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 جلنة حقوق الطفل

 الدورة الثالثة واألربعون

 من  ١الـنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة           
  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       من الربوتوكول  ١٢املـادة   

      ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 اجلمهورية العربية السورية: املالحظات اخلتامية

 يف  (CRC/C/OPSC/SYR/1)نظـرت اللجـنة يف التقرير األويل املقدم من اجلمهورية العربية السورية              -١
، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩، املعقودة يف )CRC/C/SR.1178انظر الوثيقة  (١١٧٨جلستها  
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩، املعقودة يف ١١٩٩

  مقدمة-ألف 

 اليت  ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من الدولة الطرف ومبا ورد من ردود خطية على قائمة املسائل                -٢
 . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف. وضعتها اللجنة

وتذكِّـر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية               -٣
الوثيقة  (٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٦ف يف   السـابقة املعـَتمدة بشـأن الـتقرير الـدوري الـثاين للدولـة الطر              

CRC/C/15/Add.212.( 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحـب اللجـنة مبا وردها من معلومات تفيد بأن االتفاقيات الدولية اليت أصبحت اجلمهورية العربية                  -٤
 .بينهماأو تناقض /السورية طرفاً فيها هلا األسبقية على التشريعات احمللية يف حال وجود أي تعارض و

 :وتنوِّه اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التالية -٥
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 ؛٢٠٠٣مارس / آذار٢٨اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف  )أ( 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف  )ب( 
 ؛٢٠٠٤غسطس أ/ آب١٩

 ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران٢االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، يف  )ج( 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة،            )د( 
 ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧يف 

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل     ) ١٩٩٩(١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     التصديق على اتفاقية      )ه( 
 .٢٠٠٣مايو / أيار٢٢األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، يف 

 وتالحـظ اللجـنة أيضـاً مـع التقدير ما قدمه إليها الوفد من معلومات تفيد بأن احلكومة قد وافقت       -٦
 من  `٢`)أ(١ من االتفاقية والفقرة     ٢١ و ٢٠لطرف بشأن املادتني    عـلى سحب التحفظات اليت سجلتها الدولة ا       

 من الربوتوكول االختياري، وأن هذا القرار قُدِّم إىل اهليئة التشريعية من أجل             ٣ من املادة    ٥، والفقرة   ٣املـادة   
 .اإلصدار النهائي

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

  تنفيذ الربوتوكول االختياريتنسيق وتقييم

حتـيط اللجنة علماً مبا وردها من معلومات تفيد بأن وزارات وهيئات حكومية عديدة تشارك يف تنفيذ                  -٧
الـربوتوكول االختـياري، وأن اهليئة السورية لشؤون األسرة ُعِهد هلا مبهمة التنسيق بني اهليئات احلكومية وغري                

وتالحظ أيضاً أن مجيع اهليئات املعنية مطالَبة بتقدمي تقرير  . قة بشؤون األسرة  احلكومـية يف مجـيع األنشطة املتعل      
سـنوي إىل اهليـئة السـورية لشؤون األسرة عن التقدم احملَرز يف جماالت اختصاصها ذات الصلة بالربوتوكول                  

ني، على الصعيدين   ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون العملي            . االختـياري 
 .املركزي واحمللي، فيما يتعلق باألنشطة املضطلع هبا يف اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق، على الصعيدين املركزي واحمللي، يف اجملاالت اليت               -٨
ولة الطرف بتضمني تقريرها املقبل عرضاًَ عاماً للتقدم        كما توصي اللجنة الد   . يغطيها الربوتوكول االختياري  

احملَرز يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، وذلك باالستناد إىل التقارير اليت تتلقاها اهليئة السورية لشؤون األسرة 
 .من خمتلف اهليئات املعنية بتنفيذه
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 النشر والتدريب

 من أجل نشر الربوتوكول االختياري، ومبا تضطلع به من      تسلِّم اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف من جهود        -٩
أنشطة تدريبية حول أحكام الربوتوكول، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية أنشطة الدعوة والتعبئة االجتماعية      

 . بشأن القضايا اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

إىل نشر املعلومات حول أحكام الربوتوكول      توصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها الرامية          -١٠
االختياري يف أوساط اجملتمع السوري، وال سيما يف صفوف األطفال واآلباء والقائمني على الرعاية والفئات               

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري برامج تدريبية منهجية         . املهنـية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم       
وتوكول االختياري جلميع الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم وغريها ومتواصلة حول أحكام الرب
وهلذا الغرض، ينبغي ختصيص موارد ضخمة لالضطالع حبمالت لتوعية اجلمهور          . مـن الفـئات ذات الصلة     

 .وإعداد ما يلزم من مواد ودورات تدريبية

 مجع البيانات

 بيانات جلمع املعلومات بشأن األطفال ضحايا مجيع أشكال العنف تالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء قاعدة -١١
غري أهنا تعرب عن أسفها ألن      . ٢٠٠٦يف إطار خطة عمل جديدة، هي خطة العمل من أجل محاية األطفال لعام              

طفال، ال البيانات واملعلومات املتعلقة بالقضايا اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، وال سيما تلك املتعلقة ببغاء األ
 .تزال غري كافية

توصـي اللجنة الدولة الطرف باحلرص على إجراء حبوث حمدَّدة لتقييم طبيعة ونطاق بيع األطفال،                 -١٢
وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية داخل الدولة الطرف، وعلى مجع وحتليل البيانات املصّنفة 

نس واألقلية بطريقة منهجية باعتبارها توفر أدوات أساسية لقياس تنفيذ حسب مجلة معايري من بينها العمر واجل
 .السياسة العامة

 رصد االعتمادات يف امليزانية

تالحظ اللجنة أنه مت توخي رصد مبلغ حمدد يف امليزانية ألغراض تنفيذ خطة العمل بشأن محاية األطفال  -١٣
رها املقبل معلومات عن االعتمادات املخصصة يف وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقري . ٢٠٠٦لعـام   

 .امليزانية لألنشطة املختلفة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف فيما يتصل حتديداً بتنفيذ الربوتوكول االختياري

  حظر بيع األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال-٢

 القوانني واللوائح اجلنائية القائمة

تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إىل تغطية اجلرائم اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري يف                -١٤
إطـار تشـريعاهتا اجلنائية، فضالً عن إنشاء وحدة خاصة تابعة للهيئة السورية لشؤون األسرة تضطلع يف الوقت                 

 :زاء ما يليغري أن اللجنة يساورها القلق إ. الراهن مبراجعة شاملة للتشريعات
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عدم وجود أحكام حمددة تتناول صراحة بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، رغم             )أ( 
 ما تفيد به التقارير من أن هذه اجلرائم تشملها أحكام قائمة أخرى؛

 سنة بالنسبة إىل    ١٨كون قانون العقوبات ال ينص، على ما يبدو، على أن السن القانونية هي               )ب( 
 .كل اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -١٥

تعديل قانون العقوبات بغية تعريف وتغطية مجيع اجلرائم بشكل واضح وفقاً ألحكام املادتني              )أ( 
القانون املتعلق حبماية  من الربوتوكول االختياري، وذلك بوسائل منها التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع ٣ و٢

 األطفال؛

 عاماً بالنسبة اىل كل جرمية من اجلرائم        ١٨حتديد السن القانونية املعتَمدة لتعريف الطفل ب           )ب( 
 اليت يغطيها الربوتوكول االختياري؛

تعزيـز اإلطار التشريعي بالتصديق على بروتوكول منع االتِّجار باألشخاص، وخباصة النساء           )ج( 
 وقمعه واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية؛واألطفال، 

 .الدأب على التماس املساعدة التقنية يف هذا الصدد من منظمات من بينها اليونيسيف )د( 

  اإلجراءات اجلزائية واجلنائية-٣

 الوالية القضائية

 من ٤ تقريرها املقبل معلومات إضافية عن امتثاهلا ألحكام املادة توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني -١٦
الـربوتوكول االختياري، وحتديداً عّما إذا كانت تقيم واليتها القضائية على اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول      

 .٤االختياري يف مجيع احلاالت املتوخاة مبوجب املادة 

 تسليم املطلوبني

 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وافق املتهم على تسليمه يف جلسة ٣٥ة تالحـظ اللجـنة أن املاد    -١٧
 .علنية، فإن للسلطات املختصة أن تقبل طلب التسليم أو أن ترفضه، حسب تقديرها

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باحلرص على تقييم مجيع طلبات التسليم تقييماً شامالً، وعدم اختاذ                 -١٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان      . أو رفضه باالستناد إىل موافقة املتهم حصراً      قراراهتا بقبول الطلب    

 من الربوتوكول االختياري اليت ينبغي اختاذها، عند االقتضاء، ٥امتثال تشريعاهتا بشأن التسليم ألحكام املادة 
 . يأساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختيار
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  محاية حقوق الضحايا من األطفال-٤

 التدابري املّتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

تالحـظ اللجـنة تدابـري احلماية اليت يتضمنها قانون األحداث اجلاحنني، مبا فيها إنشاء حماكم خاصة                  -١٩
أو املدانني بارتكاب جرمية    /ق ألن هذه التدابري تشري أساساً إىل األطفال املتهمني و         باألحداث، إال أهنا تشعر بالقل    

 :كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي. بدالً من أن تستهدف األطفال ضحايا اجلرائم

اعتـبار من هم دون الثامنة عشرة غري مؤهلني للشهادة مبوجب قانون البّينات، عدا يف احلاالت           )أ( 
 ة املتعلقة جبرائم االغتصاب أو األفعال املنافية للحشمة؛املزعوم

إمكانـية مقاضاة ضحايا األفعال اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، وال سيما األطفال الذين              )ب( 
 .ُيستغلون يف البغاء، أو طردهم إذا كانوا من األجانب

ضمان عدم جترمي األطفال ضحايا اجلرائم   توصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة ل          -٢٠
كما توصي اللجنة الدولة الطرف حبماية الضحايا       . املنصـوص عليها يف الربوتوكول االختياري أو معاقبتهم       

 من الربوتوكول  ٨والشـهود مـن األطفال يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية وفقاً ألحكام املادة               
غي للدولة الطرف أيضاً أن تسترشد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن           وهلـذا الغرض، ينب   . االختـياري 

قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم     (العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها          
 :وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص القيام مبا يلي). ٢٠٠٥/٢٠

باإلعراب عن آرائهم واحتياجاهتم وشواغلهم ومراعاة هذه       السـماح للضحايا من األطفال       )أ( 
 اآلراء واالحتياجات والشواغل يف اإلجراءات اليت هتم مصاحلهم الشخصية؛

اتباع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل بغية محاية األطفال من أي أذى ميكن أن يلحقهم               )ب( 
قابلة األطفال واستخدام أساليب استجواب     خـالل اإلجـراءات القضائية، مبا يف ذلك هتيئة غرف خمصصة مل           

 تراعي خصوصيات الطفل؛

وضـع إجراءات خاصة لتلقي األدلة من الضحايا والشهود من األطفال، كتسجيل أقواهلم              )ج( 
 . على أشرطة مرئية وصوتية، بغية احلد من عدد املقابالت والتصرحيات واجللسات

جتماعية والعمل تنظم دورات تدريبية لألشخاص العاملني إىل        وبينما تالحظ اللجنة أن وزارة الشؤون اال       -٢١
أو املراكز املتخصصة يف    /جانـب الضحايا من األطفال، فإهنا تشعر بالقلق إزاء النقص العام يف اخلرباء الطبيني و              

 .عالج هؤالء األطفال وتعافيهم البدين والنفسي وإعادة اندماجهم يف اجملتمع
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رف بضمان تقدمي كل املساعدة املناسبة إىل الضحايا من األطفال، مبا يف ذلك توصي اللجنة الدولة الط -٢٢
 من  ٩ من املادة    ٣إعـادة اندماجهم الكامل يف اجملتمع وحتقيق تعافيهم البدين والنفسي وفقاً ألحكام الفقرة              

يلة بتقدمي  الـربوتوكول االختـياري؛ وهلـذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تستمر يف اختاذ التدابري الكف               
التدريب املالئم، وال سيما التدريب القانوين والنفساين، لألشخاص العاملني إىل جانب ضحايا اجلرائم احملظورة 

 .مبوجب الربوتوكول االختياري

ويساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات عن ممارسة الزواج املؤقت اليت حتدث بوجه خاص يف                  -٢٣
كما تشعر .  عاماً ُيقَدَّمن للزواج يف مقابل املال١٢ليت تشمل فتيات ال تتجاوز أعمارهن       بعـض مناطق البلد، وا    

اللجنة بالقلق إزاء حرمان هؤالء الفتيات، ممن يهجرهن أزواجهن بعد فترة قصرية، من احلقوق املكتسبة مبوجب                
 لتعافيهن البدين والنفسي وإعادة  الـزواج القانوين، وتعرضهن للوصم، وعدم متتعهن مبا يكفي من التدابري الالزمة           

 . اندماجهن يف اجملتمع

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة قضية الزواج املؤقت، مبا يف ذلك عن طريق إذكاء الوعي يف                  -٢٤
صـفوف األطفال واألسر واجملتمع حبقوق الطفلة ومبا بسببه هذا النوع من الزواج من أثر سليب على الصحة                

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توفر لضحايا هذه .  للفتيات وعلى سالمتهن بشكل عام    اجلسـدية والعقلـية   
 .املمارسة املساعدة الالزمة لتحقيق التعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج يف اجملتمع

  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية-٥

 ائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياريالتدابري املتخذة ملنع اجلر

ترحب اللجنة بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة البطالة والصندوق السوري للتنمية الريفية املتكاملة، وذلك يف         -٢٥
 على التوايل، كتدبريين يهدفان إىل مكافحة الفقر بوصفه أحد األسباب الرئيسية جلميع             ٢٠٠١ و ٢٠٠٢عـامي   

غري أن .  وترحب اللجنة أيضاً ببث التلفزيون السوري برناجماً خاصاً حول العنف ضد األطفال.أشكال االستغالل
اللجنة، اليت تؤمن بأن القضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يتطلب اتباع                 

 : إزاء ما يليهنج مشويل يعاجل العوامل اليت تساهم يف هذه الظواهر، تعرب عن قلقها

عدم وجود خطة أو استراتيجية متكاملة ملعاجلة قضية التشرد وأطفال الشوارع، علماً أن ارتفاع  )أ( 
عـدد األطفال يف الشوارع هو مؤشر عن إمكانية ممارسة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد       

 اإلباحية؛

اليت ال تزال قائمة يف بعض املناطق وبالنسبة إىل أقليات إثنية           املشـاكل املتعلقة بتسجيل املواليد       )ب( 
 معينة، وال سيما األكراد؛ 

 . عدم التوصل حىت اآلن إىل مكافحة ظاهرة التسرب من املدرسة بشكل فعال )ج( 
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الختاذ التدابري املالئمة، مبا فيها التدابري التشريعية                -٢٦
والقضـائية واإلداريـة، وتنفـيذ السياسات والربامج املناسبة ملكافحة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول               

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص بالقيام مبا يلي. االختياري

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة ملعاجلة قضية التشرد وأطفال الشوارع، املعرضني بوجه          )أ( 
  خلطر االستغالل؛خاص

احلرص على أن يكون اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال الذي تنوي وزارة الشؤون االجتماعية              )ب( 
وينبغي أن يكون هذا اخلط     . ، مؤلفاً من ثالثة أرقام وجمانياً ومتاحاً على مدار الساعة         ٢٠٠٧إنشاؤه يف عام    

  اخلدمات يف املناطق النائية؛ اهلاتفي الوطين املخصص ملساعدة األطفال قادراً على تقدمي

مضاعفة جهودها لضمان تسجيل مجيع األطفال اخلاضعني لوالية الدولة الطرف بصرف النظر  )ج( 
 عن الوضع القانوين للوالدين؛ 

 تكثيف جهودها للحد من معدالت التسرب من املدرسة؛  )د( 

القضايا اليت يغطيها   تشـجيع مجـيع وسـائط اإلعـالم على نشر معلومات إضافية بشأن                )ه( 
 .الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون الدوليان-٦

 الوقاية وإنفاذ القوانني 

تالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل بالتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية للهجرة يف مكافحة االجتار                 -٢٧
ات هلذا الغرض وبصياغة قانون شامل      باألشخاص، وترحب بإنشاء فرقة عمل وطنية خمصصة مشتركة بني الوزار         

َوقَُّع أن يقدم قريباً إىل جملس الشعب            َت إال أهنا تشعر بالقلق إزاء ما وردها من        . للتصـدي لالجتـار باألشخاص ُي
 .معلومات عن نقل فتيات عراقيات إىل اجلمهورية العربية السورية لغرض استغالهلن هناك يف جتارة اجلنس

الطرف بإجراء حبوث إضافية حول نطاق وطبيعة االجتار باألشخاص عرب احلدود     توصي اللجنة الدولة     -٢٨
من أجل بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبتعزيز تعاوهنا اإلقليمي والثنائي يف 

اري وكشفها والتحقيق اجملالني القضائي واألمين ملكافحة األفعال اليت تشكل جرائم مبوجب الربوتوكول االختي
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها املقبل    . فـيها ومقاضـاة املسـؤولني عنها ومعاقبتهم       

 .معلومات تفصيلية إضافية يف هذا الشأن

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة،               -٢٩
فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومع املنظمات الدولية غري احلكومية، كاملنظمة الدولية كاليونيسيف وم
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إلهناء بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية واجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة وإمهال األطفال، بغية تعزيز تنفيذ 
 .الربوتوكول االختياري

  املتابعة والنشر-٧

 املتابعة

للجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً             توصـي ا   -٣٠
باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء، وإىل جملس الشعب، واجملالس الشعبية احمللية كي تنظر          

 .فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

للجـنة بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف وهذه التوصيات             توصـي ا   -٣١
، لعامة  )على سبيل املثال ال احلصر    (على نطاق واسٍع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت          ) املالحظات اخلتامية (

 إثارة النقاش وإشاعة    اجلمهـور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال هبدف          
 . الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل-٨

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ            ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    -٣٢
 من اتفاقية   ٤٤ املادة   الربوتوكول االختياري يف تقريريها الدوريني الثالث والرابع الواجب تقدميهما مبقتضى         

 . ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣حقوق الطفل، على أن ُيقَدََّم هذان التقريران ضمن تقرير موحد يف 

_ _ _ _ _ 


