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الردود اخلطية حلكومة اجلمهورية العربية السورية على قائمة املـسائل              
(CRC/C/SYR/Q/3-4)    هوريـة العربيـة   املتعلقة بالنظر يف تقرير اجلم

السورية املوحد اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع            
(CRC/C/SYR/3-4)  

  األول اجلزء    

  (CRC/C/SYR/Q/3-4)  من قائمة املسائل١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
مت خالل األشهر املنصرمة إصدار العديد من التشريعات يف إطار عمليـة التطـوير                -١

ح الشامل ومعظم هذه التشريعات تصب يف إطار ترسيخ وتعميق حقوق اإلنـسان             واإلصال
واحلريات األساسية مبا يتوافق مع األهداف واألسس الراسخة يف دستور اجلمهورية العربيـة             
السورية، ومع القوانني والتشريعات الدولية اليت تدخل سورية طرفاً فيها، مبا فيهـا اتفاقيـة               

  : نورد لكم ما صدر من هذه التشريعاتحقوق الطفل، وفيما يلي
 القاضـي مبـنح     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧ الصادر بتاريخ    ٤٩املرسوم التشريعي رقم     •

  اجلنسية العربية السورية لألكراد األجانب؛
 املتضمن إهناء العمـل حبالـة       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١بتاريخ   ١٦١املرسوم رقم    •

  الطوارئ؛
 الذي مت مبوجبه إلغـاء      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١ بتاريخ   ٥٣املرسوم التشريعي رقم     •

حمكمة أمن الدولة العليا وإحالة الدعاوى القائمة أمامها كافة إىل املراجع القـضائية             
املختصة يف القضاء املدين وفقاً للقواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف قانون أصول            

  احملاكمات اجلزائية السوري؛
 الذي تضمن تعديل نص ٢٠١١أبريل / نيسان٢١ بتاريخ ٥٥املرسوم التشريعي رقم  •

 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية حبيث مت حتديد مدة الـتحفظ علـى              ١٧املادة  
املشتبه فيهم بارتكاب جرائم واقعة على أمن الدولة بسبعة أيام حيث يتوجب علـى      

اجلـرائم  الضابطة العدلية فور انتهاء هذه املدة تقدميهم إىل القضاء املختص، أما بقية             
املنصوص عليها يف القوانني السورية النافذة فإن النص األصلي يف قـانون أصـول              
  احملاكمات اجلزائية حدد مدة التحفظ على املشتبه فيهم بأربع وعشرين ساعة فقط؛

 املتعلق بتنظيم التظـاهر     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١ بتاريخ   ٥٤املرسوم التشريعي رقم     •
نسان واحلريات األساسية اليت كفلـها دسـتور        السلمي بوصفه حقاً من حقوق اإل     

اجلمهورية العربية السورية ونصت عليها املواثيق الدولية مبا حيقق التوازن بني سالمة            
  الوطن وحقوق املواطنني مبمارسة حقهم يف التظاهر السلمي؛
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  القاضي مبنح طلبة الشهادة الثانوية العامة      ٢٠١١مايو  / أيار ٥ بتاريخ   ١٧٤املرسوم رقم    •
" الصناعية والتجاريـة والنـسوية    "والثانوية املهنية بفروعها    " الثانوي والعلمي "بفرعيها  

  ؛٢٠١١-٢٠١٠ دورة إضافية للعام الدراسي ٢٠١١والثانوية الشرعية لدورة عام 
       واملرسـوم التـشريعي     ٢٠١١مـايو   / أيار ٣١ بتاريخ   ٦١املرسوم التشريعي رقم     •

عام عن معظم اجلرائم املرتكبة قبـل تـاريخ          املتضمنان منح عفو     ٧٢/٢٠١١رقم  
صدوره حبيث مشل شرحية واسعة من اجلرائم مبا فيها معظم جرائم األحداث، األمر             
الذي يعين فرصة حلياة طبيعية هلؤالء األحداث ولألطفال الذين كان أحـد أفـراد              

  ؛أسرهتم يف السجن
 يتوافق مع املعـايري      اخلاص مبنع االجتار باألشخاص مبا     ٢٠١٠ لعام   ٣املرسوم رقم    •

الدولية املتعلقة بإيالء النساء واألطفال، ضحايا هذا االجتار، مراعاة خاصة ومبالحقة           
ويغطي هـذا املرسـوم الربوتوكـول       . ومعاقبة مرتكيب اجلرائم اخلاصة هبذه احلالة     

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل            
  . املواد اإلباحيةاألطفال يف

كما صدرت التعليمات التنفيذية للقانون اليت أولت عناية خاصة بضحايا االجتار من              -٢
األطفال والنساء وتقدمي الرعاية إليهم واحترام كامل حقوقهم اإلنسانية وتوفري الرعاية املناسبة            

افـة اجتماعيـة   هلم والسرية ومحاية الشهود واخلرباء والعمل على إجياد أساس تـشريعي لثق         
وإعالمية تسهم يف الوقاية من جرمية االجتار باألشخاص وحددت الالئحة ما يعـد اجتـاراً               
باألشخاص كدعارة الغري واألشكال األخرى لالستغالل اجلنسي والعمل اجلـربي والـرق            
واالجتار باألعضاء البشرية موضحة آليات اإلحالة إىل دور رعاية االجتار باألشـخاص مـن              

ضاء املختص، كما مكنت التعليمات مدير إدارة مكافحة االجتار باألشخاص مـن            خالل الق 
اإلحالة بصورة مؤقتة ال تتجاوز مخسة أيام عمل يتم خالهلا عرض القضية علـى القـضاء                

الجتـار  لاملختص كما استضافت اجلمهورية العربية السورية مؤمتر اإلنتربول الـدويل األول            
 ٣-٥-٦إىل الفقرة رقم     االجتار باألشخاص، يرجى العودة      وفيما يتعلق مبرسوم  . باألشخاص
  ).CRC/C/SYR/3-4/Add.1( من الوثيقة

 الناظم لعالقات العمل يف القطاع اخلاص فصالً        ٢٠١٠ لعام   ١٧وأفرد القانون رقم      -٣
خاصاً لتشغيل األحداث حيث منع تشغيل األحداث من الذكور واإلناث قبل إمتام مرحلـة              

أو إمتام سن اخلامسة عشرة من عمرهم أيهما أكرب، وحدد ساعات العمـل             التعليم األساسي   
والراحة، وعلى عدم جواز تشغيلهم لساعات إضافية أو أعمال ليلية مهما كانت األسباب،              

  .وإجازاهتم واستثناءات هذه األحكام والعقوبات املفروضة حبق من خيالفها
ة والعمل مهمة إصدار نظام تشغيل      وقد أوكل هذا القانون لوزير الشؤون االجتماعي        -٤

األحداث والظروف والشروط واألحوال اليت يتم فيها التشغيل وكذلك األعمـال واملهـن             
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والصناعات اليت حيظر تشغيلهم فيها وفقاً ملراحل السن املختلفة، كما بني القانون واجبـات              
  .صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل األحداث

ـ يـسمى    عقوبة مرتكب مـا ٢٠١١ لعام   ١ وشدد املرسوم التشريعي رقم     -٥ رائم جب
وهو التعـديل   . الشرف حبيث ال تقل عن احلبس ملدة مخس سنوات وتصل إىل سبع سنوات            

  . الثاين الذي يشدد العقوبة يف أقل من عامني

  صندوق املعونة االجتماعية     
ونـات  يهدف هذا الصندوق إىل محاية األسرة الفقرية ورعايتها، من خالل تقدمي مع             -٦

دورية أو طارئة، واملعونات املقدمة من الصندوق مشروطة بالتزامات تنموية من قبل املستفيدين             
    والتـزام  -منها عدم وجود أطفال متسربني من التعلـيم يف العائلـة            (تتعلق بالصحة والتعليم    

ياً وغري ذلك، هبدف متكينهم اقتصادياً واجتماعيـاً وصـح        ) األسرة بربامج اللقاحات لألطفال   
  .وتعليمياً، من خالل برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكني املختصة

 القاضي بزيادة رواتب العاملني ٤٠/٢٠١١كما صدر مؤخراً املرسوم التشريعي رقم    -٧
يف الدولة والبد من ذكر أنه صدرت العديد من املراسيم التشريعية املتالحقة والـيت قـضت                

 يف املائة يف اخلمس سنوات األخرية وهذا ما ينعكس إجياباً          ١٠٠ بلغت   بزيادة الرواتب إىل أن   
  .على دخل األسرة وبالتايل ألطفال هذه األسرة

وال بد من التنويه بأن عملية اإلصالح التشريعي والسياسي ما زالت مـستمرة وتـتم           -٨
  :طفولة ومنهاصياغة العديد من التشريعات اليت ستصدر يف هذا اإلطار واليت تصب يف صاحل ال

  مشروع قانون حقوق الطفل    
أعدت اهليئة السورية لشؤون األسرة هذا املشروع من خالل جلنة ضمت أكادمييني              -٩

قدمت اللجنة مسودة مشروع القانون إىل اهليئة اليت عرضـته          . وقضاة من ذوي االختصاص   
يات األهليـة   للنقاش يف ورشة عمل ضمت كافة اجلهات العامة واملنظمات الشعبية واجلمع          

طلبت رئاسة جملس الوزراء من اجلهات ذات الصلة إبـداء          وذات االهتمام بقضايا الطفولة،     
مالحظاهتا اليت عملت اهليئة على مناقشتها مع ممثلي هذه اجلهات على مدار العام املاضي إىل               

  . انتخابهأن مت التوصل إىل صيغة هنائية من املتوقع عرضها على جملس الشعب اجلديد حاملا يتم 
واشتمل مشروع قانون حقوق الطفل على مجيع بنود اتفاقية حقوق الطفل وذلـك               -١٠

  :انطالقاً من مصاحل الطفل الفضلى، وجاء املشروع يف سبعة أبواب كالتايل
  ؛تضمن جمموعة التسمية والتعريفات واملبادئ العامة: الباب األول •
  ؛ الذي عاجل احلقوق األسرية للطفل:الباب الثاين •
  ؛يف احلقوق اإلنسانية للطفل: الباب الثالث •
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  ؛احلق يف الرعاية االجتماعية: ابعالباب الر •
  ؛ احلق يف احلماية واألمان الشخصي:الباب اخلامس •
  .الرعاية البديلة: الباب السادس •

   من قائمة املسائل ٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
اجلهة املسؤولة عن ملـف حقـوق الطفـل         إن اهليئة السورية لشؤون األسرة هي         -١١

 .السوري، مبا يف ذلك رصد وتنسيق اجلهود اخلاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية حقـوق الطفـل              
  :وتشمل اختصاصات اهليئة يف متابعة تنفيذ االتفاقية ما يلي

  ؛متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني •
  ؛ربوتوكولني االختيارينيمتابعة نشر الوعي باالتفاقية وال •
  ؛إعداد تقارير دورية عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني •
  ؛السعي إىل تعديل القوانني مبا يؤدي إىل حتسني واقع الطفل السوري •
  ؛عداد التقارير الوطنية إىل جلنة حقوق الطفل وسواها من اهليئات الدولية ذات العالقةإ •
  ؛ل إجراء األحباث والدراسات الالزمةرصد واقع الطفولة من خال •
  ؛املسامهة يف تنفيذ الربامج واألنشطة اخلاصة بالطفولة على مستوى سورية •
وضع اخلطط واإلستراتيجيات اخلاصة بالطفولة وتشكيل جلان ملتابعة هذه اخلطـط            •

  .ستراتيجياتاالو

   من قائمة املسائل٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 مجعية لغاية شـهر     ١٠٠ختصة يف الطفولة أكثر من      املدد اجلمعيات املرخصة    بلغ ع   -١٢
 تساهم يف قضايا خمتصة باألسرة ومن ضمنها الطفل،         ٢٧٥ وما يقارب    ٢٠١١مارس  /آذار

كما أن اجلمعيات اليت تطلب الترخيص واليت تعمل يف جمال الطفولة تلقى التشجيع والـدعم               
 مـن الوثيقـة     ٣-٢عودة إىل ما مت ذكره يف الفقـرة         ويرجى ال . الدائمني من قبل احلكومة   

)CRC/C/SYR/3-4/Add.1(٢-٣-٢ ورقم ١-٣-٢سيما الفقرتني رقم  ، وال.  
 وتعديالتـه،   ١٩٥٨ لعام   ٩٣ومبوجب قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة رقم         -١٣

عية حتتاج اجلمعيات أو املؤسسات األهلية إىل أن تكون مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتما            
والعمل لكي يكون عملها مشروعاً، وتويل احلكومة السورية مكانة خاصة لتطوير وتفعيـل             

سيما تلك اليت تفرد حيزاً هاماً لقضايا الطفولة، وقد ازداد عـدد   دور اجلمعيات األهلية، وال 
 يف  ٣٠املؤسسات واجلمعيات األهلية بشكل واضح خالل السنوات اخلمسة األخرية بنحـو            

 مجعية ١ ٢٤٠بلغ عدد املؤسسات واجلمعيات األهلية العاملة يف سورية ما يزيد عن املائة، إذ   
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 مجعية أهلية مرخـصة أصـوالً       ٢٧٥، وهناك   ٢٠٠١ عام   ٥١٨وذلك بعد أن كان عددها      
  ).أسرية، واجتماعية، وثقافية(تعمل يف جماالت ذات صلة بالطفولة 

ريي، ومنها الثقـايف، ومنـها      وخيتلف عمل اجلمعيات باختالف أهدافها، فمنها اخل        -١٤
     الطيب، ومنها االجتماعي، وغالباً ما تتضمن أهداف اجلمعيات اليت تعىن باألسـرة والطفـل              

األطفال وافتتاح املدارس اليت تعىن بالطفولة يف شىت جماالهتا، ورعاية          و تعليم األمهات : ما يلي 
تقـدمي املعونـات املاديـة      و أليتام،األطفال وتقدمي وسائل العناية هلم، وإنشاء دور لرعاية ا        

إقامة برامج تأهيل   وخاصة لذوي االحتياجات اخلاصة، و    واملعنوية هلم، وإنشاء رياض أطفال      
وتوعية وإرشاد لألسرة، وإصدار نشرات حول وسائل التربية، وإقامة برامج لتأهيل األهـل،             

الة األطفال وتسرهبم مـن  ومكافحة الظواهر السلبية املتعلقة بالطفولة كالتشرد والتسول وعم      
  .التعليم والسرقة واجلنوح

وتلعب اجلمعيات األهلية واملنظمات الشعبية دوراً ملحوظاً يف نشر مبادئ اتفاقيـة              -١٥
حقوق الطفل وأحكامها والتوعية هبما عن طريق الندوات وتوزيع املنشورات ونشر اللوحات            

ية مسرحية وغنائية، ويف إدخال مفاهيم      التوضيحية يف املدارس وشرح هذه البنود يف أعمال فنّ        
وتعمل اجلمعيات األهلية على خلق منـاخ مالئـم         . حقوق الطفل يف خطط التنمية الوطنية     

لتعديل القوانني والتشريعات الوطنية يف ضوء االتفاقيات الدولية اخلاصة هبذه احلقوق والـيت             
ير الوطنية حـول تنفيـذ      وتشارك اجلمعيات األهلية يف وضع التقار     . صادقت عليها سورية  

االتفاقيات الدولية، حيث عملت اهليئة السورية لشؤون األسرة على إشـراكها يف إعـداد              
التقرير الرابع واخلامس وقامت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتدريبها حول كيفية إعـداد             

ات األهليـة   كما تكرس دور اجلمعي   . التقارير الدولية وفق النموذج املتبع يف املنظمة الدولية       
الفاعل يف اجملتمع من خالل خطط وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف إطار اخلطة اخلمسية              

، حيث )٢٠١٥-٢٠١١(ومشروع اخلطة اخلمسية احلادية عشرة ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(العاشرة 
عملت على بناء قدرات اجلمعيات األهلية بشكل عام وقدرات جمالس اإلدارة لتكون فاعلـة              

سيما يف جمال تأمني التمويل الالزم لفعالياهتا ومشاريعها ومواكبة          شكل خاص، ال  يف التنمية ب  
التطورات من خالل عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورشات العمل والندوات واللقاءات 

  . اليت تقوم الوزارة بتنظيمه
 ،فقـرية سيما لألسرة ال   كما تساهم اجلمعيات األهلية يف تقدمي الرعاية الصحية وال          -١٦

 فضالً عن   ،فقد قدمت مجعية محاية األسرة مثالً الرعاية الصحية لألطفال املصابني بالثالسيميا          
 كمـا تقـدم     ،عمليات جراحية معقدة لألطفال املصابني مبشكالت يف املثانة واجلهاز البويل         

ا مجعية نقطة حليب يف مستوصفها وخارجه الرعاية الصحية اجملانية لألطفال املسجلني لـديه            
       وتوزع عليهم حليب األطفال جماناً وتقدم مجعية تنظيم األسرة الـسورية الـيت تأسـست               

 مساعدات كبرية لليافعني هتدف إىل تعزيز التثقيف الصحي والرعاية الصحية مبا            ١٩٧٤عام  
  .يتالءم مع القيم االجتماعية كما تقوم اجلمعية بإدارة برامج يف إطار مكافحة اإليدز
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 بناء الشراكات مع اجلمعيات األهلية واملنظمات الشعبية أمراً هامـاً لقـضايا     ويعترب  -١٧
الطفل، حيث اجتهت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل منذ بـضع سـنوات إىل املنحـى               

 وقد فوضت الكثري من املهام اليت كانـت         ،اإلشرايف يف العمل بدل أن تقدم الرعاية مباشرة       
 كما عقدت شراكات لرعايـة  ،إىل مجعيات أهلية) رعاية البديلةال(تقوم هبا يف قضايا الكفالة     

ذوي اإلعاقة من النواحي الصحية واالجتماعية والتعليمية والتربوية واملهنية وتأهيلهم للـدمج      
 وترجم ذلك عملياً من خالل عقود الشراكة اليت أبرمتها الـوزارة مـع بعـض                ،يف اجملتمع 

سسات الرعاية االجتماعية تقدم اخلدمات الـيت       اجلمعيات من أجل إدارة وتشغيل بعض مؤ      
تصب يف إعمال حقوق الطفل يف مجيع اجملاالت تطبيقاً ملا أقرته اخلطة اخلمسية العاشرة حول               

مجعية بنـا يف    : ومن هذه العقود، عقد املشاركة مع     . التشاركية بني احلكومة واجملتمع األهلي    
هد التربية اخلاصة للمكفوفني بدمشق؛ ومجعية جمال رعاية وتأهيل املعوقني بصرياً من خالل مع

تطوير املرأة يف جمال محاية الطفولة يف معهد التربية االجتماعية للفتيات بدمشق؛ ومجعيتا النور              
والزهور يف جمال تقدمي اخلدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية للمصابني بالشلل الـدماغي يف             

وق الطفل يف معهد الغزايل بدمشق؛ ومجعية قرى        معهد الشلل الدماغي بدمشق؛ ومجعية حق     
العربية السورية ملساعدة األيتام واحملرومني من الرعاية األسرية؛ ومؤسـسة          ) SOS(األطفال  

قوس قزح من أجل رعاية األطفال اللقطاء من الناحية التعليمية والطبية والتثقيفية؛ ومجعيـة              
ية الفتيان الذي يقدم خـدمات الرعايـة        شباب املستقبل من أجل إدارة معهد أبن رشد لترب        

الصحية واالجتماعية والتعليمية الالزمة لألطفال املشردين؛ ومؤسسة آمال للمعوقني هبـدف           
كرامتهم من خالل الوصول إىل      و تأهيل وإدماج األطفال يف اجملتمع بشكل يضمن إنسانيتهم       

  .كامل حقوقهم يف التعلم والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية
وهناك مسامهة متميزة لعدد من اجلمعيات العاملة يف دمشق وريفهـا يف مـشروع                -١٨

التنمية الريفية يف منطقة حران العواميد الذي يهدف إىل االرتقاء بواقع منطقة واسعة يف ريف               
دمشق يف اجملاالت الثقافية والصحية والتأهيلية للوصول إىل تعزيز فرص العمـل يف املنطقـة               

ون جتربة رائدة قابلة للتوسع يف مناطق أخرى مع مجعيات أخرى مبـا حيـسن               املذكورة لتك 
  . مستوى احلياة لدى األسرة وينعكس إجياباً على وضع أطفاهلا من مجيع النواحي

كما تعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على حتقيق الربط الفين بني أنـشطة               -١٩
لتنسيق جهودهـا وحتقيـق اإلدارة الرشـيدة        اجلمعيات األهلية باختالف أهدافها وتنوعها      

  . واملوارد
أما فيما خيص قيام احلكومة السورية بالشراكة مع منظمـات حقـوق اإلنـسان                -٢٠

واملنظمات غري احلكومية من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف اجلوالن الـسوري احملتـل،         
 السورية املختصة باالهتمام نشري هنا إىل أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال تسمح للسلطات  

باألطفال السوريني يف اجلوالن احملتل وهذا يشكل عائقاً أمام وفاء سورية بالتزاماهتـا جتـاه               
  .أطفاهلا يف اجلوالن وباجتاه ما ترتبه عليها مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل من التزامات
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    والن مـن إقامـة مجعيـات      وعلى سبيل الذكر، مينع املواطنون العرب السوريني يف اجل          -٢١
الرعاية االجتماعية مما يؤدي إىل حرمان أطفال اجلوالن من هذه الرعاية وهذا يعترب انتهاكاً حلقهم               

  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٦املتمثل بوجود هذه املؤسسات كما نصت عليها املادة رقم 
صاالت مكثفة مع بعض    وتقوم اجلمهورية العربية السورية منذ فترة طويلة بإجراء ات          -٢٢

الدول واملنظمات اإلنسانية الدولية العاملة يف اجملال الصحي إلقامة ثالثة مراكز صـحية يف              
اجلوالن احملتل باإلضافة إىل مستشفى متخصص حتت إشراف اهلالل األمحر السوري، إال أن             

  .السلطات اإلسرائيلية مل تستجب هلذه الطلبات
لتعويض النقص احلاصل يف حق الطفل العريب السوري        كما تسعى احلكومة السورية       -٢٣

يف اجلوالن يف جمال التعليم والثقافة من خالل توجيه برامج إذاعية وتلفزيونية ألولئك األطفال              
وتبذل عناية كبرية لتقدمي املواد العلمية والثقافية املناسبة جلميع مستويات األعمار وتلقى هذه             

  .الربامج قبوالً ومتابعة جيدين

   من قائمة املسائل ٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
جرى تقييم للخطة الوطنية حلماية الطفل يف سورية من قبل خبرية دولية وذلـك يف                 -٢٤
  :، ويف ما يلي ملخص تتبع تنفيذ بعض الفعاليات٢٠٠٧عام 

  ائيات حول سوء معاملة الطفلأحباث وإحص    
لة الطفل الذي مت إشهاره وطباعته وتوزيعه وخـرج         مت االنتهاء من حبث سوء معام       -٢٥

بالعديد من التوصيات اهلامة اليت جيري العمل عليها حالياً، كما تعتزم اهليئة السورية لشؤون              
األسرة إجراء حبوث إضافية حول سوء معاملة الطفل باإلضافة إىل االستفادة مـن األحبـاث        

  .اجلامعية يف هذا اجملال

  ة لتسجيل حاالت سوء معاملة الطفلقاعدة بيانات وطني    
تقوم اهليئة السورية لشؤون األسرة بتأسيس املرصد الوطين للعنف األسري حيث مت              -٢٦

إنشاء نظام معلومايت يهدف إىل ربط نقاط رصد العنف األسري يف املستـشفيات ومراكـز      
لتمكني هذه الشرطة واجلمعيات بقاعدة معطيات مركزية ضمن اهليئة السورية لشؤون األسرة 

  . النقاط من تسجيل حاالت العنف اليت تردها يف قاعدة البيانات هذه

  محالت توعية اجتماعية    
مت إنتاج العديد من الفواصل الكرتونية اخلاصة حبماية الطفل وعرضها بشكل دوري             •

  ؛على التلفزيون السوري وتقدميها يف العديد من ورشات العمل
  ؛فزيونية اليت تتناول محاية الطفلمت عقد العديد من الندوات التل •
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  ؛مت نشر العديد من املقاالت حول العنف ضد األطفال يف الصحف احمللية •
  .مت تضمني محاية الطفل يف مناهج التعليم العايل ذات الصلة •
وقامت وزارة التعليم العايل بالتعاون مع اهليئة السورية لشؤون األسرة بعقد املـؤمتر               -٢٧

يم حقوق الطفل يف مناهج اجلامعات، وقامت بتنفيذ التوصـيات الـيت            الوطين إلدماج مفاه  
صدرت عن املؤمتر واملتمثلة بإعادة النظر يف مناهج أقسام الكليات ذات الصلة مـن خـالل                

  :تضمينها املسائل املتعلقة حبقوق الطفل، نذكر منها على سبيل املثال
فة ماديت إرشاد الطفـل     إضا) قسم علم االجتماع جبامعة دمشق    (قرار كلية اآلداب     •

وإرشاد األسرة يف الدبلوم التخصصي لإلرشاد االجتماعي الذي يتقدم به اخلرجيون           
من قسم علم االجتماع يف كلية اآلداب، وإحداث مقرر علم اجتماع الطفولـة يف              

  ؛السنة الرابعة
ستراتيجيات محاية الطفـل    اقرار كلية التربية جبامعة دمشق إدراج مقرر حتت عنوان           •

  ؛ن العنف للتدريس يف قسم التربية اخلاصةم
قرار كلية التمريض جبامعة تشرين تضمني مفردات محاية الطفل يف اخلطة الدراسـية        •

املقترحة اجلديدة لكلية التمريض واليت بـدأ العمـل هبـا مـن العـام الدراسـي             
  ؛٢٠٠٧/٢٠٠٨

ين تـضمني   جبامعة تشر ) قسم علم االجتماع  (قرار كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية       •
 - تعريفها" (اإلساءة لألطفال "مقرر علم االجتماع سنة رابعة حماضرات حتت عنوان       

، العنف األسري، وإدراج موضوع محاية الطفـل يف         ) طرق الوقاية منها   - أشكاهلا
  ؛مفردات مقرر علم االجتماع اجلنائي لطالب السنة الثالثة

ت لطالب السنة اخلامسة بعنـوان      قرار كلية التربية جبامعة تشرين إضافة أحد املقررا        •
محاية األطفال من العنف وبنتيجة ذلك ازداد عدد رسائل املاجستري والدكتوراه اليت            

  .هتتم مبوضوعات حقوق الطفل بشكل ملحوظ
وتقوم اهليئة السورية لشؤون األسرة حالياً بإجراء دراسة عن مضمون مناهج التعليم              -٢٨

ايل ملدى تضمني املناهج ملعايري ذات الصلة حبقوق الطفل         العايل هبدف التعرف على الواقع احل     
  .واخلروج بتوصيات حول ما جيب تضمينه من املعايري

  تعزيز مهارات املهنيني ذوي الصلة     
مت إحداث دبلوم تأهيل حلماية الطفل وختريج دفعتني من مرشحي الـوزارات مـن                -٢٩

سيني، ومت تأهيل هؤالء اخلـرجيني      ضباط وأطباء وعاملني اجتماعيني وصحيني ومرشدين نف      
باتباعهم العديد من الدورات داخل وخارج سورية حيث اتبع اخلرجيون دورات تدريبيـة يف             

يرجى العودة  (إدارة محاية األسرة يف األردن ويف معاهد األحداث وأقسام الشرطة يف سورية             
هليئة الـسورية   حيث عقدت ا  ) CRC/C/SYR/3-4/Add.1 من الوثيقة    ٩-٨-٥إىل الفقرة رقم    
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لشؤون األسرة ثالث دورات تدريبية حول آليات محاية حقوق الطفل كمـا شـاركت يف               
املدرسة الصيفية حول العنف األسري، وتطويراً هلذا الربنامج جرى إعداد مشروع ماجستري            

  .محاية األسرة

  تأسيس وحدة حلماية األسرة    
الطفل واملرأة والتحقيق فيها     حول حاالت سوء معاملة      ىوهو مركز لتلقي الشكاو     -٣٠

وإحالتها إىل اجلهات املختصة ملعاجلتها، إضافة إىل ختصيص رقم هاتف جماين لإلبالغ عـن              
حاالت سوء معاملة األطفال، أو للحصول على استشارات قانونية أو نفسية أو اجتماعيـة              

جـع إىل   بكل ما يتعلق بسوء معاملة أحد األطفال، وسبب التأخري يف إجنـاز الوحـدة ير              
اإلجراءات اإلدارية املطلوبة للبناء وختصيص االعتمادات املالية وهي ليـست قليلـة وفقـاً              
ألولويات العمل وقد مت شراء املبىن ويتم العمل حالياً على إعادة تأهيله، ويتم العمل حاليـاً                

حداث على وضع النظام الداخلي والتعليمات التنفيذية بعد أن يتم استصدار الصك القانوين إل          
  . )CRC/C/SYR/3-4/Add.1  من الوثيقة٧-٨-٥يرجى العودة إىل الفقرة رقم (الوحدة 

  وضع خط هاتف ملساعدة الطفل    
قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة                -٣١

ن باالستعانة خببري دويل يف جمال خطوط جنـدة الطفـل خـالل شـهر كـانو               ) اليونيسيف(
 وقام اخلبري املذكور بتحديد اخلطوات املرحلية الالزمة إلنشاء خط جندة           ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

  .  إضافة إىل القيام ببعض التدريب للفرقاء املعنينيالطفل بضوء البنية التحتية املتوفرة حالياً
كما قامت اهليئة بالتعاون مع اليونيسيف بإعداد دراسة احتياجات ركـزت علـى               -٣٢
كل اليت ختص األطفال وحتديد نظرة اجملتمع وإدراكهم ملدى احلاجة خلط النجدة ومشلت             املشا

 طفل األطفال يف البيوت واملدارس والشارع واألطفال العاملني، ومت          ٥٠٠العينة املكونة من    
  . إجراء دراسة نوعية عرب جمموعات بؤرية يف بعض دور الرعاية االجتماعية

  تأسيس مأوى حلماية الطفل    
تضمنت اخلطة االستثمارية لوزارة الشؤون االجتماعية مشاريع إلقامـة مركـزين             -٣٣

لألطفال اجملين عليهم يف كل من دمشق وحلب ومت البدء حالياً مبركز دمشق ومـن املتوقـع              
، أما بالنسبة مللجأ حلب فقد مت ختصيص األرض إلشادة امللجـأ، ومـن              ٢٠١٢إجنازه عام   

  .٢٠١٤املتوقع إجنازه عام 

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
هناك آليات متعددة لرصد إعمال حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية، وتعترب              -٣٤

اهليئة السورية لشؤون األسرة اجلهة املسؤولة عن ملف حقوق الطفل السوري، مبا يف ذلـك               
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وتشمل اختصاصات اهليئة    .اقية حقوق الطفل  رصد وتنسيق اجلهود اخلاصة بتنفيذ أحكام اتف      
  :يف متابعة تنفيذ االتفاقية ما يلي

  ؛متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني •
  ؛متابعة نشر الوعي باالتفاقية والربوتوكولني االختياريني •
  ؛إعداد تقارير دورية عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني •
  ؛ي إىل تعديل القوانني مبا يؤدي إىل حتسني واقع الطفل السوريالسع •
إعداد التقارير الوطنية إىل جلنة حقوق الطفل وسواها من اهليئـات الدوليـة ذات               •

  ؛العالقة
  ؛رصد واقع الطفولة من خالل إجراء األحباث والدراسات الالزمة •
 ؛ توى سوريةاملسامهة يف تنفيذ الربامج واألنشطة اخلاصة بالطفولة على مس •

ستراتيجيات اخلاصة بالطفولة وتشكيل جلان ملتابعة هذه اخلطـط         االوضع اخلطط و   •
  . ستراتيجياتاالو

، حول برملان   )CRC/C/SYR/3-4/Add.1(  من الوثيقة  ١-١-٤-٤ة إىل الفقرة    ويرجى العود 
  .األطفال

اين مبوجب قرار وجتدر اإلشارة إىل أنه مت تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنس  -٣٥
يونيه برئاسة وزير الدولة لشؤون اهلالل األمحر،       / حزيران ٢ تاريخ   ٢٨٩٦رئيس الوزراء رقم    

وأُنيطت هبا مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطين للتوعية بالقانون الدويل اإلنساين، ومواءمـة             
ية الـسورية،   التشريعات الوطنية لالتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل اجلمهورية العرب         

  .ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان

   من قائمة املسائل٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
القوانني السورية ال متيز إطالقاً بني ذكر وأنثى يف االلتحاق بالتعليم، وال يف جمـال                 -٣٦

نسني االنتفاع مبختلف خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية، كما ال يوجد أي فرق بني اجل            
 مرده إىل تطبيـق     -  إذا وجد  -يف املعامالت القانونية أو يف األجر مقابل العمل، وأي متييز           

مستند إىل فهم خاطئ للقانون أو إىل بعض املمارسات الفردية اليت ميكن إبطاهلا عن طريـق                
  . القضاء، وللمتضرر احلق يف التعويض

 إىل اتفاقيـة    ٢٠٠٢سـبتمرب   /يلول أ ٢٥وانضمت اجلمهورية العربية السورية بتاريخ        -٣٧
، ووفقاً ألحكام الدستور السوري فإن      ١٩٧٩القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام         

 متساوون يف حق تولّي الوظائف العامـة، وذلـك   - أو من حيملون جنسية الدولة  -املواطنني  
كل شخص لـه    : " على أن  ٢١استناداً إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي نص يف مادته           
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 ٢٥ املـادة    ، وذلك جلي يف   "احلق يف الوصول للوظائف العامة يف بلده ضمن شروط متساوية         
سيادة القانون مبدأ أساسـي يف  : "، اليت نصت على أن١٩٧٣من دستور سورية الدائم لعام     

دولة مبدأ اجملتمع والدولة، واملواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات، وتكفل ال 
  ".تكافؤ الفرص بني املواطنني

ومما جتب اإلشارة إليه أن املرأة يف القطر العريب السوري متارس احلقـوق املعطـاة                 -٣٨
للرجال كافة، وليس هناك أي متييز بني اجلنسني، يف نصوص الدستور السوري اليت كفلـت               

ماعية، والثقافية دون متييز    لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية، واالقتصادية، واالجت        
بني املرأة والرجل، وتكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلا املسامهة الفعالة والكاملة يف 
احلياة السياسية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، وتعمل على إزالة القيود الـيت متنـع             

  .تطّورها، ومشاركتها يف بناء اجملتمع
وزارة التربية على تطبيق العديد من القوانني اليت تسهم يف القضاء علـى             كما تعمل     -٣٩

التمييز ضد الفتيات مثل قانون التعليم األساسي وجمانيته، إلزامية التعليم مـن الـصف األول        
األساسي إىل الصف التاسع األساسي، وجمانية التعليم من الصف األول األساسي حىت الصف             

 على تعليم الفتيات وتتم متابعة تطبيق هذه القوانني وتنفيذها مـن            الثالث الثانوي مما يساعد   
قبل مديرية التعليم األساسي ودوائر التعليم اإللزامي يف مديريات التربية، فضالً عن تطبيـق              
مناهج التعليم احملدثة على كافة املناهج ابتداء من الصف األول إىل الصف الثالث الثـانوي،               

 خالية من القوالب النمطية فيما خيص دور املرأة أو الرجل حيـث             كما أن املناهج الدراسية   
يرجـى  (عملت سورية على تطوير املناهج املدرسية عرب إدخال مفاهيم املساواة بني اجلنسني            

واملصفوفة اليت تبني إدمـاج      A/CRC/SYR/3-4/Add.1 من الوثيقة    ٢-١-٤دة إىل الفقرة    العو
وقد ُنظِّم العديد من الدراسات وورشات العمـل        ). هجمفاهيم حقوق الطفل واملرأة يف املنا     

مجيع أشكال التمييز   حول هذا املوضوع على ضوء مصادقة سورية على اتفاقية القضاء على            
تعترب نسب التحاق اإلناث يف مراحل التعليم املختلفة من أهم املؤشرات علـى             ضد املرأة، و  

إىل جمموع التالميذ يف مرحلة ريـاض       العدالة بني اجلنسني حيث بلغت نسبة وجود الفتيات         
    ، وهذا يعكـس مـدى االهتمـام        ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائة يف العام الدراسي       ٤٧األطفال  

    بتعليم الفتيات يف هذه املرحلة، كما بلغت نسبة اإلنـاث إىل جممـوع التالميـذ يف العـام          
، وارتفـاع   ١٩٩٩ يف املائة عام     ٤٧ يف املائة بعد أن كانت       ٤٨،  ٢٠١١-٢٠١٠الدراسي  

 ٧ تاريخ   ٣٢هذه النسبة يعود إىل مد سن اإللزام كما نص عليه قانون التعليم األساسي رقم               
 املتضمن دمج مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي مبرحلة واحدة تسمى          ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

، وبلغـت   ) سـنة  ١٥أي إىل عمر    (مرحلة التعليم األساسي ومد اإللزام حىت الصف التاسع         
 يف املائة بعـد أن      ٥٤،  ٢٠١١-٢٠١٠بة اإلناث إىل جمموع التالميذ يف العام الدراسي         نس

، كما بلغت نسبة وجود اإلنـاث يف املرحلـة          ٢٠٠٠-١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٤٧كانت  
، ويعود سبب ارتفـاع     ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائة يف العام الدراسي       ٤٠الثانوية للتعليم املهين    

ملهين إىل فتح آفاق جديدة فيه وذلك بإحداث اختصاصات جديـدة           نسبة اإلناث يف التعليم ا    



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

13 GE.11-45148 

يف التعليم الصناعي والتجاري مما أتاح الفرصـة أمـام          ) إلكترونيات، تقانـات حاسوب  (
  .الفتيات لإلقبال على هذا النوع من التعليم

وباإلضافة إىل مشروع تعليم الفتيات الذي يهدف للقضاء على التـسرب وإعـادة               -٤٠
إىل املدرسة وإكساهبن املهارات احلياتية األساسية اليت تكفل إعدادهن للحياة األفضل           الفتيات  

سيما املناطق الشمالية الشرقية وذلك عن طريق افتتاح  وخباصة يف األرياف واملناطق النائية وال
  .شعب صفية خاصة هبن

   من قائمة املسائل٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
اكم الشرعية واالجتهادات القضائية باألخذ حبق الطفل يف االستماع إليه          اجتهت احمل   -٤١

وذلك متاشياً مع مصادقة سورية على اتفاقية حقوق الطفل ومثال ذلك األخذ برأي الطفـل               
  .من خالل ختيريه برغبته باالستمرار حبضانة أمه أو أبيه عند انتهاء فترة احلضانة

 عام إمكانية تأسيس مجعيات خاصة هبـم        ١٨ دون   وأجاز قانون اجلمعيات للطلبة     -٤٢
    للتعبري عن آرائهم، كما مت استثناءهم من بعض الشروط اخلاصـة بأعـضاء جملـس اإلدارة                

عاً حبقوقه  اليت نصت على أنه يشترط يف عضو جملس اإلدارة أن يكون متمت            مثالً و  ٢٧املادة  (
  .) معاهد التعليميستثىن من ذلك مجعية الطلبة يفاملدنية والسياسية، و

وتعمل العديد من اجلهات الرمسية واألهلية على تعزيز ثقافة احلوار لدى األطفـال               -٤٣
وقبول اآلخر والتعايش وتنمية املهارات االجتماعية من خالل خميمات تقيمها هذه املنظمات            

والعلميـة  صيفاً ميارس فيها األطفال أنواع خمتلفة من األنشطة الثقافية واللغوية والرياضـية             
والتقنية والتربوية واالجتماعية والبيئية اليت تنمي قدراهتم ومهاراهتم، وال تقتصر األنشطة على            
املخيمات الصيفية بل تنفذ أثناء العام الدراسي جمموعة من األنشطة الالصفية مـن خـالل               

عـارض  مسابقات الرواد واملوهوبني والرحالت والندوات العلمية والتربوية واملسابقات وامل        
وللمزيد يرجـى   . العلمية والتعليمية والتقنية، كما مت إعادة تفعيل العمل الكشفي يف سورية          

، حيث تدعم الدولـة     )CRC/C/SYR/3-4/Add.1(من الوثيقة    ١-١-٤-٤العودة إىل الفقرة    
  .مبادرات األطفال، كما تبنت فكرة إنشاء برملان للطفل

  من قائمة املسائل  ٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
وتعديالته على أن شخـصية      ١٩٥٧ لعام   ٣٧٦ ينص قانون األحوال املدنية رقم        -٤٤

الطفل تبدأ بتمام والدته حياً، وأوىل حقوقه هو أن يطلق عليه اسم، وأن يثبت هذا االسـم                 
       يوماً إذا ولـد يف مركـز احملافظـة،         ١٥والوالدة بسجل األحوال الشخصية املدنية خالل       

 يوماً إذا ولد خارج احملافظة وتبدأ هذه املهلة من تاريخ حدوث الوالدة، ويتعرض ٣٠خالل و
 ىللعقوبة الويل أو الوصي الذي يتأخر أو ميتنع عن التسجيل، وتنال العقوبة أيضاً إدارة املشف              
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ات الذي متت فيه الوالدة، ومل َتبلغ دائرة األحوال املدنية حبدوثها، ويذكر يف السجل املعلوم             
  . كافة اليت حتدد شخصية املولود

وتعترب مسألة تنظيم اجلنسية مسألة سيادية يف خمتلف بلدان العـامل، حيـث يـتم                 -٤٥
، )هو النسب من األب   ( على أسس أصلية ثابتة كحق الدم        إمااكتساب اجلنسية بشكل عام     

أسس ثانويـة   ، أو على    )اكتساب جنسية الدولة اليت يولد الطفل على إقليمها       (وحق اإلقليم   
  ).كالتجنس والزواج وتبدل السيادة واإلقامة الالحقة للميالد(طارئة 
وانطالقاً من املصلحة الوطنية، فقد مت يف سورية تغليب حق الدم على حق اإلقليم يف                 -٤٦

بناء اجلنسية العربية السورية، فأخذ املشرع حبق الدم بصفة أساسية، واستند بصورة ثانوية إىل              
 مينح اجلنسية العربية الـسورية      ١٩٦٩ لعام   ٢٧٦ علماً بأن قانون اجلنسية رقم       حق اإلقليم، 

  .لكل من ولد يف القطر من أم عربية سورية ومل تثبت نسبته إىل أبيه
ومن أجل ضمان محاية األطفال كافة، فقد عمل املشرع السوري على متتع مجيـع                -٤٧

لسورية مبختلف أصوهلم حبماية واحدة     األطفال الذين يعيشون على أرض اجلمهورية العربية ا       
  .دون متييز، وتلقيهم الرعاية الصحية وتعليمهم يف املدارس على نفس الدرجة من املساواة

 الـذي مسـح ألبنـاء األمهـات      ٢٠٠٩كما صدر قرار جملس التعليم العايل لعام          -٤٨
ت واملعاهد  السوريات املتزوجات من غري السوريني أو من يف حكمهم بالتسجيل يف اجلامعا           

 يف نظام القبول العام ويف التعليم املوازي إذا كانوا          ٢٠٠٩/٢٠١٠اعتباراً من العام الدراسي     
واملرحلة الثانوية يف اجلمهوريـة العربيـة       ) احللقة الثانية (قد درسوا مرحلة التعليم األساسي      

  . السورية ومل تكن األم حتمل جنسية أخرى
 ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٨ الذي صدر بتاريخ     ٤٩رقم  وبناًء على املرسوم التشريعي       -٤٩

 منح املسجلني يف سجالت أجانب      ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٤بدأت السلطات السورية بتاريخ     
احلسكة اجلنسية العربية السورية، ودعت وزارة الداخلية مجيـع املـسجلني يف سـجالت              

ورية إىل تقـدمي    وسائر املنـاطق الـس     )ومعظمهم من األكراد  (ظة احلسكة   األجانب يف حماف  
األوراق الثبوتية املطلوبة ملنحهم اجلنسية السورية والرقم الوطين والبطاقة الشخصية، وقد بلغ            

متوسط عدد أفراد ( ألف أسرة ٣٦عدد املتقدمني للحصول على اجلنسية حىت الشهر السادس        
  ).  أفراد٦األسرة 

ي والتـدابري املتخـذة     وحول أوضاع األطفال املولودين خارج نطاق الزواج الرمس         -٥٠
لضمان عدم جتاهل هؤالء األطفال، ال يوجد يف سورية طفل ال حيمل امساً، وهذا ما تؤكـد                 

، وإذا كان املولـود غـري       ١٩٤٩ لعام   ٨٤ من القانون املدين السوري رقم       ٤٠أيضاً املادة   
 طلـب   شرعي، ال يذكر اسم األب أو األم، أو كالمها معاً يف سجل الوالدات إال بناًء على               

 من قانون األحوال املدنية علـى    ٣٦ و ٣٤صريح منهما، أو حبكم قضائي، ومبوجب املادتني        
أمني السجل املدين أن خيتار للمولود امسي أبوين منتحلني، مع احلفاظ على السرية، وجتـدر               
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اإلشارة إىل أن قانون األحوال الشخصية السوري يوجب أن ينسب الطفل إىل أمه يف كـل                
  .وإن كان خارج نطاق الزواج الرمسياألحوال حىت 

كما راعى املشرع مصلحة الطفل، إذا أقر إنسان بنسب طفل لقيط إليه فانه يلـزم                 -٥١
 من قانون األحـوال     ١٣٤بإقراره، حىت ولو مبرحلة املوت، ويلزم بنفقته عمالً بأحكام املادة           

  . وتعديالته١٩٥٣ لعام ٥٩الشخصية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
 ٦ و ٥ و ٢سيما املواد    ، ال ١٩٧٠ الصادر يف    ١٠٧ومبوجب املرسوم التشريعي رقم       -٥٢
، يوجب القانون برعاية األطفال جمهويل النسب، حيث أناط هذا املرسوم بوزارة الشؤون             ٧و

االجتماعية والعمل مسؤولية اللقيط ورعايته وكفالته وتعليمه حىت يستطيع االعتمـاد علـى             
م وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالوالية على نفس اللقـيط          وتقو. نفسه وكسب عيشه  

، ويدخل يف هذه الوالية سلطة التربية والتعليم العـام والتعلـيم املهـين              ١٨حىت إمتامه سن    
، ويعامـل اللقـيط     بشخص اللقيط املادية   وسائر أمور العناية     والرقابة الصحية واالجتماعية  

ماله، أو تسري على وصيه أحكام الوصـاية الـواردة يف   القاصر معاملة اليتيم بالوصاية على   
قانون األحوال الشخصية، وقد أوجب هذا املرسوم إنشاء دور لرعاية اللقيط مهمتها كفالـة    
اللقطاء، ورعايتهم من النواحي الصحية والتربوية واالجتماعية، وذلك حىت يستطيعوا العيش           

  . معتمدين على أنفسهم
 الشؤون االجتماعية والعمل وضع اللقيط لدى أسرة أو لدى          وجيوز بقرار من وزير     -٥٣

من ترغب بذلك من النساء، بشرط أن تكون قادرة على رعايته أو تربيته وكفالته وتعليمـه                
كما جيوز بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمـل وضـع اللقطـاء يف        . واإلنفاق عليه 

كر على سبيل املثال، تقوم مؤسسة قـوس        ونذ. املؤسسات األهلية القادرة على تربية الطفل     
قزح بتويل رعاية األطفال اللقطاء إذ بدأت بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل         

 ألف متر مربع ليؤمن هلؤالء األطفال العيش ضمن جـو           ٢٠ببناء جممع سكين على مساحة      
ة الالزمة وبشكل كامل    أسري محيم أقرب لألسرة الطبيعية، كما تقوم املؤسسة بتقدمي الرعاي         

هلؤالء األطفال من الناحية الطبية والتعليمية والتثقيفية، حيث وضعت أسساً سليمة لدجمهم يف             
اجملتمع احمليط هبم بشكل يكفل كرامتهم ويصون حقوقهم ويـرجح مـصلحتهم الفـضلى              

  .ويضعها يف أولوية االعتبارات
 مبشروع تقييم الرعاية    ٢٠١٠ام  وقد بدأت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف ع         -٥٤

وذلـك  ) اللقطاء(من بينهم األطفال جمهولو النسب      ألطفال فاقدي الرعاية الوالدية و    البديلة ل 
ذلـك بغيـة     استقدام خرباء دوليني متخصصني و     بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث مت     

سـيكون أساسـاً    الوصول إىل نظام رعاية بديلة أكثر فاعلية، وقد مت مؤخراً إعداد تقريـر              
الستمرار العمل حنو وضع إستراتيجية للرعاية البديلة تتعلق بإصدار تشريع ناظم ووضع معايري   

  . ملؤسسات وبرامج الرعاية البديلة
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كما حرص املشرع السوري على وجود هوية وطنية لكل إنسان يولد يف سـورية                -٥٥
      ا مـن املرسـوم التـشريعي        وما يليه  ٧٠ من العمر، وذلك مبوجب املادة       ١٤ل عند بلوغ ا  

. ١٩٥٧ تـاريخ    ٣٧٦أبريل املعدل لقانون األحوال املدنية رقم       / نيسان ١٢ تاريخ   ٢٦رقم  
واليت تـذكر   ) CRC/C/SYR/3-4/Add.1( من الوثيقة    ٣-١-٥ويرجى العودة إىل الفقرة رقم      

اًء يف شهادة   أن أمني السجل املدين يقوم بتسمية اللقطاء وأنه ال جتوز اإلشارة بأي شكل سو             
  .امليالد أو يف سجل قيد املواليد إىل كون الطفل جمهول النسب

   من قائمة املسائل ٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
أصدرت وزارة التربية العديد من التعليمات الوزارية اليت تنهى املعلمني عن اتبـاع               -٥٦

ل من األشكال ومن    دارسنا ممنوع بأي شك   ن العنف يف م   إاألساليب العنيفة غري التربوية، إذ      
يتم فرض العقوبات حبق من ميارسه من املعلمني كما أن هناك عدداً مـن              أي مصدر كان، و   

احلاالت اليت مت فيها فعالً فصل معلمني ومعلمات من املدارس بسبب استخدام أساليب غـري         
  . تربوية للتعامل مع الطالب

ونظم قانون العقوبات مجيع األحوال اليت يقع فيها اعتداء على الطفل سواًء وقع هذا                -٥٧
االعتداء داخل أو خارج املرتل، ووضع عقوبات مشددة يف حال كون املعتدي أحد أصـول          

كما شدد عقوبة القتل لتصل إىل      ) كاجملامعة وإجراء الفعل املنايف للحشمة والتسييب     (الطفل  
 من قـانون العقوبـات      ٥٠٨لفاعل أحد أصول الطفل، كما عدلت املادة        اإلعدام إذا كان ا   

    وسريد تفصيل عنها يف الرد علـى املـسائل املثـارة يف            . ١/٢٠١١باملرسوم التشريعي رقم    
  .  من قائمة املسائل١١الفقرة 

   من قائمة املسائل١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 عاماً للشاب، وهناك توجه لـدى       ١٨ سنة للفتاة و   ١٧و  احلد األدىن لسن الزواج ه      -٥٨

الدولة لرفع هذه السن، وتتوىل اجلهات املعنية اآلن محالت توجه إىل اجملتمع كي يتقّبـل هـذا                 
األمر، حيث تقوم وزارة الصحة وضمن فعاليات التثقيف الصحي بإجراء عدد من اجللـسات              

ت املسؤوالت عن الصحة اإلجنابيـة بتوعيـة       التثقيفية ضمن املراكز الصحية حيث تقوم القابال      
املترددات على املركز وكذلك يتم التثقيف خارج املراكز الصحية بالتعاون مع جهات أخـرى              

واالحتاد النسائي، واجلمعيات األهلية، واالحتاد      واهليئة السورية لشؤون األسرة،    وزارة الزراعة، (
ألضرار الصحية للزواج واإلجناب املبكر على      وذلك هبدف توعية اجملتمع حول ا     ) العام للفالحني 

األم والطفل، ومن خالل نظام املعلومات اخلاص بربنامج الصحة اإلجنابية لوحظ تناقص نـسبة              
 ٢,٧٥لصحية حيث اخنفضت من     ا سنة من إمجايل املراجعات للمراكز       ١٨احلوامل حتت عمر    

 أن  ٢٠٠٩ي األسري لعـام     ، كما بني املسح الصح    ٢٠١٠عام   ١,٩ إىل   ٢٠٠٤يف املائة عام    
 يف املائـة يف     ٨,١ يف املائة يف املدينة و     ٨,٦ سنة تبلغ    ١٥نسبة املتزوجني ممن أعمارهم أقل من       
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 ٠,٤من الذكور تبلغ    : )١٧-١٥(بة املتزوجني ممن أعمارهم من       وأما نس  ٢٠٠٩الريف لعام   
 يف  ٥,٦ائـة واإلنـاث     يف امل  ٠,٢ يف املائة يف املدينة ومن الذكور        ٧,٩يف املائة ومن اإلناث     

  .٢٠٠٩الريف لعام 
يف اجملتمع السوري حيث مل تسجل أو تلحظ أي         " ختان اإلناث "ال وجود لظاهرة      ٥٩

   حالة خلتان اإلناث يف سوريا مع ذلك هناك عقوبة شديدة ملن ميارس ذلك حيـث نـصت                 
ل عضو أو بتر    إذا أدى الفعل إىل قطع أو استئصا      : " من قانون العقوبات على أنه     ٥٤٣املادة  

أحد األطراف أو إىل تعطيل إحدى احلواس عن العمل أو تسبب يف إحداث تشويه جسيم أو                
أية عاهة أخرى دائمة أو هلا مظهر العاهة الدائمة عوقب اجملرم باألشغال الشاقة املؤقتة عـشر      

  ".سنوات على األكثر
وإذا كان املقصود   . وال وجود يف القانون اجلزائي السوري ملا يسّمى جرائم الشرف           -٦٠

     ١ من قانون العقوبات فقد جرى تعديلها باملرسـوم التـشريعي رقـم           ٥٤٨هو نص املادة    
 ففي حاالت   ،، فلم يعد بإمكان اجلاين التحلل من العقاب       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣تاريخ  

 القتل غري العمد ال يستفيد الفاعل سوى من عذر خمفف، ويف حاالت القتل العمـد فـإن                
  .)مرفق نص املرسوم( حلبس من مخس سنوات إىل سبع سنواتالعقوبة هي ا

   من قائمة املسائل ١١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
     ١  من قانون العقوبات مبوجب املرسوم التـشريعي رقـم         ٥٠٨جرى تعديل املادة      -٦١

نتني على األقل حىت لو عقد       حبيث يعاقب الفاعل باحلبس س     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣تاريخ  
زواج صحيح بني مرتكب إحدى اجلنايات الواقعة على العرض وبني املعتدى عليها أي يستفيد              

، وإذا انتهى الزواج بطـالق      ٢٤١حكام املادة   ألمرتكب الفعل من العذر املخفف فقط وفقاً        
 انقـضاء مخـس     املرأة دون سبب مشروع، أو بالطالق احملكوم به ملصلحة املعتدى عليها قبل           

أما إذا عقـد     .سنوات على الزواج يعاد إىل معاقبة الفاعل وحتتسب املدة اليت نفذها من العقوبة            
زواج صحيح بني مرتكب إحدى اجلنح الواقعة على العرض وبني املعتـدى عليهـا أوقفـت                

إذا انتـهى   املالحقة، وإذا حكم بالقضية علّق تنفيذ العقوبة ويعاد إىل املالحقة أو تنفيذ العقوبة              
الزواج إما بطالق املرأة دون سبب مشروع، أو بالطالق احملكوم به ملصلحة املعتدى عليها قبل               

  ).مرفق نص املرسوم(ب املدة اليت نفذها من العقوبة وحتتس. انقضاء ثالث سنوات على الزواج

   من قائمة املسائل١٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 ٧ ٨٤٦قني يف املعاهد الشرعية الذين مل يبلغوا اخلامسة عشر من العمـر     يبلغ عدد امللتح    -٦٢

 أي ،١٨ ٨٩١ ليكون العدد اإلمجايل ٢٠١١-٢٠١٠طالبة للعام الدراسي   ١١ ٠٤٥طالباً و 
  . يف املائة من الذكور٤١ يف املائة مقابل ٤٩أن نسبة اإلناث تبلغ 
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ربية ووزارة األوقاف حيـث يـتم       وتتابع املناهج يف هذه املدارس من قبل وزارة الت          -٦٣
التنسيق بني الوزارتني وهناك موجهون اختصاصيون من كلتا الوزارتني يقومـون جبـوالت             
ميدانية على هذه املدارس املنتشرة يف مجيع احملافظات لالطالع على سري العملية التربويـة يف               

  .تلك املدارس وتزويد وزارة التربية واألوقاف بتقارير عن هذه اجلوالت
ومناهجها ،  وتبدأ املدارس الشرعية من الصف السابع وتستمر حىت هناية املرحلة الثانوية            -٦٤

هي مناهج وزارة التربية نفسها إضافة إىل بعض مواد العلوم الشرعية اليت وضعت من قبل وزارة                
األوقاف، وحيق خلريج الثانوية الشرعية التسجيل يف نفس الفروع اجلامعية اليت حيـق خلـريج               

التسجيل فيها، علماً أن الطالب امللتحقني يف املعاهـد الـشرعية           ) الفرع األديب (ة العامة   الثانوي
  .ليسوا خارج التعليم اإللزامي بل هم يتابعون تعليمهم األساسي باإلضافة إىل العلوم الشرعية

   من قائمة املسائل ١٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
  . من قائمة املسائل١لرد على املسائل املثارة يف الفقرة يرجى العودة إىل ا  -٦٥
مت البدء مبشروع القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وهو مشروع مشترك بني               -٦٦

كل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية هبدف            
 وتعزيز قدرات اجلهات احلكومية     دمج قضية مكافحة عمل األطفال ضمن السياسات الوطنية       

فيذ العديد مـن األنـشطة      والعمال وأرباب العمل حول قضية عمل األطفال، إضافة إىل تن         
  .دمج األطفال العاملنيللوقاية وإعادة التأهيل و

   من قائمة املسائل ١٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 نظام رئاسة جملس الوزراء واملتضمن الصادر عن ١٠٨ من القرار رقم ٩نصت املادة     -٦٧

جيب : "العامالت يف املنازل من غري السورياتاملكاتب اخلاصة الستقدام واستخدام املربيات و
، )"أي أمتت الثامنة عشر من عمرها     (دامها كاملة األهلية القانونية     أن تكون العاملة املراد استق    

  . هذه الدول أو غريهامبعىن أنه ال يوجد لدينا يف سوريا عامالت طفالت من

   من قائمة املسائل ١٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
يوجد يف دمشق معهد ابن رشد لتربية الفتيان الذي يقوم بتقدمي خدمات الرعايـة                -٦٨

جبميع أنواعها الصحية واالجتماعية والتعليمية الالزمة لألطفال املشردين حلمايتهم وإعـادة           
تتم إدارته حالياً بالشراكة مع مجعية أهلية هي مجعية شباب املـستقبل،            و دجمهم يف أسرهتم،  

، علماً أن الغالبية العظمى من      ٢٠١٠ شخصاً يف عام     ٣٥وبلغ متوسط املستفيدين من املعهد      
  . األطفال املوجودين يف الشوارع متسولون وليسوا مشردين
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  ائل  من قائمة املس١٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
لقد راعى املشّرع السوري املبادئ واألسس التوجيهية اخلاصة حبقوق اإلنسان، وفقاً             -٦٩

ألفضل املعايري الدولية املتعارف عليها، وتكريساً للمبادئ العامة اليت نصت عليهـا الـشرعة      
الدولية حلقوق اإلنسان ومن ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان           

ا، واإلطار العريب حلقوق اإلنسان املصادق عليه من جملس جامعة الـدول العربيـة علـى                هب
، وإعالن تونس الصادر عن املؤمتر العريب الثالث رفيع املـستوى           ٢٠٠١مستوى القمة عام    

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٤حلقوق الطفل بتاريخ 
قانون السوري بالنسبة ملن هم     وجتب اإلشارة إىل أن احلكم باإلعدام غري جائز يف ال           -٧٠

  ).أ من قانون األحداث اجلاحنني/٢٩املادة (دون سن الثامنة عشر من العمر 
ووفقاً التفاقية حقوق الطفل، وملعايري العدالة اجلنائية لألحداث، فإن املشرع السوري             -٧١

 ١٩٧٤  لعام١٨نظر إىل توقيف األحداث كمالٍذ أخري، كما أن قانون األحداث السوري رقم         
يتضمن العديد من اإلجراءات البديلة اليت من شأهنا احليلولة دون اللجوء إىل احملاكم والقـضاء،               
وحىت يف احلاالت اليت تتم فيها اإلحالة إىل القضاء فإنه غالباً ما خيلى سبيل احلـدث بكفالـة                  

من هذا  ، وقد تض  ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١ بتاريخ   ٥٢والديه، وقد صدر املرسوم التشريعي رقم       
 حيث مت رفع سن احلـدث     ١٩٧٤ لعام   ١٨ من قانون األحداث رقم      ٢املرسوم تعديالً للمادة    

الذي ال تطاله املساءلة إىل العاشرة بدالً من السابعة، وبالتايل فإن احلدث الذي أمت العاشرة ومل                
لتـدابري  يتم الثامنة عشرة من عمره، ويف حال ارتكابه ألية جرمية، فإنه ال تفرض عليه سوى ا               

  .اإلصالحية املنصوص عليها يف قانون األحداث اجلاحنني
 تدابري اإلصالح الـيت     ١٩٧٤ لعام   ١٨ من قانون األحداث رقم      ٤وقد بّينت املادة      -٧٢

       تسليم احلـدث إىل أبويـه، أو إىل احـدمها، أو إىل            : ميكن إتباعها بشأن األحداث، وهي    
رته، تسليمه إىل مؤسسة أو مجعية مرخـصة لتربيـة          وليه الشرعي، تسليمه إىل أحد أفراد أس      

احلدث، وضعه يف مركز املالحظة، وضعة يف معهد خاص بإصالح األحـداث، احلجـز يف               
    مأوى احترازي، احلرية املراقبة، منع اإلقامة، منع ارتياد احملالت املفسدة، املنع مـن مزاولـة              

  .عمل ما، الرعاية
ة والعمل بتنفيذ وثيقة مـشروع تطـوير عدالـة          وتقوم وزارة الشؤون االجتماعي     -٧٣

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة اليونيسيف وذلك هبدف    من  األحداث بالتعاون مع كل     
دراسة واقع املؤسسات اإلصالحية    مراجعة التشريعات اخلاصة باألحداث اجلاحنني يف القطر و       

  .لة يف هذا القطاعخدمات الرعاية املقدمة مبا يتناسب مع التطورات احلاصو
ويضاف إىل ذلك وجود بعض اجلمعيات األهلية اليت تعمل حالياً يف جمال نظام العدالة                -٧٤

اجلنائية لألحداث، وذلك يف إدارة بعض معاهد األحداث، وتعمل اجلهات املعنّية يف الدولة على              
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اهرة املخالفـات   تعزيز دور هذه اجلمعيات اليت تساهم بشكلٍ فعال يف تطوير اجملتمع، ومنع ظ            
  .واجلرائم اجلنائية لألحداث، وإعادة دمج هؤالء األحداث الذين ارتكبوا خمالفات قانونية

ويتم تنظيم دورات تدريبية للقضاة العاملني يف جمال قضاء األحداث، وجتري دعوهتم              ٧٥
لتحـاق  للمشاركة يف كل الفعاليات املتعلقة بنظام العدالة اجلنائية لألحداث باإلضـافة إىل ا            

  . بعضهم بدبلوم محاية الطفل

   من قائمة املسائل ١٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
ال يسمح القانون السوري بتجنيد األطفال وال بتطوعهم، وهو نظام واضح جـداً يف                -٧٦

هذا اجملال، ومتوافق مع املنظومة التشريعية الكلية يف سورية وباالنسجام مع القـانون الـدويل               
نون صكوك حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها سورية، إذ يعـرف قـا             و

، "تكمل العام الثامن عشر من العمر     /كل ذكر أو أنثى مل يكمل     "األحداث السوري الطفل بأنه     
 من االتفاقية يتفق مع مـا هـو وارد يف الدسـتور             ١وتعريف الطفل املنصوص عليه يف املادة       

وقـانون األحـوال   ) ٦٤املادة (والقانون النافذ مبا يف ذلك القانون املدين  ) ٥٤املادة  (السوري  
        ، وقد نص قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية علـى أن هـذه اخلدمـة          )١٦٢املادة  (الشخصية  

ال تكون إلزامية إال بعد بلوغ السوري سن الثامنة عشرة من العمر، أي بعد انقـضاء مرحلـة                  
  . ود هذه السن تنسحب على من يرغب يف التطوع للخدمة العسكريةالطفولة، وبأن حد

بأهنا ) ١٩٥٣ لعام   ١١٥ من القانون العسكري     ٦املادة  (وتعرف اخلدمة العسكرية      -٧٧
ويبدأ السن القـانوين    . الواجبات الوطنية املفروضة على كل سوري يصل إىل السن القانوين         "

. ما يكون اجملند قد أكمل عامـه التاسـع عـشر           عند يناير/من اليوم األول من كانون الثاين     
 يناير/وخالل أوقات احلرب أو الطوارئ يبدأ السن القانوين من اليوم األول من كانون الثاين             

  ".بعد أن يكون اجملند قد أكمل عامه الثامن عشر
غري معروف يف سورية ومل يعـرض علـى         " بيع األطفال "وعلى الرغم من أن جرم        -٧٨

ي حاالٍت من هذا القبيل، فقد احتاط املشرع السوري لذلك معترباً هـذا             القضاء السوري أ  
 ٧ تاريخ ٣اجلرم من جرائم االجتار باألشخاص، وذلك وفقاً ملا تضمنه املرسوم التشريعي رقم 

  :، معتمداً يف هذا السياق املعايري الدولية املتعارف عليها، ومنها٢٠١٠يناير /كانون الثاين
حايا االجتار باألشـخاص مـن األطفـال والنـساء، وذوي           إيالء أمهية خاصة لض    •

وذلك هبدف  . االحتياجات اخلاصة، كاملعوقني، ومن يف حكمهم من ذوي العاهات        
  ؛تأمني اندماجهم االجتماعي

محاية ضحايا االجتار باألشخاص، وتقدمي الرعاية املناسبة هلـم، واحتـرام كامـل              •
  ؛حقوقهم اإلنسانية
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وتـأمني  ،  توفري احلماية املناسبة لضحايا االجتار باألشـخاص      اختاذ التدابري الكفيلة ب    •
عنـد   -متطلبات املساعدة على تعافيهم جسدياً ونفسياً واجتماعيـاً، بالتعـاون           

 مع املؤسسات الرمسية، واملنظمات الشعبية، والنقابـات، واجلمعيـات          - الضرورة
  ؛األهلية ذات الصلة

 املتعلقة بضحايا االجتار باألشخاص من      توفري العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات      •
  ؛النساء

  ؛عدم احتجاز الضحايا يف منشآت ال تتناسب مع وضعهم كضحايا •
السرية، وعدم الكشف عن أمساء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم اإلفصاح عـن             •

  ؛املعلومات اليت تعّرف هبم، أو بأفراد أسرهم
شخاص، خصوصاً فيما يتعلق حبقوقهم     تقدمي املشورة واملعلومات لضحايا االجتار باأل      •

  ؛القانونية، وذلك بلغٍة مفهومة للضحية
ومحاية الغ عن جرائم االجتار باألشخاص،    اختاذ التدابري الكفيلة حبماية من يقوم باإلب       •

  ؛الشهود، واخلرباء، وأفراد أسرهم
ـ  ةالعمل على إجياد دور رعاي     • ة  تتبع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، تعىن مبكافح

  ؛االجتار باألشخاص
  ؛العمل على تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة مرتكيب جرائم االجتار باألشخاص •
لعمل على إجياد أساس تشريعي لثقافٍة اجتماعية تسهم يف الوقاية من جرمية االجتار             ا •

  .باألشخاص، وحتسن التعامل مع آثارها
 وأصبح  ٢٠١١ون صدرت يف بداية عام      ومن اجلدير بالذكر أن التعليمات التنفيذية هلذا القان       

  .القانون موضع التنفيذ
وفيما يتعلق بنشر االتفاقية والربوتوكولني امللحقني والتدريب اختذت سورية متـشياً             -٧٩

مع توصيات اللجنة على تقرير سورية الثاين جمموعة من التدابري لنـشر مبـادئ االتفاقيـة                
اد كبرية من االتفاقية والربتوكولني امللحقني هبا على        والربتوكولني امللحقني هبا منها توزيع أعد     

اجلهات املعنية، ونشرها عن طريق أجهزة اإلعالم املختلفة، وإعـداد امللـصقات ووسـائل              
اإليضاح والنشرات التعريفية ووزعت على املدارس واملؤسسات العاملة يف جمال الطفولـة،            

مت دمـج  و. ألطفال عن فحوى االتفاقيـة وبثت رسائل قصرية عرب برامج تلفزيونية وإذاعية ل    
املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل يف املناهج الدراسية واملناهج املعدلة، وألجل التـدريب             
على االتفاقية نظمت دورات تدريبية، وعقدت لقاءات موسعة، وألقيت حماضرات تعريفيـة،   

 بنود االتفاقيـة، ونـشرت      ونظمت برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات أدبية وثقافية لنشر       
  .املقاالت باجلرائد والصحف احمللية، وأجريت الدراسات
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وفيما تعلق بتقدمي التثقيف والتدريب للتوعية بأحكام الربوتوكول االختياري جلميع            -٨٠
الفئات املهنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الفئات اليت تتعامل مع األطفـال ملتمـسي اللجـوء             

 األطفال القادمني مجيعهم من بلدان متأثرة بالرتاع املسلح، كاملدرسني،          والالجئني واملهاجرين 
خصائيني االجتماعيني، وأفراد الشرطة، واحملـامني،      األواملهنيني العاملني يف القطاع الطيب، و     

والقضاة، قامت وزارة العدل بالتعاون مع اليونيسيف بعقد دورات تدريبية لقضاة األحداث            
تفاقيات حقوق الطفل والربتوكوالت امللحقة هبا وتدريبـهم علـى          بغرض تعريف القضاة با   

  .معاملة األحداث اجلاحنني وفقاً هلذه االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا
وقامت وزارة الصحة بتدريب العاملني يف عشرين مركزاً صحياً تقدم مجيع اخلدمات      -٨١

لعراقيني يف املناطق األكثر كثافة بالوافدين العراقيني، وقد       الصحية الوقائية والعالجية للوافدين ا    
 وتنشيط التثقيف مشل التدريب فعاليات الرعاية الصحية األولية والتعامل مع األمراض الشائعة،

أطبـاء الـصحة    يب العاملني يف املراكز الـصحية و      اآلباء من خالل تدر   الصحي لألمهات و  
املراكز الصحية بالنشرات واملواد التثقيفية لتوزيعهـا       املدرسية على مهارات االتصال وجتهيز      

  .على األمهات من الوافدين العراقيني املراجعني للمراكز الصحية وعلى طالب املدارس
وفيما يتعلق بتقييم حالة األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء ومـدِّهم باملـساعدة              -٨٢

فيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف      املتعددة االختصاصات اليت تراعي ثقافتهم من أجل تعا       
 من الربتوكول االختياري؛ ال بد من اإلشارة إىل أن سورية   ٦ من املادة    ٣اجملتمع وفقاً للفقرة    

العـراق، لبنـان،    (كرب عدد من الالجئني من      أستقبل  رمبا هي الدولة الوحيدة يف العامل اليت ت       
يف خميمات معزولة بـل ضـمن النـسيج         وأن هؤالء الالجئني ال يوجدون غالباً       ) فلسطني

للمزيـد يرجـى    (فة اخلدمات اليت تقدم للسوريني      االجتماعي السوري ويستفيدون من كا    
  .) من قائمة املسائل٣العودة إىل الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة 

نيسيف برناجماً  وأقامت مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليو            -٨٣
ترفيهياً وفنياً تضمن تقدمي عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم مجاعية تبعها إقامة             

      يوليـه  / متـوز  ١٣معارض لنتاج األطفال الوافدين أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان مـن            
، وأقيمت نشاطات لدعم األطفال العـراقيني الوافـدين إىل          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٠إىل  
 تضمنت إطالق طائرات ورقيـة يف سـاحة         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١ورية بتاريخ   س

اجلندي اجملهول وورشة رسم مجاعية يف ساحة األمويني حيث مت توقيع مشروع مشترك بني              
وزارة الثقافة واليونيسيف لدعم األطفال واليافعني السوريني وكل األطفـال املوجـودين يف           

 من خالل تأهيل مـدربني حـول   ٢٠٠٩لتنفيذ مع بداية عام ، وبدأ ا٢٠٠٨سورية يف عام   
مفاهيم مناء ومشاركة اليافعني، وإقامة ورشات لتعزيز دور اليافعني يف احملافظات، وتأهيـل             
أمناء املكتبات ومسؤويل ثقافة الطفل على مفاهيم مناء اليافعني ومشاركتهم من خالل تنظيم             

  .دورات تدريبية هلم
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أماكن صديقة لألطفال واليافعني يف املراكز الثقافية من خـالل          وتال ذلك تأسيس      -٨٤
، ويتم التحضري حالياً لتجهيز     )نترنت، وسينما إمكتبة، و (جتهيز قاعات متعددة االستعماالت     

مث . وتأهيل أماكن صديقة يف كل من املركز الثقايف بداريا ويربود يف حمافظة ريـف دمـشق          
 مت بالتعاون   ٢٠١٠ خالل السنوات القادمة، ويف عام       تأهيل مراكز أخرى يف باقي احملافظات     

يف كل  ) نترنت، وسينما إمكتبة، و (مع منظمة اليونيسيف افتتاح قاعات متعددة االستعماالت        
 واليافعني  من املركز الثقايف منبج واملركز الثقايف بباب الفرج يف حمافظة حلب لدعم األطفال            

  .السوريني والعراقيني
ألمم املتحدة لشؤون الالجئني بالتعاون مع اجلهات الوطنية بالعديد مـن     وتقوم مفوضية ا    -٨٥

كما تقوم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل       . األنشطة يف كافة اجملاالت لدعم ورعاية الالجئني      
واهليئة العامة لالجئني الفلسطينيني وبالتعاون مع      ) األونروا(ني يف الشرق األدىن     يني الفلسطين الالجئ
  . ومة السورية وبدعم منها بتنفيذ الكثري من الفعاليات اليت تصب يف هذا اجملالاحلك

  التثقيف من أجل السالم    
احتضنت اجلمهورية العربية السورية حكومة وشعباً منذ استقالهلا ذلك املوزاييـك             -٨٦

امح الغين من العروق واألديان واملذاهب والفكر االجتماعي ورعته يف مناخ من السلم والتس            
األهلي دون متييز حتت سقف الوطن واملواطنة، وعززت ذلك تشريعاً وتنفيذاً عـن طريـق               
التربية املدرسية واالجتماعية واإلعالمية والبدنية والفنية هبدف تعليم الطفل قيم التسامح ونبذ            

نذ العنف، وأولت الدولة اهتماماً التفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني امللحقني هبا، وقامت م           
مطلع هذه األلفية حبملة تشريعية ومؤسساتية من أجل تعريف األطفـال حبقـوقهم وتنميـة        
شخصيتهم وتدريبهم على حرية التفكري والتعبري من خالل الندوات وبرملانـات األطفـال،             

  . وذلك لتعزيز ثقافة احلوار والعيش املشترك والتسامح واحملبة فيما بينهم
رمسية والشعبية لتعزيز ثقافة السالم والتسامح ونبذ العنـف     غري أن اجلهود السورية ال      -٨٧

على املستوى الوطين ما تزال تتلقى منذ عقود صدمات خارجية تشتد يوماً بعد يوم بـسبب                
مناخ دويل معاكس هتيمن عليه سياسات العدوان والعنف والتعصب واالحـتالل األجـنيب             

حتالل اإلسرائيلي املـستمر للجـوالن      وإرهاب الدولة اإلسرائيلي كما جيب أن ال ننسى اال        
 واالحتالل  ٢٠٠٨ وغزة   ٢٠٠٦السوري ولألراضي الفلسطينية وعدوانه على جنوب لبنان        

، وهي مبجملها أجزاء من سوريا أو من دول جماورة، هلا باإلضافة            ٢٠٠٣األمريكي للعراق   
لثقافية والتـدخل يف    إىل ازدواجية املعايري وتأجيج الصدام بني األديان واحلضارات والعوملة ا         

الشؤون الداخلية اليت هي من صميم السيادة الوطنية للدول، مبا يف ذلك من داخل منظومـة                
األمم املتحدة وبانتهاك فاضح وجسيم مليثاقها وصكوكها وقراراهتا وملبادئ القانون الـدويل،         

االحـتالل  األمر الذي أحبط مساعيها السلمية لتحرير جزء من أرضها ومواطنيها من براثن             
  .وممارساته املدانة دولياً
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إن اجلمهورية العربية السورية مؤمنة قوالً وعمالً بثقافة السلم والالعنف والتـسامح         -٨٨
وعالقات التعاون والود على املستوى الدويل منذ أن شاركت يف تأسيس النظام الدويل العتيد              

صادرة عنه املتعلقـة حبمايـة      ويف وضع وتصديق وتنفيذ ميثاقه وقراراته وأمهات الصكوك ال        
وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واحلق يف تقرير املصري واحلقوق السياسية واملدنية            
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق املرأة والطفل، ألن كل ذلك يتطابق مع تارخيهـا             

على املستوى الوطين   وتقاليدها وتشريعها وسلوكها، وهي مصممة على حتصني هذه الثقافة          
يف مواجهة مناخ دويل سليب معاكس، وستبذل قصارى جهدها لترميم هذه الثقافة وحتصينها             
على املستوى الدويل بالتعاون مع األمم املتحدة ووكاالهتا وصـناديقها والـدول األعـضاء           

وتتعزز املهتمة، ألن هذه الثقافة ال ميكن أن تصمد وتزدهر على املستوى القطري إذا مل تقم                
على املستوى الدويل بثقافة مماثلة تقف يف وجه العدوان واالحتالل والتعصب واهليمنة وحتترم             

  .سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقالهلا وحرية قرارها وهويتها الثقافية

  صادرات السالح    

إدخال حظر حمدد يتعلق ببيع األسلحة عندما يكون مقصدها النهائي بلد معـروف عـن            
  فال فيه بأهنم، أو حيتمل أهنم، جيندون أو يستخدمون يف أعمال األطفالاألط
     إن اجلمهورية العربية السورية غري منتجة للسالح وتعتمد على استرياده، وبالتـايل              -٨٩

ال ميكن أن تقوم بتصديره إىل دولة جتند األطفال أو تستخدمهم يف أعمال القتال، خالفاً ملـا     
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات         نص عليه الربوتوكول    

ن سورية دولة طرف يف هذا الربوتوكول االختياري، وبالتـايل فـإن تطبيـق              إ، إذ   ةاملسلح
  .نصوصه يعترب جزءاً من القوانني الداخلية للدولة

  اجلزء الثاين    

   املسائلالرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثاين من قائمة    

  مشاريع قوانني جديدة    
 حماكم  -حقوق الطفل   (تعمل اهليئة السورية لشؤون األسرة على عدة مشاريع قوانني            -٩٠

      إلغـاء   - تعديل بعض مواد قانون األحـوال الشخـصية          - صندوق ضمان النفقة     -األسرة  
 للطفولة وإعمال   وهي كلها تصب يف دعم البيئة التمكينية      ).  من قانون العقوبات   ٥٠٨املادة  

  . اتفاقية حقوق الطفل
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قانون األحـزاب وقـانون     ( وهناك مشاريع قوانني عديدة جيري العمل عليها منها         -٩١
عند وستهيئ  وهي تعد للنقاش العام حالياً      ). االنتخاب وقانون اإلعالم وقانون اإلدارة احمللية     

املشاركة األمر الذي سـينعكس  إقرارها بيئة متكينية للمواطن وحقوق اإلنسان والدميقراطية و   
  .إجياباً على كافة السوريني ومن ضمنهم األطفال

  السياسات والربامج وخطط العمل اليت متت يف اآلونة األخرية ومصادر متويلها    

  اخلطة الوطنية لإلعاقة     
 خطوة هامة على ٢٠٠٨تعترب اخلطة الوطنية ملكافحة اإلعاقة اليت أقرهتا احلكومة عام   -٩٢
ق النهوض بواقع ذوي اإلعاقة وتأمني متطلباهتم واحتياجاهتم وإحداث التغيري املطلـوب            طري

وأعدت هذه اخلطة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة مـن قبـل            . حيال اإلعاقة وقضاياها  
تركز هذه اخلطة علـى     ، و )آمال(نظمة السورية للمعوقني    احلكومة واجملتمع األهلي وقادهتا امل    

ل املبين على مسامهة اجملتمع، وعلى دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية            تعزيز التأهي 
وقـد مت  . والتأهيلية لذوي اإلعاقات وعائالهتم ودعم تطوير وإنتاج وتقدمي التقنيات املساعدة  

تبين خطة اإلعاقة يف اخلطة اخلمسية احلادية عشرة لتفعيلها وتقييم سري العمل ونشر مؤسسات 
قة يف مجيع احملافظات، وإقامة مركز للطالب املتميزين وتوفري البيئـة التربويـة             خلدمات اإلعا 

والتعليمية األفضل هلم لتمكينهم من احلصول على تعليم نوعي متميز خالل صفوف املرحلة             
  .الثانوية الثالثة

وتضمنت اخلطة اخلمسية احلادية عشرة برامج عديدة لتنفيذ سياسات حتسني واقـع              -٩٣
 سورية يف جمال الصحة والتعليم واحلماية واملشاركة، متول هـذه الـربامج مـن               الطفولة يف 

  .احلكومة السورية وتنفذها كل اجلهات الرمسية وغري الرمسية ذات الصلة

  معلومات عن التصديقات األخرية على صكوك حقوق اإلنسان    
 يف بالريمو بتـاريخ     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املربمة         •

  ؛٢٠٠٨ للعام ١٤، وذلك مبوجب القانون ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل           •

، وذلـك   ٢٠٠٠التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية للعـام           
  ؛٢٠٠٨ للعام ١٤مبوجب القانون 

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقيـة             •
، وذلـك مبوجـب     ٢٠٠٠األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية للعام         

  ؛٢٠٠٨ للعام ١٤القانون 
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   االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، املؤرخـة           •
    اليت صادقت عليها سورية مبوجـب املرسـوم         ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٤يف  

  ؛٢٠٠٨ لعام ٥٢رقم 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، املصدق           •

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٠ املؤرخ ١٢عليهما مبوجب املرسوم رقم 

  اجلزء الثالث    

   من قائمة املسائل ٣ارة يف اجلزء الثالث، الفقرة الرد على املسائل املث    
 مدرسـة   ٧٠ يف   ١٠٨٣يبلغ عدد الطالب املعوقني املدجمني يف مدارس وزارة التربية            -٩٤

داجمة تشمل كافة املراحل الدراسية من مرحلة رياض األطفال حىت املرحلة الثانويـة وتتـوزع               
تشمل فأما اإلعاقة الذهنية    . واملكفوفنيإعاقاهتم بني إعاقة حسية تشمل ضعاف السمع والبصر         

تشوه  -بتر  / واإلعاقة احلركية تشمل شلل األطفال إعاقة بأحد األطراف األربعة         ،أطفال التوحد 
  .خلقي ببعض األطراف إضافة إىل الشلل الدماغي

  من قائمة املسائل  )د(٤ثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة الرد على املسائل امل    
مـن املعاهـد     ٣ ٤٥٠طفال املعوقني املستفيدين من خدمات التأهيل       يبلغ عدد األ    -٩٥

  .احلكومية واجلمعيات األهلية

   من قائمة املسائل ٥الرد على املسائل املثارة يف اجلزء الثالث، الفقرة     
، يف تقرير   "تدابري احلماية اخلاصة  " املعنونة   ٩إضافة إىل املعلومات الواردة يف الفقرة         -٩٦

العربية السورية بشأن تطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفـل، خبـصوص قـضايا             اجلمهورية  
  :الالجئني الفلسطينيني والعراقيني وغري العراقيني، نورد ما يلي

بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني يف قيود اهليئة العامة لالجئني الفلـسطينيني             •
أرضهم بالقسر واإلرهـاب    العرب يف اجلمهورية العربية السورية الذين هجروا من         

: نسمة موزعني حسب اجلنس كما يلـي       ٤٨٥ ٤٧٦،  ١٩٤٨اإلسرائيلي منذ عام    
 ٢٤٠ ٣١٢يف املائـة، واإلنـاث       ٥٠,٤٩نسمة، أي بنسبة     ٢٤٥ ١٦٤الذكور  

ويبلغ عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم مـا بـني   . يف املائة ٤٩,٥نسمة، بنسبة   
  ؛ نسمة٥٦ ٦٥٤ ، ويصبح اجملموع٢٧ ٧٣٥ أما اإلناث ، ٢٨ ٩١٩ سنة ٥-صفر
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أمـا  ،  ٢٤ ٦٦١ سنوات   ١٠-٥يبلغ عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بني          •
  ؛نسمة ٤٧ ٣١٥ويصبح اجملموع ، ٢٣ ٦٥٤ اإلناث

أما اإلناث  ،  ٢ ٤٣٣  سنة ١٥-١٠تتراوح أعمارهم ما بني     يبلغ عدد الذكور الذين      •
  ؛نسمة ٤٧ ٢٧٦ويصبح اجملموع ، ٢٢ ٩٣٧

أمـا  ،  ١٤ ١٩٩ سـنة    ٢٠-١٥الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بني       يبلغ عدد    •
  ؛نسمة ٢٧ ٧٧٣ويصبح اجملموع ، ١٣ ٥٧٤اإلناث 

 يف املائة من هؤالء يف العاصمة دمشق يف أحياء مثل خمـيم الريمـوك               ٧٠يقيم حنو    •
ويف ريف دمـشق يف     )  جوبر -  القابون -  برزة - ركن الدين (وبعض التجمعات   

  ؛) الرمدان-  السيدة زينب-  جرمانا-  سبينة- خان دنون-خان الشيح (خميمات 
حلـب  ) خميم الرمل اجلنـويب   (الالذقية  :  يف املائة الباقون يف احملافظات     ٣٠ل يقيم ا  •

) خميم العائدين (محص  ) خميم العائدين (محاة  ") حندرات"خميمي النريب وعني التل     (
علمـاً أن   . ب يف درعـا   وبعض التجمعات يف جلني واملزيري    ) خميم العائدين (درعا  

ياء سكنية يقيم فيها    ت خميمات معزولة بل هي أح     سأماكن إقامة هؤالء الالجئني لي    
  .سوريون أيضاً

      ٤٥٠وتقوم اهليئة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب، احملدثـة مبوجـب القـانون               -٩٧
العربية الـسورية  ، باإلشراف وتنظيم شؤون الالجئني الفلسطينيني يف اجلمهورية      ١٩٤٩لعام  

وبتخدمي خميماهتم من موازنتها السنوية اليت حتصل عليها من حكومـة اجلمهوريـة العربيـة               
السورية، إضافة إىل ذلك يستفيد الالجئون الفلسطينيون من اخلدمات كافة الـيت تقـدمها              

، ١٩٥٦ لعام ٢٦٠اجلمهورية العربية السورية ملواطنيها السوريني وذلك مبوجب القانون رقم 
كما تقوم األونروا، باإلضافة إىل . مع احتفاظهم جبنسيتهم كإخوة، وحلني عودهتم إىل ديارهم    

  .ذلك، بتقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية
       وقد بلغت نفقـات اجلمهوريـة العربيـة الـسورية علـى األخـوة الالجـئني                  -٩٨

    ٢٠١٠جئني الفلـسطينيني العـرب يف عـام         الفلسطينيني املسجلني يف قيود اهليئة العامة لال      
 دوالر أمريكـي     عشر ةمائتان ومخس وعشرون مليوناً ومثامنائة وستة آالف وتسعمائة ومخس        

.  مليـون دوالر   ٤٠بينما ال تتجاوز ميزانية الوكالة سنوياً أكثر مـن          ) ٢٢٥ ٨٠٦ ٩١٥(
  .ئني الفلسطينينيوبذلك، فان سورية تعترب من كبار املاحنني لألونروا واإلخوة الالج

وباإلضافة إىل النصف مليون الجئ فلسطيين املسجلني لدى األونروا، تستمر سـورية              -٩٩
باستضافة الجئني من خمتلف األقطار، وبشكل رئيسي من العراق، وبأعداد أقل من الـصومال              
وأفغانستان والسودان وبلدان أخرى، حيث يقع هؤالء الالجئون األخريون حتت والية مفوضة            

وحسب تقديرات احلكومة، يبلـغ عـدد الالجـئني         . األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني    
  . فريقياأ، باإلضافة إىل عدد آخر من الالجئني من آسيا و١ ٠٠٠ ٠٠٠العراقيني ما يزيد عن 
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 ٢٠١١أبريل /وحسب املعلومات الواردة يف تقرير املفوضة السامية الصادر يف نيسان           -١٠٠
ني العراقيني يف سورية املندرجني حتت واليتها، فإنه مع بـدء االحـتالل             حول وضع الالجئ  

األمريكي للعراق تدفق مئات اآلالف من العراقيني إىل سورية طلباً للجوء والتماساً للحماية،             
عراقياً لدى املفوضة السامية، بعضهم متت إعادة توطينهم         ٢٧٠ ٠٠٠حيث سجل أكثر من     

دروا إىل بلدان ثالثة بوسائل أخرى، والبعض اآلخر قرر العـودة إىل  إىل بلدان ثالثة أو أهنم غا 
العراق غالباً بشكل طوعي وآين ويف حاالت قليلة بدعم حمدود من مفوضية األمم املتحـدة               

ويشري التقرير إىل أن األغلبية العظمى منهم بقيت يف سورية حيث بلغ عدد . لشؤون الالجئني
 ١٤١ ١٥٧ ، املسجلني مع املفوضية يف سورية٢٠١١ات  الالجئني العراقيني، حسب إحصائي   

علماً بأن التقرير قدم توضيحاً بأن األرقام املذكورة فيه متثل فقط الالجئني العـراقيني              . الجئاً
الذين تواصلوا مع املفوضية إما بغرض التسجيل أو أي من أشكال املساعدات األخرى، وأن              

دد الالجئني العراقيني يف سورية بأكثر من مليـون  حكومة اجلمهورية العربية السورية تقدر ع  
  . الجئ عراقي

 بتسجيل الجـئني جـدد      ٢٠١٠كما يشري التقرير إىل أن املفوضية استمرت منذ           -١٠١
 يف املائة منهم تقريباً وصلوا      ٨٠،  )أكتوبر/ وحىت هناية تشرين األول    ٢٠١٠خالل   ١٨ ٧١٩(

.  األوضاع األمنية يف مناطق سكنهم يف العراق  إىل سورية بشكل رئيسي نتيجة التهديد أو نتيجة       
 يف املائة املتبقية فقد سكنوا لفترة أطول يف سورية وقاموا بالتسجيل لدى املفوضـية               ٢٠ لأما ا 

يف حني بلغ عدد الالجئني اجلدد الذين مت تسجيلهم         . عند حاجتهم ملساعدة خاصة أو للحماية     
  .الجئ عراقي ٧ ٦٦٣مايو /شهر أيار وحىت هناية ٢٠١١يف املفوضية منذ بداية عام 

ويوزع عدد ونسب الالجئني العراقيني املسجلني لدى املفوضية يف اجلمهورية العربية             -١٠٢
  :نسمة، حسب اجلنس، كما يلي ١٤١ ١٥٧السورية الذي بلغ عددهم 

، ٥ ٩٧٤أما الذكور   ،  ٥ ٦٦٣ سنوات   ٤-صفراإلناث اللوايت تتراوح أعمارهن من       •
  ؛) يف املائة٨,٢(نسمة  ١١ ٦٣٧ويصبح اجملموع 

، ١٠ ٦٧٥، أما الذكور    ١٠ ٠٥٦ سنة   ١١-٥اإلناث اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني        •
  ؛) يف املائة١٤,٧( نسمة ٢٠ ٧٤٠ويصبح اجملموع 

 ،٩ ٣٠٣أما الذكور   ،  ٨ ٨٢٧ سنة   ١٧-١٢اإلناث اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني        •
  ؛)ئة يف املا١٢,٨(نسمة  ١٨ ١٣٠ويصبح اجملموع 

    أمـا الـذكور   ، ٣٦ ٨٩٠ سـنة    ٥٩-١٨اإلناث اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني        •
  ؛) يف املائة٥٧(نسمة  ٨٠ ٤٩٨ويصبح اجملموع ، ٤٣ ٦٠٨

أما الذكور  ،  ٥ ٠٥٩سنة   + ٦٠للوايت تتراوح أعمارهن ما بني      ويبلغ عدد اإلناث ا    •
  ؛) يف املائة٧,٢( ١٠ ١٥٢ويصبح اجملموع ، ٥ ٠٩٣
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 يف املائة ويف حمافظة     ٧٧,٣لالجئني العراقيني يف دمشق وريفها بنسبة       ويقطن معظم ا   •
 ٣,٢ يف املائة ويف محص بنسبة       ٤,٨ يف املائة ويف احلسكة بنسبة       ٦,٤حلب بنسبة   

  .يف املائة، وبأعداد أقل يف باقي احملافظات
خمتلف وتعتمد مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ثالثة حلول دائمة لالجئني يف    -١٠٣

وقد أعلنت املفوضية   .  وإعادة التوطني  ،العودة الطوعية، واالندماج احمللي   : أحناء العامل، وهي  
وكما يشري تقريـر  . طلب يف مكتب املفوضية يف دمشق للعودة الطوعية    ٤٥ ٠٠٠عن تلقي   

املفوضية، ال يزال عدد الالجئني الذين ساعدهم مكتب املفوضية يف سورية على العـودة إىل               
 شخصاً على العودة بشكل فردي إىل العراق منذ ١ ٤٥٦اق متدنياً، حيث ساعد املكتب العر

 شخصاً فقط   ١٧٦، ومن ضمنهم    ٢٠٠٨أكتوبر  /بداية العمل هبذا الربنامج يف تشرين األول      
، وذلك بـسبب الـصعوبات      ٢٠١٠أكتوبر من عام    /يناير وتشرين األول  /بني كانون الثاين  

، بتحويل ٢٠٠٧وقد قامت املفوضية، منذ عام  . جئون يف سورية  االقتصادية اليت يواجهها الال   
الجئ عراقي  ٢٣ ٩٧٢ ملفاً إىل دول إعادة التوطني وقد غادر أكثر من ٥٠ ٠٠٠ما يقارب 

 بلداً، يف حني ينتظر آخرون تصرحيات السفر مـن      ١٢بغرض إعادة التوطني إىل ما يزيد عن        
  . بلدان إعادة التوطني

ضية أيضاً بإعادة توطني الجئني غري عراقيني، وكما يـشري تقريـر            كما تقوم املفو    -١٠٤
 من هؤالء الالجئني بني عـامي       ٧٣٣، فقد مت استالم طلبات إعادة توطني        ٢٠١٠املفوضية  
وحبسب املعلومات الواردة من مكتب املنظمة الدولية       .  منهم ٢٧٥، وغادر   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩

يف عدد  ) يندونيسإقي وصومايل وإثيويب و   عرا( الجئاً   ٥٥٣للهجرة، فقد متت إعادة توطني      
خالل ) ندونيسياإستراليا وإثيوبيا و  أأمريكا وكندا والسويد وفنلندا و    (من بلدان إعادة التوطني     

 بالتعاون مع مكتب املفوضية وتقيم الغالبية العظمى من الالجئني          ٢٠١١مايو لعام   /شهر أيار 
نهم، القادمون إىل سورية مبوجب بعثات      وهناك عدد قليل م   . غري العراقيني يف دمشق وريفها    

  .دراسية، يعيشون يف الالذقية وطرطوس وحلب
 عندما ٢٠٠٣وحول فلسطينيي العراق، فقد بدأ االضطهاد ضدهم يف العراق يف عام   -١٠٥

أجربت املئات من العائالت على الرتوح، حيث تعرض اآلالف منهم لالعتقال واالحتجـاز             
وحسب إحصائيات املفوضية، يوجد    . تعذيب واهلجمات والقتل  والتشهري العلين واخلطف وال   

الجئاً فلـسطينياً    ٢ ٥٠٧ الجئاً فلسطينياً يف خميم اهلول يف سورية، وهناك          ٤٣٣اآلن منهم   
وقد متت إعـادة    . مسجلون لدى مكتب املفوضية يف دمشق كفلسطينيني قادمني من العراق         

 شخـصاً تقـدموا     ٢ ٠٠٠صل أكثر من     الجئاً لبلدان ثالثة من أ     ١ ٥٠٠توطني أكثر من    
  . بطلبات للمفوضية إلعادة نقلهم

كما قامت اجلمهورية العربية السورية بتقدمي املساعدات لالجئني اللبنانيني واألهايل            -١٠٦
 إثر العدوان العسكري اإلسرائيلي على لبنان، حبيث مشلت املـساعدات تقـدمي             ٢٠٠٦عام  

الف من العائالت اللبنانية، وافتتحـت وزارة الـشؤون         املأوى والطعام واللباس لعشرات اآل    
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االجتماعية والعمل العديد من املراكز يف حمافظات دمشق ومحص وطرطوس وريف دمشق،            
  .وتعاونت اجلهات احلكومية مع اجلهات األهلية لتقدمي الدعم الالزم هلذه العائالت

 منضمة إىل اتفاقية األمم     وعلى الرغم من أن حكومة اجلمهورية العربية السورية غري          -١٠٧
 حول الالجئني، إال أن سورية تعد من أفضل الدول يف التعـاطي مـع               ١٩٥١املتحدة لعام   

ويتم التعاطي السوري مع الالجـئني      . قضايا الالجئني وتوفري مستلزماهتم وتقدمي احلماية هلم      
منظمة اهلالل األمحر   العراقيني وغري العراقيني املوجودين على األراضي السورية عن طريق قيام           

السوري بتوفري مجيع املستلزمات واخلدمات لعوائل الالجئني العراقيني الذين جلؤوا إىل سورية            
 بالتعاون والتنسيق مع اجلهات الرمسية واجلمعيات واملنظمات األهلية احملليـة           ٢٠٠٣منذ عام   

كن اإلشارة مثالً إىل ومت. منها والدولية وعلى األخص مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومفوضة األمم املتحدة الـسامية             

 هبدف تقدمي أفضل اخلدمات وحتسني الظـروف املعيـشية          ٢٠١٠لشؤون الالجئني يف عام     
بعة لـوزارة   لالجئني العراقيني وغري العراقيني املقيمني يف سورية واستقباهلم يف املؤسسات التا          

  .الشؤون االجتماعية والعمل
وهبدف دعم تقدمي املساعدات اإلنسانية لإلخوة الالجـئني واسـتمرارية التركيـز              -١٠٨

التنموي على حتسني جودة اخلدمات األساسية القائمة مثل التعليم والرعاية الصحية، أقامت            
يق هذه األهداف، وذلك    الوزارات احلكومية املختصة يف سورية اتفاقات مع اليونيسيف لتحق        

مبوجب وثيقة الربنامج القطري للتعاون بني اجلمهورية العربية السورية ومنظمة األمم املتحدة            
وقد تعاونت منظمة اليونيسيف مع برنامج األغذية لتطبيق        ). ٢٠١١-٢٠٠٧(للطفولة للفترة   

عم الـصفوف    مدرسة يف املنطقة الشمالية الشرقية، ود      ١٤٥مشروع التغذية املدرسية ضمن     
كما مت بناء   . التكميلية ودروس التقوية وتوفري التدريب املهين دعماً لإلخوة الالجئني العراقيني         

شراكات جديدة بني منظمة اهلالل األمحر العريب السوري واليونيسيف اليت نتج عنها إنـشاء              
  .لى حد سواءمراكز جمتمعية للدعم النفسي تقدم خدماهتا اآلن لإلخوة العراقيني والسوريني ع

        


