤ لعام   ٥٥نظم املرسوم التشريعي رقم       )ب(  
  ؛ للتعليم ما قبل اجلامعياخلاصةت التعليمية املؤسسا

 سنة مبوجب قرار وزارة ١٥بعد أن كان احلد األدىن لسن عمالة الطفل هو            )ج(  
امللحق  (٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣٠تاريخ  / ١٧٣٦/الشؤون االجتماعية والعمل رقم     

اث مـن    على منع تـشغيل األحـد      ٢٠١٠ لعام   ١٢فقد نص القرار الوزاري رقم      ) ٩رقم  
الذكور واإلناث قبل إمتام مرحلة التعليم األساسي أو إمتام سن اخلامسة عشرة من عمـرهم               

 ؛) أدناه٣-٣-٣-٩انظر الفقرة رقم (أيهما أكرب 

رفع سن املساءلة اجلزائية من سن السابعة من العمر حىت سـن العاشـرة                )د(  
 ؛)١٠امللحق رقم  (٢٠٠٣ لعام ٥٢مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

 تـشرين   ٢٥ تاريخ   ١٨القانون رقم    األحوال الشخصية مبوجب     قانونعدل    )ه(  
ليسمح لألمهات باحلصول على حضانة أطفاهلن لفترة       ) ١١امللحق رقم    (٢٠٠٣أكتوبر  /األول

اجلدير بالذكر هنا   و .١٥ عند الفتيات إىل     ١١ عند الفتيان ومن سن      ١٣ إىل   ٩أطول من سن    
 ؛ عاماً لكال اجلنسني١٨حظ تعديل هذا السن وجعله مشروع قانون حقوق الطفل يلأن 

 ؛)١٢امللحق رقم  (٢٠٠٤ لعام ٥٦ تنظيم العالقات الزراعية رقم قانون  )و(  

 ؛)١٣امللحق رقم  (٢٠٠٤ لعام ٣٤قانون املعوقني رقم   )ز(  
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 ٢٠٠٧ لعام   ٣٠تعديل قانون خدمة العلم مبوجب املرسوم التشريعي رقم           )ح(  
 مبا يقضي بتخفيض خدمة     ٢٠٠٨ للعام   ١٦ منه مبوجب القانون رقم      ٣ املادةوالذي عدلت   

 شهراً لكل املكلفني باستثناء من مل جيتـازوا الـصف           ٢١ شهراً إىل    ٢٤العلم اإللزامية من    
 ؛اخلامس من مرحلة التعليم األساسي ويف ذلك حث على التعليم

        / كـانون الثـاين    ١٣ تـاريخ    ٩أحدث مبوجب املرسوم التشريعي رقـم         )ط(  
 الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية املخول وضع وتنفيذ برامج املعونات الـيت            ٢٠١١يناير  

تستهدف الفئات الفقرية من خالل تقدمي معونات دورية أو طارئة وفق معايري تضمن الشفافية              
حياً واملساءلة منسجمة مع سياسات وخطط الدولة ومتكني املستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وص          

     امللحـق (مؤسسات وبرامج التمكني املختـصة      وتعليمياً من خالل برامج ينفذها الصندوق أو        
 : من املرسوم على حتقيق األهداف التالية٣يعمل الصندوق مبوجب املادة و). ١٤رقم 

محاية الفرد واألسرة الفقرية ورعايتها من خالل تقدمي معونات دورية أو طارئة             •
 ؛شفافية واملساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولةوفق معايري تضمن ال

تعزيز تنمية رأس املال البشري واالستثمار فيه على مبدأ املسؤولية املشتركة            •
 الصندوق بالتزامات تنموية من قبـل       منمن خالل ربط املعونات املقدمة      

 - عدم تسرب األطفال مـن التعلـيم      (املستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم     
 ؛)فال على اللقاحات الطبية كافةحصول األط

متكني املستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خـالل بـرامج       •
 .ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكني املختصة

 واملتضمن تشديد العقوبـات     ٢٠١١ لعام   ١صدر املرسوم التشريعي رقم       )ي(  
 من  ٥٠٨لى العرض حيث ألغي مثالً نص املادة        على العديد من اجلرائم، كاجلرائم الواقعة ع      

قانون العقوبات السوري ليشدد العقوبة على املغتصب حىت يف حال زواجه من املعتدى عليها        
، وتعـاد  )على أن ال تقل العقوبة عن احلبس سـنتني      (حبيث يستفيد فقط من العذر املخفف       

 مشروع، أو بالطالق احملكوم به      حماكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطالق املرأة دون سبب         
ملصلحة املعتدى عليها قبل انقضاء مخس سنوات على الزواج، وحتتسب املدة اليت نفذها من              

 ).١٥امللحق رقم (العقوبة 

   وأحكامهاالتدابري املتخذة لنشر مبادئ االتفاقية  - ٦- ٢       الفقرة     

  ٧-٦-٢الفقرة رقم     
 املرحلة العمرية ببنود اتفاقية حقوق الطفل       تقوم منظمة الطالئع بتعريف مجيع أطفال      -٢٠

) الوحدات الطليعيـة  (من خالل توزيع الربوشورات ونشر اللوحات التوضيحية يف املدارس          
 .وشرح هذه البنود يف أعمال فنية مسرحية وغنائية
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  ) من االتفاقية١املادة ( تعريف الطفل -٣الفقرة رقم     
) ٤٧-٢٧الفقـرات   (األول  ريرين الـوطنيني    مت تناوهلا بشيء من التفصيل يف التق        -٢١

مصطلحات " احلدث"القاصر أو   "أو  " الطفل" حيث أشري إىل أن      )٣٤-٢٨الفقرات  (والثاين  
. قانونية ملعىن واحد يف التشريع السوري وهو اإلنسان الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمـره               

لفتيـات إىل مـستوى     لقد أوصت جلنة حقوق الطفل سورية برفع احلد األدىن لسن زواج ا           
خصوصاً يف املناطق الريفيـة،  د لتطبيق هذا احلد األدىن للسن و    الفتيان، وبذل املزيد من اجلهو    

وهنا ال بد أن نذكر أن مشروع قانون حقوق الطفل قد أخذ هذا األمر باحلسبان وحلظ رفع                 
 ينسجم مـع    احلد األدىن لسن زواج كل من الفتيات والفتيان إىل مثانية عشر عاماً وهو عمر             

  .اتفاقية حقوق الطفل

  ١-٣  رقمالفقرة    
بأنه اإلنسان الذي مل يتجاوز الثامنة عشرة       "الطفل كما عرفته املادة األوىل من االتفاقية          -٢٢

يقابل ذلك يف التشريعات السورية ما يطـابق هـذا   " من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك   
 الطفل بأنه هو كل ذكر أو أنثـى مل          ١٩٧٤ لعام   ١٨ النص حيث عرف قانون األحداث رقم     

 الصادر  ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٨ تاريخ   ٩٠٣ كما أكد القرار رقم      يتم الثامنة عشرة من عمره،    
كما بـني   عن رئيس جملس الوزراء بأن الطفل هو كل من مل يتجاوز الثامنة عشرة من العمر،                

  .ييزالقانون الفرق بني الطفل غري املميز وبني من هو يف سن التم

   التعاون الدويل-١-٣-٣الفقرة رقم     

 بعض االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت انـضمت           -٢-٣-٣ رقم   الفقرة    
  ٢٠٠٠إليها اجلمهورية العربية السورية منذ عام 

اجلمهورية العربية السورية طرف يف عدد كبري من الصكوك الدولية اليت تنص علـى                -٢٣
اللتزامات الكفيلة باحترام كرامة اإلنسان وحقوقـه األساسـية، وقـد           جمموعة من احلقوق وا   

  :  على االتفاقيات والوثائق الدولية التالية٢٠٠٠استمرت سورية يف هذا النهج فوقعت بعد عام 
 ؛٢٠٠٢عام ، ١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول٢٢االتفاقية العربية ملنع اإلرهاب، املربمة بتاريخ  •

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٨يف  التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   •
 ؛)١٧امللحق رقم  (٢٠٠٣مارس / آذار٢٧يف ، ١٩٧٩

األطفال يف الرتاعـات    بإشراك  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق        •
 ؛)١٨امللحق رقم  (٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول ١٧املسلحة، يف 

وبغاء األطفـال   لطفل املتعلق ببيع األطفال     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا     •
امللحق  (٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ اإلباحية، يف    واستغالل األطفال يف املواد   

 ؛)١٨رقم 
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 نسانيةالالإمن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      •
 ؛)١٩امللحق رقم ( ٢٠٠٤يوليه / متوز١أو املهينة، يف 

 ١٠ يف ماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهتم         تفاقية الدولية حل  اال •
 ؛)٢٠امللحق رقم  (٢٠٠٥أبريل /نيسان

      املنظمة عرب الوطنية وذلك مبوجـب القـانون        اجلرميةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة      •
 ؛)٢٢ وامللحق رقم ٢١امللحق رقم ( ٢٠٠٨ للعام ١٤رقم 

اقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، امللحق       بروتوكول منع وقمع ومع    •
 ١٤ مبوجب القانون رقم     ،باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية       

 ؛٢٠٠٨للعام 

      بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، امللحـق              •
 ١٤ مبوجب القانون رقم     ، املنظمة عرب الوطنية   باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية    

 ؛٢٠٠٨للعام 

 الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلـهم وتدريبـهم، الـيت            االتفاقية •
 ؛)٢٣امللحق رقم  (٢٠٠٨ لعام ٥٢صادقت عليها سورية مبوجب املرسوم رقم 

يهما مبوجـب    االختياري املصدق عل   والربوتوكولاتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة      •
 .٢٠٠٩فرباير / شباط١٠ تاريخ ١٢املرسوم التشريعي رقم 

   احلق يف عدم التمييز-١-١-٤  رقمالفقرة    

  ٢-١-١-٤الفقرة رقم     
يتم استيعاب مجيع األطفال السوريني ومن يف حكمهم وغري السوريني املقـيمني يف              -٢٤

لتهم معاملة واحدة من حيـث      اجلمهورية العربية السورية يف مدارس التعليم األساسي ومعام       
الرعاية واالهتمام واملتابعة على اختالف بيئاهتم ومستوياهتم االجتماعية وديانـاهتم، وتقـوم            

جلميع األطفال يف مراحل التعليم     ) الصحة والتعليم (لرعاية األساسية   احلكومة السورية بتقدمي ا   
 .سواءكافة ويف املناطق الريفية واحلضرية وللذكور ولإلناث على حد 

   عدم التمييز بني اجلنسني-٢-١-٤الفقرة     

 ٢-٢-١-٤الفقرة رقم     

حيـث   املناهج الدراسية خالية من القوالب النمطية فيما خيص دور املرأة أو الرجـل             -٢٥
عملت سورية على تطوير املناهج املدرسية عرب إدخال مفاهيم املساواة بني اجلنسني، وبدءاً من              

من الدراسات وورشات العمل حول هذا املوضوع على ضوء مصادقة           ُنظِّم العديد    ٢٠٠٠عام  
 .على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) مع بعض التحفظات(سورية 
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  )  من االتفاقية٣املادة ( مصاحل الطفل الفضلى -٢-٤الفقرة رقم     
والذي ) ٤٨ -٤٠(رات  مت تناوهلا بشيء من التفصيل يف التقرير الوطين الثاين، الفق           -٢٦

  . فصل كيف تكفل الدولة السورية جلميع األطفال دون متييز احلق يف احلياة والبقاء والنمو
متثل مصلحة الطفل الفضلى االختيار األساسي ملختلف السياسات والتدابري املتخذة           -٢٧

لة ذلك  يف جماالت الصحة واخلدمة االجتماعية والتعليم وغريها يف سورية، وقد كرست الدو           
من خالل سياستها وقوانينها النافذة بأن جعلت مصلحة الطفل هي اللبنة األوىل لبناء اإلنسان              
واجملتمع السليم، لذا فإن رعاية الطفل يف سورية ومحايته تشكل احملور اهلـام واجلـوهري يف        

لقد متت  و.  وجتلى هذا يف خمتلف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية        .حياة األسرة واجملتمع  
 كما مت تعديل قانون     ،٢٠٠٣ لعام   ٢٣زيادة التعويض العائلي للموظف مبوجب املرسوم رقم        

مبا يسمح بتوريـث    ) ٣٢امللحق رقم    (٢٠٠١ لعام   ٧٨التأمينات االجتماعية باملرسوم رقم     
يـسمح  و. الراتب التقاعدي للموظفات اإلناث بعد أن كان ذلك حمصوراً باملوظفني الذكور          

لسوري أيضاً بإجازة األمومة مدفوعة األجر للنساء العـامالت، ومبـدأ املـصلحة        القانون ا 
الفضلى للطفل هو األساس يف مشروع قانون حقوق الطفل، كما أن مشروع قانون صندوق           

، ) أدناه ١-٦-٦انظر الفقرة   (النفقة والتكافل االجتماعي خمصص لألطفال يف معظم أحكامه         
يم الصادر عـن     إثر التعم  ٧٤١٨/١٥ التعميم رقم    ٢٠١٠وقد صدر عن جملس الوزراء عام       

 والذي أقر حبق احلاضنة املعينة بوثيقة رمسية سواء أكانت أماً أو ٦٢/٢٠١٠وزارة العدل رقم 
غريها فتح حساب لصاحل احملضون يف إحدى املصارف العامة أو اخلاصـة واإليـداع فيـه،      

 النقل منهما إىل روضـة ومدرسـة   وكذلك أتاح تسجيل احملضون يف الروضة أو املدرسة أو 
أخرى دون احلاجة إىل موافقة الويل أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات واإلجـراءات              

 .كما كان األمر سابقاً

  ) ٦املادة ( احلق يف احلياة والبقاء والنمو -٣-٤الفقرة رقم     
نون حيـث ذكـر تـشدد قـا    ) ٥٢-٤٩(تناوله التقرير الوطين الثاين يف الفقرات   -٢٨

العقوبات السوري يف معاقبة اجلرائم الواقعة على األطفال وأوضح اهتمام الدولـة حبمايـة              
 .األطفال من األخطار املختلفة

  ١-٣-٤الفقرة رقم     
اعترب املشرع السوري احلق يف احلياة أول احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان، وشدد             -٢٩

رشد، وهكذا يكفـل املـشرع       وحىت سن ال   على محاية هذا احلق للطفل منذ تكوينه جنينياً       
القانون والسياسة الوطنية حق كل شخص يف احلياة سواء أكان طفـالً أم بالغـاً               السوري و 

وذلك عن طريق عدة تدابري وآليات، وقد أتت جمموعة من التشريعات اجلديـدة واألوامـر               
 الذي  ٣٩/٢٠٠١ رقم   التنفيذية يف شأن حق احلياة والبقاء والنمو نذكر منها القرار الوزاري          

حظر يف مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ األخرى ملن يقل عمره عن مثانية عشر عاماً                
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 املتضمن تـشكيل  ٢٠٠٧يوليه / متوز٨ تاريخ   ٤٣٣٤رقم   وعاقب من خيالف ذلك، والقرار    
ف فـضالً   يساللجنة الوطنية ملكافحة التدخني واليت تشارك فيها منظمة الصحة العاملية واليوني          

 ٢٠٠٩ لعـام  ٦٢عن اجلهات احلكومية ذات الصلة، كما صدر املرسوم التـشريعي رقـم    
 ).٣٣امللحق رقم ( األماكن العامة القاضي مبنع التدخني يف

 ٢-٣-٤الفقرة رقم     

ولطاملا هدفت اإلجراءات التشريعية والسياسات واخلطط التنموية إىل تـوفري بيئـة             -٣٠
ال، لكننا مل نستطع أن منتد برباجمنا وخططنا إىل اجلزء املغتصب مـن             أفضل لبقاء ومناء األطف   

أرضنا يف اجلوالن السوري احملتل بسبب التعنت اإلسرائيلي الذي مينع أي تدخل حىت من قبل               
 .املنظمات الدولية لتحسني أوضاع هؤالء األطفال

يسلم الطفل من   وتظل حالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل خطرية إذ مل              -٣١
املمارسات التعسفية اإلسرائيلية اليت مل تعر أي اهتمام حلقوق الطفل العريب الـسوري الـيت               
نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فقد انتهكت إسرائيل حقوق الطفل العريب الـسوري يف              
اجلوالن من خالل فرض اجلنسية اإلسرائيلية وحرمانه من جنسيته العربية السورية منتهكـة             

 من اتفاقية حقوق الطفل، كما حرم الطفل العريب السوري يف اجلوالن مـن              ١٢بذلك املادة   
تلقي األفكار واملعلومات حبرية بسبب فرض قيود على السكان واحلد من حتركاهتم مبن فيهم              

 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تفرض سلطات االحتالل         ١٣األطفال وهذا يعد خرقاً للمادة      
 اجلوالن الثقافة اإلسرائيلية ومتنعهم من القيام بالنشاطات الفكرية والفنيـة،           على األطفال يف  

وقد ألغت مناهج التدريس العربية السورية يف مجيع مدارس اجلوالن احملتل، واستبدلت هبـا              
. املناهج اإلسرائيلية يف حماولة لتنشئة أجيال ال تربطها أية روابط فكرية أو ثقافية بوطنها األم              

 ذلك، تعاين املدارس يف اجلوالن من النقص يف قاعات الدراسة واألبنية املدرسـية              فضالً عن 
املناسبة، وحتشر فيها أعداد كبرية من الطالب يف قاعة دراسية واحدة، كمـا يطلـب مـن            

ويف اجملال الصحي تنتهك إسـرائيل      . األولياء دفع معدالت عالية من الضرائب حبجة التعليم       
خالل النقص احلاد يف املراكز الصحية والعيادات ومراكز اإلسعاف         اتفاقية حقوق الطفل من     

. األوىل وعدد األطباء إضافة إىل اإلمهال وغياب املعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفـل            
 من خالل تعريض األطفال إىل التعذيب أو لغريه مـن           ٣٧كما تقوم إسرائيل بانتهاك املادة      
 أو املهنية، وحرمان األطفال من حريـاهتم        الالإنسانيةة أو   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي    

وسجنهم بصورة غري قانونية أو تعسفية، وظروف االعتقال الالإنسانية اليت يعيشوهنا داخـل             
السجون اإلسرائيلية، وسياسة القهر املادي واملعنوي اليت متارسـها الـسلطات اإلسـرائيلية             

  . جتماعيةوحرماهنم من أبسط حقوقهم اإلنسانية اال
تعترب األلغام اإلسرائيلية خطراً دائماً طاملا بقيت مزروعة يف املناطق اجملاورة للقـرى    و  -٣٢

واحلقول واملراعي التابعة ألهايل اجلوالن، فقد بلغ عدد ضحايا األلغام اإلسرائيلية يف اجلوالن             
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بإعاقات  ٣٢٩  وفيات معظمهم من األطفال وإصابة     ٢٠٢  إصابة منهم  ٥٣١السوري احملتل   
  .دائمة ومزدوجة

 الـسلطة  ،ومن حق أطفالنا ومن مسؤولية جلنة حقوق الطفل املوقرة مطالبة إسـرائيل     -٣٣
 باحترام االتفاقيات الدولية وحقوق األطفال يف جوالننا احملتل، وبـااللتزام           ،القائمة باالحتالل 

 الـذي قـرر     ١٩٨١ تاريخ   ٤٩٧بقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن وعلى األخص القرار         
اجمللس مبوجبه أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل هو              

  .الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب إسرائيل بإلغاء قرار ضم اجلوالن على الفور
دويل ومن مسؤولية اجملتمع الدويل، ومن ضمنه جلنة حقوق الطفل، اختـاذ إجـراء               -٣٤

عاجل لوضع هناية فورية لالنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبـها إسـرائيل، الـسلطة القائمـة             
باالحتالل، يف اجلوالن السوري احملتل، وتوفري احلماية الفورية لألطفال السوريني يف اجلوالن            

ماً السوري احملتل امتثاالً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل انـسجا            
لدعم تنفيذ االتفاقية على حنو فعال        اليت تنص على القيام بإجراءات عدة      ٤٥مع منطوق املادة    

 .وتشجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه االتفاقية

  الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة -٣-٣-٤الفقرة رقم     

  الرعاية الصحية -١-٣-٣-٤الفقرة رقم     
    أساساً تقدمي الرعاية الصحية املختلفة لألطفال بدءاً من مرحلـة           تتوىل وزارة الصحة    -٣٥

ما قبل الزواج وصوالً إىل برامج صحة املراهقني والشباب، وكل الربامج املقدمة تـشاركية              
وعلى رأسها منظمة الطالئع اليت تعـىن بـصحة األطفـال يف     (أساساً مع املنظمات الشعبية     

، ومـع   )الت اللقاح الوطين ونشر الثقافـة الـصحية       ساهم يف مح  تملدارس واملعسكرات و  ا
اجملتمعات احمللية واجلمعيات األهلية إذ أدى احلراك االجتماعي املميز باجتاه القضايا الـصحية             
إىل تأسيس العديد من اجلمعيات األهلية اليت تعمل على دعم القضايا الـصحية يف اجملتمـع                

ية الصحية يف القضايا الصحية امللحة والطارئة وتلعب دوراً يف التوع    السوري مثل مجعية بسمة   
  . مثل اإليدز

   احلصبة واحلصبة األملانية-٢-٦-١-٣-٣-٤الفقرة رقم     
 للحصبة واحلصبة األملانية MMRبلقاح  وطنية تلقيح محلة تنفيذ مت على ثالث مراحل -٣٦

 : يف املائة٩٥تتجاوز  تغطية نسبة لتحقيق

 أشهر إىل ما دون سن      ١٠ لألطفال من عمر     ٢٠٠٧مارس  /يف آذار : املرحلة األوىل  •
 دخول املدرسة؛

 ؛والرابع والثالث الثاين الصف  لطالب٢٠٠٧يف الربع الرابع من عام : املرحلة الثانية •
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 لطالب الصف الـسادس والـسابع       ٢٠٠٨يف الربع الرابع من عام      : املرحلة الثالثة  •
 .والثامن والتاسع

كافحة اإلسهاالت واإلنتانات التنفسية احلـادة       برنامج م  -٧-١-٣-٣-٤الفقرة رقم       
  عند األطفال

، وسعت إىل توفري التدبري اجليد حلاالت ١٩٨٨تبنت وزارة الصحة الربنامج منذ عام   -٣٧
اإلسهال من قبل العاملني الصحيني وإىل تثقيف األم حول أمهية زيادة الـسوائل واسـتمرار               

ذلك عن طريق ورشـات العمـل والـدورات         التغذية والرضاعة الطبيعية خالل اإلسهال و     
والندوات وكذلك اللقاءات مع أطباء القطاعني العام واخلاص وتنظيم محالت توعية وتثقيف            

وقد تبني من التقارير الشهرية للمراكز       يف خمتلف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة،      
 ،ديـر الـزور   و ،الرقة( الشرقية   أن املناطق الشمالية   الصحية ومستشفيات اإلبالغ املختارة   

مناطق عالية اخلطورة لـذلك    ) ريف دمشق و ،درعا( إضافة إىل حمافظات     )إدلب، و احلسكةو
يتم تدريب الكوادر الصحية يف هذه احملافظات على تدبري حـاالت اإلسـهال واإلنتانـات              

 تدبري املرضى   ستراتيجية الربنامج يف  اتباع  الالتنفسية ومت إرسال كتب رمسية جلميع احملافظات        
 ،القنيطـرة و ،ريف دمشق و ،دمشق(دريب وطين للربنامج من حمافظات      ومت تشكيل فريق ت   

وتتم التوعية حول الربنامج يف املراكز الـصحية        ) احلسكةو ،طرطوسو ،السويداءو ،درعاو
  .بالتعاون مع املنظمات الشعبية وعرب وسائل اإلعالم

  لسليم  برنامج الطفل ا-٨-١-٣-٣-٤الفقرة رقم     
يستهدف الربنامج األطفال دون مخس سنوات من العمر من خالل زيارات دوريـة          -٣٨

حيث يتم عند زيارة الطفل هلذه العيادة قياس طولـه ووزنـه    منتظمة هلذه الفئة من األطفال
وحميط مججمته ومعرفة قوامه الغذائي هبدف تعزيز صحة ومنو وتطور الطفل من خالل التغذية 

أكد من شروط السالمة يف التعامل مع الطفل والبيئة احمليطة به والوقاية مـن              الصحيحة، والت 
األمراض واحلوادث من خالل متابعة تلقيح األطفال، فضالً عن الكشف املبكر عن األمراض             
وتأخر النمو والتطور واإلعاقات من خالل الفحوص الدورية وعرضها على الطبيب ومراقبة            

راء الفحوص الطبية السنية والعينية وغريها، وتقدمي املشورة لألم         منو الطفل وتقييم تطوره وإج    
فيما يتعلق بعنايتها بطفلها واليت تشكل عامالً هاماً يف بقاء الطفل ومنائه، ولكن املالحـظ أن   
إقبال األهايل على فحص أطفاهلم قليل سواء لدى القطاع اخلاص أو املؤسسات احلكوميـة              

من أجل ذلك يتم توعية األهايل حول       . ة يف حال املرض فقط    حيث يتم التركيز على املراجع    
للتأكد  ضرورة مراجعة املركز الصحي ملراقبة الطفل حىت ولو مل يكن يشكو من أية أعراض             

  . بأن طفلهم غري مصاب بأية حالة مرضية
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  A برنامج إعطاء الفيتامني -٢-٤-٢-٣-٣-٤الفقرة رقم     
ستراتيجية خاصة للحد أو إلنقاص نـسبة       اتبع   ت ١٩٩٨ما تزال وزارة الصحة منذ        -٣٩

  :  للفئات املستهدفة وهيAانتشار نقص ريتينول املصل بتوزيع كبسوالت الفيتامني 
       أشهر إىل مادون اخلامسة مـن العمـر وذلـك بإعطـائهم             ١٠األطفال من عمر     •

 مـع لقـاح     A وحدة دولية من فيتامني      ٢٠٠ ٠٠٠أو   ١٠٠ ٠٠٠جرعة واحدة   
 ؛M.M.R احلصبة أو

 كجرعة Aوحدة دولية من الفيتامني  ٢٠٠ ٠٠٠النفاس يتم إعطاؤهن  النساء بفترة •
 .وقائية

 الرعاية التربوية والتعليمية -٣-٣-٣-٤الفقرة رقم     

  ١-٣-٣-٣-٤الفقرة رقم     
سـتراتيجية للطفولـة   اأعدت اهليئة السورية لشؤون األسرة مع كافة الشركاء املعنيني       -٤٠

لى حتليل للوضع الراهن لألطفال يف سورية، وقد استعان الفريق الـوطين لـدى              املبكرة بناء ع  
توصيف الرعاية املقترحة مبنظومة حقوق الطفل عوضاً عن منظومة االحتياجات، كمـا جلـأ              
الفريق إىل مبدأ التمييز االجيايب يف الربامج املقترحة لألطفال احملتاجني، ومت إفراد فـصل كامـل      

هـذه  و .وازنة من أجل ضمان جودة ومصداقية تنفيذ الربامج واألنـشطة         ملصادر التمويل وامل  
ومنـها  (ستراتيجية وضعت مبشاركة معظم الوزارات واهليئات احلكومية واملنظمات الشعبية          اال

 كما انتهت   لة والعديد من اجلمعيات األهلية،    واملنظمات الدولية ذات الص   ) االحتاد العام النسائي  
  .ة احلادية عشرةذية للطفولة املبكرة وقامت بتضمينها يف اخلطة اخلمسّيمن إعداد اخلطط التنفي

  ٢-٣-٣-٣-٤ الفقرة رقم    
أسست وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو أول مركز لتنمية الطفولة املبكرة             -٤١

 ٢٠٠٩تتاح املركز عـام     مت اف . لتدريب وتأهيل كافة املعنيني بتقدمي الرعاية لألطفال الصغار       
 : على اعتبار املركز إقليمياً ويهدف إىلاليونسكووقد وافقت منظمة 

هتيئة الشروط املالئمة واألطر القيادية املدربة املختـصة يف جمـال مرحلـة            )أ(  
  ؛الطفولة املبكرة

حتسني جودة املناهج مبا يتفق مع خصائص منو مرحلة الطفولة املبكرة ومبـا        )ب(  
 ؛ينسجم مع املستجدات التربوية

رصد واقع الطفولة املبكرة ومجيع املعطيات واملعلومات املتعلقة هبا وطنيـاً             )ج(  
 ؛ودولياً وتوثيقياً وإرساهلا قواعد أو مصادر معلومات هلذا الغرض
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إجراء البحوث والدراسات التقييمية حول الطفولة املبكرة وتطويرها وإعداد      )د(  
 ؛التنسيق مع اجلهات اخلاصةوإصدار نشرات دورية وظرفية ختص تلك اجملاالت ب

تيسري االتصال ونشر ثقافة االستثمار بالطفولة املبكرة بني خمتلف اجلهـات             )ه(  
 ؛املتدخلة من وزارات وهياكل أو يف جمال النشاط ذات الصلة

املشاركة يف وضع السياسات والربامج اهلادفة إىل االرتقاء بأوضاع الطفولة            )و(  
ت املترتبة على عملية الرصد واملتابعة واقتراح كل إجراء مـن           وحقوقها وإبداء كل املالحظا   

 ؛شأنه حتسني وضع ومحاية الطفولة املبكرة يف اجلمهورية العربية السورية

 .تنظيم دورات تدريب وتكوين وإقامة امللتقيات ذات العالقة  )ز(  

  ٥-٣-٣-٣-٤الفقرة رقم     
 ١ ١٨٠زاد عدد الرياض من     و.  سنوات ٥ إىل   ٣تستوعب رياض األطفال من أعمار       -٤٢

 ١ ٧٣٧و)  يف املائة  ٣٢بزيادة قدرها    (٢٠٠٦ روضة عام    ١ ٥٣٣ لتصبح   ٢٠٠٠روضة عام   
 من خالل االستمرار يف منح املوافقات على ترخيص ريـاض األطفـال             ٢٠٠٨روضة عام   

للمنظمات الشعبية والنقابات املهنية والقطاع اخلاص وذلك ألمهيـة هـذه           ) وفقاً لألنظمة (
رحلة يف التمهيد للطفل للتعليم األساسي، إال أن عدد امللتحقني ومعدل االلتحاق ال يزاالن              امل

، وازداد قليالً   ١٢١ ٢٨٩ كان عدد امللتحقني     ٢٠٠٢-٢٠٠١ففي العام الدراسي     ضئيلني،
 مث اخنفض يف العام ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف العام الدراسي  ١٥٥ ٨٤١من عام إىل آخر حىت صار     

     ٢٠٠٨-٢٠٠٧لريتفع ثانية يف العام الدراسـي        ١٤٥ ٧٨١إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي  
 التوجه املستقبلي يف اخلطة اخلمسية العاشرة لزيادة االستيعاب يف الريـاض          . ١٥٠ ٢٣٥إىل  
 . سنوات٥-٣ يف املائة من األطفال بعمر ٣٠ يف املائة إىل ١٠من 

  ٦-٣-٣-٣-٤الفقرة رقم     
الناظم للمؤسـسات  ) ٨امللحق رقم  (٢٠٠٤م  لعا٥٥صدر املرسوم التشريعي رقم     -٤٣

. ٢٠٠٦مايو / أيار٢التعليمية اخلاصة للتعليم ما قبل اجلامعي وتعليماته التنفيذية املعدلة بتاريخ 
. ٢٠٠٨عـام    ١ ٤٧٩ إىل   ٢٠٠٠ عام   ٣٠٢يذكر أن عدد املدارس اخلاصة قد ارتفع من         

 عائدة لوزارة التربيـة وفـق       أجاز املرسوم أيضاً افتتاح رياض أطفال خاصة ورياض أطفال        
 ١ تعليمات وزارية، وصدرت التعليمات اخلاصة بافتتاح رياض أطفال تابعـة للـوزارة يف            

 ويـشرف   .، ومت جتهيز الرياض املفتتحة بأحدث األجهزة واملستلزمات       ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
ج املوجهون التربويون على شعب أو مدارس رياض األطفال كل يف جمال عمله وفق الـربام              

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ روضة للعـام    ٦٥املوضوعة من قبل دائرة املناهج والتوجيه حيث مت افتتاح          
، أمـا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ روضة يف العام الدراسـي       ٢١و ٢٠٠٨-٢٠٠٧ روضة للعام    ٤٦و

بالنسبة للرسوم فقد مت حتديدها مبوجب تعليمات وزارية بأسعار منافسة للريـاض اخلاصـة              
    وقد صدر املرسـوم التـشريعي       .على دفعتني أو ثالث   املرخصة مع إمكانية تسديد القسط      
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 مـن املرسـوم     ٤٤ الذي ينص على تعديل املـادة        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٣  تاريخ ٣٥رقم  
 املتضمن إغالق املؤسسة التعليمية اخلاصة إذا ثبت بالتحقيق         ٢٠٠٤ لعام   ٥٥التشريعي رقم   

ن فيها فساداً أخالقياً أو تروجياً للـشقاق        عدم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املالية وإذا تبني أ        
 ترخيصاً جديداً ملؤسسات التعلـيم اخلـاص وفقـاً          ٩٨٧الوطين حيث قامت الوزارة مبنح      

 .٢٠٠٩ لغاية هناية العام ٢٠٠٤عام  ل٥٥للمرسوم التشريعي رقم 

 ٨-٣-٣-٣-٤لفقرة رقم ا    

وضع معايري حمددة   جيري التركيز على جوانب اجلودة يف رياض األطفال من خالل             -٤٤
  : ما يليومن خالل) ٤٠امللحق رقم ( يف رياض األطفال للمربيات

قيام وزارة التعليم العايل بإعداد مربيات مؤهالت لرياض األطفال يف كليات التربية             •
 ؛٢٠٠٧وقد خترجت الدفعة األوىل عام 

ين إلحالل قيام وزارة التربية بتدريب القائمني احلاليني على الرياض ووضع برنامج زم •
 ؛معلمني من خرجيي كلية تربية أو رياض أطفال حمل املعلمني احلاليني

إهناء وزارة التربية املعايري الوطنية لتأليف مناهج حديثة متطورة لريـاض األطفـال              •
 ؛تتماشى مع التعلم النشط وإصدار برامج تعليمية وثقافية هلا

طفال من قبل مـوجهني     تعميق وتعزيز اإلشراف التربوي على مؤسسات رياض األ        •
 ؛خمتصني

تطبيق خطة لتدريب مربيات األطفال على مفاهيم الطفولة املبكرة بالتعـاون بـني              •
 يف حمافظات دمـشق،     ٢٠٠٦-٢٠٠٥االحتاد العام النسائي وشبكة اآلغا خان عام        

 ؛القنيطرة، وريف دمشقومحاة، وطرطوس، و

لطفولة املبكرة لعدد من املـشرفات      تنفيذ برنامج لتنمية القدرات احمللية يف جمال رعاية ا         •
واملربيات بالتنسيق بني االحتاد العام النسائي واآلغا خان وسبانا، بعد أن قامت وزارة             
التربية بالتعاون مع شبكة اآلغا خان بإعداد دليل تدرييب لتدريب مدربة معلمة الروضة             

ريف  - الالذقية   - حلب   -محص   ( معلمة يف مخس حمافظات    ١٢٧حيث مت تدريب    
 ؛) دمشق-دمشق 

إقامة ندوات توعية وحماضرات تربوية يف املراكز الثقافيـة ويف احملافظـات كافـة               •
ملشرفات الرياض وأولياء األمور، ونواد صيفية لألطفال فضالً عن املعارض وورشات 

 .)تربية بيئية ملرحلة رياض األطفال(رسم لألطفال، كما مت تنفيذ جمموعة أدلة عمل 

  ) ١٢املادة ( احترام آراء األطفال -٤-٤الفقرة رقم     
أوصت جلنة حقوق الطفل سورية أن تواصل تشجيع وتيسري احترام آراء األطفـال               -٤٥

    يف األسرة واملدرسة واجملتمع واملؤسسات واحملاكم ويف مجيع املسائل الـيت متـسهم عمـالً               
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يف أطر جمتمعية يستفيد منها   من االتفاقية، وأن تضع برامج للتدريب على املهارات          ١٢باملادة  
اآلباء واملعلمون واالختصاصيون االجتماعيون واملوظفون احملليون هبدف توفري الدعم لألطفال          

  . للتعبري عن أفكارهم وآرائهم املستنرية

   احلق يف حرية التعبري عن الرأي-١-٤-٤  رقمالفقرة    
 تقرير سـورية األويل    من   ٧٥-٧٢ورد هذا األمر بشيء من التفصيل يف الفقرات           -٤٦

واليت أوضحت أن املبادئ القانونية يف سورية تقتضي أن لكل إنسان أن يعرب عـن حالتـه                 
النفسية أو الفطرية أو عن املوقع الذي حيتله يف جمتمعه بشىت الوسائل، وبني أن الدولة تشجع                

  .  الثاين الدوري من التقرير٦٢تعبري األطفال عن آرائهم، ويف الفقرة 

 ١-١-٤-٤رة رقم الفق    

تقاليد اجملتمع رأي الطفل مثلما حتترم رأي البالغني من أسرته، وال قيد علـى        وحتترم   -٤٧
حلق التعبري عن آرائه طاملا أنه ال خيالف القوانني اليت ال جتيز إثارة             ) كما البالغ (ممارسة الطفل   

تـشجع التـدابري    و. لعامةالفنت أو النعرات أو التمييز أو ما خيالف النظام العام أو اآلداب ا            
واإلجراءات املتخذة من قبل الدولة على دعم مبادرات األطفال واحترام آرائهم، فقد تبنـت              
احلكومة السورية فكرة إنشاء برملان للطفل كتجربة رائدة يف حمافظة دير الـزور يف شـهر                

رئـيس  قـام الـسيد    و. ، وقد أكمل هذا الربملان تسع دورات برملانية       ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول
اجلمهورية بزيارة هذا الربملان ورعاية هذه التجربة اليت تتيح لألطفال البالغ عددهم يف هـذا               

 طفل فرص املشاركة والتعبري عن آرائهم وتطلعاهتم، وممارسة النقد املوضوعي،           ١٠٠الربملان  
وخوض جتربة عملية صنع القرار من خالل عقد ورشات عمل تضم صانعي القـرار مـن                

 برملان  ةوقد قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بوضع مقترح لتعميم جترب          زراء،حمافظني وو 
 .الطفل بعد جناحه يف حمافظة دير الزور، وجتري دراسة املقترح من الناحية القانونية اآلن

  ٣-١-٤-٤الفقرة رقم     
 علـى   ٢٧  يف مادته رقـم    ١٩٥٩ينص قانون اجلمعيات واملؤسسات الصادر عام        -٤٨

 .طفال بتأسيس مجعيات خاصة هبمأحقية األ

   احلق يف املشاركة-٢-٤-٤الفقرة رقم     

  ٢-٢-٤-٤الفقرة رقم     
 سنة وتنظم فعالياهتم على مـستوى       ١٢ إىل   ٦تضم منظمة الطالئع األطفال بعمر        -٤٩

ومراكز األنشطة واملدارس التطبيقية واملهرجانات السنوية، وهي       ) املدارس(الوحدات الطليعية   
اهتا الثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية والعلمية جماناً وجلميع أطفال مـدارس           تقدم خدم 
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سورية دون متييز فتستضيف سنوياً يف معسكرات منظمة الطالئع حنو مائة ألف طفل، كمـا               
  :متارس النشاطات التالية

امللتقى اإلبداعي ألطفال الطالئع والذي يقام سنوياً يف حمافظة طرطـوس وينمـي              •
 ؛ طفل٥٠٠هب أكثر من موا

مهرجان الطالئع السنوي والذي ينفذ جتربة فريدة يف العامل العريب هـي استـضافة               •
يف بيوت بعـض املـواطنني      ) من السوريني والعرب واألجانب   (األطفال املشاركني   

 ؛السوريني مبا يساهم يف توسيع آفاقهم االجتماعية

ترتقي بثقافة الطفل وتزيد من تضم موضوعات متعددة ) الطليعي(إصدار جملة شهرية  •
 ؛معارفه ومهاراته

يقوم األطفال بكتابتـها    " قصص ولوحات "إصدار سلسلة قصصية مصورة بعنوان       •
 ؛وتنفيذ رسومها

 ؛تقدمي برامج أسبوعية إذاعية وتلفزيونية خاصة باألطفال •

اركات تعزز املنظمة تعاوهنا مع كل اجلهات املهتمة باألطفال حملياً وعربياً ودولياً مبش            •
فاعلة من قبل األطفال والقيادات التربوية الطليعية ومن ذلك رعاية مشاركة األطفال            

للرسم حيث فـازوا جبـوائز      " شنكار"السوريني يف املسابقات الدولية مثل مسابقة       
 ؛عديدة

يشارك أطفال املنظمة يف كل الفعاليات االجتماعية والوطنيـة احملليـة ويقـدمون              •
 العلمية النوعية ويكرمون العاملني يف جمال اخلدمات العامـة          خدمات مميزة يف األيام   

 ؛)...البيئة، الصحة، النظافة، السالمة املرورية، الدفاع املدين (

ة تطرحهـا    خاصة لترسيخ شعارات إجيابي    ات املنظمة سنوياً فعاليات ومهرجان    تقيم •
 ؛..). ال للتدخني، الرياضة حياة، البيئة صديقتنا(املنظمة أو جهات أخرى 

افتتحت املنظمة ستة عشر موقعاً على شبكة اإلنترنت معظمها تفاعلي يقوم األطفال             •
 ؛من خالله بالتواصل وتبادل الرسائل واملعلومات

حتترم املنظمة آراء األطفال وتتيح هلم جمال التعبري عن آرائهم ورغباهتم حبرية تامة من               •
ة واملشاركة بندوات وحلقـات     خالل ممارسة انتخاهبم ملمثليهم يف الوحدات الطليعي      

 .دون أي تدخل من الكبار) التسيري الذايت(حبث تنفذ حبوارات هادفة 

  ٤-٢-٤-٤الفقرة رقم     
 بشكل دائم وحثيث جلعل مشاركة األطفال من        اهليئة السورية لشؤون األسرة   تسعى   -٥٠

ث شارك األطفال   العادات املتأصلة يف تصميم وتنفيذ كافة األنشطة والربامج املتعلقة هبم حي          
أيضاً يف إعداد هذا التقرير وأجريت معهم ست ورشات عمل ألخذ رأيهم يف مدى معرفتهم               

     النقـاط   ٢يضم امللحـق رقـم      (باتفاقية حقوق الطفل ورأيهم يف احلقوق اليت يتمتعون هبا          
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األطفال يف حتليل الوضع الـراهن       ، كما شارك  )الرئيسة اليت وردت يف ورشات العمل هذه      
     طفولة يف سورية الذي مت تنفيذه بتنسيق مابني اهليئة الـسورية لـشؤون األسـرة وهيئـة                 لل

 فقد شارك األطفال    ٢٠٠٧ختطيط الدولة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف يف العام          
ممثلي اجلهـات احلكوميـة     ويف جلسات االستماع والتشاور بطرح األسئلة على املسؤولني         

تلف جوانب ملف الطفولة، كما شاركوا يف مشاورات لليافعني اليت نفذت يف            القائمة على خم  
عدة حمافظات لسرب آرائهم حول القضايا الرئيسية احلياتية واملعيشية والتعليميـة والـصحية             

   ، واستضافت اهليئة منتدى اليافعني العرب يف الفتـرة مـابني           )٤٣امللحق رقم   (املرتبطة هبم   
 يف إطار التحضري للمؤمتر العريب الرابع رفيع املـستوى حلقـوق            ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٩-٢٧

الطفل حيث عقدت ورشات عمل تدريبية للميسرين املشاركني يف منتدى اليافعني العرب يف             
، ومت تعريفهم باتفاقية حقوق الطفل والربتوكولني االختيارين واخلطة         ٢٠١٠ مايو/شهر أيار 

دى إىل توصيات مهمة عرضت يف املؤمتر العـريب الرابـع   العربية الثانية للطفولة، وخلص املنت  
رفيع املستوى الذي عقد يف املغرب والذي شارك فيه وفد رفيع املستوى من خمتلف اجلهات               

 .املعنية بقضايا الطفولة

  ٧-٢-٤-٤الفقرة رقم     
تساهم اجلمعيات األهلية يف جهود تعزيز املشاركة ومفهوم العمل الطوعي، فمنظمة             -٥١
تدير مشروع األشبال الـذي يبـث روح        ) ٤٤امللحق رقم   (ل األمحر العريب السوري     اهلال

 عاماً ويعلمهم اإلسعاف األويل ومبادئ القانون الـدويل  ١٤ إىل ٩التطوع يف األطفال بعمر     
 سنة كمتطوعني شباب يسامهون يف الـدعم        ١٦اإلنساين، كما يقبل من جتاوزت أعمارهم       

كمـا أسـست     .طوارئ والكوارث، واألطفال ذوي اإلعاقة    النفسي لألطفال يف حاالت ال    
مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل فريق عمل تطوعي من األطفال اليافعني للعمل على الترويج              

 وقد مت اعتماد مشروع بيئي بعنـوان كوكبنـا          .وحشد الدعم والتأييد ألهم القضايا امللحة     
ألطفال مـشاريعه وشـرعوا      على سبيل التجربة األوىل حيث صمم ا       ٢٠٠٩األخضر لعام   

تطـوير  ) أحد مشاريع األمانة السورية للتنمية    (بتنفيذها بأنفسهم، كما يتابع مشروع مسار       
روح التطوع واإلسهام يف خدمة اجملتمع وخاصة من الشباب كمشروع إعادة تدوير الورق             

  .يف الالذقية وزراعة الزهور يف حديقة امللعب البلدي يف دمشق وغريها

  ) من االتفاقية٨ و٧املادتان ( االسم واجلنسية -١-٥قم الفقرة ر    

  ٣-١-٥الفقرة رقم     
، ) من قانون األحوال املدنية٣٦-٣٤املواد (يقوم أمني السجل املدين بتسمية اللقطاء         -٥٢

ويوجب القانون أيضاً على املؤسسة الصحية إخطار اجلهات املختصة لتأمني أسرة لرعايتـه،             
شكل سواًء يف شهادة امليالد أو يف سجل قيد املواليد إىل كون الطفل             وال جتوز اإلشارة بأي     

  . جمهول النسب، أو ما يفيد بأن الطفل حيمل اسم رب أو ربة األسرة أو لقب أي منهما
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حق الطفل يف طلب مجيع املعلومات واألفكار وتلقيها واملـسامهة         -١-٣-٥الفقرة رقم       
  يف نشرها دون أي اعتبار للحدود

  ٣-١-٣-٥الفقرة رقم     
 يف هيئة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة       ٢٠٠٧أحدثت مديرية منشورات الطفل عام        -٥٣

لتقوم بإصدار كتب لألطفال بكافة االختصاصات وإصدار كل من جملة أسامة وجملة شـامة              
للطفولة املبكرة وسالسل متنوعة فضالً عن املشاركة مبعارض الكتب والنشاطات الثقافيـة،            

 مثل معهد صـلحي الـوادي   ٢٠٠٠ذا باإلضافة إىل املعاهد اليت أحدثتها الوزارة قبل عام          ه
، للموسيقى ومدرسة الباليه ومسرح الطفل والعرائس ومركز أدهم إمساعيل للفنون التشكيلية          

 خل، ومما زاد يف تفعيل تنفيذ أهداف هـاتني املـادتني إصـدار الـوزارة للتعمـيم رقـم                  إ
 املتضمن تسمية مسؤول عـن األنـشطة        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣ ث تاريخ /٧٠١٨/٤٠٠/

الثقافية اخلاصة بالطفل يف مجيع مديريات الثقافة يف احملافظات وربطها مبديرية ثقافة الطفـل              
  .املركزية وتوجيهها لتنظيم أنشطة مماثلة ملا تقوم به املديرية

املة أو العقوبـة    حلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املع          ا -٨-٥الفقرة      
  ))أ(٣٧املادة (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  ٣-٨-٥الفقرة رقم     
تقوم اهليئة السورية لشؤون األسرة يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنيـة حلمايـة الطفـل                 -٥٤

بتأسيس املرصد الوطين للعنف األسري حيث مت إنشاء نظام معلومايت يهدف إىل ربط نقاط              
ي يف املستشفيات ومراكز الشرطة واجلمعيات بقاعدة معطيات مركزيـة          رصد العنف األسر  

حتدث ضمن اهليئة السورية لشؤون األسرة لتمكني هذه النقاط من تسجيل حاالت العنـف              
اليت تردها يف هذه القاعدة، ومت تنظيم دورات تدريبية للمعنيني يف نقاط الرصد هبدف رفـع                

العنف األسري وحول كيفية حتصيل املعلومات منهم       وعيهم بأمهية تسجيل البيانات اخلاصة ب     
الوطين لتتبع  اصة بالعاملني على نقاط الرصد يف املشروع التجرييب للمرصد          اخلمللء االستمارة   

   .حاالت العنف األسري

  ٦-٨-٥الفقرة رقم     
مت إحداث دبلوم محاية الطفل هبدف تأهيل كادر مؤهل للعمل يف وحـدة محايـة                 -٥٥

بتخريج الدفعة األوىل والثانية من خرجيي دبلوم محاية الطفل حيث تقوم اهليئـة             األسرة، ومت   
السورية لشؤون األسرة باستكمال بناء قدراهتم عرب دورات تدريبية متخصصة، منها دورات            
  .تدريبية يف األردن يف إدارة محاية األسرة وذلك هبدف تأهيلهم للعمل يف وحدة محاية األسرة
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  ٧-٨-٥الفقرة رقم     
التابع  من املشاريع اليت جيري العمل عليها اآلن مشروع تأسيس وحدة محاية األسرة            -٥٦

للهيئة السورية لشؤون األسرة كمركز لتلقي الشكاوي حول حاالت سوء معاملة الطفـل             
واملرأة والتحقيق فيها وإحالتها إىل اجلهات املختصة ملعاجلتها، وقد مت ختصيص مبىن ليكـون              

سرة املنشودة ويتم العمل حالياً على إعادة تأهيل املبىن وإصدار الصك القانوين  وحدة محاية األ  
لعمل الوحدة وتقوم جلنة وطنية بإعداد النظام الداخلي للوحدة، إضافة إىل مـشروع خـط               
اإلرشاد األسري بالتعاون بني وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واهليئة الـسورية لـشؤون             

رقم هاتف جماين سيخصص لإلبالغ عن حـاالت سـوء معاملـة            األسرة، وهو عبارة عن     
األطفال، أو للحصول على استشارات قانونية أو نفسية أو اجتماعية بكل ما يتعلق بـسوء               

ممثلـة  (بعد االنتهاء من تنفيذ املشروع الرائد وتقييمه، تعتزم احلكومة          . معاملة أحد األطفال  
جيري العمل أيضاً . لتجربة على احملافظات تدرجيياً تعميم هذه ا  ) باهليئة السورية لشؤون األسرة   

على إنشاء مركزين للضيافة يف دمشق وحلب من أجل استضافة األطفال املعنفني والعناية هبم              
 . وختفيف اآلثار اجلسدية والنفسية عنهم

 ٩-٨-٥الفقرة رقم     

نـسان  عقدت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع معهد جنيف حلقـوق اإل             -٥٧
 عن الـوزارات    ونشارك فيها ممثل  " آليات محاية حقوق الطفل   "ثالث دورات تدريبية حول     

املعنية بقضايا الطفولة، كما شاركت اهليئة السورية لشؤون األسرة بعقد املدرسة الـصيفية             
بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعيت دمشق وحلب ومعهد هامبورغ         " العنف األسري "حول  

وقد ختلل هـذه النـدوات حماضـرات         ،٢٠١٠-٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠٧خالل األعوام   
عي، التربـوي،   الطيب، القـانوين، االجتمـا    :(ل ختصصية حول احملاور التالية      وورشات عم 

  .)النفسي، اإلعالمي

  ١١-٨-٥الفقرة رقم     
تقوم اهليئة السورية لشؤون األسرة بإعداد فواصل تلفزيونية توعوية حـول قـضايا               -٥٨

ن ليتم بثها عرب القنوات التلفزيونية املختلفة وبرعاية برنامج تلفزيوين بواقـع            األسرة والسكا 
 أربع حلقات شهرياً تناقش فيها موضوعات ذات الصلة بالقضايا األسرية واجملتمعية، كمـا            

عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلني عن جملس الـشعب              تدرس  
وماتية املقدمة خلدمة اإلنترنت يف سورية وممثلني عن مجعيات         وممثل عن اجلمعية السورية للمعل    

اجملتمع األهلي العاملة يف جمال محاية األطفال هبدف وضع قانون خاص حلماية الطفـل مـن                
االجتار وبيع األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية وجرائم اإلنترنت كـي تتطـابق              

  .لطفلالقوانني مع ما جاء يف اتفاقية حقوق ا
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  )١٠املادة ( مجع مشل األسرة -٤-٦الفقرة رقم     
لكن ) ١١٩-١١٧الفقرات  (مت التطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف التقرير األول            -٥٩

ىل حرص الدستور السوري على وحدة األسرة إذ شدد علـى عـدم             إمن املهم اإلشارة هنا     
    نقل يف أراضي الدولـة حبريـة   جواز إبعاد املواطن عن األرض كما أكد حق كل مواطن بالت        

ما مل يصدر املنع حبكم قضائي أو كان تنفيذاً لقوانني محاية الصحة والسالمة العامة، كمـا                
والعودة إليها مبوجب جوازات أو وثـائق        أجاز املشرع السوري مغادرة أراضي اجلمهورية     

  .سفر حيددها القانون

     م عـودهتم بـصورة غـري مـشروعة         نقل األطفال إىل اخلارج وعد     -٥-٦الفقرة رقم       
  )١١املادة (

  ٣-٥-٦الفقرة رقم     
 املتعلق جبرائم االجتار باألشخاص، حدد      ٢٠١٠ لعام   ٣صدر املرسوم التشريعي رقم       -٦٠

املرسوم العقوبات حبق جرائم االجتار باألشخاص وحبق من يشارك أو حيرض أو يتدخل فيها              
ضم إىل مجاعة إجرامية هدفها أو بني أهدافها االجتـار          أو يعلم هبا وال يبلغ عنها وحبق من ين        

 هذا املرسوم إىل منع ومكافحة االجتار باألشخاص وإيالء اهتمام خاص           يهدف. باألشخاص
 منه العقوبة إذا ارتكب     ٨شدد املرسوم يف املادة     بالنساء واألطفال ضحايا هذه اجلرائم حيث       

نه كل ذكر أو أنثى مل يتجـاوز الثامنـة          اجلرم ضد النساء أو األطفال حيث عرف الطفل بأ        
االستخدام اجلنسي للطفل بأي شكل     "واعترب املرسوم يف مادته اخلامسة أن       . عشرة من العمر  

من أشكال املمارسة أو تصوير أعضائه اجلنسية أو بالعروض الداعرة لقاء أي شـكل مـن                
املرسوم على التزام اجلهات    شدد  . يعترب حبكم االجتار  " أشكال العرض املباشرة أو غري املباشرة     

املعنية باختاذ التدابري الكفيلة بتوفري احلماية املناسبة لضحايا االجتار وتأمني متطلبات املساعدة            
على التعايف اجلسدي والنفسي واالجتماعي، واهتم بتنظيم قواعد التعاون الدويل ملواجهة هذه            

 جـرائم   كون متخصصة مبكافحـة   اجلرمية وتضمن إحداث إدارة خاصة يف وزارة الداخلية ت        
، كما نص على إحداث دور      "إدارة مكافحة االجتار باألشخاص   "ُتسمى  االجتار باألشخاص   

  .لرعاية ضحايا االجتار باألشخاص تتبع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  ٥-٥-٦الفقرة رقم     
 االجتـار   استضافت اجلمهورية العربية السورية مؤمتر اإلنتربول الـدويل ملكافحـة           -٦١

  . والذي قامت وزارة الداخلية بتنظيمه٢٠١٠ أبريل/باألشخاص يف نيسان

  ١-٦-٦الفقرة رقم     
 جمربون قانوناً علـى دفـع   واآلباءنح األمهات بصورة عامة الوصاية على أطفاهلن      مت  -٦٢
كما يتم العمل على مشروع قانون صندوق النفقـة         ،  نفقة طاملا متتعت األم حبضانة الطفل     ال
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كافل االجتماعي بالتعاون بني االحتاد العام النسائي ووزارة األوقاف واهليئـة الـسورية             والت
  . األسرةلشؤون 

  ٣-٧-٦الفقرة رقم     
طرح مبدأ التعاون والشراكة بني احلكومة واجلهات األهلية القـادرة علـى إدارة               -٦٣

 احلكومة واإلطـار    املراكز واملؤسسات الراعية لألطفال شريطة أال متس تلك الشراكة قوانني         
 العربية الـسورية    SOSالعام املتبع باملؤسسات املشاهبة، وبناء عليه تعمل مجعية قرى األطفال           

وهي منظمة غري حكومية غري رحبية يف جمال توفري الرعاية األسرية املستمرة وحقوق الطفـل               
ن واحلـب واحليـاة     فتساعد األيتام واحملرومني من الرعاية األسرية بإنشاء أسرة تعطيهم األما         

الكرمية، كذلك تقوم مؤسسة قوس قزح بتويل رعاية األطفال اللقطاء إذ بدأت بالشراكة مع              
 متر مربع ليؤمن    ٢٠ ٠٠٠وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ببناء جممع سكين على مساحة          

هلؤالء األطفال العيش ضمن جو أسري محيم أقرب لألسرة الطبيعية، كما تقـوم املؤسـسة               
دمي الرعاية الالزمة وبشكل كامل هلؤالء األطفال من الناحية الطبية والتعليمية والتثقيفيـة             بتق

آخذة بعني االعتبار هواياهتم ومواهبهم وقدراهتم العقلية والبدنية، حيث وضعت أسساً سليمة            
لدجمهم باجملتمع احمليط هبم بشكل يكفل كرامتهم ويصون حقـوقهم ويـرجح مـصلحتهم              

  .  يف أولوية االعتباراتالفضلى ويضعها

  ٤-٧-٦الفقرة رقم     
 مبشروع تقييم واقع الرعاية     ٢٠١٠بدأت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف عام          -٦٤

البديلة لألطفال فاقدي الرعاية الوالدية، ومت استقدام خرباء دوليني يف هذا اجملال وذلك بغيـة               
 وضـع اللقـيط يف      ا ال يكون باإلمكان   عندمالوصول إىل نظام رعاية بديلة أكثر فاعلية، و       

يوضع مثل هؤالء األطفال يف أحد املركـزين        املؤسسات األهلية القادرة على تربية األطفال،       
تـؤمن  . املتوفرين للقطاء ومها مؤسسة رعاية الطفولة يف دمشق ودار كفالة الطفل يف حلب            

         فـال الـذين بلـغ عـددهم        هاتان الداران املأوى والطعام والتعليم واملهارات املهنية لألط       
يف دمشق بالتعاون مع مؤسسة  مؤسسة رعاية الطفولة    تقوم دار   . طفالً ١٣٠ حنو   ٢٠٠٧عام  

  .قوس قزح لطفولة أفضل مبهمة كفالة اللقيط ورعايته

  )٢٣املادة ( األطفال ذوو اإلعاقة -١-٧الفقرة رقم     

  ١-١-٧الفقرة رقم     
 اماً كبرياً وتعمل على دجمهم يف اجملتمع وبناء قدراهتم        تويل سورية ذوي اإلعاقة اهتم      -٦٥

 املتعلـق باألشـخاص ذوي      ٢٠٠٤ يوليه/يف متوز ) ٣٤( فقد صدر القانون رقم      .ومحايتهم
كما اإلعاقة ليبني دور القطاعات والوزارات املختلفة جتاه قضايا اإلعاقة وسبل التعاون بينها،             
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املتضمن ) ٤٩امللحق رقم    (٢٠٠٩فرباير  /اط شب ١٠ تاريخ   ١٢صدر املرسوم التشريعي رقم     
  . التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري

  ٢-١-٧الفقرة رقم     
 خطوة هامة على ٢٠٠٨تعترب اخلطة الوطنية ملكافحة اإلعاقة اليت أقرهتا احلكومة عام   -٦٦

 واحتياجاهتم وإحداث التغيري املطلـوب      طريق النهوض بواقع ذوي اإلعاقة وتأمني متطلباهتم      
أعدت اخلطة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة من قبل احلكومة          . حيال اإلعاقة وقضاياها  

 كـانون   ٣السورية للمعوقني آمال ومتت مناقـشتها يـوم          واجملتمع األهلي وقادهتا املنظمة   
ق تطـوير واقـع ذوي       يف ورشات عمل أثناء املؤمتر األول حول طر        ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

تركز هذه اخلطة على تعزيز التأهيل املبين على مسامهة اجملتمع، وعلـى            و. اإلعاقة يف سورية  
دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي اإلعاقات وعـائالهتم ودعـم             

 ٤٦قـم   تطوير وإنتاج وتقدمي التقنيات املساعدة، ويف هذا اإلطار صدر املرسوم التشريعي ر           
 الذي تضمن استحداث طابع مايل لإلعاقة هبدف دعم األنشطة والربامج املوجهة      ٢٠٠٩لعام  

" اإلعاقـة واقـع وطمـوح     " لذوي اإلعاقة، وجاء افتتاح املؤمتر الوطين لإلعاقة حتت شعار        
بالتعاون بني وزارة الشؤون االجتماعية واملنظمة السورية للمعاقني آمـال ومنظمـة األمـم        

ة احلاديـة عـشرة     وقد مت تبين خطة اإلعاقة يف اخلطة اخلمسيّ       برياً عن هذا االلتزام،     املتحدة تع 
  .لتفعيلها وتقييم سري العمل ونشر مؤسسات خلدمات اإلعاقة يف مجيع احملافظات

  ٤-١-٧الفقرة رقم     
تعمـل وزارة الـشؤون     اخلطة الوطنية ملكافحة اإلعاقة      وإىل   ٣٤استناداً إىل القانون      -٦٧

اعية والعمل على تقدمي الرعاية الوقائية والعالجية جماناً لألشخاص ذوي اإلعاقة وعلـى             االجتم
تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقدمي الرعاية العالجية والتأهيلية حيـث             

 معهداً ومركزاً حكومياً وأهلياً متخصصاً يف جمـال األطفـال ذوي اإلعاقـة           ٦٠يتبع للوزارة   
 كما هتتم الوزارة بتربية األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة           .ني على احملافظات كافة   موزع

املبكرة وبتوفري التعليم األساسي سواء يف مدارس التعليم النظامي أو يف املعاهد وفق أسس حتدد               
ملعـوقني  بالتنسيق بينها وبني وزارة التربية، وهتتم أخرياً وليس آخراً بتوفري ما يلزم ملمارسـة ا              

 وقد صدر النظـام     .األنشطة الرياضية وتشجيع رياضة املعوقني جسمياً ضمن املدارس واملعاهد        
الداخلي للمعاهد اخلاصة للرعاية االجتماعية للمعوقني، ومت جتهيز عدد من معاهد التربية اخلاصة             

اهد وتفعيلها  لإلعاقة السمعية يف كل من الرقة واحلسكة وتعيني املالك العددي اخلاص هلذه املع            
  .  وجتهيز معهد التربية اخلاصة لإلعاقة الذهنية يف التل٢٠٠٨-٢٠٠٧خالل العام الدراسي 

  ٧-١-٧الفقرة رقم     
لعل رعاية ذوي اإلعاقة من أكرب اجملاالت اليت تساهم فيهـا املنظمـات الـشعبية                -٦٨

مع األمانة الـسورية  سامهت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون    قدوواجلمعيات األهلية،   
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عاقات يف حمافظة    بتنفيذ ورشيت عمل هبدف إعادة دمج ذوي اإل        -  مشروع روافد  -للتنمية  
، "أصوات أخرى من املدينـة    "و" منتجي الثقافة من ذوي اإلعاقة    تدريب  "حلب حتت عنوان    

م منظمة اهلالل األمحر العريب السوري يساهم يف تعلي       كما أن مشروع املكفوفني الذي تديره       
املكفوفني املواد الدراسية واملهارات املختلفة، ويقدم هلم الدعم النفسي، ويدرب املـشرفني            
واألهل على التعامل معهم وتقدير مؤهالهتم ومساعدهتم على التخطيط ملـستقبلهم، كمـا             
أصدر املكتب التنفيذي لالحتاد العام النسائي قراراً بقبول احلاالت اخلفيفة واملتوسطة من ذوي  

عاقات يف رياض األطفال التابعة له جماناً وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجعية نقطة احلليب              اإل
اليت ترسل قوائم األطفال لقبوهلم، وأقام االحتاد النسائي العديد من ورشات العمل بالتعـاون              

لتدريب املشرفات يف الرياض على كيفية التعامـل مـع ذوي            مع مؤسسة كرمي رضا سعيد    
 .مي الرعاية لألطفال مبا يتالءم واحلالة الفردية لكل طفلاإلعاقة وتقد

  ٩-١-٧الفقرة رقم     
 ٣احتفلت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بيوم املعوق العـاملي املـصادف يف              -٦٩

 وذلك يف مدرسة األمل للمعوقني جسدياً، كما مت االحتفـال           ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
شؤون االجتماعية والعمل يف احملافظات، ويف شـهر كـانون          هبذه املناسبة جبميع مديريات ال    

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبناسبة يوم املعوق العـاملي          أقامت   ٢٠٠٨ ديسمرب/األول
 كما أقامت   ."كلنا مسؤولون "امللتقى السوري التخصصي األول لذوي اإلعاقة حتت عنوان         

اليوم الدويل للمعاقني قُدم فيها فقـرات        احتفالية خاصة يف     ٢٠٠٩مديرية ثقافة الطفل عام     
موسيقية غنائية وعروض مسرحية شارك فيها أطفال ذوو إعاقات، أما حفل االفتتاح فقـد              

تسحرنا احملبة فتحركنا وجتمعنا ليعم الفرح       .. .سحر احملبة "كان عرضاً مسرحياً راقصاً بعنوان      
هد تأهيل املكفوفني ومعهد التربيـة  مع:  أطفال فرقة أجيال مبشاركة أطفال قدمه" فنرقص ونغين 

اخلاصة للصم ومعهد األمل لتعليم املعوقني حركياً وهذا يعكس قدرة ذوي االحتياجات اخلاصة             
 أعلنـت مديريـة     ٢٠١٠على االندماج باحلياة ويساعدهم على الشعور بأهنم أصحاء، وعام          

 ورشة تصوير ضـوئي  ثقافة الطفل عن مسابقة رسم وقصة خاصة بذوي اإلعاقة، كما مت إقامة      
رافقه معرض مت عرضه من خالل احتفالية يوم املعاق اليت نفذت يف املركز الثقايف بالعـدوي يف           

 كتابـاً   ٢٠١٠ أغـسطس /دمشق، كما أصدرت مديرية منشورات الطفل مع بداية شهر آب         
 مطبعتـها آالت    مرافقاً جمللة أسامة مطبوعاً على طريقة بريل حيث جهزت وزارة الثقافـة يف            

  .خمصصة إلنتاج كتب للمكفوفني

   جمال التربية اخلاصة ورعاية ذوي اإلعاقة-١٠-١-٧الفقرة رقم     

  ١٢-١-٧الفقرة رقم     
تساهم وحدة الدمج يف وزارة التربية يف نشر التوعية حلماية الطفل من اإلساءة بعد أن                 -٧٠

لزامي، والدمج اليـوم يف  سامهت بتنفيذ وتعميم مدونة للسلوك على مجيع املدارس يف التعليم اإل     
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رؤيته ورسالته يستند أساساً على معايري دولية تنادي بالتعليم للجميع باملدرسة الداجمة لتحقيـق              
تكافؤ الفرص للجميع كل حسب اختالفه، وعلى خط مواز تقوم وزارة التربية برعايـة ذوي               

  :عديدةاإلعاقة املدموجني عفوياً يف مدارس احملافظات مجيعها من خالل خطوات 
تعيني منسق للدمج يف كل حمافظة مبتابعة ذوي اإلعاقة يف مدارسهم بالتعـاون مـع            •

 ؛التربوينياملوجهني 

 ؛ دراسة مسحية لألطفال ذوي اإلعاقة شاملة للقطرإجراء •

إصدار النشرات واملطويات والتعليمات الوزارية املساعدة للمعلم يف هـذا اجملـال             •
 ؛)٥٢امللحق رقم (

 ؛مني حول التربية اخلاصةوضع دليل للمعل •

 ؛وضع معايري لقبول التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية •

 ؛ أداء العاملني يف وحدة الدمج املركزية والفرق احمللية للدمج وصعوبات التعلمتطوير •

 ؛ الكود اهلندسيإعداد •

 ؛إقامة دورات تدريبية حول دليل الدمج للكادر اإلداري والتعليمي يف املدارس •

صدار تعليمات حول جلان االستكتاب يف امتحانات الصفوف االنتقاليـة لـذوي            إ •
 ؛االحتياجات اخلاصة مبا يتناسب مع قدراهتم واحتياجاهتم

 ؛ فريق مركزي للدمج التعليمي يف وزارة التربية برئاسة وزير التربيةتشكيل •

ي ورياض  وضع معايري قبول األطفال ذوي اإلعاقة ودجمهم يف مدارس التعليم النظام           •
 ؛األطفال يف احملافظات كافة

مت العمل بتنفيذ اخلطة اخلاصة بالوزارة يف إطار اخلطة الوطنية لإلعاقة أثناء العطلـة               •
 -القنيطرة  (فظات  االنتصافية من خالل الدورات التدريبية ملدرستني يف كل من حما         

 ؛) إدلب- طرطوس - الرقة - احلسكة -  السويداء-درعا 

 ؛صادر يف احملافظات كافة غرفة م٣٢ جتهيز •

ـ        •  هبـدف تنميـة الثقافـات       امساعدة املدارس لوضع خطة سنوية حسب أولوياهت
والسياسات واملمارسات الدجمية اليت جتعل املدرسة متطـورة يف خمتلـف جوانبـها     

 ؛ لتكون مرحبة جبميع األطفالوالتربويةالبشرية والبنائية 

ي اإلعاقة يف مدارس القطـر كافـة        توفري قاعدة بيانات حقيقية بأعداد الطالب ذو       •
 ؛ أمتتة العمل يف وزارة التربيةإطاروذلك يف 

 . معلم يف جمال الدمج وصعوبات التعلم٤٠٠تدريب  •
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وقد كان من نتائج جتربة الدمج أنه وللمرة األوىل يـتم قبـول ذوي اإلعاقـة يف                   -٧١
ري لدى وزارة التربية    مسابقات انتقاء املدرسني وتعيني عدد منهم يف التدريس والعمل اإلدا         

  .إضافة إىل االستفادة من خربات هؤالء كنماذج لقصص ناجحة

  ١٤-١-٧الفقرة رقم     
يترأس وزير اإلعالم اللجنة اإلعالمية اخلاصة باإلعاقة واملشكلة بقرار مـن رئـيس               -٧٢

اقة، جملس الوزراء وتضم ممثلني عن كل اجلهات احلكومية أو غري احلكومية املعنية بقضايا اإلع            
عضو يف اجمللس األعلى لشؤون املعوقني، وقـد        ) ممثلة مبعاون الوزير  (كما أن وزارة اإلعالم     

ملدة مخـس   (عاقة وقامت بإعداد خطة إعالمية      شاركت الوزارة يف إعداد اخلطة الوطنية لإل      
حول قضايا اإلعاقة، وأقامت بالتعاون مع منظمة آمال ورشـيت عمـل لتـدريب              ) سنوات

 تناول قضايا اإلعاقة وشكلت بعد ذلك فريقاً إعالمياً متخصصاً هبذه القضايا    اإلعالميني حول 
  . من كل وسائل اإلعالم الوطنية

  ١٥-١-٧الفقرة رقم     
 ٤تساهم وزارة األوقاف يف حتفيز الدعم اجملتمعي لقضايا اإلعاقة حيث أقامت بني               -٧٣
املنطقة اجلنوبية والوسطى    ورشات عمل خلطباء مساجد      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٩يوليه و /متوز

ومشرفات معاهد األسد وبعض طالب املدارس الشرعية للتعريف باألطفـال ذوي اإلعاقـة            
وحقوقهم على أسرهتم وعلى اجملتمع، كما أهنا مستمرة بإقامة حماضرات مشاهبة بالتعاون مع             

  .مجعية الرازي اخلريية للشلل الدماغي

  )٢٤املادة (ية  الصحة والرعاية الصح-٢-٧الفقرة رقم     

  ١-٢-٧الفقرة رقم     
تسعى احلكومة بالتعاون مع املنظمات الشعبية واجلمعيات األهلية إىل ضمان وصول             -٧٤

وذلك بزيادة أعداد العيادات املتنقلة  خدمات الرعاية الصحية إىل سكان البادية واملناطق النائية    
طبيق نظام الـضمان الـصحي،   والتوسع بشبكة املراكز الصحية واملستشفيات، والتخطيط لت 

وتعزيز التوعية والتثقيف الصحي جلميع الفئات العمرية خاصة الربامج اليت تعىن بصحة الطفل             
  .واألم من خالل تفعيل مـشاركة اجملتمع والقطاعات األخرى

  ٤-٢-٧الفقرة رقم     
     لفقـرية، سيما لألسرة ا   تساهم اجلمعيات األهلية يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية وال          -٧٥

الرعايـة الـصحية لألطفـال املـصابني     ) ٥٤امللحق رقم (فقد قدمت مجعية محاية األسرة مثالً     
بالثالسيميا، فضالً عن عمليات جراحية معقدة لألطفال املصابني مبشكالت يف املثانـة واجلهـاز              

انيـة  البويل، كما تقدم مجعية نقطة احلليب يف مستوصفها وخارجه آالف اخلدمات الـصحية اجمل    
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، وتقـدم مجعيـة     )٣٧امللحق رقم   (لألطفال املسجلني لديها وتوزع عليهم حليب األطفال جماناً         
 خدمات كبرية لليافعني هتدف إىل تعزيز التثقيف        ١٩٧٤تنظيم األسرة السورية اليت تأسست عام       

  .)٣٨امللحق رقم (الصحي والرعاية الصحية عند اجلنسني مبا يتالءم مع القيم االجتماعية 

   برنامج صحة املراهقني-٦-٢-٧الفقرة رقم     

   ٢-٦-٢-٧الفقرة رقم     
قامت وزارة الصحة بتدريب وتثقيف عدد من العاملني الـصحيني حـول كيفيـة           -٧٦

                                  ثالثة مراكز لتعزيز صحة املـراهقني يف  التعامل مع املراهقني يف بعض احملافظات، ومت إحداث       
منها قاعة للمطالعة حتتوي على مكتبـة فيهـا         يضم كل            وإدلب  ،         واحلسكة  ،               مدن دير الزور  

  .            وأنشطة خمتلفةكتب متنوعة جلميع األعمار وقاعة للتدريب على احلاسوب 

  ٣-٦-٢-٧الفقرة رقم     
تساهم وزارة األوقاف يف جهود التوعية حلماية املراهقني من إدمان املخـدرات مـن                -٧٧

  . نشرات املوجهة إىل خطباء املساجدخالل احملاضرات والندوات اجلماهريية وورشات العمل وال

  ٤-٦-٢-٧القفرة رقم     
بناء القدرات الوطنية يف جمال التثقيف الصحي للوقاية من          تركز وزارة الصحة على     -٧٨

اإليدز فهي مهتمة بتعزيز دور القطاع اخلاص واملنظمات واجلمعيات األهلية يف االسـتجابة             
بشكل أفضل للشباب بشكل  اجملاين واملشورةالوطنية لإليدز وتوفر خدمات الفحص الطوعي 

رفع كفاءة العاملني   بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، إضافة إىل         تراعى فيه السرية    
                           ستراتيجية وطنية لربنـامج     ا        مت وضع    و. الصحيني ملنع انتقال العدوى من األم احلامل لوليدها       

                                   تشكيل جلنة تضم اجلهـات ذات العالقـة                                        ً          تعزيز صحة املراهقني ملدة مخس سنوات، وأخرياً مت        
                                                                                          ملراجعة التشريعات اخلاصة باإليدز ودعم جلنة التنسيق الوطنية إلعداد مقترح مشروع حـول             

ومن اجلدير ذكـره هنـا                                                                            اإليدز لتمويله من الصندوق العاملي بالتعاون مع املنظمات الدولية،          
وعلى رأسـها وزارة اإلعـالم      مسامهة باقي اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف هذه اجلهود          

، وشاركت يف   )حقائق احلياة (يف إعداد النسخة السورية لكتاب      ووزارة األوقاف اليت شاركت     
ورشات عمل يف خمتلف احملافظات لتثقيف الشباب يف جمال الوقاية من اإليدز، كما شـاركت               

  .ة إىل اجلننيستراتيجية الوطنية للوقاية من انتقال اإليدز من األم املصابااليف إعداد 

   برنامج البادية الصحية-١٢-٢-٧قم الفقرة ر    
 تعزيز يف املسامهة إىل ٢٠٠٠يهدف هذا الربنامج الذي بدأت به وزارة الصحة عام            -٧٩

 وأقل السبل بأسهل البادية لسكان الصحية االحتياجات وتلبية والعالجية الوقائية اجملتمع صحة
  :خالل من مستدامة تنمية حنو التكاليف
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حتسني السلوك الصحي للرعاية الذاتية لألسرة وتعزيز مفهوم املـشاركة اجملتمعيـة             •
  ؛والقطاعية

املمارسة الصحية للمجتمع احمللي وزيادة خربته ومهارته يف الوقاية والتدبري اإلسعايف            •
 ؛) من اجملتمعاً مدرباً فرد٢٤٥ (البيئيواإلصحاح 

 من  ، الصحية املتكاملة واملتميزة واملالئمة    الرعاية"زيز دور الرعاية الصحية بتوفري      تعـ •
 ٨٠تلقيح  " (تنقلة وحتسني نوعية اخلدمة فيهما     املراكز الصحية الثابتة وامل    زيادةخالل  
  .)بلقاح الكزاز أثناء التدريب العملي امرأة

  برنامج القرى الصحية  -١٤-٢-٧الفقرة رقم     
 الصحية الذي تشرف عليه      ضمن برنامج القرى    العمل على مكون صحة الطفل     يتم  -٨٠

 ٥٠٥ حنـو  ٢٠١٠وزارة الصحة حيث بلغ عدد القرى اليت استهدفها الربنامج بنهاية عـام    
واحملافظة على   التوعية حول خماطر العادات السلبية    يهدف الربنامج إىل تعزيز الصحة و     قرية، و 

 أن اليوم البيئي الذي اجملتمع احمللي، كما تدامة بالشراكة مع كل القطاعات و     التنمية املس والبيئة  
خصصته مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة لألطفال السكريني بالتعاون مع وزارة الصحة             

ورشـات رسـم   (ومشروع محاية احليوان يف سورية تضمن فعاليات بيئية وثقافية متعـددة         
ألطفال معهد صلحي الـوادي،     ، تقدمي مقطوعات فنية موسيقية      رسم على الوجوه   وتلوين،
واهلدف من ذلك كله تعويد أطفال السكريني       ) باإلضافة إىل أنشطة مع احليوانات     ،مسرحية

على استخدام مثل هذه األنشطة كجزء عالجي من برناجمهم الصحي وهذا يساهم يف حتسني              
إضـافةً إىل   . نفسيتهم وقيامهم بأعمال عقلية وبدنية حتسن استقالب الـسكر يف اجلـسم           

  .ات واالحتفاليات اليت تقيمها املديريةإشراكهم يف كافة الفعالي

 )٢٧ من املادة ٣ و٢ و١الفقرات (مستوى املعيشة  -٤-٧الفقرة رقم     

  ٢-٤-٧الفقرة رقم     
قامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بإطالق مشروع الصندوق الوطين للمعونة            -٨١

  :االجتماعية الذي يهدف إىل ما يلي
  ؛ خالل تقدمي اإلعانات النقدية الدورية أو الطارئة احملتاجني ورعايتهم منمحاية •
 واالستثمار يف رأس املال البشري من خالل جعل التحويالت النقديـة            التنميةتعزيز   •

    املقدمة من الصندوق شرطية ومقترنة بتحقيق أهـداف تنمويـة تتعلـق بالـصحة         
  ؛والتعليم وغريها

 املؤسسات والـربامج املعنيـة      التمكني االقتصادي للمستفيدين من خالل الربط مع       •
 .بالتشغيل واملشروعات الصغرية ومتناهية الصغر واملؤسسات املالية وغريها
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 ٢٠١١ يناير/يف كانون الثاين  ومن اجلدير بالذكر أن هذا املشروع قد حتول إىل حقيقة            -٨٢
ل مع   األموا  الذي أقر إحداث هذا الصندوق الذي بدأ بتوزيع        ٩بصدور املرسوم التشريعي رقم     

كما تقوم الوزارة مبتابعة برامج مكافحة التسول وبـرامج املـساعدات           ،  ٢٠١١بداية عام   
 .االجتماعية بالتعاون مع اجلمعيات األهلية املختلفة

  )٢٨املادة ( التعليم مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه -١-٨الفقرة رقم     
يني وغري الـسوريني املقـيمني يف   تقوم وزارة التربية باستيعاب مجيع األطفال السور   -٨٣

اجلمهورية العربية السورية يف مدارس التعليم األساسي دون متييز، وتوفر كـل مـستلزمات              
العملية التربوية من بناء وأثاث مدرسي وكتب وجهاز إداري وتعليمي وإشرايف لتصل كـل              

هبدف ، ) كرافانات- خيم(األطفال حىت يف القرى النائية والبادية وبأنواع خمتلفة من املدارس          
حتقيق حق التعليم جلميع األطفال، وبناء عليه فقد ازدادت حصة وزارة التربية من امليزانيـة               

، كمـا   ٢٠٠٧ يف املائة عـام      ١٣,١٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ١٠,٤٧العامة للدولة من    
       املائـة يف   ١٦,١للدولـة مـن      ارتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم من إمجايل املوازنة العامة        

، وارتفع عدد   ٢٠٠٨ يف املائة عام     ١٨,٤ مث إىل    ٢٠٠٧عام   يف املائة  ١٦,٧ إىل   ٢٠٠٥عام  
 .٢٠٠٨كلية عام  ١٠٩ إىل ٢٠٠٥ كلية عام ٦٦الكليات من 

  ٥-١-٨الفقرة رقم     
 ١ التسرب من التعليم األساسي الذي هدفت اخلطة إىل خفضه إىل            معدليبني تتبع     -٨٤

 إىل  ٢٠٠٠ يف املائة عام     ١٢ التسرب يف الصفوف الستة األوىل اخنفض من         يف املائة أن معدل   
، مث ارتفع بعد ضم التعليم اإلعدادي إىل االبتدائي، وذلك ألن           ٢٠٠١يف العام   )  يف املائة  ٨(

عدداً كبرياً من الطلبة مل يتابع دراسته بعد الصف السادس فاعترب متسرباً، وقد عاد معـدل                
 ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٢,٨ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٣,٨فاخنفض من   التسرب إىل االخنفاض    

وهذا التخفيض يتجاوز املرمى املرحلي للتخفيض يف منتصف اخلطة اخلمسية العاشرة وذلك            
نتيجة توعية الطلبة وأسرهتم على أمهية االستمرار يف التعليم األساسي حىت احلـصول علـى               

  .شهادة التخرج من الصف التاسع

  املدارس الداخلية ألبناء البادية-١-٦-١-٨ة رقم الفقر    

    مطلـع العـام    (مت افتتاح ثالث مدارس داخلية ألبناء البادية الـسورية يف محـص               -٨٥
      مطلـع الفـصل الثـاين للعـام الدراسـي          (، ويف ريف دمشق     )٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي  
ـ ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣مطلع العام الدراسـي     (ويف دير الزور    ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢ دم هـذه   تق

   املدارس، باإلضافة إىل تأمني مستلزمات العملية التربوية، الكتـب املدرسـية والقرطاسـية             
بعد أن أثبتت التجربة جناحها من حيث اسـتمرارية         . واملبيت والطعام والرعاية الصحية جماناً    

اة التالميذ ومنعهم من التسرب، أحدثت مدرسة داخلية ألبناء البادية يف كل من حمافظيت مح             
، وقد بلغ عدد املدارس الداخلية ألبناء البادية        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدراسيوالرقة يف مطلع العام     
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 حيث أحدثت مدرستان يف كل من حمافظيت        ٢٠٠٩-٢٠٠٨سبع مدارس يف العام الدراسي      
بينما وصـل عـدد      الرقة ومحاة وذلك لضمان التحاق مجيع األطفال املتسربني من التعليم،         

  ). ٥٦امللحق رقم (مدرسة ألبناء البادية  ١ ٤٠٩إىل مدارس مسبقة الصنع 

   مشروع تعليم الفتيات-٤-٦-١-٨الفقرة رقم     
نتيجة للدراسات امليدانية حول التسرب واليت أظهرت وجود نسب لتـسرب الفتيـات               -٨٦

 ،إدلـب ، و احلـسكة و ،الرقـة و ،دير الزور (وارتدادهن لألمية يف احملافظات الشمالية والشرقية       
 مشروع تعليم الفتيات هبدف القـضاء       فاليونيسي نفذت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع       ،)حلبو

 سـنة   ١٧-١٠على التسرب وإعادة الفتيات إىل املدرسة واستيعاب الفتيات من الفئة العمريـة             
واللوايت مل يلتحقن باملدارس أو تسربن منها إلكساهبن املهارات احلياتية األساسية الـيت تكفـل               

لحياة األفضل وخباصة يف األرياف واملناطق احملتاجة وذلك عن طريق افتتـاح شـعب              إعدادهن ل 
 تلميذة داخل وخارج أوقات الـدوام الرمسـي         ٢٥-١٠صفية خاصة هبن تتراوح أعدادها بني       

مت إعداد املنـاهج املكثفـة      و. ٢٠٠٢-٢٠٠١بدءاً من مطلع العام الدراسي      ) تعليم غري نظامي  (
تـسمح هـذه املنـاهج      و. اد الكتب املدرسية للتلميذات وأدلة املعلم     ألربعة مستويات، ومت إعد   

من األول وحىت الـصف الثـامن يف أربـع          (للتلميذات باجتياز عامني دراسيني يف سنة واحدة        
، وذلك ضمن خطة درسية تناسب أوضاع الفتيات وتسمح هلن بعد إهنـاء الـسنوات               )سنوات

رغم جناح املشروع فإنـه     و). ٥٧امللحق رقم   (ألساسي  األربع بالتقدم إىل امتحان شهادة التعليم ا      
عاىن من بعض الصعوبات وعلى رأسها الزواج املبكر للفتيات، وبعض العادات السيئة اليت ال حتبذ               
عودة الفتيات إىل املدرسة، والفقر، واملواسم الزراعية اليت تعيق الفتيات عن متابعة الدوام، ووجود              

  . بة الواحدة، وأخرياً وليس آخراً قلة احلوافز للفتيات واملعلماتعدة مستويات تعليمية يف الشع

  ٤-٦-٦-١-٨الفقرة رقم     
قامت وزارة الثقافة خالل السنتني األخريتني بإصدار جملة تربوية تعليمية تثقيفية تعىن              -٨٧

دد بشؤون األميني من خالل التوجه إىل القائمني على العمل يف حمو األمية، وإغناء ثقافتهم بع              
من املوضوعات الشخصية والعامة، ونتيجة هلذه اجلهود املكثفة اخنفض معدل األمية عند الفئة             

 متجاوزاً  ٢٠٠٨عام   يف املائة  ١٤,٢ إىل   ٢٠٠٤عام   يف املائة  ١٩ عاماً من    ٤٥-١٥العمرية  
       ومـع هنايـة     .يف املائـة   ١٦,٨ ة العاشرة وهو  اهلدف الكمي ملنتصف املدة للخطة اخلمسيّ     

    حتررت ثالث حمافظات سورية هي طرطوس والـسويداء والقنيطـرة، كمـا             ٢٠٠٨عام  ال
     ومـع هنايـة     .قرية وجتمعاً يف املناطق الشرقية والشمالية من سورية من األمية          ٥٥٥حتررت  

 أصبحت حمافظات إدلب ودرعا ومحاة باإلضافة إىل منطقيت تدمر والثورة خالية            ٢٠١٠عام  
 سنة، كما أن دور معاهد الثقافة الشعبية يف املراكز الثقافية           ٤٥-١٥رية  من األمية للفئة العم   

كمبيوتر، ( كافة أنواع الدورات التعليمية مكمل ومتمم لدور وزارة التربية حيث تقيم املعاهد   
إضافةً إىل العديد من الدورات الفنية وبسعر رمزي، كما قدمت املراكـز            )  فرنسي ،نكليزيإ



CRC/C/SYR/3-4/Add.1 

GE.11-45216 34 

 على سبيل املثال    . الثقافية والترفيهية والتوعوية   قطر العديد من األنشطة   الثقافية على مستوى ال   
 ١ ٣٨٣ عرض سـينما،  ١٨٨ ندوة،  ٨٩ حماضرة وأمسية أدبية،     ٢٦٧ تنفيذ   ٢٠٠٩مت عام   

 ١٨٢ مت تنفيـذ     ٢٠١٠ مسابقة، وعام    ٦٠ عرض مسرحي،    ٢٢٧عرض تلفزيون وفيديو،    
 ١٩١تلفزيون وفيديو،    عرض   ٧٠٨  عرض سينما،  ١١١ ندوة،   ١١٣حماضرة وأمسية أدبية،    

  . مسابقة٤٤عرض مسرحي و

  مشروع املعايري الوطنية للمناهج التربوية -١-٧-١-٨الفقرة رقم     
لقد أجنزت املعايري الوطنية للمناهج التربوية يف مجيع مراحل التعليم مبا فيها مرحلـة               -٨٨

ناهج وإعداد وثيقة املؤلف    رياض األطفال، وقد هدف هذا املشروع إىل وضع معايري لبناء امل          
لتساعده يف تأليف الكتب منسجماً مع املعايري، ووضع دليـل للمعلـم ودليـل لألنـشطة                
والتطبيقات العملية ووضع مؤشرات تقومي املنهاج، وحتسني آليات إعداد الكتب املدرسـية            

 .٢٠٠٧  عامسبتمرب/مت اإلعالن عن مسابقة دولية للتأليف يف شهر أيلول. مضموناً وإخراجاً

 يف مخـس    ٢٠١٠-٢٠٠٩بدأ جتريب املناهج اجلديدة مع بداية العام الدراسـي          و  -٨٩
    للـصفوف األول والثـاين     )  دمـشق  -  حلب -  الالذقية - محص   - دير الزور (حمافظات  

بعد أن قامت بتـدريب املدرسـني       ) ٢٠١٢تطور عام   (لثالث والرابع والسابع والعاشر     وا
ملناهج اجلديدة بشكل كامل يف مجيع احملافظات للعـام الدراسـي     واملوجهني املعنيني لتطبيق ا   

 سيتم إدخال املناهج اجلديدة للصفوف      ٢٠١١-٢٠١٠، ويف العام الدراسي     ٢٠١١-٢٠١٠
 ٢٠١٢-٢٠١١العام الدراسي   ، أما يف    )٢٠١٣تطور عام   ( اخلامس والثامن واحلادي عشر   

      علـى أن تطـور     (ثاين عـشر    الفسيتم إدخال املناهج اجلديدة للصفوف السادس والتاسع و       
 الذي جييز لوزارة التربية تكليف العاملني لـديها         ٢٨، وقد صدر القانون رقم      )٢٠١٤عام  

إعداد وتأليف السالسل والكتب والدوريات لدعم املنهج املدرسي ويعامل هؤالء معاملـة            ب
 الكتاب أو املؤلـف     اهليئة التدريسية يف اجلامعات السورية بالنسبة للتعويضات املقررة لوضع        

 مهنة يف جمال التعلـيم املهـين        ٣٦ل اجلامعي، كما انتهت الوزارة من وضع املعايري الوطنية         
  .متوافقة مع سوق العمل وبدأت بتأليف الكتب وفق هذه املعايري

  شروع استثمار تقانات املعلوماتية يف التعليم واإلدارة التربوية م-٧-٧-١-٨الفقرة رقم     
  :ما يلي  املشروعيشمل هذا  -٩٠

استثمار شبكة املعلوماتية اليت أحدثتها الوزارة وإدخال التكنولوجيا احلديثة يف التعليم            •
  ؛والتعلم والوصول إىل املعايري العاملية لعدد الطالب اجلالسني على احلاسوب

  ؛تنمية املهارات األساسية يف جمال استثمار احلاسوب يف التعليم ويف جماالت احلياة •
  ؛ املضمون التربوي باللغة العربية لشبكة التربية وحتديثه باستمرارإغناء •
  ؛تبادل املعلومات واملعارف بني املدرسني والطالب حملياً وحول العامل •
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  ؛حتويل الكتاب املدرسي إىل النمط اإللكتروين التفاعلي •
ل األطـر  ، وتأهي)اإلدارة املركزية واإلدارات الفرعية(أمتتة العمل اإلداري يف الوزارة    •

اإلدارية التربوية واملدرسية، واستخدام معايري علمية تربوية وإدارية يف انتقاء مجيـع            
  ؛اإلداريني يف اإلدارة املركزية ومديريات التربية واإلدارات املدرسية

  : شبكة التربية لتبادل املعطيات يفاستثمار •
 ؛ نتائج االمتحاناتاستصدار •

 ؛ء التربويبرنامج إدارة نظم املعلومات لإلحصا •

 ؛الربيد اإللكتروين الداخلي •

 ؛ األرشفة اإللكترونية يف اإلدارة املركزية واإلدارات الفرعيةتطبيق •

 ؛)طوارئ معلوماتية(فريق عمل خمصص  وتدريب تشكيل •

 ؛ املؤمتر الفيديوينظام •

 ؛)دبلوم التأهيل التربوي( الشبكي التعليم •

 مت تـدريب    ٢٠٠٦ عـام    يف(ني يف استخدام احلاسوب للتعليم      تدريب املدرس  •
 مت ٢٠٠٨ ويف عام   ،مدرس ١ ٠٠٠ مت تدريب    ٢٠٠٧ ويف عام    ، مدرساً ٥٥٠

 ؛)مدرس ٧ ٠٠٠ مت تدريب ٢٠٠٩مدرس، ويف عام  ١٠ ٠٠٠تدريب 

مدرسـة،   ١ ٣٦٨ مت ربط    ٢٠٠٨يف عام   ( شبكة املعلومات     املدارس مع  ربط •
 ).٢٠٠٩ مدرسة يف عام ٣ ٠٠٠وارتفع العدد إىل 

   مشروع مركز رعاية الطالب املتميزين-١٢-٧-١-٨لفقرة رقم ا    
  : هذا املشروع إىلهدفي  -٩١

إقامة مركز للطالب املتميزين وتوفري البيئة التربوية والتعليمية األفضل هلـم             )أ(  
 لتمكينهم من احلصول على تعليم نوعي متميز خالل صفوف املرحلة الثانوية الثالثة؛

 ملا يتميز به املركز عن مدارس املتفوقني مـن          رعاية املواهب واإلبداع نظراً     )ب(  
 .حيث أسس انتقاء الطالب، واملناهج اخلاصة، ونظم التقومي وطرائق التعليم والتعلم

 أعيـد   ٢٠٠٧ أكملت دراسة املناهج واخلطط الدرسية، ويف عام         ٢٠٠٦يف عام   و  -٩٢
وفرت التجهيـزات،   تأهيل البناء، ووضع النظام الداخلي للمركز من قبل اللجان املختصة، و          

الذي نص   ٤٥صدر املرسوم التشريعي رقم      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٧واستكملت املناهج، ويف    
على إحداث املركز الوطين للمتميزين والذي يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري      

أ  بـد  ٢٠٠٩ ويف عـام     ،واملايل ومقره يف حمافظة محص ويرتبط بالوزير ومت تدريب املعلمني         
  .التطبيق يف الصف األول الثانوي
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  ٩-١-٨الفقرة رقم     
واليت تشرف عليها   ) اليت يبدأ التدريس فيها من الصف السابع      (تساهم املدارس الشرعية      -٩٣

  .وزارة األوقاف يف دعم تعليم الفتيات والتقليل من تسرهبن خارج التعليم األساسي والثانوي

  لعامة للطباعةمشروع املؤسسة ا -١٠-١-٨الفقرة رقم     
       بإحـداث املؤسـسة العامـة      ٢٠٠٨ لعـام    ١٥مت إصدار املرسوم التشريعي رقم        -٩٤

  :هبدف للطباعة
  ؛تأمني طباعة الكتاب املدرسي بنوعية جيدة يف الوقت املناسب •
استكمال جتهيز مطبعة الكتب املدرسية بآالت الطباعة احلديثة حيث تقوم املؤسسة             •

.  مليون نسخة كتـاب حاليـاً    ٤٨ املدرسية بتأمني حنو     العامة للمطبوعات والكتب  
      يف املائة فقـط يف مطبعتـها احلاليـة،          ٧وتنفذ املؤسسة من هذا العدد الكبري حنو        

بنسبة كبرية على آالت قدمية ال تتوافق       ( يف املائة يف مطابع القطاع العام        ٦٨ويطبع  
طاع اخلاص، وتعمل الوزارة     يف املائة يف الق    ٢٥، ويطبع   )مع قياس الكتاب املدرسي   

 .على بناء املقر اجلديد للمؤسسة وتوريد آالت الطباعة احلديثة

  )٣١ و٢٩املادة ( واألنشطة الثقافية  أوقات الفراغ والترفيه-٢-٨الفقرة رقم     

  ١-٢-٨الفقرة رقم     
ة على توفري مساح  ) وخاصة مديرية ثقافة الطفل   (حترص وزارة التربية ووزارة الثقافة        -٩٥

مناسبة للجانب الترفيهي ضمن النشاطات التعليمية والثقافية، فاملناهج الدراسية ملرحلة التعليم           
األساسي تتضمن مواد التربية الفنية واملوسيقية والرياضية، كما تنفذ األنشطة الالصفية عـرب             

املـرح  يف جو من     خطط مربجمة، كما أن مديرية ثقافة الطفل حتاول تنفيذ براجمها وفعالياهتا          
يالئم مزاج الطفل دون تقييد حلريته أو إيقاعه احلركي، وتقدمي املادة الثقافية له بشكل ممتـع                
وغري مباشر إىل حد ما عرب اهلوايات اليت يرغب مبمارستها وذلك من خالل الفعاليات الـيت                

نيـة  اجلهات واملنظمـات املع   ة بالتعاون مع مديريات الوزارة و     تقيمها أو تشارك فيها املديري    
  :نذكر من هذه النشاطات الترفيهية. بالطفل

ورشات الرسم اليت ترافق غالباً ورشات القراءة ونادي الفضاء والكون والـرحالت             •
البيئية، كما يتم اإلعالن عن االحتفاليات عن طريق إقامة ورشة رسم وخط يتم فيها     

ركز الثقايف  تنفيذ لوحات كبرية من قبل األطفال توزع يف شوارع احملافظة وحول امل           
 ؛االحتفاليةالذي ستقام فيه 

الفرصـة  للطفل  تتيح  هذه الورشات   و.  اخلط العريب باستخدام أقالم ملونة     ورشات •
للتعامل مع أقالم اخلط امللونة حبرية ودون إلزامه بقاعدة معينة إال أن يكتب عبارات              

 ؛حيبها ويقوم بتزيني لوحته باخلطوط واألشكال اليت يراها مناسبة
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 أعمال الصلصال حيث يتعامل الطفل مع مادة غالباً ما تكون متوفرة بني يديه              ورشة •
  ؛ليشكل منها جمسمات حيبها، فتساعده على امتالك خيال بأبعاد عدة

حبيث يقـدم  / املسرح يف بيتك/ مسرح العرائس تقام هذه الورشة حتت شعار         ورشة •
يفية صناعة مسرح   املشرفون على هذه الورشة معلومات لألطفال واألهايل حول ك        

عرائس يف املرتل ينفذه األطفال مبساعدة أهاليهم بدءاً من صناعة الدميـة وطريقـة              
حتريكها ووصوالً إىل تقدمي عرض مسرحي صغري من تأليف األطفال وتقدميها لألهل     

 يف العديد من احملافظات     ٢٠٠٨مت البدء بإقامة هذه الورشة مع بداية عام         . واألقرباء
     حلب، طرطوس، درعا، الـسويداء وحـىت هنايـة          ة، إدلب، دمشق،  الرق: السورية

  ؛ ورشة١١ مت تنفيذ ٢٠١٠عام 
 الغنم  - احلصان   - األبقار   -توفري بعض احليوانات يف املناسبات البيئية مثل اجلمال          •

والسماح ، اخل،    القطط - الفئران البيضاء    - الدجاج   - احلمري   - األرانب -واملاعز  
  ؛عها قدر اإلمكانلألطفال باللعب م

ومن مث نصبه واقفاً وأخذ صور       م٣×٢حليوانات حمبوبة بقياس    ) بزل( ألعاب   تركيب •
 ؛تذكارية أمامه

استخدام دمى حبجم كبري لشخصيات حمبوبة من قبل األطفال واللعب معها مثل فلة              •
 ؛واألقزام السبعة

 ؛ وخيال الظل والعرائس والدمى والعروض املوسيقيةاملسرحعروض  •

 ؛ ورقية وتعليم من يرغب كيفية صناعتهاطائراتق إطال •

تنظيم رحالت بيئية وأثرية ميارس خالهلا األطفال ألعاباً بيئية وأثرية يـضفي علـى               •
 ؛الرحلة طابع املرح والفائدة

  . ليايل الرصد الفلكي للنظر إىل السماء عرب التلسكوبتنظيم •

  ٦-٢-٨الفقرة رقم     
اطات خمتلفة تسهم يف ملء أوقات فراغ األطفـال         تقدم نوادي القوات املسلحة نش      -٩٦

من خالل برامج تعليم اللغات األجنبية والكومبيوتر والرحالت واحلفالت الترفيهية وتكـرمي            
  .الطالب املتفوقني من أبناء العاملني يف القوات املسلحة

   قضايا الالجئني-٣-١-٩الفقرة رقم     

   ١-٣-١-٩الفقرة رقم     
 حكومة اجلمهورية العربية السورية غري منضمة إىل اتفاقية األمـم           على الرغم من أن     -٩٧

 وهي املعاهدة األساسية املتعلقة بالالجئني إال أن سورية، وبشهادة تقارير   ١٩٥١املتحدة لعام   
املنظمات الدولية املعنية، تعد من أفضل الدول يف التعاطي مع قضايا الالجئني وتوفري احلقوق              
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 بدا واضحاً يف التعاطي السوري مع الالجئني املوجودين على األراضي           واحلماية هلم وهذا ما   
من عدد سكان سورية، وميكـن       يف املائة  ١٠السورية والذين يقّدر أهنم يشكلون ما يعادل        

حتديداً اإلشارة إىل التعاطي السوري مع الالجئني الفلسطينيني والعراقيني املوجـودين علـى             
 توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الشؤون االجتماعية والعمل          حيث مت مثالً   ،األراضي السورية 

 وذلك هبدف ٢٠١٠ يوليه/ متوز٢٥واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بتاريخ 
يف )  ذوي اإلعاقـة   -  جمهويل النـسب   - األيتام(استقبال ذوي االحتياجات اخلاصة منهم      

 والعمل وتقدمي أفـضل اخلـدمات وحتـسني         املؤسسات التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية    
  .الظروف املعيشية لالجئني العراقيني املقيمني يف سورية

   التعاطي مع الالجئني الفلسطينيني-٣-٣-١-٩الفقرة رقم     
صدر العديد من القوانني والتشريعات اليت استهدفت توفري احلماية القانونية هلـم،               -٩٨

ليت استهدفت استثناء الفلسطينيني من شـرط اجلنـسية         وكانت البداية بالقرارات اإلدارية ا    
بالنسبة ملمارسة معظم املهن احلرة والوظائف املتاحة للسوريني يف إدارات الدولة ومؤسساهتا            

من األمثلة مهنة ممارسة الصيد يف املياه اإلقليمية السورية، مهنة الترامجة احمللفـني، كتابـة               (
 ُوحيسب لسورية أهنا عاملت الفلسطينيني كالسوريني       .)عرائض، التوظيف يف إدارة اجلمارك    ال

متاماً من جهة، وأكدت من جهة أخرى على موقفها الرافض للتوطني جبميع أشكاله وصوره              
وهو ما جتلى من خالل التأكيد على احتفاظ الفلسطينيني جبنسيتهم األصلية رغم متتعهم بكل              

يين يف سورية متلك أكثر من حمل جتاري        حقوق املواطن السوري تقريباً، إذ بات حيق للفلسط       
والتمتع كذلك حبقوق االنتفاع الناجتة عن حق اإلجيار، كما حيق له االنتساب إىل النقابـات               

 ويكون للفلسطيين الواجبـات واحلقـوق       ).مثل نقابة األطباء، احملامني، واملقاولني    (السورية  
ا يف ذلك الترشح لرئاسة وعضوية      نفسها اليت تكون للمواطن السوري يف النقابات السورية مب        

النقابات السورية كافةً، وللفلسطيين يف سورية حق التقاضي وحق توكيل احملامني شـأنه يف              
ذلك شأن املواطن السوري، وله مطلق احلرية يف التنقل والسفر داخل األراضـي الـسورية،     

قوق إرادية فرضتها   والسكن يف أية قرية أو مدينة سورية، علماً أن جممل هذه احلقوق هي ح             
ترعى و. احلكومة السورية على نفسها طوعاً وانسجاماً مع ثوابتها القومية والتزاماهتا اإلنسانية          

وهي هيئة حكومية سـورية متخصـصة بقـضايا    (اهليئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب    
اصة بالالجئني  الشؤون احلياتية اخل  ) ١٩٤٩لعام  / ٤٥٠/الالجئني الفلسطينيني حمدثة بالقانون     

الفلسطينيني يف سورية وهي تقدم خدماهتا هلم منذ فترة طويلة وتعمل على تـأمني خمتلـف                
  .حاجاهتم وإجياد األعمال املناسبة هلم واقتراح التدابري الالزمة لتحسني أوضاعهم

   التعاطي مع الوافدين العراقيني-٤-٣-١-٩الفقرة رقم     
اق تدفق مئات اآلالف من العـراقيني إىل سـورية          مع بدء االحتالل األمريكي للعر      -٩٩

الـصادر   )حال الالجئني العراقيني يف سورية(طلباً للجوء والتماساً للحماية، وقد أشار تقرير  
غالبية العراقيني  "عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة يف دمشق إىل أن             
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سياسة الباب املفتوح السورية،   اجتذبتهم٢٠٠٣ام الذين غادروا العراق منذ حرب اخلليج ع
وهلذا السبب وعلى مدى أقـل مـن ثـالث    . وكذلك تسامح البالد وكرمها جتاه الالجئني  

الدولة املضيفة ألكـرب   جعلت من سورية سنوات قامت حركة نزوح مجاعي هادئة ومستمرة
د الذي مسح فيه للوافـدين      كانت سورية البلد العريب الوحي    و". عدد من العراقيني يف املنطقة    

العراقيني بالعبور حبرية واحلصول على إقامة مؤقتة قانونية ملّدة ستة أشهر ودون فرض أي قيود 
  . أو شروط أو متييز ديين أو طائفي أو قومي

   اخلدمات الثقافية املقدمة للوافدين العراقيني -٥-٤-٣-١-٩الفقرة رقم     
زارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برناجمـاً        أقامت مديرية ثقافة الطفل يف و       -١٠٠

ترفيهياً وفنياً تضمن تقدمي عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم مجاعية تبعها إقامة             
 إىل  يوليـه / متوز ١٣معارض لنتاج األطفال الوافدين أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان من           

طفال العراقيني الوافدين إىل سـورية      نشاطات لدعم األ   ، وأقيمت ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٠
 تضمنت إطالق طائرات ورقية يف سـاحة اجلنـدي          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١بتاريخ  

اجملهول وورشة رسم مجاعية يف ساحة األمويني حيث مت توقيع مشروع مشترك بـني وزارة               
وجـودين يف   الثقافة ومنظمة اليونيسيف لدعم األطفال واليافعني السوريني وكل األطفال امل         

  : من خالل٢٠٠٩ وبدأ التنفيذ مع بداية عام .٢٠٠٨سورية يف عام 
  ؛تأهيل مدربني حول مفاهيم مناء ومشاركة اليافعني •
  ؛إقامة ورشات لتعزيز دور اليافعني يف احملافظات •
تأهيل أمناء املكتبات ومسؤويل ثقافة الطفل على مفاهيم مناء اليافعني ومـشاركتهم             •

  .ت تدريبية هلممن خالل تنظيم دورا
 ذلك تأسيس أماكن صديقة لألطفال واليافعني يف املراكز الثقافية من خـالل             تالو  -١٠١

، ويتم التحضري حالياً لتجهيـز      )نترنت، سينما إمكتبة،  (جتهيز قاعات متعددة االستعماالت     
مث  وتأهيل أماكن صديقة يف كل من املركز الثقايف بداريا ويربود يف حمافظة ريـف دمـشق               

 مت بالتعاون   ٢٠١٠هيل مراكز أخرى يف باقي احملافظات خالل السنوات القادمة، ويف عام            تأ
يف كل  ) سينماونترنت،  إو،  مكتبة(قاعات متعددة االستعماالت    مع منظمة اليونيسيف افتتاح     

واليافعني من املركز الثقايف منبج واملركز الثقايف بباب الفرج يف حمافظة حلب لدعم األطفال              
  . والعراقينيالسوريني

  ٦-٤-٣-١-٩الفقرة رقم     
أهنا أحسنت معاملة الوافدين العراقيني وسـاوهتم   وبذلك ُيحَسب للحكومة السورية     -١٠٢

مبواطنيها يف أحيان كثرية، وفتحت هلم أبواب مدهنا ومدارسها ومستشفياهتا، ومل حتشدهم يف          
إال أنـه كّبـد اجملتمـع       خميمات معزولة على أطراف الصحراء، وهو سلوك برغم إنسانيته          

السوري نفقات كبرية وأعباء باهظة أشارت هلا الورقة اليت قدمتها حكومة اجلمهورية العربية             
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السورية إىل املؤمتر الدويل ملعاجلة االحتياجات اإلنسانية للوافدين واملهجرين داخل العراق ويف            
 واليت ٢٠٠٧ أبريل/سان ني١٨ و١٧دول اجلوار والذي انعقد مبدينة جنيف السويسرية يومي      

عرضت فيها بعض األعباء االقتصادية والصحية والتربوية واالجتماعية واألمنيـة والنفقـات            
املترتبة على الوجود العراقي املكثف يف سورية، وينبغي اإلشارة بدايةً إىل أن هـذه األرقـام                

 يف سـورية     مليون عراقي  ١,٢ليست هنائية وإمنا هي تقديرية بصورة كبرية وتفترض وجود          
 مليون عراقي على األقل موجـودين  ١,٥علماً أن األرقام الرمسية املتداولة حالياً تتحدث عن   

  .حالياً ضمن األراضي السورية

  ألطفال الذين يسري عليهم قانون األحداث اجلاحنني ا-٢-٩الفقرة رقم     

  ٤-٢-٩الفقرة رقم     
 عدة تدابري إصالحية منها وضعهم      خيضع األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون إىل         -١٠٣

يف مراكز إصالحية يف حال كانت مصلحتهم تقتضي ذلك ويراعى يف هذه املراكـز فـصل            
، حيث تقوم هذه املعاهد بتقدمي      كب وحسب نوع اجلرم املرت    يةاألطفال حسب فئاهتم العمر   

هـا ليباشـر   خدمات الرعاية والتعليم والتدريب املهين والتأهيل النفسي واالجتمـاعي لرتالئ   
 أما األحداث الذين أمتوا اخلامسة عشرة مـن         .احلدث حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة      

فتفـرض حبقهـم    ) وهي أشد أنواع اجلرائم يف التشريع السوري      (عمرهم وارتكبوا جنايات    
 ويقوم على رعاية األحداث يف معاهد اإلصـالح أشـخاص أكفيـاء             .عقوبات خمففة جداً  
األخالق، وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتنفيذ وثيقة مشروع         مشهود هلم بالعلم و   

تطوير واقع عدالة األحداث مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة اليونيـسيف وذلـك              
هبدف مراجعة التشريعات اخلاصة باألحداث اجلاحنني يف القطر ودراسة واقـع املؤسـسات             

 .حلاصلة يف هذا القطاعاإلصالحية مبا يتناسب مع التطورات ا

 األحداث -٦-٢-٩الفقرة رقم     

  ٣-٦-٢-٩الفقرة رقم     
تقوم وزارة الثقافة بدورات حمو أمية يف مراكز األحداث مبختلف احملافظات، كما أن              -١٠٤
 مستمراً من خالل فعالياهتا وأنشطتها يف مراكز األحداث     ية ثقافة الطفل يف الوزارة حضوراً     ملدير

دورات حمو أمية   : ث تعمل على نشر الثقافة يف مراكز األحداث من خالل إقامة          باحملافظات حي 
رسم، (إلعادة تأهيلهم وفق آفاق مستقبلية جديدة أمامهم، إقامة أنشطة دورية تتضمن دورات             

، إقامة جلسات حوارية عالجية لتنمية الوعي لديهم باإلضـافة إىل ورشـات             )خلإ،  موسيقى
اث وزجهم يف تفاصيل اإلنتاج اإلبداعي وهذا يـؤدي لتنميـة           مسرح تفاعلي ملشاركة األحد   

يف املراكز الثقافيـة هـدفها      ) وقائية(الوعي لديهم، باإلضافة إىل إقامة ندوات حوارية توعوية         
 . البحث يف األسباب اليت تدفع البعض الرتكاب اجلرمية، ودور اجملتمع يف مكافحتها
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   منع تشغيل األطفال -٣-٣-٩الفقرة رقم     

 ١-٣-٣-٩الفقرة رقم     

تقيـيم  توفر إحصائيات حديثة ودقيقة عن عمل األطفال يف سورية، غـري أن             تال    -١٠٥
ة العاشرة والذي جتريه هيئة ختطيط الدولة يف سورية لرصد ما مت            منتصف املدة للخطة اخلمسيّ   

ل إجنازه خالل األعوام اليت انقضت من عمر اخلطة يكشف عن اخنفاض نسبة عمالة األطفـا              
       يف املائـة يف الريـف       ١٠,١١ يف املائة يف احلـضر و      ٨,٢من  )  سنة ١٧-٦(للفئة العمرية   

، ويؤكـد   ٢٠٠٧ يف املائة يف الريف عام       ٨,٢٠ يف املائة يف احلضر و     ٦,٣٧ إىل   ٢٠٠٤عام  
  . التقييم أن العامل األساسي املؤثر يف عمالة األطفال هو الوضع املعيشي ألسرهتم

   ٢-٣-٣-٩لفقرة رقم ا    
تقوم احلكومة السورية باحلد من ظاهرة عمل األطفال عن طريق تنفيذ جمموعة مـن     -١٠٦

 مينع تشغيل   ٢٠١٠كما أن قانون العمل اجلديد الصادر عام         التشريعات واالتفاقيات الدولية،  
األحداث من الذكور واإلناث قبل إمتام مرحلة التعليم األساسي أو إمتام سن اخلامسة عشرة              

أعلى، وكذلك حيدد املهن والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها وفقاً ملراحـل الـسن              أيهما  
ر من سـت سـاعات      حلدث يف األعمال املسموح هبا أكث     املختلفة، كما أنه ال جييز تشغيل ا      

  . يومياً ومينع تشغيله يف العمل الليلي، ويفرض القانون غرامات مالية رادعة يف حال املخالفة

األطفال املنتمون إىل أقليات قومية أو أثنية وإىل أقليات دينية ولغوية            -٤-٩الفقرة رقم       
  )٣٠املادة (

ال يوجد يف اجلمهورية العربية السورية ما يسمى مـشكلة األقليـات باعتبـار أن                 -١٠٧
، وكذلك قانون العاملني املوحد وغريه من القوانني والتشريعات         ١٩٧٣الدستور الدائم لعام    

 بني األشخاص املتمتعني باجلنسية العربية الـسورية مـن حيـث احلقـوق              السورية مل متيز  
وعلى صعيد التعليم فإن املساواة مكفولة بالدستور والقانون دومنا متييز بـسبب            . والواجبات

العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري الـسياسي أو األصـل          
ويتمتع األطفال الذين ينتمون لألقليات بكافـة       . وة أو النسب  القومي أو االجتماعي أو الثر    

احلقوق واملزايا املمنوحة لألطفال السوريني فهم يتعلمون لغاهتم اخلاصة وعاداهتم وتقاليـدهم   
اخلاصة باإلضافة إىل مناهج وزارة التربية ضمن مدارس تابعة للوزارة وكذلك يتعلمون فيهـا    

  .ا يضمن حفاظهم على خصوصيتهمك ومبكل ما يؤهلهم للعيش املشتر

        


