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 قائمة املسائل املتصلة بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الردود اخلطية املقدمة من سوريا على
 املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

إلشارة إىل وجود أي أحكام قانونية جترم التجنيد اإلجباري لألشخاص دون سن  الرجاء ا: السؤال األول
 .العسكريةالثامنة عشرة أو استخدامهم يف العمليات 

نون التجنيد يف سوريا حيدد سن الثامنة عشرة للشاب سواء كان متطوعاً أم يقوم بتنفيذ واجبه يف اخلدمة إن قا .1
 .  أي حكم قانوين ذا اخلصوص لعدم احلاجة إليهدولذا ال يوج. اإللزامية

ب السلطة   الرجاء اإلشارة إىل أي سوابق قضائية تتعلق بتطبيق االتفاقية وبروتوكوهلا من جان:.السؤال الثاين
 .القضائية السورية

 : املدين على ما يلينالقانو من 25 إىل 23 واداملتنص  .2

يسري على قواعد االختصاص، ومجيع املسائل اخلاصة بإجراءات احملاكمة، قانون البلد الذي    : 23 املادة )أ( 
 . تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه اإلجراءات

 .  اليت تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل ،األدلةيسري يف شأن   :24 املادة ) ب( 

 يف قانون  خمالفنصوجود  يف حالة عدم  إال  24 و23 املادتني السابقتنيال تسري أحكام  :25 املادة ) ج( 
 .سوريامعاهدة دولية نافذة يف يف خاص، أو 

ية تكون سوريا طرفاً فيها، فان الغلبة     واجلدير بالذكر أنه يف حال تعارض أي قانون حملي مع أحكام معاهدة دول  .3
ليس لقانون داخلي أن يضع قواعد   "، بأنه  1931 لعام  23وقد قضى قرار حمكمة التمييز رقم   .  تكون للمعاهدة الدولية

وقد تعزز هذا الفهم بقرار ". خمالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة له أو أن يغري ولو بصورة غري مباشرة من أحكام نفاذها 
ديسمرب / كانون األول21 املؤرخ 366/أساس/ 1905للغرفة املدنية يف حمكمة النقض، وهو القرار الصادر برقم آخر 

، والذي يبني أن احملاكم الوطنية ال تطبق املعاهدات على أساس أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإمنا  1980
ا وجد تعارض بني أحكام املعاهدة وأحكام قانون داخلي، فان  وإذ. باعتبارها أصبحت جزءاً من قوانني الدولة الداخلية  

 .على احملكمة الوطنية أن تطبق أحكام املعاهدة الدولية مرجحة حكمها على القانون الداخلي   

 برناجماً وطنياً يهدف إىل 2006وقد وضعت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع نقابة احملامني منذ عام   .4
 واحملامني على االتفاقيات الدولية وآليات استخدامها يف القضاء وخاصة االتفاقيات الدولية املتعلقة باألطفال تدريب القضاة

 . والنساء
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  من الربوتوكول، يرجى حتديد السلطة اليت تتوىل رصد تطبيق الربوتوكول6يف ضوء املادة : السؤال الثالث

، فإن   2005يوليه / متوز24 الصادر بتاريخ 1/ملحق/5080/15/بناء على قرار رئيس جملس الوزراء رقم  .5
 . اهليئة السورية املعنية بإعداد التقارير الدورية اخلاصة باالتفاقيات الدولية هي اجلهة املعنية برصد تطبيق الربوتوكول

عيل   يرجى توضيح كيفية تطبيق املبادئ املتضمنة يف االتفاقية على الصعيد العملي من اجل تف: السؤال الرابع
 الربوتوكول

، وبدعم من منظمة األمم املتحدة  2005 عملت اهليئة السورية لشؤون األسرة منذ إنشائها يف بداية عام  .6
، على تشكيل جلنة وطنية تتألف من ممثلي مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية بقضايا )اليونيسيف (للطفولة 
 : وقامت هذه اللجنة مبا يلي  .الطفل،

 ؛ 2006إعداد اخلطة الوطنية حلماية الطفل وقد بدأ بتنفيذها منذ بداية عام  )أ( 

 إعداد التقارير الدورية للربوتوكوليني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل؛ ) ب( 

إعداد املشروع الوطين لتدريب العاملني يف القضاء على آليات استخدام اتفاقية حقوق الطفل        ) ج( 
 .  امللحقني ا يف جمال القضاء ني االختيارينيوالربوتوكول

وقد عملت اهليئة السورية بالتعاون مع الوزارة املعنية، وهي وزارة اإلعالم والتربية، على نشر االتفاقية  .7
 قامت   كذلك. ةوالربوتوكولني االختيارين والتقارير الوطنية املتصلة ا يف مجيع وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروء

كما .  يف حمافظات القطر مجيعها 2005يف عام " أين حقي"  اهليئة بتدريب أطفال املدارس على االتفاقية يف إطار محلة
 .أجرت بالتعاون مع اليونيسيف، مسابقات رسوم وقصص لألطفال حول موضوع االتفاقية 

ائية خارج اإلقليم بشأن يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت سوريا تتحمل الوالية القض: لسؤال اخلامسا
أو إشراكهم /جرائم احلرب اليت تنطوي على جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو اموعات املسلحة و

 . بصورة مباشرة يف األعمال القتالية، وخاصة إذا ارتكبت هذه اجلرائم من جانب مواطن سوري أو ضده 

  :ى ما يلي من قانون العقوبات السوري عل20 و19تنص املادتان  .8

 19املادة 
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خارج من أو متدخالً، أقدم  يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنيب، فاعالً كان أو حمرضاً .1 
الدولة، أو قلد خامت الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة    األرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة خملة بأمن 
 ية املتداولة شرعاً أو عرفاً يف سورية السورية أو األجنب أو السندات املصرفية 

 .الدويل األحكام ال تطبق على األجنيب الذي ال يكون عمله خمالفاً لقواعد القانون   على أن هذه .2 

 20املادة 

أو متدخالً، أقدم خارج األرض    بق القانون السوري على كل سوري، فاعالً كان أو حمرضاً  يط .1 
ويبقى األمر كذلك ولو فقد املدعى   .  القانون السوري نحة يعاقب عليهاالسورية، على ارتكاب جناية أو ج 
  .ةاكتسبها بعد ارتكاب اجلناية أو اجلنح عليه اجلنسية السورية أو 

وبناء على تلك املادتني، فإن سوريا تعاقب مواطنيها داخل وخارج أراضيها يف حال ارتكام جرائم ختل بأمن  .9
وهذا . ص قضائي على اجلرائم اليت ترتكب ضد مواطن سوري داخل وخارج أراضيه  كما أن لديها اختصا. الدولة 

 .ينسحب أيضا على مشاركتهم يف الرتاعات املسلحة

يف ضوء الدور اهلام للمحكمة اجلنائية الدولية يف ردع جتنيد األطفال دون سن اخلامسة  : لسؤال السادسا
ا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على النظام عشرة على الصعيد الدويل، يرجى إبالغ اللجنة ما إذ

 . 2000نوفمرب / تشرين الثاين22األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي وقعت عليه الدولة الطرف يف 

وهذا األمر قيد . ةإن سوريا ما زالت تدرس موضوع التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي  .10
 . رة العدل واللجنة القانونية يف جملس الشعبالدراسة من قبل وزا

 .يرجى تقدمي معلومات عن الكيفية اليت تطبق ا سوريا الرقابة على عمر اندين: لسؤال السابعا 

 . كما ذكرنا يف اجلواب على السؤال األول،فإن النظام العام للتنجيد حيدد سن الثامنة عشرة  للشباب فقط .11

عن عدد األطفال طاليب  ) حسب اجلنس والعمر وبلد املنشأ(قدمي بيانات مصنفة يرجى ت:. السؤال الثامن
اللجوء غري املرافقني، واألطفال الالجئني واملهاجرين الذين قدموا إىل سوريا من العراق أومن مناطق أخرى  

 .2003متأثرة بالرتاعات املسلحة منذ عام 

، مل يدخل إىل األراضي السورية أطفال غري مرافقني من )اجلوازاتإدارة اهلجرة و( وفقا لبيانات وزارة الداخلية  .12
 . ، وإمنا جاءوا برفقة أسرهم2003املناطق املتأثرة بالرتاعات املسلحة منذ عام 



CRC/C/OPAC/SYR/Q/1/Add.1 
Page 5 

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتيسري التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج  : السؤال التاسع
 . ن رمبا أشركوا يف نزاعات مسلحة يف اخلارجاالجتماعي لألطفال الذي

 بالتعاون مع اجلهات املعنية بقضايا الطفولة     ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيقامت اليونيسيف .13
كما مت إعداد حبث حول أوضاع األطفال الالجئني . بوضع برنامج عمل لتقدمي خدمات املساعدة إىل األطفال الالجئني

ميكن االطالع على هذا الربنامج . (قيني من قبل املنظمات الدولية املذكورة بالتعاون مع اهليئة السورية لشؤون األسرةالعرا
 ).عن طريق مكتب اليونيسيف يف دمشق

إدارة األسرة والطفولة   / وعقدت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع وزارة اإلعالم وجامعة الدول العربية .14
وتضمنت . 2007يوليه / متوز5 إىل 3اً حول أثر الرتاعات املسلحة على األسرة العربية يف دمشق يف الفترة من مؤمتر

 ). ، ورقة العمل 2ملحق (أعمال املؤمتر حموراً خاصاً حول أثر الرتاعات املسلحة على األطفال 

رية ومنظمات اتمع األهلية املآوى   ، قدمت احلكومة السو  2006وأثناء احلرب اإلسرائيلية على لبنان يف متوز  .15
آلالف األسر اللبنانية، ووفرت هلم املساعدة النفسية واالجتماعية، وقامت بالتعاون مع اليونيسيف بتنظيم برامج لألنشطة    

 . الترفيهية لألطفال

جئني من جنسيات أما فيما يتعلق بنشاط اتمع األهلي، قامت املنظمات األهلية بتقدمي اخلدمات لألطفال الال .16
وقد مت تنفيذ مشروع مساعدة األطفال الالجئني وإعداد القدرات  ). من الصومال، والسودان، وإريتريا، والعراق (خمتلفة 

 .2007فرباير / شباط15 إىل 2006أكتوبر / تشرين األول15للتعامل معهم يف الفترة من 

طفال الالجئني العراقيني الذين تعرضوا لصدمات نتيجة وقد هدف هذا املشروع إىل تقدمي املساعدة النفسية لأل .17
للحرب ومساعدة ذويهم، وكذلك إىل تدريب عدد من االختصاصيني واملتطوعني للعمل مع الالجئني يف جمال تقدمي 

 ). 3التقرير اخلتامي ألعمال املشروع، امللحق رقم (اإلسعافات النفسية األولية 

 عائلة ضمن حميط  1300نامج تربوي نفسي لألطفال وذلك بالتواصل مع كما قامت مجعية أهلية بوضع بر .18
وقد الحظ العاملون أن األطفال يعانون من قلق نفسي .  أسرة ترعاها األم فقط 493مساكن برزة، منهم / منطقة دمشق

ن األسر إىل دفع وفقدان االستقرار واألمان ومن بعض مظاهر العنف اجلسدي واملعنوي، باإلضافة إىل اضطرار عدد كبري م
وقد قامت الراهبات   . ومن اآلثار اجلديرة بالذكر ختلف األطفال عن املدرسة. أطفاهلم للعمل بسبب ضيق احلالة املعيشية 

 طفل عراقي ومتت مساعدم تربوياً ونفسياً، باإلضافة إىل تنظيم برامج  500 بتنظيم خميم صيفي لـ 2007خالل عام 
 .طفاللألنشطة الترفيهية هلؤالء األ

كما خصص الربنامج،    .  وقد مت كذلك إنشاء مركز صغري لتعليم  اللغتني العربية واإلنكليزية والكمبيوتر لألطفال .19
 طفال كل مخسة عشر يوما مع 60 طفال، يوما كامال يتم فيه استقبال  120من أجل األطفال العاملني البالغ عددهم   
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تعليمهم اللغات، وكذلك عقد جلسات استماع للتعرف على مشاكلهم  تعويضهم عن يوم عملهم وتقدمي الوجبات هلم و
 . االجتماعية والنفسية

فيما يتعلق باحلماية القانونية لألطفال طاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين، مبن فيهم أولئك   : لسؤال العاشرا
ظر يف أن تصبح طرفا يف   الذين رمبا أشركوا يف نزاعات مسلحة، يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت سوريا تن 

 1976 لعام اوبروتوكوهل1951االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني لعام 

إن سوريا حبكم موقعها اجلغرايف احلدودي مع كل من العراق ولبنان وفلسطني تستضيف الالجئني من األقطار  .20
قدم احلكومة السورية واتمع احمللي وت. ، وكذلك من دول أخرى كالصومال وإريتريا  1948العربية الشقيقة منذ عام 

وبناًء على هذا الواقع،   . املساعدات اإلنسانية الالزمة جلميع الالجئني مبا فيها تأمني املساكن كما هي احلال مع الفلسطينيني 
  بتشكيل جلنة برئاسة وزارة اخلارجية وعضوية2006يوليه / متوز9 املؤرخ 3175صدر قرار رئاسة جملس الوزراء رقم 

كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومكتب األمن القومي لوضع مشروع قانون 
وتعمل اللجنة على إعداد هذا القانون، مع العلم بأن سوريا تلتزم مبقتضيات وأهداف االتفاقية املتعلقة مبركز . لالجئني

 من الالجئني أكثر مما يستضيفه  الدول اليت انضمت إليها، وأا تستضيفالالجئني دون أن تنضم إليها التزاما أكرب من
  .االحتاد األورويب


