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 مقدمة

                                                                                           انضمت اجلمهورية العربية السورية إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال  - ١
      ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦         تاريخ     ٣٧٩                                                        ألطفال واستغالل األطفال يف املواد إلباحية باملرسوم رقم                   وبغـاء ا  

ُ                                           وقد ُسجل هذا االنضمام يف سجالت األمم املتحدة بتاريخ   .   ٣٥                      وباملرسوم امللحق به رقم      .    ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ١٥    

                                   رير األول حول التدابري املتبعة لتنفيذ                                  من هذا الربوتوكول، نقدم هذا التق  ١٢            من املادة   ١               ومبوجب الفقرة    - ٢
  .                   أحكام هذا الربوتوكول

  حملة عن اجلمهورية العربية السورية-   ً أوال  

                                                                                                       تقـع اجلمهورية العربية السورية على الشاطئ الشرقي للبحر األبيض املتوسط وحيدها من الشمال تركيا                - ٣
  .                   والبحر األبيض املتوسط                                                        ومن الشرق العراق ومن اجلنوب األردن وفلسطني ومن الغرب لبنان 

  .                  ألف كيلومتر مربع   ١٨٥              وتبلغ مساحتها  - ٤

         إناث   ٨     ٧٨١     ٠٠٠ (                مليون نسمة        ١٧,٩                                                            وتعـداد سـكاهنا املقـيمني يف اجلمهورية العربية السورية            - ٥
  . )١ ( )      ذكور ٩     ١٩٩     ٠٠٠ و

  مؤشرات سكانية-     ً ثانيا  

              طفل، منهم    ٧     ١١٩     ٠٠٠ (        السكان                         يف املائة من جمموع          ٣٩,٦     ً    عاماً     ١٤                                 تـبلغ نسبة األطفال دون ال          - ٦
   ).      إناث ٣     ٤٤٥     ٠٠٠        ذكور و ٣     ٦٧٤     ٠٠٠

      ٢٠٠٤                                          يف املائة من جمموع السكان وذلك يف منتصف عام     ١٢,٩     ً   عاماً   ١٩       وال    ١٥                    ونسبة األطفال بني ال   - ٧
  . )٢ ( )      إناث ١     ٠٩٩     ٩٠٠        ذكور و ١     ٢٢٦     ٠٠٠            طفل، منهم  ٢     ٣٢٥     ٠٠٠ (

                للقانون الوطين                                الوضع القانوين للربوتوكول بالنسبة -     ً  ثالثاً 
                           يف اجلمهورية العربية السورية

                                                                                                          إن االتفاقـيات الدولية والربوتوكوالت امللحقة هبا واليت تنضم إليها اجلمهورية العربية السورية هلا قوة                - ٨
  .                                             َّ                                                                   القـانون يف اجلمهورية العربية السورية وتعترب مقدَّمة على التشريعات احمللية يف حال وجود أي تعارض بينهما                

   ).                       من قانون أصول احملاكمات   ٣١١                          من القانون املدين؛ واملادة   ٢٥  ة     املاد (

                                                                                                      كما أن معظم اجلرائم الواردة يف هذا الربوتوكول مشمولة ضمن أحكام القوانني والتشريعات املطبقة يف                - ٩
  .                        اجلمهورية العربية السورية
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  بيع األطفال-ألف 

                                                  م املنتشرة يف اجلمهورية العربية السورية إال أن                                                                عـلى الرغم من أن جرمية بيع األطفال ليست من اجلرائ           -  ١٠
  .                                                          التشريعات يف اجلمهورية العربية السورية قد تطرقت إىل هذه اجلرمية

  .                                                      فقد نص القانون املدين على حق كل إنسان يف اكتساب اسم ولقب  -  ١١

              على هويته يف                                                                                           كما نص على عدم السماح بالتنازل عن احلرية الشخصية وعلى حق املتضرر من االعتداء                -  ١٢
   ).                 من القانون املدين  ٥٣   و  ٥٢   و  ٥١   و  ٥٠      املواد    . (                        احلصول على التعويض املناسب

                                                             كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إىل أقرب خمفر للشرطة مع املالبس اليت                                 وأكـد قانون اللقطاء على أن       -  ١٣
  .                                                       كانت عليه ومجيع األشياء األخرى اليت وجدها معه أو بالقرب منه

         جد فيها         ُ   ف اليت وُ   و                                   يذكر فيه الزمان واملكان والظر                                   ً       س خمفر الشرطة أن ينظم بذلك ضبطاً                عـلى رئي       وأن   -  ١٤
                                                                                                              الطفـل، كما يبني فيه العمر التقديري للطفل والعالمات الفارقة واجلنس وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه                 

            قانون رعاية      من  ٢     ملادة  ا   ( .                                                                                      وكنيـته ومهنـته وعمره وحمل إقامته وعنوانه، كما يشار إىل أنه مل يعثر على والديه           
                                                                                وأكد القانون على ضرورة قيام دار اللقطاء اليت تتسلم الطفل بتنظيم شهادة               ).     ١٩٧٠         لعام      ١٠٧        رقم            اللقطـاء 

            قانون رعاية      من  ٤      املادة    (           حوال املدنية  األ                                           إىل أمني السجل املدين املختص عمال بأحكام قانون  ا                 بـالوالدة وترسله  
             من القانون   ١٣      املادة  (        ً  سورياً                 ً يعترب اللقيط عربياً                       ا أكد القانون على أن     كم   ).     ١٩٧٠         لعام      ١٠٧          رقـم             اللقطـاء 

  .         ً                                                 وذلك منعاً ألي حماولة لالجتار هبؤالء األطفال أو تغيري سجالهتم املدنية  ،  )    نفسه

                                                                                                    كما حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة على جرائم اخلطف وكتم أو تغيري اهلوية وخاصة إذا كانت                 -  ١٥
                                              الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية يف           طفل                                            إزالة أو حتريف البينة املتعلقة بأحوال ال         ة                      الغايـة مـن اجلرمي    

   ).                   من قانون العقوبات   ٤٨١   و   ٤٨٠   و   ٤٧٩   و   ٤٧٨      املواد    (      الرمسية        السجالت

                                                                                                   كمـا حـدد القانون عقوبة ال تنقص عن األشغال الشاقة إحدى وعشرين سنة إذا خطف قاصر بقصد                   -  ١٦
   ).                   من قانون العقوبات   ٥٠٢      املادة  (                      ولو دون خداع أو عنف                       ارتكاب الفجور ومت الفعل

                                                                                                          كمـا أن اجلمهوريـة العربـية السورية قد وقعت على العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة باالجتار                  -  ١٧
  :                                                                                              باألشخاص أو استغالل بغاء الغري وحماربة الرق بكل أشكاله وانضمت إىل هذه االتفاقيات وهي على النحو التايل

                        على بروتوكول تعديل        ١٩٤٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                                      قعـت اجلمهورية العربية السورية يف        و - ١
        ، واليت   )    ١٩٢١       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠                    املربمة يف جنيف، يف      (                                         اتفاقـية قمع االجتار بالنساء واألطفال       

  .    ١٩٤٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٢  ُ                  اعُتمدت يف نيويورك يف 

                                                   قبول االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالنساء واألطفال   ٤٧  ١٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧        كما مت يف  - ٢
        تشرين   ١٢                                       املعدلة بالربوتوكول املوقع يف نيويورك يف      )     ١٩٢١         سـبتمرب    /          أيلـول    ٣٠        جنـيف    (

  .    ١٩٤٧      نوفمرب  /     الثاين
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                           إىل اتفاقية قمع االجتار         ١٩٥٩       يونيه   /         حزيران   ١٢                                             كمـا انضمت اجلمهورية العربية السورية يف         - ٣
                       واليت دخلت حيز النفاذ يف   )     ١٩٥٠     مارس  /      آذار  ١٢         نيويورك،  (            ل بغاء الغري               باألشخاص واستغال

  .    ١٩٥١    عام 

                                              إىل الربوتوكول اخلتامي التفاقية قمع االجتار           ١٩٥٩       يونيه   /           حزيـران    ١٢                   كمـا انضـمت يف       - ٤
                           واليت دخلت حيز النفاذ يف       )     ١٩٥٠      مارس   /       آذار   ١٢         نيويورك   (                              باألشخاص واستغالل بغاء الغري     

  .    ١٩٥١    عام 

  ،     ١٩٢٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥                                          إىل اتفاقية الرق املوقعة يف جنيف يف             ١٩٥٤       أغسطس   /     آب  ٤         نضمت يف     وا - ٥
                  دخلت حيز النفاذ      (    ١٩٥٣       سبتمرب   /        أيلول  ٧                                  احملرر يف مقر األمم املتحدة يف                    بالـربوتوكول            واملعدلـة   
١٩٥٥    .(   

        واألعراف           ة الرقيق                                       إىل االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتار    ١٩٥٨       سبتمرب   /        أيلول   ١٧               كما انضمت يف     - ٦
  /         أيلول   ٣٠                              ، اليت دخلت حيز النفاذ يف        )    ١٩٥٦       سبتمرب   /        أيلول  ٧      جنيف   (                             واملمارسـات الشبيهة بالرق     

  .    ١٩٥٦      سبتمرب 

      أبريل  /        نيسان   ١٠           بتاريخ     ٢٤                                                              كمـا صـدقت اجلمهورية العربية السورية مبوجب املرسوم رقم            - ٧
                              العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،                                                  على االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع حقوق     ٢٠٠٥

         كانون    ١٨          املؤرخ      ١٥٨ /  ٤٥                                                                  املعـتمدة مـن قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها            
  .    ١٩٩٠      ديسمرب  /    األول

                     ً استغالل األطفال جنسيا -باء 

                                                                                                   حددت التشريعات يف اجلمهورية العربية السورية عقوبات مشددة على األفراد الذين يقومون باستغالل              -  ١٨
  .           ً                   ألطفال جنسياً بأي شكل من األشكال ا

                                         ً          ارتكب بقاصر مل يتم اخلامسة عشرة من عمره فعالً          ُ                                                  فُيعاقب باألشغال الشاقة مدة تسع سنوات كل من          -  ١٩
     عشرة           الثانية          عتدى عليه                                                    وال تنقص العقوبة عن اثنيت عشرة سنة إذا مل يتم امل          ،        ً                               منافياً للحشمة أو محله على ارتكابه     

  )                   من قانون العقوبات   ٤٩٥      املادة    . (       من عمره

                                              ً                                         ُ                      وال تقل العقوبة عن األشغال الشاقة مثانية عشر عاماً إذا كان املعتدى عليه مل يتم اخلامسة عشرة وأُكره                   -  ٢٠
  )                   من قانون العقوبات   ٤٩٣      املادة    . (                                                      بالعنف أو بالتهديد على حتمل أو إجراء الفعل املنايف للحشمة

                                                        من شخص يف التغلب على مقاومة املعتدى عليه أو إذا أدى                                                       كمـا شدد القانون العقوبة إذا اشترك أكثر          -  ٢١
                                                                  ً                                               االعتداء إىل إصابته مبرض منتقل عن طريق اجلنس أو كانت املعتدى عليها بكراً فقدت عذريتها أو أدى إىل وفاة                   

  )                   من قانون العقوبات   ٤٩٨      املادة    . (           املعتدى عليه
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                                           عبة أو مالمسة أو توجيه عبارات أو أية                                                                     وحدد القانون عقوبات تصل إىل السجن سنة ونصف إذا مت مدا           -  ٢٢
   ).                   من قانون العقوبات   ٥٠٦   و   ٥٠٥        املادتان  (                                                   أفعال منافية للحياء لقاصر دون اخلامسة عشرة من العمر 

      الفعل  " و  "                    للفعل املنايف للحشمة  "                                                         ً            ولقـد حددت االجتهادات القضائية الصادرة عن حمكمة النقض تعريفاً            -  ٢٣
  :                                                        ضحايا األطفال حبيث مشل أي سلوك ذا طبيعة جنسية يقع على الطفل                وخاصة بالنسبة لل  "             املنايف للحياء

                                ً                 هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم            "                     الفعل املنايف للحشمة   "    أو    "          الفحشـاء  "    إن   -
                       ً                                                                            أنـثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه يف عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو يف                  

                 أو فساد األخالق؛                          سبيل االنتقام أو حب االستطالع

                                                                          وهو الفعل املنايف للحياء، فإمنا يستعمل بشأن كل فعل يورث اخلجل وحيرص              "       التهتك "        وأمـا    -
                 الفاعل على ستره؛

                                                                                               وكـان الفرق بني الفحشاء والتهتك يتميز يف مقدار جسامة الفعل وصفة املعتدى عليه وطبيعة                -
                      فإن استطال إىل موضع      .          ء ومكانه                                                           الناحـية اليت كانت هدف االعتداء من اجلسم ووقت االعتدا         

                                                     ً                                        يعترب من العورات اليت يرغب الناس يف سترها وال يدخرون وسعاً يف صوهنا فإنه يصل إىل درجة                
  ،    ٢١٧                    نقض سوري، جناية رقم  (                                                            الفعل املنايف للحشمة، وإال يبقى يف درجة الفعل املنايف للحياء      

  ؛ )    ١٩٦٤     مايو  /      أيار ٧         بتاريخ    ٣٠٩     قرار 

                                                                              للحشمة ال ينحصر يف أفعال اللواطة واإليالج، إمنا يشمل كل فعل يقع على                                إن الفعـل املنايف    -
                                                                                               شـخص يف موضع يؤذيه يف عفته ويلحق العار به، كمالمسة العورة باآللة التناسلية وما شابه                

                                    ويف مثل هذه احلالة ال يشترط وجود         .                                                          ذلك من األفعال اليت تعترب يف نظر اجملتمع منافية للحشمة         
          بتاريخ     ١١٩              ، قرار رقم       ١٢١                              نقض سوري، جناية أساس رقم       (             وقوع الفعل                      تقريـر طيب يثبت     

  ؛ )    ١٩٨٣      فرباير  /      شباط  ١٩

                                          عبارة عن إتيان املرأة يف قبلها بطريق اجلماع؛  "        االغتصاب " -

                                                          ُ            ً                        والفحشاء أو الفعل املنايف للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر ُيلحق به عاراً ويؤذيه                 -
        يف عفته؛

                                                             نايف للحياء ويشتمل على كل فعل يورث اخلجل وحيرص الفاعل على ستره؛                   والتهتك هو الفعل امل -

                                                                      ً                ميـيز هذه اجلرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية اليت كانت هدفاً لالعتداء من    -
    ٢٦           بتاريخ      ٧٤٨              ، قرار رقم       ٧٥١                        نقض سوري، جناية رقم      (                               اجلسـم ووقت االعتداء ومكانه      

  ؛ )    ١٩٨٠     مايو  /    أيار



CRC/C/OPSC/SYR/1 
Page 8 

 

                                                                     ً                     أو الفعل املنايف للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو                        الفحشاء -
                                                                                 تؤذيه يف عفته وكرامته، ويستوي يف ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة يف نفس الفاعل أو 

                    يف سبيل االنتقام منه؛

        ً         عترب هتكاً للعرض         ً                                                                                وقياسـاً عـلى هذا، فإن حماولة الكشف عن موطن العفة من جسم املرأة أو ملسها ي                 -
                                                                                                       وكذلـك إنـزال سرواهلا واإلطالع على عورهتا على اعتبار أن هذا يؤذيها يف عفتها ويلحق هبا العار                  

  ؛ )    ١٩٨١     مايو  /      أيار  ١٩         بتاريخ    ٦٨٩           ، قرار رقم    ٦٨٢                    نقض سوري، جناية رقم  (            ويدنس مسعتها 

    نقض    ( .                                                                            كشـف العورة ووضع القضيب بني فخذي احلدث يشكل جرم الفعل املنايف للحشمة             -
  ؛ )    ١٩٨٧      أبريل  /       نيسان  ٢١         بتاريخ    ٧٣٧           ، قرار رقم    ٦٩٠                     سوري، جناية أساس رقم 

                                                                          ً                  إن إنـزال سـروال القاصر واإلطالع على عورته والعبث يف شرجه بواسطة اإلصبع يعترب فعالً                -
    ٢٠           بتاريخ      ٤٠١              ، قرار رقم       ٣٥٠                        نقض سوري، جناية رقم      (      ً                 ً         منافـياً للحشـمة وليس حترشاً       

  ؛ )    ١٩٦٧      أبريل  /     نيسان

      ١٤٥٨              ، قرار رقم        ١٦٦٣                       نقض سوري، جنحة رقم      (                                         داعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها        م -
  ؛ )    ١٩٦٧     مايو  /      أيار  ٢٤       بتاريخ 

           ، قرار رقم  ٧                    نقض سوري، جناية رقم  (                                                  خلـع ثياب القاصر وإيالج يده يف شرجه هتك لعرضه        -
  ؛ )    ١٩٦٠      فرباير  /      شباط ٦         بتاريخ   ٧٣

       ، قرار    ١١١                    نقض سوري، جناية رقم  (       عرضها                                                 تقبـيل القاصرة وإمساكها بقضيب اجلاين هتك ل        -
  ؛ )    ١٩٦٨      يناير  /             كانون الثاين  ١٥         بتاريخ   ٥٧    رقم 

     ١٦٨              ، قرار رقم       ٢٥٩                        نقض سوري، جناية رقم      (                                          وضـع القضيب يف يد القاصر هتك لعرضه          -
  ؛ )    ١٩٦٥     مارس  /      آذار  ٢٢       بتاريخ 

                ليه ومتكينه من                                                                                    إن تـردد اجملين عليها واليت مل تتم اخلامسة عشرة من عمرها على بيت املدعى ع                -
                                                                                              نفسـها مبحض إرادهتا واختيارها غري مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ألن واضع                

                                                                          من قانون العقوبات أراد محاية القاصرين من التغرير هبم واالعتداء عليهم          ٤٩١                   القانون يف املادة    
                 فريق بني األفعال                                                                                 ورأى أن إرادهتـم مل تصل بعد إىل درجة النضوج والتكامل حىت يستطيعوا الت             

    ١٣         بتاريخ   ٥٦           ، قرار رقم    ٣٣٤                    نقض سوري، أحداث رقم  (                                 اآلمثـة أو املمـنوعة أو املـباحة     
   ).    ١٩٨٢     مارس  /    آذار
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  استغالل األطفال يف البغاء-جيم 

                                                                                 حدد قانون العقوبات عقوبات تصل إىل السجن ثالث سنوات على كل من اعتاد حض شخص أو أكثر،  -  ٢٤
                                                                               م احلادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته      ً                   ذكراً كان أو أنثى، مل يت

  )                   من قانون العقوبات   ٥١٠   و   ٥٠٩        املادتان    . (           على إتياهنما

    غرى  أ  و  أ         و استدرج  أ       استخدم                               عقوبات مشددة على كل من          ١٩٦١         لعام     ١٠                                     كمـا حـدد قـانون الدعارة رقم          -  ٢٥
  و  أ                    ساءة استعمال السلطة  إ   و ب أ           و بالتهديد  أ         و بالقوة  أ            وذلك باخلداع           و الدعارة أ    جور                    نثى بقصد ارتكاب الف أ  و  أ           ً شخصا ذكراً

 .    كراه إل ا                غري ذلك من وسائل

      العمر    ن                                           ذا كان من وقعت عليه اجلرمية مل يتم م         إ               ىل سبع سنوات     إ                  احلبس ثالث سنوات        إىل         عقوبة    ال   ُ     وُتشدد -  ٢٦
                و ممن هلم سلطة     أ           و مالحظته    أ        تربيته     ني              و من املتول   أ      عليه      جملىن   ا     صول   أ                   ذا كان اجلاين من      إ   و   أ                       ست عشرة سنة ميالدية     

   ).                  من قانون الدعارة ٤   و ٣        املادتان  (        جر عنده  أل              و كان خادما با أ     عليه 

                                                                              ً     كما حدد القانون عقوبات ال تقل عن السجن سنة وال تزيد عن مخس سنوات لكل من أدخل شخصاً أو  -  ٢٧
   ٥        املادتان  (                                                ساعد ولو باإلنفاق املايل على الدعارة والفجور                                                             سهل لـه الدخول إىل اجلمهورية العربية السورية أو         

   ).                  من قانون الدعارة ٦ و

َ                                                          وحـدد عقوبات تشمل إغالق األماكن والدور اليت ُتماَرس هبا الدعارة مع مصادرة األثاث املوجود مع                 -  ٢٨    ُ                                        
   ).                  من قانون الدعارة  ١١   و ٩   و ٨      املواد  (                                          فرض غرامة مالية والسجن مدة ال تقل عن السنة 

     ٥١٦       املادة   (                                                                                          كما حدد القانون إمكانية اإلخراج من البالد أو إغالق احملل يف جرائم احلض على الفجور                 -  ٢٩
   ).                 من قانون العقوبات

  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية-دال 

    حدد     فقد   .                                                                   ُ                    إن القانون السوري يعترب تصنيع أو تصدير أو توريد املواد اإلباحية جرمية ُيعاقب عليها القانون -  ٣٠
                                                                                              قانون العقوبات عقوبة السجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات على كل من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد 
                                                                                                                       أو اقتـناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو مشسية أو أفالم أو إشارات أو غري ذلك من األشياء املخلة باحلياء                      

   .              احلصول عليها                                                 بقصد االجتار هبا أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة

                                                                                                     وعلى الرغم من عدم اإلشارة إىل استخدام األطفال يف القانون كحالة خاصة فإن تشديد العقوبة حيصل                 -  ٣١
      املادة  (                                                                                                 عـندما يتم استخدام األطفال يف هذه األعمال أو عندما تقع من قبل أهل الطفل أو من لـه عليه الوصاية      

   ).                   من قانون العقوبات   ٥١٩

                                                      عقوبات صارمة ملن يتعامل بأية وسيلة ختل باآلداب             ٢٠٠١          للعام     ٥٠              ملطبوعات رقم                     كما حدد قانون ا    -  ٣٢
   ).  ٥٠      املادة  (                                             واألخالق العامة كالصور واملنشورات والكتب واألفالم 
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  :                           تعليمات تنظيم مقاهي اإلنترنت 

   ظم            الذي ين      ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٢٢           ن بتاريخ    /   ٤٧٢                                                 حيـث أصدرت وزارة اإلدارة احمللية القرار رقم          -  ٣٣
                                                                                                          عمـل مقاهي اإلنترنت ومت التشديد على تأمني الشروط الصحية وشروط األمان يف هذه املقاهي وضرورة تأمني                 

  .     ً   عاماً   ١٨                                                                            كافة اإلجراءات اليت متنع الدخول إىل املواقع اإلباحية وخاصة بالنسبة لألطفال دون ال  

                                                السورية للمعلوماتية واملؤسسة العامة لالتصاالت،                                                                    كما أن اجلهات املقدمة خلدمة اإلنترنت يف سوريا، وهي اجلمعية            -  ٣٤
  .                                        تقوم حبجب معظم املواقع ذات الطبيعة اإلباحية

                        ً       نقل أعضاء األطفال توخيا  للربح-هاء 

                              احلاالت اليت ميكن فيها نقل          ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩           بتاريخ     ٣٠                                حـدد املرسـوم التشريعي رقم        -  ٣٥
  :                               أعضاء من األطفال على الشكل التايل

                                                                                                 أن ال يـتم الـنقل من متربع قاصر إال إذا كان املستفيد واملتربع شقيقني توأمني ويشترط يف هذه احلالة           !-  ٣٦
                                              أن ال يتم تنازل املتربع عن أحد أعضائه أو جزء منه    .                                                  موافقة األبوين يف حال وجودمها أو أحدمها أو الويل الشرعي

          ، الفقرة  ٢      املادة    (                                  بالعالج يف مشايف الدولة وعلى نفقتها     ه احلقـ                                                     لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون ل         
   ).    ٢٠٠٣       لعام   ٣٠                         ، من املرسوم التشريعي رقم  ٦- ٤

                   ألف لرية سورية     ة                                                                                    كمـا حـدد املرسوم عقوبات تصل إىل األشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة تصل إىل مائ               -  ٣٧
         لعام   ٣٠                              من املرسوم التشريعي رقم       ٧       املادة   (    اء                                       على كل من يقوم باالجتار بنقل األعض        )                    األلفي دوالر أمريكي          حـوايل    (

٢٠٠٣    .(   

  تسخري األطفال يف عمل قسري-واو

   . ،    ٢٠٠٤       ديسمرب /           كانون األول     ٣٠           ، بتاريخ       ١٧٣٦             القرار رقم                                              أصـدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل        -  ٣٨
            األحداث دون     ل     شغي      منع ت      على      و  ،                                         و أنثى مل يتم الثامنة عشرة من العمر        أ                      ن احلدث هو كل ذكر       أ         نص على         الذي  
     .                               الثامنة عشرة يف األعمال اإلنتاجية                  ز تشغيل من هو دون ا             ي عمل كان وجو أ         عشرة يف     امسة  اخل

                                                             ساعات على أن يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة ال           ٦     ب                                           وحتديـد سـاعات العمل اليومية للحدث         -  ٣٩
                                      متوالية وال جيوز تكليفه لساعات عمل                                                                           حتسب من ساعات الدوام وعلى أال يعمل احلدث أكثر من أربع ساعات             

                                                                                 ً          وال جيوز تشغيل أحداث يف الوردية املسائية بني الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً، وال جيوز   .       إضافية
  .       واألعياد                                           تشغيلهم يف أيام الراحة األسبوعية وأيام العطل

                                  اقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم                                                                     كما نص على وجوب إخضاع األحداث إىل فحص طيب عند بداية التح            -  ٤٠
                          وعلى منع تكليف احلدث العمل                                                                    للعمـل وجيب إعادة هذا الفحص سنويا حىت إمتامهم الثامنة عشرة من عمرهم، 

                                  وأن خيضع قبل تكليفه القيام بأي عمل     ..)                             روافع جرارات أعمال الكهرباء  (                              عـلى اآلالت أو األدوات اخلطـرة    
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                                                            ومنع القرار تكليف األحداث ممارسة األعمال اجملهدة أو اليت هلا أضرار   .      للعمل                              لـدورة تدريبية أو مترين مناسب 
    .                            مستقبلية على صحة هؤالء األطفال

                                                                                            كما أن القانون يف اجلمهورية العربية السورية قد فرض عقوبات مشددة حلماية األطفال واألشخاص العاجزين  -  ٤١
          ً                                  و سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص                                                                     عـن محاية أنفسهم حيث نص قانون العقوبات على أن من طرح أ            

      ُ                وإذا طُرح الولد أو      .                                                                                              آخر عاجز عن محاية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة                
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٨٤      املادة  (           ُ                                              العاجز أو ُسيب يف مكان قفر كان العقاب من سنة إىل ثالث سنوات 

                                                                                          لى أنه إذا كان اجملرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد األشخاص املولني حراسته أو                                       كمـا نـص القانون ع      -  ٤٢
ُ                                      مراقبته أو معاجلته أو تربيته ُشددت العقوبة على حنو ما نصت عليه املادة     ).                   من قانون العقوبات   ٤٨٤      املادة    . (   ٢٤٧                            

  التحفظات السورية على الربوتوكول-     ً رابعا  

      من   ١               من الفقرة    ̀  ٢̀  ) أ (                     والفقرة الفرعية     ٣              من املادة     ٥                      السورية على الفقرة                             حتفظت اجلمهورية العربية     -  ٤٣
  .                املتعلقة بالتبين ٣      املادة 

                                                                                                         إن القانون يف اجلمهورية العربية السورية قد أخذ بعني االعتبار مصلحة الطفل الفضلى يف تسليم الطفل                 -  ٤٤
                                           ير الشؤون االجتماعية والعمل، وضع اللقيط لدى                جيوز بقرار من وز                                            اللقيط أو اليتيم إىل من يكفله وأكد على أنه   

                                                                                                                 إحـدى األسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه                   
  )    ١٩٧٠       لعام    ١٠٧      رقم                    قانون رعاية اللقطاء     من   ١٠      املادة    ( .                                        واإلنفاق عليه، إذا كان يف ذلك مصلحة اللقيط

                                                                                      سـورية لشـؤون األسرة قد عقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتاريخ                                 إال أن اهليـئة ال     -  ٤٥
  .                املتعلقة بالتبين  ٢٠                                                          حول التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل ومنها املادة     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ٤

                                                                                           وضمت ورشة العمل رجال دين مسلمني ومسيحيني وباحثني وأعضاء من جملس الشعب ورجال قانون               -  ٤٦
  .                           دف إعادة دراسة هذه التحفظات هب

                                                                                         واهليئة بصدد إعداد املزيد من الندوات يف نفس السياق وتقدمي مقترحات لرفع ما ميكن من التحفظات من  -  ٤٧
  .                    خالل السلطة التشريعية

                                                                                              وتؤكد اجلمهورية العربية السورية أن مصادقتها على هذا الربوتوكول لن تعين حبال من األحوال اعترافها     -  ٤٨
  .                                                                                            إسرائيل أو أهنا ميكن أن تدخل يف أية اتفاقات أو تعامالت مع دولة إسرائيل يشري إليها هذا الربوتوكول     بدولة

                                                                                                      كما أن اجلمهورية العربية السورية تعرب عن قلقها العميق على أوضاع األطفال السوريني الواقعني حتت                -  ٤٩
                                            ئم االجتار باألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد                                                    االحتالل اإلسرائيلي يف مرتفعات اجلوالن احملتلة وخاصة أن جرا

  .                                     اإلباحية منتشرة بشكل واسع يف هذه الدولة
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  اجلهات املخولة بتنفيذ الربوتوكول-     ً خامسا  

  :                                                                   تتعاون عدة جهات لتنفيذ هذا الربوتوكول على الوجه األمثل، وهذه اجلهات هي -  ٥٠

             وزارة العدل؛ - ١

                وزارة الداخلية؛ - ٢

        اإلعالم؛       وزارة  - ٣

               وزارة اخلارجية؛ - ٤

               وزارة التربية؛ - ٥

                               وزارة الشؤون االجتماعية والعمل؛ - ٦

                           اهليئة السورية لشؤون األسرة؛ - ٧

                  هيئة ختطيط الدولة؛ - ٨

                     املكتب املركزي لإلحصاء؛ - ٩

                 املنظمات الشعبية؛ -  ١٠

  .                مجعيات اجملتمع املدين -  ١١

  نشر الربوتوكول-     ً سادسا  

                                                                                 العربية السورية بعد مصادقتها على الربوتوكول بنشر حمتويات هذا الربوتوكول يف                               قامـت اجلمهورية     -  ٥١
                                                                                                             اجلـرائد الرمسـية ووسـائل اإلعـالم األخرى وأرسلت إىل كل اجلهات املعنية بتنفيذ هذا الربوتوكول ملوافاهتا                  

  .         وجه األمثل                                                                            باإلجراءات والتدابري الالزمة الواجب اختاذها لتطبيق ما جاء يف هذا الربوتوكول على ال

                                                                     ُ                                 كمـا مت بالـتعاون مع وزارة اإلعالم واهليئة السورية لشؤون األسرة ختصيص برنامج ُيبث على اهلواء                  -  ٥٢
  .                  للتعريف بالربوتوكول

                               حبملة وطنية يف مجيع حمافظات          ٢٠٠٥      مارس   /                                                           وبـدأت اهليـئة السـورية لشـؤون األسرة منذ شهر آذار            -  ٥٣
                                                                       ل يف املدارس باتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت امللحقة هبا وتدريبهم                                                   اجلمهورية العربية السورية لتعريف األطفا    
  .                                 على التعبري عن حقوقهم والدفاع عنها

  الدورات التدريبية واإلجراءات املتخذة لتطبيق الربوتوكول-     ً سابعا  

  :    ً                                                                حرصاً على حتقيق االنسجام بني أحكام الربوتوكول والقانون الوطين، صدر ما يلي -  ٥٤

              تنظيم عمليات            اخلاص ب      ٢٠٠٣       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩           بتاريخ     ٣٠                   وم التشريعي رقم        املرس - ١ 
  ؛                 نقل األعضاء وزرعها
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                             لرفع سن انطباق التدابري         ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول  ١           بتاريخ     ٥٢        رقم           التشريعي          املرسـوم  - ٢ 
                                           االحترازية على الطفل من سبعة إىل عشرة أعوام؛

  /               كانون األول    ٢٠                         ة لشؤون األسرة بتاريخ                     اهليئة السوري       إلحداث    ٤٢                 املرسـوم رقـم      - ٣ 
    :                                 والذي حدد مهام هذه اهليئة مبا يلي    ٢٠٠٣      ديسمرب 

  ؛                                          سرة وتعميق متاسكها واحلفاظ على هويتها وقيمها أل      محاية ا  ) أ ( 

  ؛                   سرة جبوانبها املختلفة أل                     حتسني مستوى احلياة لدى ا  ) ب ( 

                           علها مع املؤسسات واهليئات                                               سرة يف عملية التنمية من خالل تطوير تفا        أل               تعزيـز دور ا     ) ج ( 
  ؛                     سرة الرمسية وغري الرمسية أل                         الوطنية ذات الصلة بشؤون ا

  ؛                      سرة مبا خيدم أهداف اهليئة أل                                                    التعاون مع اهليئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون ا  ) د ( 

  ؛   سرة أل                                      اقتراح تعديل التشريعات املتعلقة بشؤون ا    ) ه ( 

                            يف امليزانية العامة للدولة؛                                    كما حدد املرسوم للهيئة ميزانية مستقلة 

      ديسمرب  /              كانون األول    ٣٠         بتاريخ     ١٧٣٦                                               قـرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم         - ٤ 
     ً                                             عاماً وحتديد األعمال الغري جمهدة اليت ميكن أن يعمل هبا   ١٥                                   القاضي مبنع تشغيل األطفال دون ال       ٢٠٠٤

  ؛ )                                  ً وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الحقاً                    سيتم التطرق إىل قرار  (     ً   عاماً   ١٨       وال    ١٥             من هم بني ال  

                برعاية السيدة     ٢٠٠٤      فرباير  /      شباط ٩- ٨                                         عقد املؤمتر الوطين للطفولة مبدينة حلب بتاريخ  - ٥ 
                                                                                              أمسـاء األسد عقيلة السيد رئيس اجلمهورية والذي كان من ضمن حماوره األساسية موضوع العنف ضد            

                ل وجنوح األحداث؛                           ً              األطفال واستغالل األطفال جنسياً وعمالة األطفا

     ُ                                                                                حيث قُدم فيه العديد من الدراسات واألحباث املتعلقة باملواضيع السابقة وشارك فيه خرباء حمليون  
             وعرب وأجانب؛

                                                                                          وخـرج املؤمتر بالعديد من التوصيات املتعلقة مبكافحة أي شكل من أشكال استغالل األطفال               
  ؛ ) ١           انظر املرفق  (                        مشاريع تتبناها الدولة                                                 وبضرورة مراعاة املصلحة الفضلى لألطفال يف أية خطط أو

     إىل  ٩                                                                  عقد امللتقى اخلاص حلماية األطفال من العنف واالستغالل يف دمشق يف الفترة من  - ٦ 
                                                                 ، والذي ضم خرباء حمليني وعرب ودوليني يف جمال محاية األطفال من                ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١١

                                                   سورية لشؤون األسرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة                                                         العـنف واالسـتغالل وذلك بالتعاون بني اهليئة ال        
   ).               وهي مؤسسة أهلية (                           ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل   )          اليونيسيف (
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ُ                                                                                   وقـد ُعقد امللتقى بالتعاون مع املنظمة العاملية حلماية األطفال من العنف واإلساءة                    ) ISPCAN (  
                                  ا العنف يف والية كاروالينا اجلنوبية يف                                                           وممثل من منظمة الصحة العاملية ومدير املعهد الوطين حلماية ضحاي  

ّ     ِبن سونّدرز "                                الواليات املتحدة األمريكية الدكتور        ِ) "   BEN SAUNDERS( ؛  

  ؛ ) ٢           انظر املرفق  (                                                                    ومت اقتراح مشروع خطة وطنية حلماية األطفال من العنف واالستغالل بكل أشكاله  

                       عمل ومنظمة اليونيسيف                                                                  عقد دورة تدريبية بالتعاون بني وزارة الشؤون االجتماعية وال         - ٧ 
    ٢٩                       َّ                       توصيل شكاوى األطفال املعنَّفني، وذلك بتاريخ         :                                              حـول محايـة األطفـال من التعذيب واإليذاء        

                                                              وحضرها ممثلون من كل احملافظات يف اجلمهورية العربية السورية           .                     وملدة أربعة أيام       ٢٠٠٤       سبتمرب   /     أيلول
                                            قضاة، رجال شرطة، أخصائيون اجتماعيون،                    أطباء شرعيون،  (                                            ميثلون الفئات املعنية بالتعامل مع الطفل       

                                                               وذلك هبدف تدريب هذه الفئات اليت تعمل مع الطفل على حتديد             )                                    مجعيات أهلية تعمل يف جمال الطفولة     
                                                                                                 تعريف متفق عليه للعنف ضد األطفال بكل أشكاله وعلى كيفية تشخيص حاالت االعتداء على الطفل               

                                            َّ    ات اليت ميكن اتباعها لتوصيل شكاوي األطفال املعنَّفني؛                                      وكيفية التعامل مع هذه احلاالت وأفضل اآللي

                                                                                      قامـت وزارة العـدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بعقد دورات تدريبية يف عامي               - ٨ 
                                                                                     لقضاة األحداث بغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقوق الطفل وتدريبهم على معاملة                ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣

                    ربوتوكوالت امللحقة هبا؛                 ً                   األحداث اجلاحنني وفقاً هلذه االتفاقيات وال

                               بعقد دورات تدريبية لضباط      ف                                                        قامـت وزارة الداخلـية بالتعاون مع منظمة اليونيسي         - ٩ 
                                                                                                  الشـرطة يف عدة حمافظات يف اجلمهورية العربية السورية حتت عنوان رجال الشرطة ودورهم يف محاية                

  ؛                                                  األحداث وذلك لنشر اتفاقية حقوق الطفل بني ضباط الشرطة

                        برعاية جائزة سنوية        ٢٠٠٣                                                 ارة اإلعـالم بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام                   قامـت وز   -  ١٠ 
                    ومت توسيع اجملال لتشمل    ).              الرمسية واخلاصة (                                 ، وجيري تغطيتها يف الصحافة املقروءة  "             قضايا الطفولة "       بعنوان 

  ؛                              اجلائزة الصحافة املسموعة واملرئية

                            إلجراء دورات تدريبية يف           خطة  ف                                                   أعـدت وزارة اإلعالم بالتعاون مع منظمة اليونيسي        -  ١١ 
  ؛                                   بالربوتوكول بني رجال اإلعالم والفنانني ة                                                  عدد من حمافظات اجلمهورية العربية السورية لنشر التوعي

                    ، بتدريب فريق من        ٢٠٠٤                                                          قامت وزارة اإلعالم بالتعاون مع اليونيسيف يف صيف عام           -  ١٢ 
  ؛                           بنودها ضمن براجمهم اإلعالمية                                                        اإلعالميني على أساليب الترويج لبنود اتفاقية حقوق الطفل ودمج

                                                                                      وضـعت اهليـئة السـورية لشؤون األسرة بالتعاون مع نقابة األطباء ورابطة األطباء               -  ١٣ 
                                                                      إلجراء دورات تدريبية لألطباء الشرعيني وأطباء اإلسعاف والطوارئ على كيفية  ة                  الشرعيني يف سوريا خط

  ؛                               ية التعامل مع الطفل املعتدى عليه                                                 تشخيص حاالت العنف ضد األطفال وخاصة العنف اجلنسي وكيف
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   ٤                      ورشة عمل بتاريخ      ف                                                                 عقدت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسي         -  ١٤ 
                                                                                 ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلني عن جملس الشعب وممثلني عن منظمات                  ٢٠٠٥       أبريل   /     نيسان

                                                 فاقية حقوق الطفل مبا فيها التحفظات على هذا                                                                  اجملـتمع املـدين هبـدف مناقشة التحفظات السورية على ات          
  ؛         الربوتوكول

                                                                                      قامت وزارة التربية بإدراج موضوع اإليدز والوقاية منه ضمن برامج التثقيف الصحي             -  ١٥ 
  ؛                                             للصحة املدرسية يف مرحلة التعليم األساسي والثانوي

                   بية ووزارة الصحة                                                                          إقامة دورات تدريبية ألطباء الصحة املدرسية بالتعاون بني وزارة التر          -  ١٦ 
  ؛                                                   السليمة والوعي الالزم حول مرض اإليدز واألمراض اجلنسية ة                 لكيفية نشر الثقاف

                                                                                      إعـداد دليل للمدرسني عن مرض اإليدز بالتعاون بني وزارة التربية والربنامج الوطين              -  ١٧ 
  ؛                                 ملكافحة اإليدز ومنظمة الصحة العاملية

                                  شة عمل تضم قضاة ورجال قانون ورجال                                      تدرس اهليئة السورية لشؤون األسرة عقد ور -  ١٨ 
                                                                                                    دين وممثلني عن جملس الشعب وممثل عن اجلمعية السورية للمعلوماتية املقدمة خلدمة اإلنترنت يف سوريا               
    ً                                                                                              وممـثالً عن مجعيات اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية األطفال هبدف وضع قانون خاص حلماية الطفل                 

                               األطفال واستخدام األطفال يف      ع                              توكول وخاصة قضية االجتار وبي              ً                          يتضـمن مفصالً ما جاء يف هذا الربو       
                                                                                                             املواد اإلباحية وجرائم اإلنترنت كي تتطابق القوانني يف اجلمهورية العربية السورية مع ما جاء يف اتفاقية                

  ؛                                                                               حقوق الطفل وما جاء يف هذا الربوتوكول ليتم تقدميه إىل احلكومة السورية ملناقشته وإقراره

                                                                          اهليئة السورية لشؤون األسرة بتقدمي مشروع خطة وطنية حلماية األطفال من                   قامـت    -  ١٩ 
                                                                                                      العنف بكل أشكاله وخطة وطنية حلماية املرأة من العنف وذلك بالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات الصلة                
                                                                                     من جهات حكومية ومجعيات اجملتمع املدين وذلك بغية اعتماد موازنات خاصة لتطبيق هذه اخلطط بأسرع 

  ؛  كن    ما مي

                                                                                      قامـت اهليـئة الوطنية لشؤون األسرة بتشكيل جلان وطنية حلماية األطفال واملرأة من               -  ٢٠ 
                                                                                             العنف واالستغالل بكل أشكاله تضم ممثلني عن جهات حكومية ومجعيات أهلية هبدف مشاركة اجملتمع              

  ؛                                                          املدين مشاركة فعالة يف محاية األطفال واملرأة من العنف بكل أشكاله

             محلة لتعريف     ٢٠٠٥     مارس  /                                        يئة السورية لشؤون األسرة يف شهر آذار                       كمـا بـدأت اهل     -  ٢١ 
                                                  ً                                                    األطفـال يف املدارس السورية باتفاقية حقوق الطفل، هادفةً إىل زيادة وعي األطفال حبقوقهم وتدريبهم               

                                                            وتعتمد اهليئة يف نشاطها هذا على زيارة املدارس يف كل حمافظة من      .                                  عـلى الدفـاع عـن هذه احلقوق       
  ؛                                                           واحلوار مع األطفال ومساعدهتم على التعبري عن فهمهم حلقوقهم بالرسم             حمافظات القطر
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                                                                           عقدت الرابطة السورية للطب النفسي دورة تدريبية لألطباء النفسيني  حول العنف ضد  -  ٢٢ 
                                                        لتوضيح أمهية دور األطباء النفسيني يف معاجلة األطفال             ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١١-  ١٠                  األطفـال بتاريخ    

  ؛                         داءات وإعادة دجمهم يف اجملتمع                 ضحايا العنف واالعت

                                    ً                                                 تـدرس اهليـئة الوطنـية لشؤون األسرة حالياً القيام مبسح وطين لتحديد حجم قضية                -  ٢٣ 
  ؛                   ً                              استغالل األطفال جنسياً وقضية عمالة األطفال بشكل دقيق

                                                       ، بالتعاون بني مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل ومنظمة             ٢٠٠٥      مايو   /         أيـار    ١٠      مت يف    -  ٢٤ 
  .                                      فريق وطين حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي        ، تشكيل  ف        اليونيسي

                                                          اآللـيات واإلجـراءات املتبعة يف التقييم الدوري لتنفيذ          -     ً  ثامناً 
                                      الربوتوكول وأهم التحديات اليت تواجه ذلك

  :                                                                           هبدف الوصول إىل تطبيق أمثل هلذا الربوتوكول تقوم اجلمهورية العربية السورية مبا يلي -  ٥٥

              عن التقدم    ي                                                    ات املعنية بتنفيذ هذا الربوتوكول تقدمي تقرير سنو                            تطلـب إىل كافة اجله     - ١ 
  ؛                                                        الذي حترزه كل جهة يف جمال اختصاصها فيما يتعلق هبذا الربوتوكول

     مت      ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠                                                  بعد إحداث اهليئة السورية لشؤون األسرة بتاريخ         - ٢ 
                يف كل ما يتعلق  ة                   احلكومية وغري احلكومي                                                             مبوجـب مرسوم إنشائها تكليفها بالتنسيق بني خمتلف اجلهات          

  ؛           بشؤون األسرة

                                                                 للطفولة بشكل دوري يناقش واقع الطفل يف اجلمهورية العربية                              عقـد مؤمتـر وطـين      - ٣ 
  ؛    ٢٠٠٤      فرباير  /      شباط ٩- ٨                      األول للطفولة بتاريخ                       ولقد مت عقد املؤمتر الوطين  .        السورية

                                    حلماية الطفل ملناقشة التقدم احلاصل                                                      التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين لعقد ملتقيات         - ٤ 
      ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١١       إىل    ٩                                                 ولقد مت عقد ملتقى محاية الطفل يف الفترة من            .               يف هـذا اجملال   

                                  ورابطة األطباء النفسيني يف سوريا       )                  وهي مؤسسة أهلية   (                                             بالتعاون بني مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل        
                                                   واجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة الطفل وإمهاله     ف    نيسي                                               واهليـئة السـورية لشؤون األسرة ومنظمة اليو       

(ISPCAN)؛  

                                                                                 عقـد ورشـات عمل متخصصة بالتعاون بني اهليئة السورية لشؤون األسرة واملعنيني              - ٥ 
                                  ورشات عمل قانونية ملناقشة التحفظات  (                                                          ملناقشة القضايا املتعلقة هبذا الربوتوكول وباتفاقية حقوق الطفل 

                                                                            ون خاص حلماية الطفل، وورشات مع اإلعالميني والتربويني ملناقشة أفضل السبل                               وإلعـداد مشروع قان   
  . )                                                                                 لتوعية اجملتمع واألطفال بشكل خاص ببنود اتفاقية حقوق الطفل مبا فيها بنود هذا الربوتوكول

  :                                           ولقد واجهت هذه العملية صعوبات ال بد من ذكرها -  ٥٦
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                                     ف اجلهات، ومشولية النشاطات املتعلقة                                                   عدم وجود جهة واحدة تقوم بالتنسيق بني خمتل        - ١ 
                        ً                          ولقد حتسن هذا الوضع نسبياً بعد إنشاء اهليئة السورية   .                                         حبقوق الطفل، وعدم التركيز على مواضيع حمددة

  ؛           لشؤون األسرة

                                                                                       غـياب املوازنـات املخصصة املتعلقة حبماية الطفل وتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل              - ٢ 
  ،     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                                          ؤمل أن يتم تاليف هذا املوضوع يف اخلطة اخلمسية العاشرة             وي  .                        والربوتوكوالت امللحقة هبا  
        وبعد  -                                كما جاء يف مرسوم إنشائها       -                                        خاصة للهيئة السورية لشؤون األسرة        ة                           وخاصـة بعد إقرار ميزاني    

  ؛                                                             رصد ميزانية مستقلة للخطة الوطنية حلماية األطفال واملرأة من العنف

                                              بيانات وحتليلها، وضعف آليات الرصد والتتبع حلاالت                              غياب نظم وطنية متكاملة جلمع ال - ٣ 
  ؛                    االعتداءات على األطفال

                                                                                   ضـعف اخلـربات الوطنية وافتقارها للخربات العملية والنظرية ولإلمكانيات الكافية            - ٤ 
  ،                                      للتصدي للجرائم الواردة يف هذا الربوتوكول

    اصة                                                          مواكبة تنفيذ الربوتوكول ملبادئ اتفاقية حقوق الطفل وخ        -     ًً  تاسعاًً 
   ٣٦   ، و  ٣٥   ، و  ٣٤   ، و  ٣٣   ، و  ٣٢   ، و  ٢١   ، و  ١١   ، و ١      املواد 

                                                                                           تسعى اجلمهورية العربية السورية جلعل تنفيذ ما جاء يف هذا الربوتوكول يف إطار عام يشمل تنفيذ مبادئ  -  ٥٧
  .                  اتفاقية حقوق الطفل

  :                               ً وفيما يتعلق باملواد املذكورة آنفاً -  ٥٨

  :             من االتفاقية ١               بالنسبة للمادة 

            عشرة من    ة                            كل من مل يتجاوز الثامن      ل                                            يف اجلمهورية العربية السورية تعترب الطف                      إن مجيع القوانني   
   ).                       من قانون األحداث اجلاحنني ١      املادة  (      العمر 

  :  ١١      املادة   

  .              من هذا التقرير  "      ً ثالثاً "         من الفرع   )  أ (                 انظر الفرع اجلزئي   

  :                     املتعلقة بتبين األطفال  ٢١      املادة   

                                                               عربية السورية على هذه املادة يف اتفاقية حقوق الطفل فإنه                                             عـلى الرغم من حتفظ اجلمهورية ال       
   ف                                                                                                 جتري دراسة هذه التحفظات حيث عقدت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسي             

                                                    ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلني عن جملس             ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان  ٤                     ورشـة عمل بتاريخ     
  .                           ورية على اتفاقية حقوق الطفل                             الشعب هبدف مناقشة التحفظات الس
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  :                                 ً               ، املتعلقة باستغالل األطفال اقتصادياً وعمالة األطفال  ٣٢      املادة   

  .              من هذا التقرير  "      ً ثالثاً "         من الفرع   )  و (                 انظر الفرع اجلزئي   

                                                     االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على                          ، املتعلقة حبماية األطفال من  ٣٣      املادة  
  .                          بطريقة غري مشروعة واالجتار هبا                                        نع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هذه املواد  ومل       العقل

  :                                                   تفرض القوانني السورية عقوبات شديدة تصل إىل اإلعدام على -  ٥٩

َ               كل من َهَرب مواد خمدرة؛ - ١   َ        

َع مواد خمدرة يف غري األحوال املرخص هبا يف هذا القانون؛ - ٢  َ                                                  كل من َصَن  َ َ        

َ                  كـل من َزرع نباتات       - ٣                         ، وذلك يف غري األحوال      ٤                                      من النباتات الواردة يف اجلدول رقم             
َ                                        املرخص هلا يف هذا القانون، أو َهَربه يف أي طور من أطوار منوه أو هرب بذوره  َ                             .   

                                                                                                      إذا وجـدت يف القضـية أسباب خمففة، جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة اإلعدام إىل االعتقال املؤبد أو                   -  ٦٠
  .                                                                  عشرين سنة وبغرامة من مليون إىل مخسة ماليني لرية سورية يف كلتا العقوبتني                          االعتقال املؤقت ملدة ال تقل عن

                                                                                       وال جيوز منح األسباب املخففة إذا استخدم قاصر يف ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة  -  ٦١
   ).                  من قانون املخدرات  ٣٩      املادة  (

                                               ؤقت ملدة ال تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من مخسمائة ُ                  ُيعاقب باالعتقال امل  :                        ً وجاء يف هذا القانون أيضاً -  ٦٢
َ                                                                           ألـف لرية سورية إىل مليوين لرية سورية كل من قََدم للتعاطي مواد خمدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل يف غري                      َ                                        

   .                              األحوال املرخص هبا يف هذا القانون

                                   سابقة إذا قدم اجلاين املواد املخدرة إىل                                                              وتكون العقوبة االعتقال املؤبد والغرامة املنصوص عليها يف الفقرة ال -  ٦٣
             من قانون     ٤٢       املادة   (                                                                                                قاصر، أو دفعه إىل التعاطي بأي وسيلة من وسائل اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء                 

   ).       املخدرات

                             ُ                      ً                                                     وجتـدر اإلشارة إىل أنه مل يسبق أن ُنفذت عقوبة اإلعدام وفقاً لقانون املخدرات يف اجلمهورية العربية                  -  ٦٤
   .                                                                                سورية وإمنا تشدد املشرع جاء كوسيلة رادعة ملنع االجتار باملخدرات أو زراعتها أو تصنيعها  ال

  .                              ً ، املتعلقة باستغالل األطفال جنسياً  ٣٤      املادة   

  .              من هذا التقرير  "      ً ثالثاً "         من الفرع   )  ج ( و  )  ب (                   انظر الفرعني اجلزئيني   

  .        االجتار هبم                             نع اختطاف األطفال أو بيعهم أو            ، املتعلقة مب  ٣٥      املادة   

  .              من هذا التقرير  "      ً ثالثاً "         من الفرع   )  أ (                 انظر الفرع اجلزئي   

  .       الطفل    رفاه                                       أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب                              ، املتعلقة حبماية الطفل من مجيع   ٣٦      املادة  

  .              من هذا التقرير  "      ً عاشراً " و  "      ً ثالثاً "            انظر الفرعني   
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 )شاركةاجلهات امل( عملية إعداد التقرير-     ًً عاشرا   

              يف إعداد هذا               ذات الصلة                                                                             مت مـراعاة مشاركة العديد من املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية             -  ٦٥
                                                     بتشكيل جلنة وطنية تضم ممثلني عن جهات حكومية وغري                                       اهليئة السورية لشؤون األسرة                فقـد قامت      .          الـتقرير 
                             إىل مجيع اجلهات احلكومية وغري             ً   سلت طلباً         ً                                                     وعـدداً مـن املختصني واملعنيني إلعداد هذا التقرير وأر           ة       حكومـي 

                                          كما مت التعاون يف هذا الصدد مع منظمة          .                                                          تزويدها بالبيانات األساسية اليت جيب تضمينها يف التقرير        ل           احلكومـية   
                وفق النموذج                                                  يف سوريا بشرح طريقة إعداد التقرير الوطين        ف                                        حيث قامت مندوبة من مكتب اليونيسي       ف        اليونيسي

                                         مت عقد لقاءات مع املتخصصني واملهتمني من                      هلذا التقرير،                              وبعد إعداد املسودة األوىل       .           ة الدولية                  املتـبع يف املنظم   
                             ومن مث مت عقد ورشة عمل        .                                                                                  القانونـيني ومن املنظمات احلكومية وغري احلكومية لغايات مناقشة التقرير وتعديله          

                  هبذا التقرير على      ٣       املرفق            وحيتوي    .     هائية                                                                      وطنية شاركت فيها مجيع هذه اجلهات إلقرار حمتوى التقرير بصيغته الن          
                           ، إضافة إىل قائمة اجلهات اليت                                              اهليئة السورية لشؤون األسرة باملعلومات والبيانات                             قائمة باجلهات اليت قامت بتزويد 

                             بتوزيع هذا التقرير على                                 اهليئة السورية لشؤون األسرة           وستقوم    .                                              حضـرت اللقـاءات وورشـة العمـل الوطنية        
  .   طفل                                           وذلك لالستفادة منه يف وضع خططها املتعلقة بال                            ً مية واملنظمات غري احلكومية كافةً            املؤسسات احلكو

  اإلجنازات على صعيد تطبيق الربوتوكول-حادي عشر 

  :                   فيما يلي تفاصيل ذلك -  ٦٦

                                                                                       قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بتقدمي مشروع خطة وطنية حلماية األطفال من العنف              - ١ 
                                                                                    نية حلماية املرأة من العنف وذلك بالتعاون مع خمتلف اجلهات ذات الصلة من جهات                   وط  ة                بكل أشكاله وخط  

                                                                                حكومية ومجعيات أهلية وذلك بغية اعتماد موازنات خاصة لتطبيق هذه اخلطط بأسرع ما ميكن؛

                                                                                      قامـت اهليـئة الوطنية لشؤون األسرة بتشكيل جلان وطنية حلماية األطفال واملرأة من               - ٢ 
                                                                             عن جهات حكومية ومجعيات أهلية هبدف مشاركة اجملتمع األهلي مشاركة فعالة يف                              العنف تضم ممثلني    

                      قضايا الطفولة واملرأة؛

                                                                              مت تشـكيل فريق وطين حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي ومحايتهم من استغالهلم           - ٣ 
  ؛ ف                                           بالتعاون بني منظمة قوس قزح ومنظمة اليونيسي    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١٠                يف البغاء بتاريخ 

                                    ً                                              مت إجراء دراسة عن استغالل األطفال جنسياً يف مدينة دمشق العاصمة ودراسة أخرى              - ٤ 
                                                                                                عـن االعتداءات اجلنسية على األطفال يف مدينة حلب وذلك هبدف حتديد حجم انتشار جرمية استغالل                

             ً  األطفال جنسياً؛

        حبلب عن                                                                               ومت إجراء دراسة يف قسم األحداث يف سجن حلب املركزي ومركز املالحظة لإلناث               
                   ظاهرة جنوح األحداث؛
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  ُ                                                                                        وأُجريـت دراسـة أخرى حول نفس املوضوع يف معهدي خالد بن الوليد للفتيان يف دمشق،                 
  ؛                                     ومعهد التربية االجتماعية للفتيات بدمشق

                                                                                         وكـان اهلدف هو دراسة األسباب اليت تدفع هؤالء األحداث للجنوح واقتراح أفضل الوسائل               
     يها؛                            حملاربة هذه الظاهرة والقضاء عل

       كجمعية  (                                                                          مت بالتعاون بني وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبعض اجلمعيات األهلية            - ٥ 
                 فتح مركزين حلماية   )                                                                   الراهب الصاحل ومجعية رعاية السجناء وأسرهم حبلب ومجعية رعاية األحداث حبلب

                                      األطفال والنساء املعرضني لالستغالل والعنف؛

                                                   اخلاصة باإلناث ومعاهد األحداث يف خمتلف احملافظات                                               كمـا يتم إعادة تأهيل مراكز املالحظة       
                                                                                              وذلـك بالـتعاون ما بني اجلهات احلكومية كوزارة الشؤون االجتماعية واهليئة السورية لشؤون األسرة        

                                                                            وبعض اجلمعيات األهلية كمؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل ومجعيات رعاية السجناء وأسرهم؛

                      باإلعالن عن مسابقة        ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٢٨      يف                                       قامـت اهليئة السورية لشؤون األسرة      - ٦ 
                                                   مناهضة العنف ضد األطفال، ورصدت جوائز قيمة للفائزين؛  :                           لألطفال بكتابة قصة حتت عنوان

      محلة     ٢٠٠٥     مارس  /                                                         كما أن اهليئة السورية لشؤون األسرة كانت قد أطلقت أواخر آذار - ٧ 
      العقد                                    مبادرة من اليونسكو هتدف إىل اعتماد                                     السالم والالعنف بني األطفال وحنوهم، يف إطار           لنشر ثقافة

     ً         طفالً وطفلة؛  ٧٠                                               الدويل لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل، مبشاركة 

             محلة لتعريف     ٢٠٠٥     مارس  /                                                         كمـا بـدأت اهليئة السورية لشؤون األسرة يف شهر آذار           - ٨ 
                         طفال حبقوقهم وتدريبهم على      ً               هادفةً إىل نشر وعي األ  .                              السورية باتفاقية حقوق الطفل      املدارس         األطفال يف 

                     الدفاع عن هذه احلقوق؛

                                                                                               وتعتمد اهليئة يف نشاطها هذا على زيارة املدارس يف كل حمافظة من حمافظات القطر واحلوار مع                 
                                                   األطفال ومساعدهتم على التعبري عن فهمهم حلقوقهم بالرسم؛

                دجمهم يف اجملتمع،                                                                  يف جمال محاية األحداث من االستغالل وتأمني أفضل الظروف إلعادة            - ٩ 
  :                                         قامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبا يلي

                        يف املائة لغاية عام       ٤٠                                                               زيادة االعتمادات املخصصة ملعاهد ومراكز األحداث اجلاحنني بواقع          ̀  ١̀ 
  ؛    ٢٠١٥

                        يف املائة لغاية عام       ٤٠                                                                   زيـادة اإلعانـات السنوية املخصصة جلمعيات رعاية األحداث بواقع            ̀  ٢̀ 
  ؛    ٢٠١٥
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ـ  ̀  ٣̀    ،     ٢٠٠٩                         واحد يف محص لغاية عام        :                                      داث ثالثة معاهد إلصالح األحداث اجلاحنني         إح
  ؛    ٢٠١٥                                      واثنني يف دير الزور وريف دمشق لغاية عام 

  ؛     ٢٠٠٩                                                                     إحداث ثالثة مراكز مالحظة لإلناث يف دير الزور ودرعا والسويداء لغاية عام    ̀  ٤̀ 
  ؛    ٢٠١٥                                                  وأربعة مراكز يف الرقة وطرطوس واحلسكة ومحاه لغاية عام 

                                                                             إحـداث ثالث مراكز للرعاية الالحقة لألحداث اجلاحنني وتلقي شكاوى األطفال يف             ̀  ٥̀ 
  ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                    اخلطة اخلمسية العاشرة 

  ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                                         إحداث مركزين لإلرشاد والتوجيه األسري يف اخلطة اخلمسية العاشرة  ̀  ٦̀ 

          اخلمسية                                                                        إحداث مركزين منوذجيني لرعاية األطفال اللقطاء يف دمشق وحلب يف اخلطة           ̀  ٧̀ 
  ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠٦        العاشرة 

  ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠٦                                                              إحداث مركز ضيافة حلماية األطفال اجملين عليهم يف اخلطة اخلمسية العاشرة  ̀  ٨̀ 

                                                                                 إحـداث معهديـن لـرعاية األطفال املشردين واملتسولني وأطفال الشوارع يف اخلطة              ̀  ٩̀ 
  ؛    ٢٠١٠-    ٢٠٠٦               اخلمسية العاشرة 

                                         مبنح الرخص لعدد من اجلمعيات األهلية                                                 قامـت وزارة الشـؤون االجتماعية والعمل       ̀   ١٠̀ 
  :                                               العاملة يف جمال محاية وتنمية الطفل وهذه اجلمعيات هي

  ؛ )    ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧ (                            اجلمعية السورية لتنمية الطفل  - 
   ).    ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ١٠ (                                   مجعية السالم لرعاية الطفل يف مدينة محص  - 

                                            اون مع املعهد القضائي الذي أنشئ يف عام                                                  تـدرس اهليئة السورية لشؤون األسرة التع       -  ١٠ 
  .                                              لتخريج قضاة متخصصني يف التعامل مع قضايا األطفال    ٢٠٠٢

                                  لتمويل وتنفيذ جمموعة من األنشطة           ٢٠٠٢                                               إنشاء اهليئة العامة ملكافحة البطالة يف عام         -  ١١ 
                      ل أكرب أو اليت تقام                                         األولوية للمشاريع اليت ختلق فرص عم                                                     اإلنتاجية واخلدمية اليت تولد الدخل مع إعطاء      

                                                        نحت اهليئة صالحية رفع نسبة املنحة واهلبة يف مشاريع الصناعات  ُ وُم  .           والصحراوية                        يف املـناطق الريفـية    
  .                                     وذلك هبدف القضاء على البطالة والفقر                                                         اليدوية التقليدية يف األرياف واملشاريع املوجهة للمرأة والشباب

  :        الربنامج             وتشمل نشاطات

  ؛                            ية الزراعية والصناعية الصغرية               املشروعات اإلنتاج -
  ؛                                                     الصناعات اليدوية واآللية وخاصة منها التقليدية يف األرياف -
  ؛                      املشاريع الصديقة للبيئة -
  ؛         واملعلومات                                                                       التدريب وإعادة التأهيل وخاصة يف جماالت التقنيات احلديثة وتكنولوجيا االتصال -
  .                                        املشروعات املوجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة -
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    ُ                                                                          قد قُدمت اآلالف من قروض البطالة وبشروط ميسرة وخاصة للشباب العاطلني عن العمل بغية   ول 
   .                                                    عنها من آثار اجتماعية خطرية وخاصة على أوضاع األطفال ج                                التخفيف من ظاهرة البطالة وما ينت

                               مؤسسة أهلية غري رحبية ترعاها          وهي     )     فردوس (                                   الصندوق السوري لتنمية الريف          إطالق -  ١٢ 
                  هبدف دعم التنمية      ،      ٢٠٠١        عام        يوليه /                       رئيس اجلمهورية، يف متوز                                 أمسـاء األسـد عقيلة السيد               السـيدة   

                                                                           الشاملة وتنمية التجمعات السكانية يف الريف السوري مع تركيز خاص على                                    االجتماعـية واالقتصادية  
           هذا اجملال       وتتبىن يف                                      تقوم فردوس على مبدأ االعتماد على الذات  .                        الريفية واالرتقاء بوعيها            متكـني املرأة 

             فلسفة تنموية             ، وتستند إىل "                              مساعدة الناس كي يساعدوا أنفسهم "                                  استراتيجية تفاعلية تقوم على مفهوم 
                        تصوغها اجملموعات املستهدفة                                                  حتسني األداء الفردي من خالل اآلليات واالستراتيجيات اليت "         جوهـرها  

                             األفراد واجملتمعات الصغرية، مع             وتعزيز مقدرة                                      كل ذلك ضمن رؤية واضحة تعتمد على تقوية   ".        بأنفسها
  .                                         االجتماعية والثقافية والتراثية هلذه اجملتمعات                             تركيز خاص على االحتفاظ باهلوية

                  الثقافية، التنمية   -                  التنمية االجتماعية                 تطوير االستثمار، (                                      تتماشـى نشاطات فردوس يف حماورها الثالثة   و -  ٦٧
                      استئصال الفقر واجلوع    "               فهي تسعى إىل       ".      أللفية          اإلمنائية ل       هداف  األ "                                  مـع تقريـر األمم املتحدة حول          )          البيئـية 
   :     الثاين                                                  كما تساعد براجمها التعليمية والتدريبية يف حتقيق اهلدف   ".                     دولية من أجل التطوير            إقامة شراكة " و   "        الشديدين

         اواة بني            تعزيز املس  "         من أجل                                                       وتتضافر هذه الربامج مع مشاريع التمويل الفردية         ".                               حتقـيق تعلـيم ابتدائي شامل      "
                                                         األعداد املتزايدة من مراكزها الصحية على حتقيق األهداف                           هذا يف حني تساعد     .         يف سوريا   "                    اجلنسني وحترير املرأة  

   ".           محاية البيئة " و   ، "             رعاية صحة األم " و   "               من وفيات األطفال        التقليل   : "              الثالثة املتبقية

  :        ما يلي            العامة، أمهها        تيجيات               ً           تتبىن فردوس عدداً من االسترا  ،                             ولضمان استدامة عملية التنمية -  ٦٨

               حبيث يتم حتديد                                                                              اإلشـراف عـلى نشاطات التنمية من قبل فرق مدربة ومنظمة بشكل جيد،             -
  ؛                                               مهارات القرويني وتطويرها مع تركيز خاص على اإلدارة

  ؛                يقدمه فريق فردوس                                                            املشاركة من قبل املستفيدين يف تصميم وتنفيذ كل برنامج مع دعم فين -

  ؛                           احمللية كنتيجة للنشاط التنموي      لوجيا           حتديث التكنو -

  ؛               املشاكل املستهدفة                                                              القيام ببحث مستمر للتأكيد على الديناميكية املؤسساتية يف مواجهة -

  .                         والروحية يف اجملتمعات املعنية                                                     التناغم بني عملية التنمية واألبعاد الثقافية واالقتصادية -

                   أهلية، شركات، ماحنني         منظمات (            ت غري حكومية                                            وتعمل فردوس بشكل وثيق مع هيئات حكومية وجها  -  ٦٩
                    مشاريع البىن التحتية   يف                          التجمعات الريفية واملسامهة                                       لتحقـيق أهدافهـا األساسية يف حتسني حياة    )   إخل  ،        دولـيني 

                                      كما تقدم فردوس الدعم للطلبة املتفوقني يف  .                            احملليني بغية رفع مستوى اخلدمات                   بالتعاون مع السكان           وتنفـيذها  

  .      للسكان                                                              لعامة يف الريف السوري، وإلقامة مشاريع صغرية من شأهنا توفري فرص عمل          الثانوية ا
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  :      مستويني    على                                ويقوم منهجها األساسي على التدخل  -  ٧٠

  ؛                     وجهود التطوير املؤسسايت              االقتصاد الوطين  يف                                       تقدمي الدعم الالزم لدمج التنمية الريفية  - 

  .                                      تنفيذ مشاريع رائدة يف بعض القرى املختارة - 

  :    أمهها                                                           ويعتمد حتقيق النتائج املستدامة على تبين فردوس لعدد من املفاهيم -  ٧١

                 االقتصادي السليم،         ق األداء و                                                     مشـاركة سـكان القـرى املختارة يف تشخيص املشاكل اليت تع    -
  ؛                                      وصياغة احللول املمكنة ووضع الربامج املالئمة

                               فيهم املؤسسات احلكومية واجملالس            ية مبن                                                         بناء الشراكات بني خمتلف الفرقاء املعنيني بعملية التنم        -
  ؛                               املشاهبة وكذلك مع املؤسسات الدولية                                        احمللية واملنظمات غري احلكومية والربامج األخرى

  ؛                                                 الشروع يف عملية تطوير مرنة تقوم على التقييم املستمر -

         التنموية                   املضي يف العملية                                                                         التأكـيد عـلى نقـل املعارف إىل اجملتمعات القروية ملساعدهتا على            -
  ؛                           باالعتماد على نفسها ومواردها

  .              املذكورة أعاله ة                    اليت تشمل احلقول الثالث                                         ً                التأكيد على استخدام املوارد املتوفرة حملياً يف عملية التنمية -

  :                               تعتمد فردوس يف نشاطها على مستويني -  ٧٢

  :            مستوى احملافظة - ١ 

                    تعليم، زراعة، املرأة      صحة، (   فة                                      يـتكون من ممثلي القطاعات اخلدمية املختل   :                  القطـاع الداعـم   
  ؛                                     ويعمل على دعم اجلهود اليت يقوم هبا اجملتمع  )       والطفل

                     باإلضافة إىل تعاونه مع                                                       وهو الشخص الذي يشرف على متابعة أعمال القرى يف احملافظة   :      املنسق 
 .                                     القطاع الداعم يف تفعيل األنشطة التنموية

  :            مستوى القرية - ٢ 

                          منها فريق القطاع الداعم،                                        س وأعضاء ميثلون الفئات اليت يتكون                   تتألف من رئي    :                 جلـنة التنمـية    -
  ؛ )              اإلدارة اجملتمعية (            تراه القرية                                                     وتعمل على تسريع تطوير األوضاع اخلدمية واملعيشية حسب ما

   هو  و  .                   من قبل أهايل القرية                                           وهو الشخص الذي يترأس جلنة التنمية اليت تنتخب  :                 رئيس جلنة التنمية -
  .                 القرية ضمن احملافظة                 ينسق مع رئيس جلنة 

  .                            أهم الربامج اليت أطلقتها فردوس           وترد أدناه  -  ٧٣
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                          التنمية يف الريف السوري عرب                         يهدف الربنامج إىل حتسني طرق  :                                  بـرنامج احتياجات التنمية األساسية  -  ٧٤
   ً        اداً إىل هنج                                          املشاركة يف صنع القرار وتنفيذ املشاريع، استن                                                جتاوز طرق العمل االجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة

              ويهدف الربنامج   .                                                         احلاجات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعائالت والقرى ككل                     فردوس يف االهتمام مبجمل
                       أولوياهتم، وشحذ مهاراهتم                                                                     خلـق املبادرات واإلبداع على املستوى العملي وذلك مبساعدة الناس على حتديد    إىل

                                                أبناء القرى ملساعدهتم على البدء مبشاريعهم اخلاصة أو         صغرية إىل              ً  وهو يقدم قروضاً   .                      وإمكاناهتم خلدمة جمتمعهم
                                                                             فردوس من منسقيها يف كل حمافظة ترشيح عدد من القرى آخذين بعني االعتبار                        حيث تطلب   .                    تطوير القائم منها  

  :         هذه اآللية   إىل                              وهناك مخسة مبادئ أساسية تستند   .          عدة معايري

  ؛         ديد القرض                                    رفع معنويات املقترض لزيادة إمكانية تس -

  ؛                                                       موافقة جلنة تنمية القرية على حصول تلك املشاريع على القروض -

  ؛       االلتزام                                                      أن تكون مدة القرض قصرية وطريقة التسديد مببالغ صغرية تعكس -

  ؛                                         إعطاء املقترض مدة مساح قبل املباشرة بالتسديد -

  .                                                   رفع سوية املبادرة عند األفراد عرب تقدمي قروض بدون فائدة -

  .                           قرية من الريف السوري      ٩٨         نسمة يف           ألف    ١٥٥                                                  استفاد من هذه املشاريع التنموية ما يزيد عن                وقـد    -  ٧٥
                            مليون لرية سورية بنسبة        ١٢٠                                أسرة، بتسديد القروض البالغة        ٣     ١٥٣                                        وقـام املستفيدون من القروض، وعددهم       

  .           ن لرية سورية      مليو    ٥,٢٢                                   تنفيذ مشاريع للتنمية األساسية بقيمة   مت  ،     ٢٠٠٢       ويف عام   .          يف املائة   ١٠٠

    وقد   .                              تكنولوجيا املعلوماتية واالتصاالت                             وهدفها األساسي هو التدريب على  :                       مراكز املعلومات املتنقلة -  ٧٦
                                       للمركز الواحد وجيري العمل على إطالق مركز   )  س . ل (              اليني لرية سورية    م ٥                                   أطلـق منها اثنان حىت اآلن بكلفة      

                                                         وصولة على شبكة جمهزة بأحدث الربجميات التعليمية ومبولد                    الكمبيوتر م                   ً             وميتلك املركز عدداً من أجهزة      .       ثالـث 
            الذي يرافقه               ويقدم املركز،  .                               يف أي مكان مبجرد توفر خط هاتفي       اإلنترنت                       ويستطيع الدخول إىل شبكة   .        كهربائي

                  قرى كل يوم وملدة ٣- ٢       بزيارة             ويقوم املركز   ).           حوايل عشرين (                                        أسـتاذ مـتفرغ، خدماته إىل عدد من القرى   

           ولقد أثبتت   .      شخص   ٢٠٠              ً            كل أسبوع مقدماً خدماته إىل        قرية  ١٨                             هذا يعين أن باستطاعته أن يزور  و  .        سـاعتني 
                                                                                  كبرية بني القرويني الذين كانوا يضطرون قبلها للسفر إىل املدن ويدفعون األسعار                                            هـذه املراكـز املتنقلة شعبية     

                        اليت يقدمها املركز املتنقل             تكلف الدورة                                                              السائدة يف تلك املدن من أجل احلصول على املعلومات املطلوبة، بينما ال 
  .           لرية سورية   ١٥٠    سوى   )      حصة  ١٨ (       أسابيع      ثالثة       ومدهتا 

                                           نوعها يف سورية، أحد برامج املنوعات اليت                                              تعترب املكتبة املتنقلة، وهي األوىل من       :                        برنامج املكتبة املتنقلة   -  ٧٧
      ٢٠٠٣       يوليه /                              أطلقت املكتبة األوىل يف متوز        وقد  .                 للمناطق الريفية                                              تنظمها فردوس هبدف تطوير املستوى التعليمي     

                               مت حتويلها على شكل مكتبة      "   باص "                                    واملكتبة املتنقلة عبارة عن سيارة        .        السورية        األرياف                        هبدف تشجيع القراءة يف   
                               املكتبة املتنقلة الثانية خلدمة                          ً                                           وقد وقعت فردوس مؤخراً اتفاقية مع احلكومة اليابانية لتمويل          .                    تعري الكتب للقرويني  

 .                             سكان القرويني يف حمافظة القنيطرة  ال
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                  ً                    الذين يقدمون عروضاً مقتبسة من كتب              ً                                                           وغالـباً مـا ترافق املكتبة املتنقلة فرقة من املسرحيني الصغار           -  ٧٨
  .    ً                                     كبرياً على احلياة الفكرية للمجتمعات القروية                                   ً وتتوقع فردوس أن يترك الربنامج تأثرياً  .       األطفال

                             الرامي إىل تلبية االحتياجات                                         تأيت هذه اخلطوة ضمن برنامج فردوس       :  ة                  متنقلة يف القنيطر         أسنان           عـيادة    -  ٧٩
                                                      الربنامج بالتعاون مع السكان احملليني، وخيطط إلنشاء املزيد من       ويدار  .                                         التنموية األساسية للمناطق الريفية السورية

  .    نسمة   ٧    ٢٥٠   ايل                                        وستقدم العيادة خدماهتا لست قرى يقطنها حو  .                         وإعادة جتهيز القائمة منها              املراكز الصحية

                            القطاع اخلاص، إىل حتسني العادات                                                             ويتوقع أن تؤدي العيادة، اليت مت جتهيزها بالتعاون مع إحدى شركات -  ٨٠
ية اليت وصفتها إحدى                                                  الصـحية للمـناطق الريفـية، وختفيض نفقات العالج،                                ّ                     وزيادة الوعي بأمهية الصحة السّن

  . ً                   اً يف اجملتمعات القروية                  املشاكل الصحية إحلاح                        الدراسات بأهنا إحدى أكثر

           ً      شهر اعتباراً من             ثالثة أ        واستمر                                             وهو جزء من برامج فردوس اخلاصة بالشباب،        :                     مشروع تنمية املدارس   -  ٨١
        ً     ً            استبياناً خاصاً يركز على    "     فردوس "     وضعت                                  ولتحديد اجملتمعات األكثر حاجة لذلك،  .     ٢٠٠٣       يونيه /        حزيران  ٢٥

                ً  سعت الدراسة أيضاً  و  .                                    دمات باإلضافة إىل تسهيالت أوقات الفراغ   واخل                                    مقاييس األمان يف كل مدرسة وعلى البيئة
                    وبعد اختيار القرى     .                                                                                التعاون املتوقعة من هذه اجملتمعات، وقدرهتا على التنظيم الذايت وإدارة املهام                        لتحديد درجة 

                  وبعد ذلك، زودت    .                 النهائي للمشروع                                         بزيارات ميدانية كجزء من التقييم      "     فردوس "                          األكـثر حاجـة، قامـت       
                                                                البنية التحتية للمدارس، بينما ساهم القرويون بالوقت واجلهد                                             القرى باخلربات وبتمويل جزئي لتحسني      "      فردوس "

                             ً                                    تضمنت الئحة ماحني املشروع عدداً من شركات القطاع اخلاص، وبالتعاون مع و  .        املشاريع                  واملال الستكمال هذه
  .                                         وزارة التربية وأفراد اجملتمع والسلطات احمللية

                          احلكومية طوال فترة الصيف يف                                                     شاركت تسع مدارس يف املشروع، حيث عمل القرويون واملؤسسات    وقد  -  ٨٢
                     ً                                        املياه، كما قاموا أيضاً ببناء املالعب وطالء البناء واألثاث                                                               رصف الباحات، وتبديل النوافذ، وإعادة بناء دورات      

 .    كامل                     مدارسهم قد تغريت بشكل                                                 وعندما عاد الطالب للسنة الدراسية اجلديدة، وجدوا أن   .             اخلاص باملدرسة

                               الثانوية العامة هبدف مساعدهتم             ً                            منحاً دراسية لبعض املتفوقني يف      "     فردوس "           حيث تقدم     :              تكرمي املتفوقني  -  ٨٣
  .                        على متابعة حتصيلهم اجلامعي

                                  يف ثالث قرى، وذلك بالتعاون بني       "                      شبكة املعرفة الريفية   "           افتتاح       ٢٠٠٤             مت يف عـام      - ١ 
    اليت   `                     مبادرة جمتمع املعرفة  ̀                   والشبكة جزء من                                      انة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                         وزارة االتصاالت والتق  

                                            وهي عبارة عن جمموعة من مراكز النفاذ         .        واالتصاالت                                                  حددهتا االستراتيجية السورية لتقانات املعلوماتية    
  .       لوماتية                                               السورية لتقدمي اخلدمات اليت تصب يف جمال حمو األمية املع                      املنتشرة يف مجيع احملافظات

      سيما                                شرائح واسعة من املواطنني، وال        دى                                                توسيع وتعزيز استخدام وانتشار املعلوماتية ل      -
  ؛                                      الذين يسكنون يف املناطق الريفية والنائية

   ة؛         واالقتصادي                                                                  بناء بيئة مؤهلة لالستفادة من تلك التقانات ألغراض التنمية االجتماعية -

  ؛               وماتية واالتصاالت                                   خلق فرص عمل إضافية جديدة يف جمال املعل -
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                                    سيما الفقرية منها، وتشجيع املرأة                                                       تدريب وتعليم ودعم الطبقات االجتماعية كافة وال       -
  ؛                            الريفية على ممارسة املعلوماتية

         اإلنترنت؛                                        يف الريف عن طريق توسيع شعبية الوصول إىل           اإللكترونية            رفع اجلاهزية  -

   ت؛      اإلنترن                              تدريب وتأهيل ختصصي ملزودي خدمات      توفري  -

  ؛ (www.reefnet.gov.sy)                    وفري بوابة اجملتمع احمللي ت -

      احلياة               يف كافة جماالت       اإلنترنت                                                توسيع آفاق مستخدمي املعلوماتية وحثهم على استخدام  -
  ؛                              االجتماعية واالقتصادية والثقافية

  ؛                           القضاء على األمية املعلوماتية -

  ؛                        كنافذة إىل العامل اخلارجي        باإلنترنت            تأمني االتصال  -

         الليزرية                                                                        تأمني مجيع اخلدمات املتعلقة باالتصاالت واملعلوماتية مبا فيها استخدام الطابعات -
  ؛                                                        وامللونة واملاسحات الضوئية والفاكس وآالت النسخ وهاتف للعموم

  ؛                     وتعلم اللغة اإلنكليزية       احلاسوب                                                   تأمني الدورات التدريبية األساسية مبا فيها التعلم على  -

  .      احلاسوب                                  دريبية املتطورة لربامج وأنظمة تشغيل                 تأمني الدورات الت -

  : ي                                                  وفيما يتعلق مبنع تشغيل األطفال يف أعمال قسرية مت ما يل - ٢ 

    ٨٠                                            الصناعي والزراعي والتجاري من خالل تعيني         :                                زيادة عدد املفتشني يف القطاعات     ̀  ١̀ 
  ؛    ٢٠١٥      ً                   مفتشاً آخرين لغاية عام   ٨٠   ، و    ٢٠٠٩     ً            مفتشاً لغاية عام 

                                                                 لزمات الالزمة للعملية التفتيشية مبعدل سيارتني وثالث أجهزة حاسوب لكل            تأمني املست  ̀  ٢̀ 
             دائرة تفتيش؛

     ً                                                   شخصاً من محلة شهادة احلقوق واالقتصاد وسيتم انتقاء           ٥٠                           مت إجـراء مسابقة لتعيني       ̀  ٣̀ 
  .                               عدد منهم لدعم مكاتب تفتيش العمل

                     بدراسة عن أسباب        ٢٠٠٣                                                              قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف يف عام           - ٣ 
                                                                                                 تسـرب الفتـيات من املدارس يف احملافظات الشمالية والشرقية وذلك هبدف وضع خطة وطنية ملكافحة               

  .                                                                                ظاهرة التسرب وما يتنج عنها من دخول األطفال سوق العمل وتعريضهم ملختلف أنواع االستغالل

  الصعوبات يف تطبيق الربوتوكول-ثاين عشر 

  :                   فيما يلي تفاصيل ذلك -  ٨٤

                                 اجلرائم ذات الطبيعة اجلنسية،      ى                                                    املـوروث االجـتماعي السائد الذي حياول التستر عل         - ١ 
  .                                ً                  ً                             وخاصة عندما تقع ضمن العائلة خوفاً من الفضيحة وحفاظاً على مسعة بقية أفراد العائلة
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  .                                 ً  املعنيني بقضية استغالل األطفال جنسياً        واملسؤولني                      ضعف التنسيق بني اهليئات  - ٢ 

                                                      حول هذه اجلرائم، وخاصة اجلرائم املتعلقة باستغالل                املعلومات   يف                     الـنقص الشـديد      - ٣ 
  .         الصحيحة        البيانات                              األطفال يف البغاء، وغياب نظم مجع 

                                                                                    عـلى الـرغم مـن أن القـانون قد كفل لألحداث معظم حقوقهم الواردة يف هذا                  - ٤ 
                   رير، إال أن هناك                 من هذا التق    )            ثاين وعشرين  (                                                        الـربوتوكول كما هو موضح يف القسم الثالث والعشرين          

                                                                                                        العديـد من الثغرات والنواقص اليت تعمل الدولة على معاجلتها يف إطار محاية األحداث أثناء احملاكمات                
  :             وتتضمن ما يلي

          فما زال -                                  مع أن القانون قد نص على إنشائها �                           بسبب غياب شرطة خاصة لألحداث  ̀  ١̀ 
                               ن مثل الكبار سواء يف مراكز                               ً                               بعض األطفال يتعرضون أحياناً إلساءة املعاملة أو يعاملو       

                                 اخلطة الوطنية حلماية األطفال من     ̀                   ولقد مت من خالل       .                            االحتجاز أو يف بعض السجون    
                                                                               اليت قدمتها اهليئة السورية لشؤون األسرة اقتراح تشكيل شرطة خاصة لألطفال           ̀      العنف

     فال؛                                                                       يتم انتقاء عناصرها بعناية وختضع لدورات تدريبية خاصة يف جمال التعامل مع األط

                                 األطفال املعاملة املثلى أثناء      ى                                                       بسبب عدم وجود قضاة متخصصني يف قضايا األطفال ال يلق          ̀  ٢̀ 
                                                                             ولذلـك، وبعـد إنشاء املعهد القضائي، تدرس اهليئة السورية لشؤون األسرة              .         احملاكمـة 

                                                                                         بالـتعاون مـع وزارة العدل خطة لتدريب جمموعة من القضاة على التعامل مع خصوصية               
                      ً                                  معتدى عليه أو معتدياً وخاصة يف قضايا االعتداءات اجلنسية؛              الطفل سواء كان

                                                                                  نقـص اخلربة الكافية لدى األطباء بشكل عام واألطباء الشرعيني بشكل خاص بكيفية              ̀  ٣̀ 
                                                                           الـتعامل األمثل مع حاالت االستغالل اجلنسي لألطفال على صعيد التشخيص ومقاربة       

                                        عليهم من ما يعرف بتناذر ما بعد                                                        الطفل املعتدى عليه وآليات عالج األطفال املعتدى      
                   ولذلك وضعت اهليئة     .                                              والنتائج السيئة األخرى لالعتداءات اجلنسية     (PTSD)          الصـدمة   

                                                                                     السـورية بالـتعاون مع نقابة األطباء ورابطة األطباء الشرعيني خطة إلجراء دورات             
                                                                                تدريبـية لألطـباء الشرعيني وأطباء اإلسعاف والطوارئ على كيفية تشخيص حاالت            

                                                                    نف ضد األطفال وخاصة العنف اجلنسي وكيفية التعامل مع الطفل املعتدى عليه؛   الع

                                                                               بسـبب عـدم وجـود معاهد إصالحية كافية وجمهزة بشكل جيد الستقبال األطفال               ̀  ٤̀ 
                   يف مالحق خاصة هبذه   و                                                           املرتكـبني جلنايات، يتم وضع بعض هؤالء يف سجون الكبار أ          

            ناء الكبار؛                                      السجون وبذلك خيضعون لنفس ما خيضع له السج

          ً                                                                           ويتم حالياً جتهيز معهدين جديدين لرعاية وإصالح األحداث ومزودين ببطاقة استيعابية            
                                       تسمح بعدم احتجاز أي طفل يف سجون الكبار؛
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                             للعمل داخل كل قطاع ومشتركة                مقاربات متكاملة                                غياب استراتيجية وطنية تعتمد على  ̀  ٥̀ 
             كفل والتتبع؛      ، والت       التوعية                  الرصد، والوقاية، و  :            بني القطاعات

   ء                                                                                    عـدم وجـود مراكز متخصصة حلماية األطفال الضحايا تقوم بعالجهم من آثار االعتدا              ̀  ٦̀ 
                                                                          وتعيد دجمهم يف اجملتمع بسبب ضعف اإلمكانات املادية وندرة اخلربات احمللية يف هذا اجملال؛

      أو                                                                ً                   ضـعف اإلمكانـات املاديـة وقلـة اخلربات احمللية يف جمال استغالل األطفال جنسياً               ̀  ٧̀ 
                                                                                            استخدامهم يف البغاء أو املواد اإلباحية ويف كيفية عالج األطفال الضحايا، مما يعرض الكثري              

                                    أو جيعلهم أنفسهم معتدين يف املستقبل؛ ء                                      ممن يتعرضون لالعتداء اجلنسي لتكرار االعتدا

                                                                                   ضعف التوعية اإلعالمية يف وسائل اإلعالم باجلرائم الواردة يف هذا الربوتوكول وخاصة             ̀  ٨̀ 
                                                    فيما يتعلق باستخدام األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية؛

                                                                           عدم وجود خطة وطنية متكاملة للقضاء على ظاهرة التشرد وظاهرة أطفال الشوارع مما  ̀  ٩̀ 
                                  ً               ً   يعرض هؤالء األطفال لالستغالل اقتصادياً واستغالهلم جنسياً؛

                ى الرغم من وجود     عل-                                                    عدم مكافحة ظاهرة التسرب من املدارس على الشكل األكمل  ̀   ١٠̀ 
      مما  -                                                                            عقوبـات شديدة يف القوانني السورية تصل إىل درجة السجن لألب أو الوصي              

                                                                  جيعل هؤالء األطفال املتسربني عرضة ملختلف أنواع االستغالل االقتصادي واجلنسي؛

    ١٨                                          ً     ً                                            كون اجملتمع يف اجلمهورية العربية السورية جمتمعاً فتياً إذ تبلغ نسبة من هم دون ال                   ̀   ١١̀ 
    ١٨                         ماليني طفل دون ال         ٩     حويل   (                               يف املائة من نسبة السكان         ٥٠  ً                     مـاً ما يقارب ال          عا

                                                                                  ممـا يفرض على الدولة أعباء هائلة على صعيد عملية تطوير واقع الطفولة من                )     ً   عامـاً 
             خمتلف جوانبه؛

                                                                    ً             لذلك بدأت الدولة خطة طموحة للتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين الشراكها جدياً             
                                                                   ة وخاصة بالنسبة لألطفال واملرأة مع توفري التسهيالت الالزمة هلذه                              يف عملـية التنمـي    

                                                                     املؤسسات وبرعاية شخصية من السيدة أمساء األسد عقيلة السيد رئيس اجلمهورية؛

               شخص يدخلون      ٢٠٠     ٠٠٠                       يف املائة مع وجود        ١١                          ً                      نسبة البطالة املرتفعة نسبياً اليت تبلغ حوايل         ̀   ١٢̀ 
  ؛ )٣ (                                            ذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على واقع األطفال               ً             سوق العمل سنوياً، وما تتركه ه

                مبوضوع عمالة    ق                                                                    ضـعف الرقابة على سوق العمل وضعف القوانني الرادعة يف ما يتعل            ̀   ١٣̀ 
                                                                                 األطفال وخاصة يف الريف مما يدفع بعض أصحاب العمل إىل اللجوء لتشغيل األطفال             

                 هم يف التأمينات                                             ً                       بسـبب تـدين أجورهـم وسهولة السيطرة عليهم وهترباً من تسجيل           
                                                                           االجتماعية كما تفرض القوانني يف اجلمهورية العربية السورية، مما يعرض هؤالء األطفال 

     ً                                         ً   أيضاً لالعتداءات اجلنسية من قبل العاملني األكرب سناً؛
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                                                                                االزديـاد املطرد يف عدد احملطات الفضائية اليت تبث املواد اإلباحية واليت تساهم بشكل        ̀   ١٤̀ 
                                                        كيل ثقافة جنسية مشوهة وخاصة بني األطفال املراهقني يف ظل غياب                سليب للغاية يف تش

   ن                                               وإن حل هذه اإلشكالية ال بد أن مير عرب تعاو           .                                 عملية تثقيف جنسي علمي ومدروس    
                                                                    دويل مينع هذه احملطات من البث العشوائي ويفرض عقوبات على أصحاب هذه احملطات 

                                سمح ببث مثل هذه الربامج دون                                                         وعـلى الشركات املالكة لألقمار االصطناعية واليت ت       
   .            ضوابط كافية

  املوازنات املخصصة لتطبيق الربوتوكول-ثالث عشر 

                                                                                                      مل يراع يف اخلطط اخلمسية السابقة وضع أية ميزانيات خمصصة لتطبيق ما جاء يف هذا الربوتوكول ولكن                  -  ٨٥
                               هذا الربوتوكول ويف اتفاقية                                                                                      كـان يستفاد من امليزانيات املخصصة لبعض اجلهات ذات الصلة لتنفيذ ما جاء يف             

  .          حقوق الطفل

        مليار   ٢٠           ما يعادل  ي                        يف املائة من امليزانية، أ    ١٦,٥      متثل     ٢٠٠٣    ً                                فمثالً كانت حصة وزارة التربية يف عام    -  ٨٦
  .         لرية سورية

    يف    ١,٩    متثل   )                                                تشمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة الصحة (                            وكانت حصة الرعاية االجتماعية  -  ٨٧
  .                   مليارات لرية سورية ٨                                  من امليزانية العامة، أي ما يعادل      املائة

  . )٤ (                 مليار لرية سورية   ٤٢٠       كانت     ٢٠٠٣                                                 ومن اجلدير بالعلم أن امليزانية العامة للدولة يف عام  -  ٨٨

                                                                                      فكان يتم ختصيص أجزاء من هذه امليزانيات وبشكل متفرق لتطبيق بعض ما جاء يف هذا الربوتوكول ويف  -  ٨٩
  .    لطفل              اتفاقية حقوق ا

                                                                                  الدقيقة عن هذه األجزاء بسبب حداثة انضمام اجلمهورية العربية السورية هلذا             م                       ولألسف مل تتوافر األرقا    -  ٩٠
                  وعدم مالحظة ختصيص     )     ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ١٥                                                   مت االنضمام الرمسي للجمهورية العربية السورية يف         (           الربوتوكول  

  .                                     ميزانية خاصة به يف اخلطط اخلمسية السابقة

                                          ختصيص ميزانيات مستقلة لتنفيذ الربوتوكول       )     ٢٠١٠-    ٢٠٠٦ (                                ؤمل مع اخلطة اخلمسية العاشرة             ولكن ي  -  ٩١
                                      خاصة للهيئة السورية لشؤون األسرة      ة                                                                               وتنفـيذ مـا جاء يف اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة أنه قد مت إقرار ميزاني              

  .                        نية حلماية املرأة من العنف                                                      خاصة للخطة الوطنية حلماية األطفال من العنف وللخطة الوط ت                   وسيتم إقرار ميزانيا

                                                                                                       ومت الطلـب من اجلهات املعنية بتطبيق ما جاء يف هذا الربوتوكول ختصيص جزء حمدد من ميزانيتها هلذا                   -  ٩٢
  .     الغرض

  النصوص التشريعية واإلدارية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول-رابع عشر 

  .       اإلباحية                                                حمظور االجتار باألطفال واستغالهلم بغرض الدعارة واملواد  -  ٩٣
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                                                القوانـني اجلزائية املتعلقة باجلرائم اليت نصت         -         خامس عشر 
  ٣           من املادة  ١             عليها الفقرة 

  :                                    النصوص التشريعية واإلدارية هي كما يلي -  ٩٤

             القانون املدين

  :  ٥٠      املادة 

   .                                                ليس ألحد التنازل عن أهليته، وال التعديل يف أحكامها 

  :  ٥١      املادة  

  .      لشخصية                          ليس ألحد التنازل عن حريته ا 

  :  ٥٢      املادة  

                                                                             لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا  
  .                                         االعتداء مع التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر

  :  ٥٣      املادة  

                                                                                      لكل من نازعه الغري يف استعمال امسه ولقبه، أو كليهما، بال مربر، ومن انتحل الغري امسه أو لقبه،  
   .                                                                            كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد حلقه من ضرر  أو

                    قانون األحوال املدنية 

  :  ٣٤      املادة  

   ويف    ،                                                                                       كـل من وجد طفال حديث الوالدة عليه أن يسلمه يف املدن والقصبات إىل دوائر األمن                
                       ن يبني الزمان واملكان     أ          أخرى و                                           مع ما جيده على الولد من مالبس وأشياء          ،                               القـرى إىل خمـتار القـرية      
                                                                       وعلى رجال األمن واملختار عندئذ أن ينظموا حمضرا بالواقع يبني فيه العمر        .                           والظـروف اليت وجده فيها    

                                                       ن يسلم الولد مع احملضر إىل إحدى املؤسسات أو األشخاص          أ                                            الذي يظهر على الولد والعالمات الفارقة و      
                                          ويتوجب على هذه املؤسسات أو األشخاص أن         .     لعمل                                                الذيـن تعـتمدهم وزارة الشؤون االجتماعية وا       

                                                                                                        يـنظموا شـهادة بالوالدة ويرسلوها إىل أمني السجل املدين لتدوينها وفقا لألحكام السابقة بعد تسمية                
   .                                                  املولود ووالديه بأمساء منتحلة خيتارها أمني السجل املدين
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  :  ٦٠      املادة 

                                  نية إال بناء على حكم يصدر عن                                                           ال جيـري أي تصحيح أو تعديل يف قيود األحوال املد           - ١ 
   .                                          قاضي صلح املنطقة اليت يوجد فيها القيد األصلي

                                                                                ال جيـوز إجـراء أي تصحيح يف تاريخ الوالدة املسجل مبوجب شهادة والدة منظمة                - ٢ 
  .                                       من هذا القانون إال بإقامة دعوى التزوير  ٢٢                                              ومقدمة خالل املدة القانونية املنصوص عنها يف املادة 

    بات           قانون العقو

  :   ٤٧٨     ملادة  ا

      ً                            ل ولداً بآخر أو نسب إىل امرأة                         ً                          ّ             مـن خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدّ            - ١ 
   .     ً                                              ولداً مل تلده، عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات

                                                                                         وال تـنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من اجلرمية، أو كانت نتيجتها، إزالة أو                 - ٢ 
  .                                                               بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية يف السجالت الرمسية                    حتريف البينة املتعلقة 

  :   ٤٧٩      املادة  

            ً                                       ً                   ً      ً                   من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً يف سجالت النفوس ولداً شرعياً أو                 
  .                                            غري شرعي معترف به عوقب باحلبس من شهرين إىل سنتني

  :   ٤٨٠      املادة  

                                                               ذكرت يف املواد السابقة يرمي إىل إزالة وحتريف البينة املتعلقة بأحوال                      كل عمل غري األعمال اليت  
  .                                  أحد الناس الشخصية يعاقب عليه باحلبس

  :   ٤٨١      املادة  

                    ً                                                                   من خطف أو أبعد قاصراً مل يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن                 - ١ 
  .                              ىل ثالث سنوات وبالغرامة مائة لرية                                                         سلطة من له عليه الوالية أو احلراسة عوقب باحلبس من ستة أشهر إ

                       بعد باحليلة أو القوة           ُ   طف أو أُ                                                   ُ              وإذا مل يكـن القاصر قد أمت الثانية عشرة من عمره أو خُ             - ٢ 
  .   قتة ؤ                             كانت العقوبة األشغال الشاقة امل

  :   ٤٩١      املادة  

                              عوقب باألشغال الشاقة تسع      "                              مل يتم اخلامسة عشرة من عمره      "             ً          مـن جـامع قاصـراً        - ١ 
   .      سنوات
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  .                                                                       وال تنقص العقوبة عن مخس عشرة سنة إذا كان الولد مل يتم الثانية عشرة من عمره - ٢ 

  :   ٤٩٢      املادة 

              ً     ً                                                                     إذا جـامع قاصـراً متماً اخلامسة عشرة وغري متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله                 - ١ 
     ً                                                                                             شرعياً كان أو كان غري شرعي أو أحد أصهاره جلهة األصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو                  

   .                                                        ة أو أحد خدم أولئك األشخاص عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات    فعلي

ـ  - ٢                                    ً                                               بالعقوبـة نفسـها إذا كان اجملرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب                 ي      ويقض
  .               ً                       ً                                                   استخدام أو عامالً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيالت اليت يستمدها من وظيفته

  :   ٤٩٣      املادة 

                                                                      بالعنف أو بالتهديد على حتمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب                             مـن أكـره آخر     - ١ 
   .                                           باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن اثنيت عشرة سنة

                                                                              ويكون احلد األدىن للعقوبة مثاين عشرة سنة إذا كان املعتدى عليه مل يتم اخلامسة عشرة      - ٢ 
  .       من عمره

  :   ٤٩٤      املادة 

                                              ى األكثر من جلأ إىل ضروب احليلة أو استفاد                                                      يعاقب باألشغال الشاقة حىت مخس عشرة سنة عل        
  .                             ً       ً                             يف جسده أو نفسه فارتكب به فعالً منافياً للحشمة أو محله على ارتكابه    امرئ       من علة 

  :   ٤٩٥      املادة 

                                            ً       ً                                   مـن ارتكب بقاصر مل يتم اخلامسة عشرة من عمره فعالً منافياً للحشمة أو محله على                 - ١ 
   .                                      ارتكابه عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات

  .       من عمره     عشرة                                                          وال تنقص العقوبة عن اثنيت عشرة سنة إذا مل يتم الولد الثانية  - ٢

  :   ٤٩٦      املادة 

                                            يرتكب بقاصر بني اخلامسة عشرة والثامنة          ٤٩٢                                        كل شخص من األشخاص املوصوفني يف املادة         
       د على                  ً       ً                                                                           عشـرة من عمره فعالً منافياً للحشمة أو حيمله على ارتكابه يعاقب باألشغال الشاقة مدة ال تزي                

  .           مخس عشرة سنة
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  :   ٤٩٧      املادة 

                 على النحو الذي    ٤٩٥       إىل      ٤٩٣    و    ٤٩١       إىل      ٤٨٩                                             تـرفع العقوبـات املنصوص عليها يف املواد          
  .   ٤٩٢                                              إذا كان اجملرم أحد األشخاص املشار إليهم يف املادة    ٢٤٧            ذكرته املادة 

  :   ٤٩٨      املادة 

  :             ا يف هذا الفصل                            عقوبات اجلنايات املنصوص عليه   ٢٤٧                       تشدد مبقتضى أحكام املادة  - ١ 

                                                                                         إذا اقـترفها شخصان أو أكثر اشتركوا يف التغلب على مقاومة املعتدى عليه أو تعاقبوا            
  ؛                  على إجراء الفحش به

                                                                                   إذا أصيب املعتدى عليه مبرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل               
   .            زيلت بكارهتا   ُ  فأُ ً اً                                               تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت املعتدى عليها بكر

                                                                                      إذا أدت إحـدى اجلنايات السابق ذكرها إىل موت املعتدى عليها ومل يكن الفاعل قد                - ٢ 
  .                                               أراد هذه النتيجة فال تنقص العقوبة عن مخس عشرة سنة

  :   ٤٩٩      املادة 

                                                                              كل موظف راود عن نفسها زوجة سجني أو موقوف أو شخص خاضع ملراقبة سلطته               - ١ 
   .                         تسعة أشهر إىل ثالث سنوات                                           أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب باحلبس من

       ه قضية ـ                                                                  وترتل العقوبة نفسها باملوظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص ل - ٢ 
  .                        منوط فصلها به أو برؤسائه

  .                                                            ً تضاعف العقوبة إذا نال اجملرم إربه من إحدى النساء املذكورات آنفاً - ٣ 

  :   ٥٠٠      املادة 

                                      ة بقصد الزواج عوقب باحلبس من ثالث                                                    مـن خطف باخلداع أو بالعنف فتاة أو امرأ         - ١ 
   .                   سنوات إىل تسع سنوات

  .                                       يتناول العقاب الشروع يف ارتكاب هذه اجلرمية - ٢ 

  :   ٥٠١      املادة 

                                       ً                                                    مـن خطف باخلداع أو العنف أحد األشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به                 
  ن  ي                         تنقص العقوبة عن إحدى وعشر                           وإذا ارتكب الفعل املذكور فال   .                              عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات

  .   سنة
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  :   ٥٠٢      املادة 

                                                    كب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر مل يتم اخلامسة عشرة                             ُ فرض العقوبات السابقة إذا ارُت ُ ُت 
  .       من عمره

  :   ٥٠٣      املادة 

                                ، اجملرم الذي يرجع املخطوف من         ٢٤١                                                     يستفيد من األسباب املخفضة املنصوص عليها يف املادة          
                                                                                  وأربعني ساعة إىل مكان أمني ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف                 ٍ اٍن                        تلقـاء نفسه يف خالل مث     

  .                                       للحياء أو جرمية أخرى، جنحة كانت أو جناية

  :   ٥٠٤      املادة 

                                                                      ً                 مـن أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارهتا عوقب، إذا كان الفعل ال يستوجب عقاباً                - ١ 
  .                     لرية أو بإحدى العقوبتني                                             أشد، باحلبس حىت مخس سنوات وبغرامة أقصاها ثالمثائة 

                                                                     ال يقبل من أدلة الثبوت على اجملرم إال ما نشأ منها عن الرسائل                ،                      فـيما خـال اإلقرار     - ٢ 
  .                        والوثائق األخرى اليت كتبها

  :   ٥٠٥      املادة 

                                       ً                                ً                          مـن ملس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً مل يتم اخلامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو                   
                                                                         هلما من العمر أكثر من مخس عشرة سنة دون رضامها عوقب باحلبس مدة ال                                              أنـثى، أو فـتاة أو امرأة        

  .                 تتجاوز السنة ونصف

  :   ٥٠٦      املادة 

                                                                                                   من عرض على قاصر مل يتم اخلامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة هلما من العمر أكثر                    
             عوقب بالكبس                    ً       ً                            ً   ً                            مـن مخـس عشـرة سنة عمالً منافياً للحياء أو وجه إىل أحدهم كالماً خمالً باحلشمة                  

  .                                                                      ً التكديري ثالثة أيام أو بغرامة ال تزيد على مخسة وسبعني لرية أو بالعقوبتني معاً

  :   ٥٠٩      املادة 

                             ً                                              من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، مل يتم احلادية والعشرين من عمره،  - ١ 
                   بس من ثالثة أشهر إىل                                                                         على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتياهنما عوقب باحل 

   .      ة لرية ئ                                      ثالث سنوات وبغرامة من مخسة وسبعني إىل ستما

  .                                            العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها ب       ويعاقب  - ٢ 
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  :   ٥١٠      املادة 

                                                                                            يعاقـب باحلـبس ثالث سنوات على األقل وبغرامة ال تنقص عن ثالمثائة لرية من أقدم إرضاء                  
                                                                         اب أو إبعاد امرأة أو فتاة مل تتم احلادية والعشرين من عمرها ولو                                                    ألهـواء الغـري عـلى إغواء أو اجتذ        

                                                                                                              برضاها، أو امرأة أو فتاة جتاوزت احلادية والعشرين من العمر باستعمال اخلداع أو العنف أو التهديد أو                 
  .                                    صرف النفوذ أو غري ذلك من وسائل اإلكراه

  :   ٥١٦      املادة 

                                         راقبة عند احلكم يف إحدى جنح احلض على الفجور                                       ميكن القضاء باإلخراج من البالد وباحلرية امل 
  .        ً            قضى أيضاً بإقفال احملل  ُ وُي

  :   ٥١٧      املادة 

     ٢٠٨                                                                                         يعاقب على التعرض لآلداب العامة بإحدى الوسائل املذكورة يف الفقرة األوىل من املادة                
  .                               باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات

  :   ٥١٨      املادة 

                                                       الوسائل املذكورة يف الفقرتني الثانية والثالثة من                                                  يعاقـب على التعرض لألخالق العامة بإحدى       
  .     ة لرية ئ                                                               باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من ثالثني لرية إىل ثالمثا   ٢٠٨      املادة 

  :   ٥١٩      املادة 

                                                                                                    يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو                  
                                                                                     أو أفالم أو إشارات أو غري ذلك من األشياء املخلة باحلياء بقصد االجتار هبا أو                                      صـور يدوية أو مشسية    

  .                                            توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة احلصول عليها

                                      االجتهادات القضائية املتعلقة هبذه اجلرائم -  ٩٥

                                                                 ً                       إن الفحشـاء أو الفعل املنايف للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى          -
               ً                                                                  رة تلحق به عاراً أو تؤذيه يف عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو يف سبيل        بصـو 

  .                                   االنتقام أو حب االستطالع أو فساد األخالق

                                                                                      وأما التهتك وهو الفعل املنايف للحياء، فإمنا يستعمل على كل فعل يورث اخلجل وحيرص الفاعل        -
  .        على ستره

                                                         تميز يف مقدار جسامة الفعل وصفة املعتدى عليه وطبيعة                                               وكـان الفرق بني الفحشاء والتهتك ي       -
                      فإن استطال إىل موضع      .                                                                    الناحـية اليت كانت هدف االعتداء من اجلسم ووقت االعتداء ومكانه          
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                                                     ً                                         يعترب من العورات اليت يرغب الناس يف سترها وال يدخرون وسعاً يف صوهنا فإنه يصل إىل درجة                 
  ،    ٢١٧          جناية   -           نقض سوري      . (                        جة الفعل املنايف للحياء                                          الفعل املنايف للحشمة، وإال يبقى يف در      

   ).    ١٩٦٤     مايو  /      أيار ٧         ، بتاريخ    ٣٠٩     قرار 

                                                                                   إن الفعل املنايف للحشمة ال ينحصر بأفعال اللواطة واإليالج، إمنا يشمل كل فعل يقع على شخص يف   -
              من األفعال                                                                                              موضـع يؤذيه يف عفته ويلحق العار به، كمالمسة العورة باآللة التناسلية وما شابه ذلك              

                                                 ويف مثل هذه احلالة ال يشترط وجود تقرير طيب يثبت وقوع   .                                   اليت تعترب يف نظر اجملتمع منافية للحشمة
   ).    ١٩٨٣      فرباير  /      شباط  ١٩         ، بتاريخ    ١١٩       ، قرار    ١٢١             جناية أساس -         نقض سوري    . (     الفعل

  .                                                االغتصاب عبارة عن إتيان املرأة يف قبلها بطريق اجلماع  -

                                                      ً                     ل املنايف للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر يلحق به عاراً وتؤذيه                                والفحشاء أو الفع    -
  .      يف عفته

  .                                                                              والتهتك هو الفعل املنايف للحياء ويشتمل على كل فعل يورث اخلجل وحيرص الفاعل على ستره -

                                                                      ً                               مييز هذه اجلرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية اليت كانت هدفاً لالعتداء من اجلسم                -
   ).    ١٩٨٠     مايو  /      أيار  ٢٦         ، بتاريخ    ٧٤٨       ، قرار    ٧٥١        جناية -         نقض سوري    . (                  وقت االعتداء ومكانه و

                                                                            ً                    الفحشاء أو الفعل املنايف للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو                   -
                                                                                 تؤذيه يف عفته وكرامته، ويستوي يف ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة يف نفس الفاعل أو 

  .              يل االنتقام منه    يف سب

      ً                                                                      ً                    وقياسـاً على هذا، فإن حماولة الكشف عن موطن العفة من جسم املرأة أو ملسها يعترب هتكاً للعرض              -
                                                                                                     وكذلـك إنزال سرواهلا واإلطالع على عورهتا على اعتبار أن هذا يؤذيها يف عفتها ويلحق هبا العار                 

   ).    ١٩٨١     مايو  /    أيار    ١٩         ، بتاريخ    ٦٨٩       ، قرار    ٦٨٢        جناية -         نقض سوري    . (           ويدنس مسعتها

    نقض    . (                                                                            كشـف العورة ووضع القضيب بني فخذي احلدث يشكل جرم الفعل املنايف للحشمة              -
   ).    ١٩٨٧      أبريل  /       نيسان  ٢١         ، بتاريخ    ٧٣٧       ، قرار    ٦٩٠             جناية أساس -     سوري 

                                                                          ً       ً                   إن إنـزال سـروال القاصر واإلطالع على عورته والعبث يف شرجه بواسطة اإلصبع يعترب فعالً منافياً                   -
   ).    ١٩٦٧      أبريل  /       نيسان  ٢٠         ، بتاريخ    ٤٠١       ، قرار    ٣٥٠        جناية -         نقض سوري    . (         ً وليس حترشاً       للحشمة 

         ، بتاريخ     ١٤٥٨       ، قرار     ١٦٦٣       جنحة -         نقض سوري    . (                                   مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها  -
   ).    ١٩٦٧     مايو  /      أيار  ٢٤

  ،   ٧٣         ، قرار    ٧          جناية   -           نقض سوري      . (                                                    خلـع ثياب القاصر وإيالج يده يف شرجه هتك لعرضه           -
   ).    ١٩٦٠      فرباير  /      شباط ٦      تاريخ  ب
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  ،   ٥٧       ، قرار    ١١١        جناية -         نقض سوري    . (                                            تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب اجلاين هتك لعرضها -
   ).    ١٩٦٨      يناير  /             كانون الثاين  ١٥       بتاريخ 

         ، بتاريخ    ١٦٨       ، قرار    ٢٥٩          جناية   -           نقض سوري      . (                                        وضـع القضيب يف يد القاصر هتك لعرضه         -
   ).    ١٩٦٥     مارس  /      آذار  ٢٢

ـ      -                                                                                    ين عليها واليت مل تتم اخلامسة عشرة من عمرها على بيت املدعى عليه ومتكينه من                               إن تـردد اجمل
                                                                                                نفسـها مبحـض إرادهتا واختيارها غري مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ألن واضع                 

                                                       أراد محاية القاصرين من التغرير هبم واالعتداء عليهم          .                       من قانون العقوبات      ٤٩١                   القانون يف املادة    
                                                                                             أن إرادهتم مل تصل بعد إىل درجة النضوج والتكامل حىت يستطيعوا التفريق بني األفعال اآلمثة                     ورأى  

   ).    ١٩٨٢     مارس  /      آذار  ١٣         ، بتاريخ   ٥٦       ، قرار    ٣٣٤        أحداث -         نقض سوري    . (                    أو املمنوعة أو املباحة

     ١٩٦١       لعام   ١٠                         قانون مكافحة الدعارة رقم  -  ٩٦

  : ٣      املادة   

          سنها على           يا كان  أ     نثى   أ    أو                                  ر احلادية والعشرين سنة ميالدية                         مل يتم من العم                  ً    كل من حرض ذكراً     
               خارجها لالشتغال            صحبه معه  أو           استخدامه   أو              سهل له ذلك    أو                                     مغـادرة اجلمهوريـة العربـية املتحدة    

                       تقل عن سنة وال تزيد             مدة ال                                                                  الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب باحلبس             أو         بالفجور  
       ىل مخسة   إ         لف لرية    أ                    اإلقليم املصري ومن                        ىل مخسمائة جنيه يف    إ               ن مائة جنيه                              على مخس سنوات وبغرامة م    

  .                      الف لرية يف اإلقليم السوري آ

    إذا     أو     كثر   أ                             ذا وقعت اجلرمية على شخصني ف      إ                             قصى لعقوبة احلبس سبع سنني       أل                 ويكـون احلـد ا      
 .                 الف الغرامة املقررة خب                   ىل من املادة الثانية  ألو               ليها يف الفقرة ا إ                       وسيلة من الوسائل املشار  ب    كبت    ُ ارُت

 : ٤      املادة   

      ىل سبع  إ                                                                  حوال املنصوص عليها يف املواد الثالث السابقة تكون عقوبة احلبس ثالث سنوات أل   يف ا
                  ذا كان اجلاين من     إ       أو                                                                         ذا كان من وقعت عليه اجلرمية مل يتم من العمر ست عشرة سنة ميالدية              إ       سنوات  

    أو        جر عنده  أل    با          ً  كان خادماً  أو             هلم سلطة عليه      ممن  أو     حظته     مال  أو                   من املتولني تربيته   أو       عليه        صول اجملين أ
  .                 عند من تقدم ذكرهم

 : ٥      املادة  

    أو                              سهل له دخوهلا الرتكاب الفجور   أو                                ً ىل اجلمهورية العربية املتحدة شخصاً إ    دخل  أ        كـل من   
   ىل             مائة جنيه إ                                                       تقل عن سنة وال تزيد على مخس سنوات وبغرامة من                                              الدعـارة يعاقـب باحلبس مدة ال      

  . ي     السور                الف لرية يف اإلقليم آ      ىل مخسة  إ       لف لرية  أ                        جنية يف اإلقليم املصري ومن         مخسمائة



CRC/C/OPSC/SYR/1 
Page 38 

 

 : ٦      املادة  

  :                         شهر وال تزيد على ثالث سنوات أ           تقل عن ستة                    يعاقب باحلبس مدة ال 

  ؛         نفاق املايل إل                                   نثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق ا أ   ون   عا      كل من   ) أ (  

  . ه      فجور  أو   ً اً ص           ّ               كل من استغلّ بأية وسيلة شخ  ) ب (  

        املشددين                             ذا اقترنت اجلرمية بأحد الظرفني إ           ىل مخس سنوات  إ                              وتكـون العقوبـة احلبس من سنة    
  . ن                                           املنصوص عليهما يف املادة الرابعة من هذا القانو

 : ٧      املادة  

  .                   باجلرمية يف حالة متامها                                                                عاقب على الشروع يف اجلرائم املبينة يف املواد السابقة بالعقوبة املقررة ُ ُي 

  : ٨      املادة  

            يعاقب باحلبس       دارته إ                     ون بأية طريقة كانت يف  ا                        للفجور أو الدعارة أو ع      ً دار حمالً أ             كل من فتح أو  
                           نيه وال تزيد على ثالمثائة         ة ج                                                                            مـدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مائ               

  .                      الف لرية يف اإلقليم السوري آ         على ثالثة                لف لرية وال تزيد أ                              جنيه يف اإلقليم املصري وال تقل عن 

  . ه            ثاث املوجود ب أل       متعة وا أل                 غالق احملل ومصادرة ا إ      وحيكم ب 

           أو ممن هلم      ه                            الدعارة أو املتولني تربيت                              صول من ميارس الفجور أو     أ                     مرتكب اجلرمية من      ن      ذا كا  إ و 
  .        ة املقررة                سنوات خبالف الغرام    ربع أ                                                        سلطة عليه تكون عقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد على 

  : ٩       املادة 

   ة  مخس   عن                                         شهر وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل  أ                              يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة  
                       ومخسني لرية وال تزيد      ني    مائت    عن                                يف اإلقليم املصري وال تقل                                           ً       وعشرين جنيه وال تزيد على ثالمثائة جنيهاً      

  :        العقوبتني   تني      حدى ها إ                                     على ثالثة آالف لرية يف اإلقليم السوري أو ب

ّ                                                       كل من أّجر أو قّدم بأية صفة كانت مرتال أو مكانا يدار للفجور              ) أ (          ّ             أو الدعارة           
      بذلك؛                                          ذا كان ميارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه  إ    كثر  أ            لسكىن شخص أو    أو

           للجمهور       ً  مفتوحاً             ً  مفروشة أو حمالً                                    ً كل من ميلك أو يدير مرتال مفروشا أو غرفاً  ) ب (  
ّ     ون قد سّهل ع  يك                           يرتكبون ذلك أو بسماحه يف     ً شخاصاً              سواء بقبولـه أ                      ادة الفجور أو الدعارة        

         الدعارة؛                           حمله بالتحريض على الفجور أو 

  .                                   كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة  ) ج (  
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   حد  أ      مصاب ب    نه أ       ذا تبني  إ              ىل الكشف الطيب ف إ      رساله  إ        خرية جيوز  أل                        وعند ضبط الشخص يف احلالة ا
  .                         عاهد العالجية حىت يتم شفاؤه     حد امل أ    يف ُ    ُحجز    دية                   مراض التناسلية املع أل ا

      دارية  إل          اجلهة ا          أن تأمر    ىل   إ             صالحية خاصة    إ                                                               وجيـوز احلكم بوضع احملكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة يف             
  . ت               كثر من ثالث سنوا أ      صالحيه  إل         بقاؤه يف ا إ                       يف حالة العود، وال جيوز                      ً  ويكون ذلك احلكم وجوبياً .     خراجه إ ب

          على ثالثة        تزيد                  غالق احملل مدة ال    إ      حكم ب   ُ   يُ  ) ب ( و  )  أ (                          ملنصوص عليها يف البندين            حوال ا  أل     ويف ا  
  . خ           ثابت التاري                مبوجب عقد صريح                                     ً غالق دون نظر ملعارضة الغري ولو كان حائزاً إل            شهور وينفذ ا

  :  ١٠      املادة  

  ة            ملمارسة دعار                كان يستعمل عادة         كل ما ٩   و ٨                                       يعترب حمال للدعارة أو الفجور يف حكم املادتني  
  .  ً داً     واح                                                     ً الغري أو فجوره ولو كان ميارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً

  :  ١١      املادة  

      جمهور     ح لل                                                                    كل مستغل أو مدير حملل عمومي أو حملل من حمال املالهي العمومية أو حمل آخر مفتو 
   له                  استغالهلم يف ترويج حم                       بقصد تسهيل ذلك أو بقصد                               ممن ميارسون الفجور أو الدعارة     ً شخاصاً أ        ويستخدم 

        لفي لرية  أ                              مائيت جنيه يف اإلقليم املصري وعلى                                                    يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تزيد على
  .               يف اإلقليم السوري

     مائيت               والغرامة من             ربع سنوات  أ                                تقل عن السنتني وال تزيد على                                       وتكـون العقوبة احلبس مدة ال      
       ذا كان  إ                اإلقليم السوري    ة يف           ربعة آالف لري أ  ىل  إ    لرية     لفي  أ                                ربعمائة جنيه يف اإلقليم املصري ومن  أ  ىل  إ     جنيه 

  . ة            املادة الثامن       خرية من أل                        شخاص املذكورين يف الفقرة ا أل           الفاعل من ا

  .       العود        يف حالة         ً غالق هنائياً إل                                        غالق احملل ملدة ال تزيد على ثالثة شهور ويكون ا إ      وحيكم ب 

  :  ١٢       املادة 

     تصدر        أن     ١١    و  ٩    و  ٨                            ل املنصوص عليها يف املواد       حوا أل                                           للنـيابة العامة مبجرد ضبط الواقعة يف ا        
  . ر                                            امر بإغالق احملل أو املرتل املدار للدعارة أو الفجو  أو

     شياء  أل      حكم ا       يف   ١١    و  ٩    و  ٨                                               ثاث املضبوط يف احملال املنصوص عليها يف املواد          أل        متعة وا   األ       وتعترب   
            ثباهتا يف حمضر  إ          عد جردها و ب                                   ً        مبجرد ضبطها حىت يفصل يف الدعوى هنائياً وتسلم     ً دارياً إ                احملجـوز علـيها   

  :       يت ذكرهم آل      شخاص ا أل                              حارس يكلف باحلراسة بغري أجر من ا

            املشتغلني فيه              حد املقيمني أو أ                           دارته أو مالكه أو مؤجره أو  إ               داره أو عاون يف  أ                مـن فتح احملل أو   
   نه  أ     رطة                 ىل من ترى الش    إ             مؤقتة بأجر                               حد من هؤالء توكل احلراسة     أ             ذا مل يوجد     إ ف  .     ياها إ                 وال يعتد برفضه    

  .   ليه إ              حدهم وتسليمها  أ          ىل حني حضور  إ        هل لذلك  أ
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     توجد                 احملل املغلق فإن مل                  ختام املوضوعة على أل                                      ويكلـف احلـارس عـلى املضبوطات حبراسة ا    
  . ا   ذاهت                                      حد املذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة أ     ختام  أل                         مضبوطات كلف باحلراسة على ا

        مدة ال                                         لدعوى العمومية على وجه االستعجال يف                         تفصل احملكمة يف ا     ،             حوال السابقة  أل          ويف مجيع ا   
  .        مر اإلغالق أ                                        سابيع ويترتب على صدور احلكم بالرباءة سقوط  أ           تجاوز ثالثة  ت

  :  ١٣      املادة  

      مدة                                                                                  كل شخص يشتغل أو يقيم عادة يف حمل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب باحلبس         
  .   سنة           تزيد على  ال

  :  ١٤      املادة  

    لفت                              بالفجور أو الدعارة أو        ً غراًء إ                                ة من طرق اإلعالن دعوة تتضمن                      علن بأية طريق   أ          كـل من     
                   مائة جنيه يف اإلقليم                                                                ىل ذلك يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على إ     نظار  أل ا

  . ني       العقوبت                                     لف لرية يف اإلقليم السوري أو بإحدى هاتني أ           املصري وعلى 

  :  ١٥  ة     املاد 

               حملكوم عليه حتت       ع ا                                                حدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون وض        إ      ة يف                       يستتبع احلكم باإلدان   
  . ن              اخلاصة باملتشردي     حكام أل      خالل با إل                                               مراقبة الشرطة مدة مساوية ملدة العقوبة وذلك دون ا

  :  ١٦      املادة  

        عليها يف                                                                      ختـل العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بتطبيق العقوبات األشد املنصوص    ال 
  .   خرى أل   ا       القوانني

  :  ١٧      املادة  

        تعديالته     و    ليه إ          املشار       ١٩٣٣       يونيه   /         حزيران   ٢٤                                                    يلغـى القـانون املتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ          
  . ن               حكام هذا القانو أ                ليه وكل نص خيالف  إ        املشار     ١٩٥١       لسنة   ٦٨         والقانون 

  :  ١٨      املادة  

            تاريخ العمل    من      هلن                   يداع البغايا املرخص إ                                              لوزير الشؤون االجتماعية والعمل يف اإلقليم السوري  
                        كرمية وتدريبهن على الكسب                                                                  هبـذا القـانون مبؤسسة خاصة وللمدة اليت يراها مناسبة لتأهيلهن حلياة  

  .        ختالف ذلك                                                 الشريف ويعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة شهور كل من
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  .                                    املتعلق حبرية املطبوعات فيما حيظر نشره  ٥٠          قانون رقم  -  ٩٧

  : ر               املطابع أن تنش             ، حيظر على مجيع  ٢٩      املادة  

                                                                   أوراق االهتام ووسائل التحقيق اجلنائي أو اجلنحي قبل تالوهتا يف جلسة علنية؛ - ١ 

                                         وقائع دعوى اإلهانة والقدح والذم واالفتراء؛ - ٢ 

                                                                                          وقـائع احملاكمات السرية وسائر احملاكمات اليت تتعلق بالطالق أو اهلجر أو بدعوى النسب                - ٣
                                                              احملكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير األطباء الشرعيني                                        ومجـيع وقائع الدعوى اليت حتظر     

  .                  حول اجلرائم األخالقية

                                                                                 يعاقـب مـن يتعرض لآلداب واألخالق العامة عن طريق املطبوعات كما يعاقب موزعو              :   ٥٠       املـادة  
    وفق                                                                                                      النشـرات والرسـوم والصور واألفالم واإلشارات وغري ذلك من األشياء املخلة باآلداب واألخالق العامة                

  . ا                                                       أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه األشياء اجلرمية وإتالفه

                                                                                          كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة املطبوعات املوزعة أو املبيعة أو املعدة للبيع أو                  ):  أ (  ٥٢       املادة   
     اشرة                                                                                                        املعروضـة يف احملالت والتجمعات العامة أو بواسطة اإلعالنات املعلقة يف الطرقات وأنتج هذا التحريض مب               

  .     ً                                 ُ                             شروعاً يف ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة اليت ُتفرض على الشريك يف اجلرم املذكور

     ٢٠٠٣        للعام   ٣٠                                           تنظيم عمليات نقل األعضاء وزرعها القانون رقم 

  : ٢      املادة   

  :                                                             ميكن نقل األعضاء وغرسها من شخص حي إىل شخص حي آخر يف احلالتني اآلتيتني  

                                       ىل نفس اجلسم الذي يتلقاه ويتم وفقا        إ               منقوال من و                                    يف حالـة كون النسيج أو العضو        ) أ ( 
  ؛                  لتقدير اجلراح املعاجل

  :              للشروط اآلتية                   ً  من جسم إىل آخر وفقاً                                ً يف حالة كون النسيج أو العضو منقوالً  ) ب ( 

  ؛                                                              أن ال يقع النقل على عضو أساسي للحياة حىت لو كان ذلك مبوافقة املتربع ̀  ١̀  

                                                      باء اختصاصيني بفحص املتربع لتقرير ما إذا كان نقل                                           أن تقوم جلنة مؤلفة من ثالثة أط       ̀  ٢̀ 
  ؛                                          على حياته ومدى حاجة املستفيد لعملية النقل                          ً عضو من جسم املتربع يشكل خطراً

                                                                                         أن ال يتم نقل العضو إال من املتربع كامل األهلية وبعد احلصول منه على موافقة خطية                 ̀  ٣̀ 
  ؛          صرحية موثقة
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                                                   إذا كان املستفيد واملتربع شقيقني توأمني ويشترط                                             أن ال يتم النقل من متربع قاصر إال        ̀  ٤̀ 
  ؛                                                              يف هذه احلالة موافقة األبوين يف حال وجودمها أو أحدمها أو الويل الشرعي

                                                                                                ال جيوز إجراء عملية النقل والغرس على املستفيد قبل احلصول على موافقة خطية صرحية منه أو                 ̀  ٥̀ 
  ؛                           من وليه الشرعي أو من عائلته

                                                                           ل املتربع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح                                أن ال يـتم تناز     ̀  ٦̀ 
  .                    الدولة وعلى نفقتها يف                                وعلى أن يكون له احلق بالعالج يف مشا

  : ٧      املادة  

  :                                                               مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف قانون العقوبات العام 

    لرية     ١٠     ٠٠٠       إىل    ٥     ٠٠٠                              شهر إىل سنتني وبالغرامة من     أ                           يعاقـب باحلـبس من ستة         ) أ ( 
  ؛                                  سورية كل من خيالف أحكام هذا القانون

             لرية سورية كل      ١٠٠     ٠٠٠   إىل     ٥٠     ٠٠٠                                         يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبالغرامة من   ) ب ( 
  .                          من يقوم باالجتار بنقل األعضاء

                       قرار منع تشغيل األطفال  -  ٩٨

  ،     ٢٠٠٤       ديسمرب /          كانون األول    ٣٠         بتاريخ     ١٧٣٦           القرار رقم                                     أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  -  ٩٩
          ألحداث قبل    ل ا        منع تشغي    على    و ؛                                                    ن احلدث هو كل ذكر أو أنثى مل يتم الثامنة عشرة من العمر                 الـذي نص على أ   

  . ة                             الثامنة عشرة يف األعمال اإلنتاجي                تشغيل من هو دون ب             على السماح            ي عمل كان و أ         عشرة يف     امسة      متام اخل

                                                           ساعات على أن يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة          ٦     ب              مية للحدث                                 وحتـدد سـاعات العمـل اليو       -   ١٠٠
                     وال جيوز تكليفه لساعات   .   ُ                                                                        ال ُتحسـب من ساعات الدوام وعلى أال يعمل احلدث أكثر من أربع ساعات متوالية     

  ً     حاً وال                                                                                                            عمل إضافية، وال جيوز تشغيل أحداث يف الوردية املسائية بني الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صبا               
  .       واألعياد                                               جيوز تشغيلهم يف أيام الراحة األسبوعية وأيام العطل

                                                                                                   جيب إخضاع األحداث لفحص طيب عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل، وجيب إعادة                -   ١٠١
     دوات  ُ                                            وُيمنع تكليف احلدث العمل على اآلالت أو األ         .                ً                                        هذا الفحص سنوياً حىت إمتامهم الثامنة عشرة من عمرهم        

                                                                         وأن خيضع قبل تكليفه القيام بأي عمل لدورة تدريبية أو مترين مناسب              )                               روافع جرارات أعمال الكهرباء    (       اخلطرة  
  :                                             ومنع القرار تكليف األحداث ممارسة األعمال التالية  .      للعمل

           حلج القطن؛ - 

  ؛ )            عنابر الفرفر (                                                     العمل يف العنابر اليت توجد فيها الدواليب واآلالت املعروضة  - 
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                                         الطباعة اليت يستخدم فيها الرصاص واملذيبات؛ - 

        والصوف؛                      حتضري قشر القنب والكتان - 

                                               الغزل والنسيج وحياكة احلرير والقطن والكتان        .  ا                                        حنـت احلجـارة والرخام وحفرها وتشذيبه       -
                                                     والصوف باآلالت امليكانيكية اليت تدار باحملركات على إطالقها؛

                    النحاس وضرب األرز؛                               أكوار النار يف صناعة احلدادة وطرق -

                                                                                    أفران الصهر والشي للمعادن وفلزاهتا والزجاج واألمسنت والعمل حتت سطح األرض باملناجم واحملاجر؛ -

                                                                                                الـتعامل مع مواد الرصاص والزئبق والزرنيخ واملنغنيز والفوسفور والكروم واالنتموان وصناعة             -
                             استخراج البترول وضخه وتقطريه؛

     الدم                                                            البترول أو مثيالته أو مركباته ومشتقاته وما شاهبها كأعمال طبخ               بتماس املذيبات ك      العمل -
                                          أو العظام أو إذابة الشحوم أو صنع الفراء؛ 

                           واملواد ذات النشاط اإلشعاعي؛ (x)                      العمل بالتماس مع أشعة -

                             العمل يف املساخل وتعليب اللحوم؛ -

                             ملتفجرة واملفرقعات واملشروبات                                                                  أعمـال الغابات وقطع األشجار وصناعة التبغ وصناعة املواد ا          -
                                                                                             الكحولـية والعمل يف املشارب ويف أماكن بيعها أو تناوهلا وصناعة كربيت الفحم واستعماالته              

  .                                           واللحام باألوكسجني واالسيتلني والقوس الكهربائية

   ود                                          سنة يف محل األثقال أو دفعها أو جرها إال يف حد  ١٨     إىل   ١٥                   تشغيل األحداث من سن             ومنع القرار -   ١٠٢
  :              األوزان التالية

                       ُ                          كغ لإلناث؛ واألثقال اليت ُترفع على القضبان          ١٠                كغ للذكور و     ١٥                          األثقـال اليت جيوز محلها       -
              كغ للذكور      ١٥٠                                                 كغ لإلناث؛ واألثقـال اليت تدفـع ذات عجلتني            ٢٠٠                كغ للذكور و      ٤٠٠

  .          كغ لإلناث   ١٠٠ و

                             قرار تنظيم عمل مقاهي اإلنترنت

                                الذي ينظم عمل مقاهي اإلنترنت       )  ن (   ٤٧٢                القرار رقم        ٢٠٠٤               لية يف العام                              أصـدرت وزارة اإلدارة احمل     -   ١٠٣
  .                                   ً                                         حيث مت استخدام مصطلح ركن اإلنترنت بدالً من مقهى اإلنترنت كي ال خيرج عن هدفه األساسي

  .                                                                          وأكد القرار على ضرورة توفر مجيع الشروط الصحية ومجيع وسائل األمان يف هذه املقاهي -   ١٠٤

                                                                                         كافة املشروبات الضارة ومنع التدخني يف هذا الركن ومنع تداول أجهزة عرض الفيديو                              ومنع بيع وتقدمي   -   ١٠٥
  .                                                                             مع ضرورة أخذ موافقة اجلمعية السورية للمعلوماتية ووزارة الثقافة قبل بدء العملVCD    ل         وأجهزة ا
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                الدراسات واألحباث -   ١٠٦

  . ز        إميان الع  .    ، د    ٢٠٠٤                                   االستغالل اجلنسي لألطفال يف مدينة دمشق،  - ١

                                    ، دراسة يف مركز الطبابة الشرعية          ٢٠٠٢                                                  االعـتداءات اجلنسية على األطفال يف مدينة حلب،          - ٢
  .      حممد ضو  .       حبلب، د

                  ، ومعهد التربية                                                                             دراسـة حـول جنوح األحداث يف معهدي خالد بن الوليد للفتيان يف دمشق              - ٣
  .         إميان العز  .    ، د    ٢٠٠٤   ،                       االجتماعية للفتيات بدمشق

                                                            األسباب والعالج، دراسة يف قسم األحداث يف سجن حلب املركزي            :                    ظاهرة جنوح األحداث   - ٤
  .      حممد ضو  .    ، د    ٢٠٠٢                        ومركز املالحظة لإلناث حبلب، 

 حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية

  السن القانونية اليت تستخدم لتحديد من هو الطفل-سادس عشر 

  :                   فيما يلي تفاصيل ذلك -   ١٠٧

           بيع األطفال            فيما يتعلق ب - ١ 

                                                                                            ال توجـد مـواد قانونية صرحية تشري إىل هذه اجلرمية ولكن يشري القانون السوري إىل اخلطف                  
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٨١      املادة    . (                               ً                    واإلبعاد وحيدد عمر مثانية عشر عاماً للقاصر املعتدى عليه

                                ً فيما يتعلق باستغالل األطفال جنسياً - ٢ 

                                                       العمر، مع أخذ يف االعتبار السن بني اخلامسة عشرة والثامنة                 اخلامسة عشرة من :              السن القانونية 
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٦      املادة    . (                                                  عشرة يف تشديد العقوبة عنها يف من هم فوق الثامنة عشرة

                                   فيما يتعلق باستغالل األطفال يف البغاء - ٣ 

  )                  من قانون الدعارة ٤      املادة    . (             ً  ستة عشر عاماً :                    السن القانونية للطفل 

  :                                         فيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية - ٤ 

     ٥١٩       املادة     . (                                                                               متنع القوانني يف اجلمهورية العربية السورية استغالل أي شخص يف املواد اإلباحية            
   ).                 من قانون العقوبات
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                                  فيما يتعلق بتسخري األطفال لعمل قسري - ٥ 

                                  ن هم بني اخلامسة عشرة والثامنة                                 ً                                  السـن القانونية مخسة عشر عاماً مع حتديد نوعية األعمال مل           
  .                                                   عشرة حبيث ال تكون جمهدة أو مضرة بالصحة على املدى البعيد

                       فيما يتعلق بنقل األعضاء - ٦ 

                                                                                      السـن القانونية هي الثامنة عشرة ألن القانون السوري يعترب القاصر كل من مل يبلغ سن الرشد    
  .                                         ً وسن الرشد يف القانون السوري مثانية عشر عاماً

                                       العقوبات عند ارتكاب هذه اجلرائم والظروف  -  ر        سابع عش
                         املشددة أو املخففة للعقوبة

  :                   فيما يلي تفاصيل ذلك -   ١٠٨

                       فيما يتعلق ببيع األطفال - ١ 

                                                                                                     ال توجـد مـواد قانونية صرحية تشري إىل هذه اجلرمية ولكن يشري القانون السوري إىل اخلطف واإلبعاد                   -   ١٠٩
  .                                    أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة مائة لرية             باحلبس من ستة                     ويعاقب من يقوم بذلك 

       طف أو                                 ُ        قد أمت الثانية عشرة من عمره أو خُ                                 قتة إذا مل يكن القاصر     ؤ                  األشغال الشاقة امل                      وتشدد العقوبة إىل     -   ١١٠
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٨١      املادة    (                   بعد باحليلة أو القوة ُ أُ

                                ً فيما يتعلق باستغالل األطفال جنسياً - ٢ 

        وال تنقص   .                              عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات  "                               يتم اخلامسة عشرة من عمره      مل "                 ً       مـن جـامع قاصراً     -   ١١١
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩١      املادة    (                                                       العقوبة عن مخس عشرة سنة إذا كان الولد مل يتم الثانية عشرة

  ة                                                                                                       من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على حتمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب باألشغال الشاقة مد                 -   ١١٢
                                                                                   ويكون احلد األدىن للعقوبة مثاين عشرة سنة إذا كان املعتدى عليه مل يتم اخلامسة               .                             ال تنقص عن اثنيت عشرة سنة     

   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٣      املادة    (            عشرة من عمره

                                            ً       ً                                                    مـن ارتكـب بقاصر مل يتم اخلامسة عشرة من عمره فعالً منافياً للحشمة أو محله على ارتكابه عوقب                    -   ١١٣
          من عمره       عشرة                                                                       وال تنقص العقوبة عن اثنيت عشرة سنة إذا مل يتم الولد الثانية                .                شاقة تسع سنوات               باألشـغال ال  

   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٥      املادة  (

              ً     ً                                                         ً                              إذا جامع قاصراً متماً اخلامسة عشرة وغري متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان                   -   ١١٤
                                                                ل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك                                                       غـري شرعي أو أحد أصهاره جلهة األصول وك        
                                     ً                         قضى بالعقوبة نفسها إذا كان اجملرم موظفاً أو رجل دين أو             ُ وُي  .                                          األشخاص عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات     
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    من              اليت يستمدها                                ً                       ً                                        كان مدير مكتب استخدام أو عامالً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيالت             
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٢      املادة  (  ه      وظيفت

                                              يرتكب بقاصر بني اخلامسة عشرة والثامنة عشرة من    ٤٩٢                                 كل شخص من األشخاص املوصوفني يف املادة  -   ١١٥
      املادة    (                                           ب باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على مخس عشرة سنة   َ عاقَ        ً       ً                             ُ   عمره فعالً منافياً للحشمة أو حيمله على ارتكابه ُي

   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٦

     ٢٤٧                             على النحو الذي ذكرته املادة    ٤٩٥     إىل    ٤٩٣   و   ٤٩١     إىل    ٤٨٩                                   ترفع العقوبات املنصوص عليها يف املواد  -   ١١٦
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٧      املادة    (   ٤٩٢                                            إذا كان اجملرم أحد األشخاص املشار إليهم يف املادة 

                        رتكاب الفجور به عوقب                                           ً                                  مـن خطف باخلداع أو العنف أحد األشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ا              -   ١١٧
      املادة  (                                      تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة                                       وإذا ارتكب الفعل املذكور فال        .                              باألشـغال الشاقة تسع سنوات    

   ).                   من قانون العقوبات   ٥٠١

                                                                                                      تفـرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر مل يتم اخلامسة عشرة من                   -   ١١٨
   ).          ن العقوبات         من قانو   ٥٠٢      املادة    (    عمره

                                      ، اجملرم الذي يرجع املخطوف من تلقاء نفسه    ٢٤١                                             يستفيد من األسباب املخفضة املنصوص عليها يف املادة  -   ١١٩
                                                                                         وأربعني ساعة إىل مكان أمني ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جرمية أخرى،  ٍ ٍن        يف خالل مثا

   ).          العقوبات          من قانون   ٥٠٣      املادة    (                  جنحة كانت أو جناية

                                       ً                                ً                         مـن ملس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً مل يتم اخلامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو       -   ١٢٠
                                                                                                                فتاة أو امرأة هلما من العمر أكثر من مخس عشرة سنة دون رضامها عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز السنة ونصف                   

   ).                   من قانون العقوبات   ٥٠٥      املادة  (

                                                                                            اصر مل يتم اخلامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة هلما من العمر أكثر من مخس                                 من عرض على ق    -   ١٢١
                             بس التكديري ثالثة أيام أو                 ً       ً                            ً   ً                               عشـرة سنة عمالً منافياً للحياء أو وجه إىل أحدهم كالماً خمالً باحلشمة عوقب باحل              

   ).          ن العقوبات         من قانو   ٥٠٦      املادة    (                                                ً بغرامة ال تزيد على مخسة وسبعني لرية أو بالعقوبتني معاً

                                   فيما يتعلق باستغالل األطفال يف البغاء - ٣ 

                             ً                                                              من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، مل يتم احلادية والعشرين من عمره، على الفجور أو    -   ١٢٢
                                                                        ه أو مساعدته على إتياهنما عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة   ـ                             الفساد أو على تسهيلهما ل    

      من     ٥٠٩       املادة     (                                                           ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها          .       ة لرية  ئ                   سة وسبعني إىل ستما        من مخ 
   ).              قانون العقوبات
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                                            ذا كان من وقعت عليه اجلرمية مل يتم من العمر ست  إ            ىل سبع سنوات    إ                    عقوبة احلبس ثالث سنوات     تفرض  -   ١٢٣
             هلم سلطة عليه                                          عليه أو من املتولني تربيته أو مالحظته أو ممن        صول اجملىن  أ               ذا كان اجلاين من  إ   أو                 عشرة سنة ميالدية

   ).                  من قانون الدعارة ٤      املادة    (                            جر عنده أو عند من تقدم ذكرهم أل    با            ً أو كان خادماً

           أو الدعارة                                                               ىل اجلمهورية العربية املتحدة شخصا أو سهل له دخوهلا الرتكاب الفجور  إ    دخل  أ        كـل من   -   ١٢٤
           الف لرية يف    آ        ىل مخسة    إ         لف لرية    أ                                            سنة وال تزيد على مخس سنوات وبغرامة من                  تقل عن                           يعاقـب باحلبس مدة ال    

   ).                  من قانون الدعارة ٥      املادة    (      السوري       اإلقليم

  :       سنوات                   شهر وال تزيد على ثالث أ           تقل عن ستة                    يعاقب باحلبس مدة ال -   ١٢٥

      املايل؛     نفاق  إل                                   نثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق ا أ           كل من عاون   ) أ ( 

  .     فجوره     أو  ً اً       ّ                ن استغلّ بأية وسيلة شخص    كل م  ) ب ( 

              شددين املنصوص       امل                                ذا اقترنت اجلرمية بأحد الظرفني     إ              ىل مخس سنوات     إ                                 وتكـون العقوبة احلبس من سنة        -   ١٢٦
   ).                  من قانون الدعارة ٦      املادة    (                                     عليهما يف املادة الرابعة من هذا القانون

                                          فيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية - ٤ 

      املادة  (                                                                          ب بالسجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات كل من يقوم باستغالل شخص يف املواد اإلباحية     يعاق 
   ).                   من قانون العقوبات   ٥١٩

                                  فيما يتعلق بتسخري األطفال لعمل قسري - ٥ 

  .    ٢٠٠٠                                                                 يعاقب بالغرامة ألف لرية سورية من خيالف مرسوم عمل األطفال الصادر عام  

     عضاء                     فيما يتعلق باالجتار باأل - ٦ 

                            لرية سورية كل من خيالف        ١٠     ٠٠٠       إىل    ٥     ٠٠٠                              شهر إىل سنتني وبالغرامة من       أ                       يعاقب باحلبس من ستة      
                  لرية سورية كل من    ١٠٠     ٠٠٠     إىل   ٥٠     ٠٠٠                                         يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبالغرامة من    و .                 أحكام هذا القانون

   ).                           من قانون تنظيم نقل األعضاء ٧      املادة    (                       يقوم باالجتار بنقل األعضاء

                                                   التقادم يف القوانني السورية فيما يتعلق باجلرائم        -         ثامن عشر 
  ٣           من املادة  ١                 الواردة يف الفقرة 

  :                                                                     حدد قانون العقوبات يف اجلمهورية العربية السورية التقادم على الشكل التايل -   ١٢٧

  :    ١٦١      املادة   

  .                                             التقادم حيول دون تنفيذ العقوبات وتدابري االحتراز - ١  
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                   حلقوق أو على منع         من ا                                                               التقادم ال يسري على العقوبات والتدابري االحترازية املانعة                    عـلى أن     - ٢   
  .                       اإلقامة واملصادرة العينية

  :   ١٦٢      املادة   

  . ة                                                                  مدة التقادم على عقوبة اإلعدام والعقوبات اجلنائية املؤبدة مخس وعشرون سن - ١ 

      احملكمة                بة اليت حكمت هبا                 قتة ضعف مدة العقو ؤ                                     مـدة التقادم على العقوبات اجلنائية امل  - ٢ 
  . ت                                             على أن ال تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوا

  . ت                                              مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوا - ٣ 

        التنفيذ                                           ً                                       جيري التقادم من تاريخ احلكم إذا صدر غيابياً ومن يوم متلص احملكوم عليه من              - ٤ 
  . ً اً                  إذا كان احلكم وجاهي

             العقوبة اليت                                                                 ه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة                              ا متلـص احملكوم علي      إذ 
  . م                     فذت فيه من مدة التقاد ُ ُن

  :   ١٦٣      املادة   

       وال ميكن                                                                    مدة التقادم على العقوبات اجلنحية ضعف مدة العقوبة اليت حكمت هبا احملكمة - ١ 
  .     سنوات           تنقص عن مخس    أو                     أن تتجاوز عشر سنوات 

  . ت                       قوبة جنحية أخرى مخس سنوا                     مدة التقادم على أية ع - ٢ 

  :  دم             جتري مدة التقا - ٣ 

    إذا       برامه إ                                                                يف احلكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان يف الدرجة األخرية، ومن تاريخ  -
   ىل؛                كان يف الدرجة األو

           احملكوم عليه           وإذا كان  .                                                                  ويف احلكم الغيايب منذ تبليغ احملكوم عليه بذاته أو يف حمل إقامته          -
                 العقوبة اليت نفذت                                               م تفلته من التنفيذ، ويف هذه احلالة يسقط نصف مدة      ً        موقوفاً فمن يو

  . م                 فيه من مدة التقاد

  :   ١٦٤      املادة   

  . ة      السابق           كر يف املادة                                                       ُ مدة التقادم على عقوبات املخالفات سنتان تبدآن على حنو ما ذُ  
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  :   ١٦٧      املادة   

  . ل                                           حيسب التقادم من يوم إىل مثله من دون اليوم األو - ١ 

        ينشأ عن                                                                     قف التقادم كل حائل قانوين أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبري ومل  يو - ٢ 
  . ه               إرادة احملكوم علي

  : م            ويقطع التقاد - ٣ 

   ذ؛                                                 حضور احملكوم عليه أو أي عمل جتريه السلطة بغية التنفي  ) أ ( 

      ري أو       التدب                                                                            ارتكـاب احملكوم عليه جرمية أخرى معادلة للجرمية اليت أوجبت العقوبة أو             ) ب ( 
  . م       جرمية أه

  . ا                                                           على أنه ال ميكن أن تطول مدة التقادم يف كل حال إىل أكثر من ضعفيه  

         يف قانون    )            القانونـية  (                        الشخصـية االعتـبارية      -         تاسع عشر 
                         اجلمهورية العربية السورية

  :     التايل          على الشكل   )          القانونية (                                                              حدد القانون املدين يف اجلمهورية العربية السورية الشخصية االعتبارية  -   ١٢٨

  :    هي )          القانونية    (                األشخاص االعتبارية 

                                                                                   الدولـة واحملافظـات والبلديات، بالشروط اليت حيددها القانون؛ واملؤسسات العامة،            - ١ 
  ؛                                                 وغريها من املنشآت، اليت مينحها القانون شخصية اعتبارية

  ؛                                                           اهليئات والطوائف الدينية اليت تعترف هلا الدولة بشخصية اعتبارية - ٢ 

  ؛   قاف   األو - ٣ 

  ؛                        الشركات التجارية واملدنية - ٤ 

  ؛                            ً                          اجلمعيات واملؤسسات املنشأة وفقاً لألحكام اليت ستأيت فيما بعد - ٥ 

                                                                                كل جمموعة من األشخاص، أو األموال، تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص يف              - ٦ 
   ).                 من القانون املدين  ٥٤      املادة  (        القانون 

  :                            ية االعتبارية على الشكل التايل                                   كما حدد القانون حقوق ومواصفات الشخص 
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                                                     ً                             الشـخص االعتـباري يتمـتع جبميع احلقوق، إال ما كان منها مالزماً لصفة اإلنسان               - ١ 
  ؛                                        الطبيعية، وذلك يف احلدود اليت قررها القانون

  :        فيكون له - ٢ 

  ؛                ذمة مالية مستقلة  ) أ ( 

  ؛   نون                                                        أهلية، يف احلدود اليت يعينها سند إنشائه، أو اليت يقررها القا  ) ب ( 

  ؛          حق التقاضي  ) ج ( 

              والشركات اليت    .                                                   ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته         .                موطـن مسـتقل     ) د ( 
                                                                                                         يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج وهلا نشاط يف سوريا، يعترب مركز إدارهتا بالنسبة إىل القانون الداخلي                

   .                                 املكان الذي توجد فيه اإلدارة احمللية

   ).                 من القانون املدين  ٥٥      املادة    (           رب عن إرادته                ويكون له نائب يع - ٣ 

      ، من   ٢           ، الفقرة     ١٢                                                                               وفيما يتعلق باملسؤولية اجلزائية للهيئات االعتبارية، فقد نصت عليها املادة            
  .            القانون املدين

                                                                                      أمـا النظام القانوين لألشخاص االعتبارية األجنبية، من شركات ومجعيات ومؤسسات وغريها،           
              ومع ذلك، فإذا   .                                                      ة اليت اختذت فيها هذه األشخاص مركز إدارهتا الرئيسي الفعلي                      فيسري عليه قانون الدول

  .                                                             باشرت نشاطها الرئيسي يف سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري

  :                                                                             كما حدد قانون العقوبات يف املواد التالية العقوبات اليت تفرض على اهليئات االعتبارية 

  :   ١٠٨      املادة  

                                                                ل شركة أو مجعية وكل هيئة اعتبارية ما خال اإلدارات العامة إذا اقترف                    ميكن وقف كل نقابة وك 
                                                                                             مديروها أو أعضاء إدارهتا أو ممثلوها أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب 

  .                       عليها بسنيت حبس على األقل

  :   ١٠٩      املادة  

  :               ا املادة السابقة                                            ميكن حل اهليئات املذكورة يف احلاالت اليت أشارت إليه 

  ؛                                    إذا مل تتقيد مبوجبات التأسيس القانونية  ) أ ( 

                                                                                        إذا كانـت الغاية من تأسيسها خمالفة للقوانني أو كانت تستهدف يف الواقع مثل هذه                 ) ب ( 
  ؛       الغايات
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  ؛                                                   إذا خالفت األحكام القانونية املنصوص عليها حتت طائل احلل  ) ج ( 

  .                  متر عليه مخس سنوات                   قفت مبوجب قرار مربم مل             ُ إذا كانت قد ُو  ) د ( 

  :   ١١٠      املادة  

                ً                                                                  يقضـى بالوقف شهراً على األقل وسنتني على األكثر، وهو يوجب وقف أعمال اهليئة               - ١ 
                                                                                         كافـة وأن تبدل االسم واختلف املديرون أعضاء اإلدارة، وحيول دون التنازل عن احملل بشرط االحتفاظ    

  .                        حبقوق الغري ذي النية احلسنة

                                                              ال اهليئة االعتبارية، ويفقد املديرون أو أعضاء اإلدارة وكل                                 ويوجـب احلل تصفية أمو     - ٢ 
  .           ً                                              مسؤول شخصياً عن اجلرمية، األهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارهتا

  :   ١١١      املادة  

                                                                                  يعاقب على كل خمالفة لألحكام السابقة باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة تتراوح بني مائة  
  .        وألف لرية

  :     ى أنه    عل   ٢٠٩      املادة         كما نصت  

  .                                                              ال حيكم على أحد بعقوبة، ما مل يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة - ١ 

                                 ً                                                إن اهليئات االعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارهتا وممثليها وعماهلا  - ٢ 
  .                                                           عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات املذكورة أو بإحدى وسائلها

  .                                   ليها إال بالغرامة واملصادرة ونشر احلكم                 ولكن ال ميكن احلكم ع - ٣ 

                                    بدلت الغرامة من العقوبة املذكورة      ُ أُ                                                              وإذا كـان القـانون ينص على عقوبة أصلية غري الغرامة،             
  .  ٦٣   و  ٦٠   و  ٥٣                                             نزلت باهليئة االعتبارية يف احلدود املعينة يف املواد  ُ أُ و

  :  ٥٣     ملادة  ا 

       الشروط  ب                         شهر وثالث سنوات وتنفذ                                                       تـتراوح مدة اإلقامة اجلربية يف اجلنح بني ثالثة أ          - ١ 
   .                         ا اإلقامة اجلربية يف اجلنايات هب               نفسها اليت تنفذ 

                                                                            فإذا غادر احملكوم عليه ألية مدة كانت املكان املعني له أبدل احلبس البسيط من اإلقامة   - ٢ 
  .                                          اجلربية ملدة ال تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة
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  :  ٦٠      املادة  

  .                   ي بني يوم وعشرة أيام                       تتراوح مدة احلبس التكدير - ١ 

       لمحكوم  ل                                                                          تنفذ هذه العقوبة يف احملكوم عليهم يف أماكن خمتلفة عن األماكن املخصصة              - ٢ 
  .                             عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة

  .                                   ال جيرب على العمل احملكوم عليهم بالتوقيف - ٣ 

  :  ٦٣      املادة  

  .                  ريد املدين مدى احلياة                         ً                               احلكم باألشغال الشاقة مؤبداً، أو باالعتقال املؤبد، يوجب التج - ١ 

                                       قت أو باإلبعاد أو باإلقامة اجلربية يف        ؤ                     قتة أو باالعتقال امل    ؤ                           احلكـم باألشغال الشاقة امل     - ٢ 
                                                            ً                                            اجلنايات، يوجب التجريد املدين منذ اليوم الذي أصبح فيه احلكم مربماً حىت انقضاء السنة العاشرة على                

  .                    تنفيذ العقوبة األصلية

                  اجلـرائم السابقة                          الشـروع يف ارتكـاب       -      عشرين 
                          أوالتواطؤ أو االشتراك فيها

  :                                                                   حدد القانون يف اجلمهورية العربية السورية عقوبة الشروع يف اجلرمية كما يلي -   ١٢٩

                                                                                          إذا كانت مجيع األعمال الرامية إىل اقتراف اجلناية قد متت غري أهنا مل تفض إىل مفعول بسبب ظروف ال عالقة  -   ١٣٠
  :                        العقوبات على الوجه اآليت                          هلا بإرادة الفاعل أمكن ختفيض

  ؛                            اثنيت عشرة سنة إىل عشرين سنة     لفترة    قتة  ؤ              ة املؤبدة أو املـ                    اإلعدام األشغال الشاق ب              ميكن أن يستبدل  

  ؛                             قتة من عشر سنوات إىل عشرين سنة ؤ                                     األشغال الشاقة املؤبدة األشغال الشاقة امل ب           وأن تستبدل  

  ؛                        ن عشر سنوات إىل عشرين سنة    قت م ؤ                        االعتقال املؤبد االعتقال امل ب           وأن يستبدل  

   .                                      وميكن أن حيط من أية عقوبة أخرى حىت نصفها 

                                                                                                       وميكن أن ختفض العقوبات املذكورة يف هذه املادة حىت الثلثني إذا حال الفاعل مبحض إرادته دون نتيجة                  -   ١٣١
   ).                   من قانون العقوبات   ٢٠٠      املادة    (    فعله

                                            بلوغ اهلدف بسبب ظرف مادي جيهله الفاعل                                                      يعاقـب عـلى الشروع وإن مل يكن يف اإلمكان                  كمـا    -   ١٣٢
   ).                   من قانون العقوبات   ٢٠٢      املادة  (

  :                                                       وبالنسبة للتحريض على ارتكاب اجلرمية نص القانون على ما يلي -   ١٣٣
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      املادة    (        ً                          ً                                      يعد حمرضاً من محل أو حاول أن حيمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جرمية 
   ).                   من قانون العقوبات   ٢١٦

                                ً           سواء كانت اجلرمية ناجزة أو مشروعاً فيها أو  ، َّ                                 رَّض لعقوبة اجلرمية اليت أراد أن تقترف        يتعرض احمل 
     من    ٢١٧      املادة    (                                                                   إذا مل يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إىل نتيجة خففت العقوبة      .       ناقصـة 

   ).              قانون العقوبات

  :                                                       وبالنسبة لالشتراك والتواطؤ يف اجلرمية نص القانون على ما يلي -   ١٣٤

  :         ً                 يعد متدخالً يف جناية أو جنحة 

  ؛                                                           من أعطى إرشادات القترافها وإن مل تساعد هذه اإلرشادات على الفعل  ) أ ( 

  ؛     َّ                               من شدَّ عزمية الفاعل بوسيلة من الوسائل  ) ب ( 

  ؛                                                               من قبل، ابتغاء ملصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب اجلرمية  ) ج ( 

                                               ل اليت هيأت اجلرمية أو سهلتها أو على األفعال                                                مـن ساعد الفاعل أو عاونه على األفعا         ) د ( 
  ؛               اليت أمتت ارتكاهبا

            ً                                                                          مـن كـان متفقاً مع الفاعل أو أحد املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية وساهم يف إخفاء                    ) ه ( 
                                                                                                           معاملها أو ختبئة أو تصريف األشياء النامجة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن                  

   ).                   من قانون العقوبات   ٢١٨    ادة   امل   (           وجه العدالة

  .                                                       ساعدته ما ارتكبت اجلرمية يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل                 املتدخل الذي لوال م -   ١٣٥

                                                                                                              أمـا سائر املتدخلني فيعاقبون باألشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة من اثنيت عشرة سنة إىل عشرين سنة إذا                   -   ١٣٦
  .                        كان الفاعل يعاقب باإلعدام

                                                                                  قاب الفاعل األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد حكم على املتدخلني بالعقوبة نفسها ال           وإذا كان ع -   ١٣٧
  .              أقل من عشر سنني

                     وميكن إنزال التدابري     .                                                                          ويف احلـاالت األخـرى تـرتل عقوبة الفاعل بعد أن ختفض مدهتا حىت النصف               -   ١٣٨
   ).                   من قانون العقوبات   ٢١٩  ة     املاد   (                                               االحترازية هبم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي اجلرمية

  .                                 وهذه مبادئ عامة تطبق على كل احلاالت -   ١٣٩

                                     جرائم استخدام األطفال يف املواد اإلباحية

  :                     نص القانون على ما يلي -   ١٤٠
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     ٢٠٨                                                                                                         الشريكان يف اجلرمية املقترفة بالكالم املنقول بالوسائل اآللية على ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة                -   ١٤١
                                                                                          حدى الوسائل املذكورة يف الفقرة الثالثة من املادة نفسها مها صاحب الكالم أو الكتابة               إ              مية املقترفة ب              أو يف اجلـر   

   ).                   من قانون العقوبات   ٢١٣      املادة    (                                           والناشر إال أن يثبت األول أن النشر مت دون رضاه

                   فاحملرر أو رئيس                                            ً                                              عـندما تقترف اجلرمية بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا مل يكن من مدير               -   ١٤٢
   ).                   من قانون العقوبات   ٢١٣      املادة    (            حترير الصحيفة

                                                                                 إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا يف التغلب على مقاومة املعتدى عليه أو                                         كما شدد القانون العقوبة      -   ١٤٣
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٨      املادة    (                          تعاقبوا على إجراء الفحش به

                    مرأة بقصد الزواج      ال         فتاة أو  ل                        طف باخلداع أو بالعنف       اخل             رتكاب جرمية                               يتناول العقاب الشروع يف ا         كما   -   ١٤٤
   ).                   من قانون العقوبات   ٥٠٠      املادة  (

                        استخدام األطفال يف البغاء

                           تقل عن سنة وال تزيد على مخس          مدة ال                         مع علمه به باحلبس          البغاء               من ساعد على                          يعاقـب القانون كل      -   ١٤٥
   ).                  من قانون الدعارة ٣      املادة    (           قليم السوري إل       لرية يف ا   الف  آ      ىل مخسة  إ       لف لرية  أ                 سنوات وبغرامة من 

        نثى على  أ           كل من عاون                                شهر وال تزيد على ثالث سنوات     أ              تقل عن ستة                            يعاقـب باحلبس مدة ال           كمـا    -   ١٤٦
   ).                  من قانون الدعارة ٦      املادة    (         نفاق املايل إل                           ممارسة الدعارة ولو عن طريق ا

      املادة  (  ا                   باجلرمية يف حالة متامه                                  يف املواد السابقة بالعقوبة املقررة                                يعاقب على الشروع يف اجلرائم املبينة    كما  -   ١٤٧
   ).                  من قانون الدعارة ٧

   ني    مائت          ال تقل عن                                     شهر وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة   أ               تقل عن ثالثة                                يعاقـب باحلـبس مـدة ال       -   ١٤٨
  :       لعقوبتني ا         حدى هاتني إ   و ب أ            قليم السوري  إل                                     ومخسني لرية وال تزيد على ثالثة آالف لرية يف ا

ّ    كل من أّجر   ) أ (  ّ                    ً  و قّدم بأية صفة كانت مرتالً أ                 لسكىن شخص   و أ          و الدعارة    أ             يدار للفجور       ً و مكاناً أ     
   ك؛                     و الدعارة مع علمه بذل أ                       ذا كان ميارس فيه الفجور  إ    كثر  أ  و  أ

ّ      يكون قد سّهل      ر           للجمهو        ً   مفتوحاً     ً  و حمالً  أ           مفروشة         ً  و غرفاً  أ         ً   مفروشاً           ً   و يدير مرتالً   أ             كل من ميلك      ) ب (           
  و  أ                        حمله بالتحريض على الفجور            و بسماحه يف أ              يرتكبون ذلك      ً شخاصاً أ  ه ـ                     و الدعارة سواء بقبول أ         الفجور       عـادة 
   ).                  من قانون الدعارة ٩      املادة  (  ة       الدعار

  التبين-حادي وعشرين 

      من   ٥                                           من اتفاقية حقوق الطفل وعلى الفقرة          ٢١    و   ٢٠                                               حتفظت اجلمهورية العربية السورية على املادتني        -   ١٤٩
  .                                 من هذا الربوتوكول املتعلقة بالتبين ٣           من املادة  ١            من الفقرة ̀  ٢̀  ) أ (                والفقرة الفرعية    ٣      املادة 
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                                                                                                     وهـذا بسبب أن قوانني األحوال الشخصية املستمدة من الشريعة اإلسالمية ال جتيز التبين ولكنها تسمح                 -   ١٥٠
                             ً      واأليتام وحتت رقابة الدولة منعاً                                                                                        للراغـبني وممن تتوفر فيهم الشروط املناسبة اليت حيددها القانون كفالة اللقطاء             

  .                             لالجتار هبم أو تغيري سجالهتم املدنية

 اإلجراءات اجلزائية واجلنائية

  الوالية القضائية-ثاين وعشرين 

                                                                                                          اإلجراءات املتخذة يف حال ارتكبت اجلرائم السابقة على أرض الدولة أو على منت باخرة أو طائرة تابعة                  -   ١٥١
  .                         للجمهورية العربية السورية

  :                                                                                       حدد القانون السوري احلاالت اليت تعترب فيها اجلرائم مرتكبة يف اجلمهورية العربية السورية كما يلي -   ١٥٢

  .                                                         يطبق القانون السوري على مجيع اجلرائم املقترفة يف األرض السورية - ١

  :                               تعد اجلرمية مقترفة يف األرض السورية - ٢

                                        ف اجلرمية، أو فعل من أفعال جرمية غري                                                        إذا مت عـلى هذه األرض أحد العناصر اليت تؤل           ) أ ( 
                                    متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي؛

             من قانون     ١٥       املادة   (                                         ً                       إذا حصلت النتيجة يف هذه األرض أو كان متوقعاً حصوهلا فيها              ) ب ( 
   ).        العقوبات

   ).      عقوبات             من قانون ال  ١٦      املادة  (                                                          وتشمل األراضي السورية طبقة اهلواء اليت تغطيها أي اإلقليم اجلوي  -   ١٥٣

  :                             ً                                            كما حدد القانون السوري تعريفاً لألماكن اليت تعترب يف حكم األرض السورية كما يلي -   ١٥٤

  :                                                 يكون يف حكم األرض السورية، ألجل تطبيق القانون اجلزائي 

                                      ً                                     البحر اإلقليمي إىل مسافة عشرين كيلومتراً من الشاطئ ابتداء من أدىن مستوى اجلزر؛ - ١ 

                  طي البحر اإلقليمي؛                 املدى اجلوي الذي يغ - ٢ 

   ).                   من قانون العقوبات  ١٧      املادة  (                               السفن واملركبات اهلوائية السورية  - ٣ 

  :                                                         وحدد احلاالت اليت ال يطبق فيها القانون السوري على الشكل التايل -   ١٥٥

  :                     ال يطبق القانون السوري 
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            ية، إذا مل                                                                               يف اإلقليم اجلوي السوري، على اجلرائم املقترفة على منت مركبة هوائية أجنب            - ١ 
  .                       تتجاوز اجلرمية شفري املركبة

                                                                                                  على أن اجلرائم اليت ال تتجاوز شفري املركبة اهلوائية ختضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو                 
  .              ً                                                     اجملين عليه سورياً، أو إذا حطت املركبة اهلوائية يف سورية بعد اقتراف اجلرمية

                                       لذي يغطيه، على اجلرائم املقترفة على                                                     يف البحر اإلقليمي السوري أو يف املدى اجلوي ا         - ٢ 
  .                                                                                منت سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا مل تتجاوز اجلرمية شفري السفينة أو املركبة اهلوائية

       ً                                                                                     وتطبـيقاً هلذه القاعدة، فإن اجلرمية تعترب مرتكبة يف اإلقليم السوري إذا ارتكب فيه الفعل الذي         
  .                       ققت نتيجتها يف إقليم آخر                                     يقوم به ركنها املادي، أو جزء منه ولو حت

  .                                                                   ً                                   ويقـرر املشـرع اعتبار اجلرمية مرتكبة يف اإلقليم السوري جملرد أنه كان متوقعاً أن تتحقق فيه نتيجتها            -   ١٥٦
                        ويعين املشرع بذلك حالة      .                                                                                      والفـرض يف هـذه احلالة أن الفعل الذي تقوم به قد ارتكب يف خارج هذا اإلقليم                

              ً                                                           ج سورية متوقعاً أن تتحقق نتيجته يف داخل اإلقليم السوري، ولكنها مل                                                   الشـروع إذا ارتكـب اجلاين فعله خار       
                                                                               ً                 سواء أكانت مل تتحقق على اإلطالق أم حتققت يف إقليم سواه فيعترب هذا الوضع اإلجرامي خاضعاً                  .             تـتحقق فيه  

   ).        عقوبات  ١٥           انظر املادة  (               للقانون السوري 

              ً      ً                                  ي للجرمية حتديداً دقيقاً، فتستبعد من نطاقه األعمال                                                            وتطبـيق القاعدة السابقة يقتضي حتديد الركن املاد        -   ١٥٧
  .                                                                             التحضريية للجرمية واألعمال اليت تستهدف إخفاء آثارها وإن اعتربت يف ذاهتا جرائم متميزة

                                                                                  من قانون العقوبات، فرق املشرع بني السفن أو الطائرات السورية اجلنسية أو               ١٨    و   ١٧              ويف املـادتني     -   ١٥٨
                                                                                   فإذا كانت السفينة أو الطائرة سورية وقت ارتكاب اجلرمية خضعت اجلرائم املرتكبة              .  ة                        السفن والطائرات األجنبي  

                       ً                                                                                           فـيها للقانون السوري أياً كان املكان الذي كانت موجودة فيه، يستوي يف ذلك أن تكون يف اإلقليم املائي أو                    
        وال يفرق   .               ئي أو جوي أجنيب                                                                         اجلوي السوري أو يف البحر العام أو الفضاء اجلوي الذي يعلوه أو تكون يف إقليم ما

ّ                                                               املشـّرع يف هـذا الصـدد بني سفن أو طائرات حربية أو مدنية                                                        وهذه األحكام منطقية حني تكون السفن أو         .    
                                                                                                         الطائرات السورية يف اإلقليم املائي أو اجلوي السوري، أو تكون يف مياه أو فضاء عام، وقد استقر القانون الدويل      

  .                                   ء الذي يعلوه ال خيضعان لسيادة دولة ما                               العام على أن البحر العام والفضا

         أما إذا    .                                                                                                  إذ ال يـنازع القـانون السوري يف االنطباق على ما يرتكب فيها من جرائم آنذاك قانون آخر                  -   ١٥٩
                                                                                                         كانت يف إقليم مائي أو جوي أجنيب، فإن التعليل احلقيقي هلذه القاعدة هو خشية أال هتتم الدولة األجنبية مبالحقة        

  .                                                                     رائم فيفرون من العقاب، وهي نتيجة تتأذى هلا العدالة فأراد املشرع تفاديها            مرتكيب هذه اجل

                                                                                          أما السفن والطائرات األجنبية فال يطبق القانون السوري على ما يرتكب فيها من جرائم إن كانت وقت  -   ١٦٠
  .   ئرة                                                                             ارتكاب اجلرمية يف إقليم مائي أو جوي أجنيب طاملا مل تتجاوز اجلرمية شفري السفينة أو الطا
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            تعريف الشفري

     ويعين   ) Bord (                                                                                        يـريد املشرع بشفري السفينة أو الطائرة ظهرها ويؤكد ذلك األصل الفرنسي للفظ شفري                -   ١٦١
                                                                                                                    اجلـرمية اليت ال جتاوز الشفري اليت ال جتاوز ماديتها جسم السفينة أو الطائرة ويكون اجلاين واجملين عليه أحد أفراد                    

  .               طاقمها أو ركاهبا

                                                                             التخلي من جانب القانون السوري أن اجلرمية يف هذه احلاالت ال ختل باألمن يف سوريا وال هتدر          وعلة هذا  -   ١٦٢
                                                   أما اجلرائم اليت ترتكب يف طائرة دون أن جتاوز شفريها فهي   .                                وهذه قاعدة مطلقة بالنسبة للسفن   .             مصلحة سورية 

                                        لطائرة يف األراضي السورية بعد اقتراف                                                       ً                        ختضع للقانون السوري إذا كان اجلاين أو اجملين عليه سورياً، أو هبطت ا            
                                                                                                    وعلة احلكم اخلاص بالطائرات أن اجلرمية يف احلاالت الثالث السابقة متس مصلحة سورية، أو هتدد أمنها                  .      اجلرمية

  .                                بوجود شخص خطر وحق مهدر يف أراضيها

                            حدد القانون السوري صالحية                                                                   ً                    يف حال كان املدعى عليه من مواطين اجلمهورية العربية السورية أو مقيماً فيها،               -   ١٦٣
  :                                                               تطبيق القانون السوري على مواطين اجلمهورية العربية السورية كما يلي

                                     ً            ً         ً                                         يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعالً كان أو حمرضاً أو متدخالً، أقدم خارج األرض السورية                 -   ١٦٤
                                 ك ولو فقد املدعى عليه اجلنسية                      ويبقى األمر كذل    .                                                              عـلى ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري         

   ).                   من قانون العقوبات  ٢٠      املادة  (                                              السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب اجلناية أو اجلنحة 

  :                                         كما يطبق القانون السوري خارج األرض السورية -   ١٦٥

                                                                                       عـلى اجلرائم اليت يقترفها املوظفون السوريون يف أثناء ممارستهم وظائفهم أو مبناسبة              - ١ 
            ممارستهم هلا؛

                                                                                     عـلى اجلـرائم الـيت يقترفها موظفو السلك اخلارجي والقناصل السوريون ما متتعوا               - ٢ 
   ).                   من قانون العقوبات  ٢١      املادة  (                                           باحلصانة اليت خيوهلم إياها القانون الدويل العام 

  :                                                   يف حال كانت الضحية من مواطين اجلمهورية العربية السورية -   ١٦٦

                                                     مواطين اجلمهورية العربية السورية يف اجلرائم اليت                                                    يطبق القانون السوري إذا كانت الضحية من       
                                                                                                    ترتكب يف اإلقليم اجلوي السوري، احملدد بالقانون، يف حال ارتكبت اجلرمية مبا ال يتجاوز شفري املركبة                

  .                                                          اهلوائية أو إذا حطت املركبة اهلوائية يف سورية بعد اقتراف اجلرمية

                                               ي الذي يغطيه، على اجلرائم املقترفة على منت                                                        ويف الـبحر اإلقلـيمي السوري أو يف املدى اجلو          
  .                                                                             سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا مل تتجاوز اجلرمية شفري السفينة أو املركبة اهلوائية

  :                           ً                            يف حال كان املدعى عليه موجوداً يف اجلمهورية العربية السورية -   ١٦٧
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                     يف اخلارج سواء أكان                                                                            يطـبق القانون السوري على كل أجنيب مقيم على األرض السورية أقدم              
    ٢١   و  ٢٠   و  ١٩    ً        ً         ً                                                         فاعالً أو حمرضاً أو متدخالً، على ارتكاب جناية أو جنحة غري منصوص عليها يف املواد ال  

   ).                   من قانون العقوبات  ٢٣      املادة  (                                 إذا مل يكن استرداده قد طلب أو قبل 

          ك اخلارجي                                                                                    ال يطبق القانون السوري يف األرض السورية على اجلرائم اليت يقترفها موظفو السل             
   ).                   من قانون العقوبات  ٢٢      املادة  (                                                              والقناصل األجانب ما متتعوا باحلصانة اليت خيوهلم إياها القانون الدويل 

                                      ً                                                                إن قانون العقوبات السوري ال يتضمن نصوصاً تقرر االعتراف باألحكام اجلزائية األجنبية بقوة تنفيذية               -   ١٦٨
                                                            اهدة دولية مثال املعاهدات اليت ارتبطت هبا سورية يف هذا                                                       إال أن هذا االعتراف قد يكون بناء على مع          .        أصـلية 

                     ، واالتفاق القضائي بني     ١٩٥٥       لعام    ١٥٥                                                                   الشأن، مثل اتفاقية تسليم اجملرمني دول اجلامعة العربية الصادرة بالقانون 
  .    ١٩٥١       لعام    ١٤٨                                 سورية ولبنان الصادر بالقانون رقم 

ّ                                  إال أن املشّرع يعترف لألحكام األجنبية بقو       -   ١٦٩  ُ           وُيعلل هذا    .          عقوبات   ٢٩                                       ة تنفيذية ثانوية نصت عليها املادة                
                                               تستهدف مواجهة اخلطورة الكامنة على اجملتمع         ٢٩                                                                  االعتراف أن النظم واآلثار اجلنائية اليت أشار إليها نص املادة           

  .                                                       يف شخص اجلاين وحتديد نوع املعاملة مع طبيعة ومقدار هذه اخلطورة

                                                                         العقوبات على أن األحكام اجلزائية الصادرة عن قضاء أجنيب بشأن أفعال                         من قانون      ٢٩                  إذ تـنص املادة      -   ١٧٠
  :                                                       يصفها القانون السوري باجلنايات أو اجلنح ميكن االستناد إليها

                                                                              ألجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابري االحتراز ومن فقدان األهلية واإلسقاط من احلقوق      - ١ 
                                 التعويضات والنتائج املدنية األخرى؛                                             ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود و

                                                                                ألجـل احلكم مبا نص عليه القانون السوري من تدابري احترازية وفقدان أهلية وإسقاط        - ٢ 
                                           حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى؛

                                                                             ألجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد اإلجرام، واجتماع اجلرائم،  - ٣ 
  .                                  ووقف احلكم النافذ، وإعادة االعتبار             ووقف التنفيذ،

                                               ً                                                   للقاضـي السـوري أن يتثبت من كون احلكم األجنيب منطبقاً على القانون من حيث الشكل واألساس                  -   ١٧١
  .                           وذلك برجوعه إىل وثائق القضية

  :                                                                 كما حدد القانون السوري حاالت استرداد اجملرمني وشروطها على الشكل التايل -   ١٧٢

                                                                          ولة أجنبية، فيما خال احلاالت اليت نصت عليها أحكام هذا القانون، إال أن يكون ذلك                ال يسلم أحد إىل د -   ١٧٣
   ).                   من قانون العقوبات  ٢٠      املادة  (      ً                        تطبيقاً ملعاهدة هلا قوة القانون 

  :                                            وحدد احلاالت اليت تبيح االسترداد على الشكل التايل -   ١٧٤

                                            اجلرائم املقترفة يف أرض الدولة طالبة االسترداد؛ - ١ 
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                                             رائم اليت تنال من أمنها أو من مكانتها املالية؛  اجل - ٢ 

   ).                   من قانون العقوبات  ٣١      املادة  (                               اجلرائم اليت يقترفها أحد رعاياها  - ٣ 

  :                                          كما حدد حاالت عدم السماح باالسترداد فيما يلي -   ١٧٥

                                                                                                ال تبـيح االسـترداد اجلـرائم الداخلـة يف نطاق صالحية القانون السوري اإلقليمية والذاتية                 
      املادة    (  ٢١       إىل     ١٩           واملواد     ١٨                                   وهناية الفقرة األوىل من املادة         ١٧       إىل     ١٥                        صية كما حددهتا املواد          والشخ
   ).                   من قانون العقوبات  ٣٢

  :    ُ              كما ُيرفض االسترداد -   ١٧٦

                                                                                        إذا كان القانون السوري ال يعاقب على اجلرمية بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون األمر               - ١ 
                                                    ملؤلفة للجرم ال ميكن توفرها يف سورية بسبب وضعها اجلغرايف؛                                على النقيض إذا كانت ظروف الفعل ا

                                                                                  إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف قانون الدولة طالبة االسترداد أو قانون الدولة اليت    - ٢ 
               ويف حالة احلكم ال   .   ُ                                                                               ارُتكبـت األفعال يف أرضها ال تبلغ سنة حبس عن جممل اجلرائم اليت تناوهلا الطلب            

                   عقوبة عن شهري حبس؛              ميكن أن تنقص ال

            ُ                    ً                                                        إذا كـان قـد قُضي يف اجلرمية قضاء مربماً يف سورية، أو كانت دعوى احلق العام أو                   - ٣ 
                     ً                                                                                           العقوبـة قد سقطتا وفقاً للقانون السوري أو قانون الدولة طالبة االسترداد أو قانون الدولة اليت اقترفت                 

   ).                   من قانون العقوبات  ٣٣      املادة  (              اجلرمية يف أرضها 

  :            رفض االسترداد      ُ كذلك ُي -   ١٧٧

                                                                   إذا نشأ طلب االسترداد عن جرمية ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي؛ - ١ 

                         ُ                                 إذا كان املدعى عليه قد اسُترق يف أرض الدولة طالبة االسترداد؛ - ٢ 

  .                                                                                 إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف قانون الدولة طالبة االسترداد خمالفة للنظام االجتماعي - ٣ 

                    فهؤالء ال جيوز تسليمهم   .                            ، فإن حترمي تسليم األرقاء مطلق  ٣٤                                    ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة      وعلى  -   ١٧٨
            ً                      أم كان هروباً من مسؤوليتهم عن        .                                 ً                                        سـواء أكان هروهبم من أسيادهم ختليصاً من االسترقاق واسترداد حريتهم،          

   ).                   من قانون العقوبات  ٣٤      املادة  (                              جرائم اقترفوها مهما كان نوعها 

  :         ً                     وجاء أيضاً يف رفض طلبات التسليم -   ١٧٩

                                                                        ً      ً                   إذا رأى القاضـي أن الشروط القانونية غري متوفرة أو أن التهمة غري ثابتة ثبوتاً وافياً،                 - ١ 
  .                           حتتم على احلكومة رفض االسترداد
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                                          َّ                            َّ                   وإذا كان األمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي املدَّعى عليه يف جملس القاضي بأن يسلَّم                 - ٢ 
             من قانون     ٣٥       املادة   (                                                          نونية الطلب، فللحكومة اخليار يف قبول الطلب أو رفضه                                 دون أن ميحـص هذا قا     

   ).        العقوبات

                           ً                                                                                ال ميكـن مالحقة مدعى عليه وجاهاً وال إنفاذ عقوبة فيه وال تسليمه إىل دولة ثالثة من أجل أية جرمية                     -   ١٨٠
                              ة الدولة املطلوب منها االسترداد                                      ً                               سابقة لالسترداد غري اجلرمية اليت كانت سبباً لـه، إال أن توافق على ذلك حكوم

   ).                   من قانون العقوبات  ٣٦      املادة  (                                   ضمن الشروط الواردة يف املادة السابقة 

  تسليم اجملرمني-ثالث وعشرين 

  :                اإلجراءات واآلليات -   ١٨١

                                                                                                      حددت القوانني السورية اإلجراءات واآلليات اليت يتم مبوجبها طلب تسلم أو تسليم اجملرمني يف حال عدم                 -   ١٨٢
  .                                                           جود معاهدات دولية هلا قوة القانون يف اجلمهورية العربية السورية و

  :                                                                                                          ولقد تبىن القانون السوري االختصاص املختلط لطلب االسترداد أي بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية              -   ١٨٣
                 إذا رأى القاضي    أما  .                                  ً                                                 فطلـب االسترداد يعرض على القضاء أوالً، ورأى القضاء إلزامي يف حالة رفضه طلب االسترداد  

                                                                                                                    املوافقـة عـلى طلـب االسترداد، فللحكومة بعد ذلك سلطة تقديرية يف إجابة الطلب أو رفضه يف ضوء االعتبارات                    
   ).                   من قانون العقوبات  ٣٥      املادة  (                                                   ً  ويعين ذلك أن رأي القاضي يف حالة موافقته يكون استشارياً   .                    السياسية اليت تقدرها

      من   ١       املادة   (                                                            أولوية املعاهدات الدولية اليت هلا قوة القانون يف سوريا                                             ولقـد أكد القانون السوري على        -   ١٨٤
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                   املرسوم اجلمهوري رقم 

                   الذي حيدد أصول        ١٩٥٥         لعام     ٥٣                                                                ويف حال عدم وجود معاهدات تطبق أحكام املرسوم اجلمهوري رقم            -   ١٨٥
  :                                    وإجراءات تسليم اجملرمني على الشكل التايل

ـ  - ١                                                           اجملرمني واملالحقني إىل احلكومة السورية بالطريق السياسي                           ل طلـبات تسـليم         ترس
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم  ٢      املادة    ( )          الدبلوماسي (

  :                                               جيب أن يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية - ٢ 

                ً      ً                                                               بيان يتضمن تفصيالً وافياً عن هوية الشخص املطلوب تسليمه مبا فيه جنسيته وأوصافه               ) أ ( 
  ؛                مع صورته إن أمكن

                                                                   قرار القضائي الوجاهي أو الغيايب املتضمن احلكم بإدانة الشخص املطلوب إذا   ال ̀  ١̀   ) ب (
  ؛                   ً كان هذا الشخص حمكوماً
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                                                                              قـرار إحالة الشخص املطلوب على القضاء أو مذكرة التوقيف أو أية مذكرة               ̀  ٢̀  
      قد                                                                       أخرى صادرة عن السلطة القضائية املختصة إذا مل يكن الشخص املطلوب          

  ؛  كم ُ ُح

  ؛                                                        ادعاء النيابة العامة أو دعوى املدعي الشخصي أو شكوى املشتكي  ) ج (

  ؛                                          اإلفادات واألدلة اليت تثبت إدانة الشخص املطلوب  ) د (

  ؛                                             بيان مفصل عن نوع اجلرم وظروفه وتاريخ وحمل وقوعه    ) ه (

  .                                النصوص القانونية املطبقة على اجلرم  ) و (

                                                  ة أعاله أو صور عنها مصدقة من املرجع القضائي                            ل املستندات املذكور   و ص أ                  جيـب أن تقـدم       و 
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم  ٣      املادة    (     املختص

   :   من  `                جلنة تسليم اجملرمني̀                             تؤلف يف وزارة العدل جلنة تدعى  - ٣ 

  ؛      ً  رئيساً-                عاون وزير العدل  م -  

  .                                             قاضيني يعينان مبرسوم بناء على اقتراح وزير العدل -  

    ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم  ٥      املادة    (                               وي اللجنة عضو مالزم إلكمال النصاب          يسمى مع عض 
   ).    ١٩٥٥     لعام 

                                                                               كمـا حـددت صـالحيات هذه اللجنة بصالحيات قاضي التحقيق من حيث التوقيف               - ٤ 
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم  ٦      املادة  (                                               واإلفراج بكفالة وإجراء التحقيق بالطرق القانونية 

                                                                           دت على ضرورة حضور حمام جلسات التحقيق يوكله املتهم، ويف حال عدم قدرته             وأك - ٥ 
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم  ٨      املادة  (                                       يعني حمام من قبل السلطة اليت تستجوب املتهم 

                               ً                                                     ال جيـوز إبقـاء الشخص املطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر             - ٦ 
                    هذه احلالة إطالة مدة   يف                        ً                            ً         ينت الدولة الطالبة سبباً وجدته جلنة تسليم اجملرمني مقبوالً فيمكن                الواحد إال إذا ب

   .                                 التوقيف ملدة حدها األقصى ثالثة أشهر

                                     ً                                 ً                      وميكن للجنة متديد مدة الشهر الواحد عفواً حىت ثالثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غري           
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣          مهوري رقم               من املرسوم اجل  ١١      املادة    (    وريا س       متامخة ل

                                                                                   إذا تقدمـت أكثر من دولة واحدة بطلب شخص واحد من أجل جرمية واحدة أو من                 - ٧ 
    ،                                                                                                 أجـل عـدة جـرائم فتقرر جلنة تسليم اجملرمني الترجيح بني هذه الطلبات حسب الظروف والوقائع                
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    ١٤      املادة    (          لشخص املسلم                                                                      وال سيما خطورة اجلرائم وحمل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات والتعهد بإعادة ا
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                      من املرسوم اجلمهوري رقم 

                                ً                            ً             ذا كان الشخص املطلوب تسليمه مالحقاً أمام القضاء السوري أو حمكوماً جبرمية أخرى  إ - ٨ 
                      ً                                                                        فيبت بأمر تسليمه وفقاً ألحكام هذا القانون ويؤجل تسليمه إىل أن تبطل مالحقته أو تقرر               ،          يف سـوريا  

                                                             وليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال  ؤ                   ي برباءته أو بعدم مس                 منع حماكمته أو يقض
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ١٥      املادة    (                 األسباب اليت اقتضته

                                                                                              إذا صـرح الشخص املطلوب عند استجوابه أنه يقبل تسليمه إىل سلطات البلد طالبة التسليم                - ٩ 
                                 جيب أن يكون هذا التصريح أمام          و  .                                                   جملرمني أن تقرر تسليمه ولو مل يصلها ملف التسليم                                فـيمكن للجنة تسليم ا    

   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ١٧      املادة    (                                     مرجع قضائي وحضور احملامي املختار من قبله

  .                                                          ً              ً إذا قررت جلنة تسليم اجملرمني رفض تسليم شخص مطلوب أفرج عنه فوراً إن كان موقوفاً -  ١٠ 

  .                                                                        إذا قررت اللجنة تسليم شخص، فيتم تسليمه مبرسوم يسمح بذلك يقترحه وزير العدل و 

                                         ً                                                        ويشترط أن تقدم الدولة طالبة التسليم تعهداً بعدم حماكمته إال من أجل اجلرم املطلوب تسليمه                
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ١٨      املادة    (     بسببه

                                              الم الشخص املقرر تسليمه خالل شهر من تاريخ تبلغها                                 إذا مل تقـم الدولة الطالبة باست   -  ١١ 
                                                           خلى سبيل املطلوب وال ميكن تسليمه بعدئذ إال مبرسوم جديد يصدر وفق  ُ ُي                             مرسـوم السـماح بالتسليم      

              من املرسوم     ١٩       املادة     (                                                                               أحكـام هذا القانون وميكن أن يرفض تسليمه بسبب عدم تنفيذ املرسوم السابق            
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣            اجلمهوري رقم 

                                                                               تقـدم إىل جلنة تسليم اجملرمني طلبات استرداد اجملرمني احملكومني أو املالحقني من القضاء         -  ١٢ 
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                      من املرسوم اجلمهوري رقم     ٢٠       املادة   (                                           السوري، ويعود هلذه اللجنة اختاذ القرار املقتضي

                   ال يقبل الطعن فيها                                                                تبت جلنة تسليم اجملرمني بطلبات التسليم واالسترداد بقرارات معللة       -  ١٣ 
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ٢١      املادة  (

                                                                      إذا متت مراسيم تسليم شخص بني دولتني وطلبت إحدامها مروره عرب األراضي السورية  -  ١٤ 
                                                                                                            فلوزيـر العـدل بعد أن يطلع على قرار التسليم أن يسمح مبروره مع قوة كافية للمحافظة عليه وعلى                   

  .            ملقرر تسليمها               األشياء اجلرمية ا

                                                                                                     ه أن يسمح مبروره وحده على أن تقوم قوى األمن السورية باحملافظة عليه أثناء مروره عرب األراضي                 ـ   ول -   ١٨٦
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ٢٣      املادة    (       السورية
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      ملطلوب                                                                                                 وبعـد أن يـتم قبول طلب التسليم من اللجنة املختصة يتم إصدار مذكرة جلب وإحضار حبق ا                  -   ١٨٧
  .                                                                                       ً         تسليمه وتتوىل وزارة الداخلية وإدارة األمن اجلنائي التابعة هلا تنفيذ عملية اجللب واإلحضار وفقاً للقانون

   ):                    مع بيانات مفصلة عنهم (                      عدد طلبات تسليم اجملرمني  -   ١٨٨

                                                                                                 ال توجـد أية طلبات لتسليم أو تسلم اجملرمني فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف هذا الربوتوكول                 
  .    ٢٠٠٤  -      ٢٠٠٣    امي   لع

  :                                     املدة اليت تستغرقها اإلجراءات هي كما يلي -   ١٨٩

                               ً                                      ال جيوز إبقاء الشخص املطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد             ً                      وفقـاً للقوانني السورية      
    هذه    يف                                                  ً                            ً                        عـلى الشهر الواحد إال إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته جلنة تسليم اجملرمني مقبوالً فيمكن                 

  .                                            ة إطالة مدة التوقيف ملدة حدها األقصى ثالثة أشهر    احلال

                                     ً                                 ً                      وميكن للجنة متديد مدة الشهر الواحد عفواً حىت ثالثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غري           
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ١١      املادة    (            متامخة لسوريا

  مصادرة البضائع واألرباح وإغالق املباين-رابع وعشرين 

                           اإلجراءات القضائية واإلدارية

                                                                                                     فـيما يتعلق باملواد املصادرة مع اجملرمني املطلوب تسليمهم، حدد القانون السوري اآلليات واإلجراءات                  ١٩٠
  :       التالية

                             تسلم إىل الدولة الطالبة      ،                          ً                                 مـع االحتفاظ حبقوق الغري وتبعاً لتقدير جلنة تسليم اجملرمني          - ١ 
                                                                    بنتيجة ارتكابه اجلرمية املطلوب تسليمه من أجلها أو اليت وجدت                                            األشياء اليت حازها الشخص املطلوب    

  .                                                                       لديه فصودرت واآلالت اليت استعملت يف ارتكاب اجلرمية وكل شيء آخر يساعد يف إثباهتا

                                                                                             تسلم هذه األشياء إىل الدولة الطالبة إذا صدر قرار باملوافقة على تسليم اجملرم سواء أمت                - ٢ 
   .                                           ب موت اجملرم أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه                        هذا التسليم أم مل يتم بسب

                                                                                    يشـمل هذا التسليم مجيع األشياء املخفية أو املودعة من قبل الشخص املطلوب واليت               - ٣ 
   .                       تظهر بعد تنفيذ التسليم

                                                         ً                       ميكـن االحـتفاظ باألشياء املصادرة إذا رأت جلنة تسليم اجملرمني لزوماً لذلك وهلا أن         - ٤ 
   ).    ١٩٥٥       لعام   ٥٣                        من املرسوم اجلمهوري رقم   ٢٣      املادة  (                   حتتفظ حبق استرجاعها

                                                                                               أي أن األشـياء املصـادرة تسـلم للجهة طالبة التسليم كحالة عامة واالستثناء أن ترى اللجنة ضرورة       -   ١٩١
  .                                                                                االحتفاظ هبذه األشياء أو أن تطالب اجلهة اليت يتم التسليم هلا حبقها يف استرجاع هذه األشياء
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                                           إجراءات املصادرة للبضائع وإغالق املباين          ١٩٦١         لعام    ٥                     كافحة الدعارة رقم                            كمـا حـدد قـانون م       -   ١٩٢
  :                                                                                              والغرامات والعقوبات على من يقوم بنشاط متعلق بالدعارة أو املواد اإلباحية على الشكل املوضح فيما يلي

                            االستيالء على البضائع واألرباح

             ً         أن تصدر أمراً بإغالق   ١١   و ٩   و ٨                عليها يف املواد                                                للنيابة العامة مبجرد ضبط الواقعة يف األحوال املنصوص -   ١٩٣
  .                                   احملل أو املرتل املدار للدعارة أو الفجور

                         يف حكم األشياء احملجوز       ١١    و  ٩    و  ٨                                                                 وتعترب األمتعة واألثاث املضبوط يف احملال املنصوص عليها يف املواد            -   ١٩٤
                             ردها وإثباهتا يف حمضر حارس يكلف             ً               ُ                   ً                       علـيها إداريـاً مبجـرد ضبطها حىت ُيفصل يف الدعوى هنائياً وتسلم بعد ج      

   ).                  من قانون الدعارة   ١١٢      املادة  (                باحلراسة بغري أجر 

                                                      مع االحتفاظ حبقوق الغري ذي النية احلسنة مصادرة مجيع األشياء                                   كما نص قانون العقوبات على أنه ميكن  -   ١٩٥
             من قانون     ٦٩       املادة     (                                                                                         الـيت نتجـت عـن جناية أو جنحة مقصودة أو اليت استعملت أو كانت معدة القترافهما                

   ).        العقوبات

                                                                                  ً                     يصـادر من األشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غري مشروع وإن مل يكن ملكاً                          كمـا    -   ١٩٦
   ).                   من قانون العقوبات  ٩٨      املادة    (                                                للمدعى عليه أو احملكوم عليه أو مل تفض املالحقة إىل حكم

           إغالق املباين

      ُ                                       إذا فُتح للدعارة أو للحض على الفجور         ه                             رة األمتعة واألثاث املوجود ب                                حيكـم بإغالق أي مبىن ومصاد      -   ١٩٧
   ).                  من قانون الدعارة ٨      املادة  (

                                                                            ً           وال تزيد مدة اإلغالق عن ثالثة أشهر وينفذ اإلغالق دون نظر ملعارضة الغري ولو كان حائزاً مبوجب عقد  -   ١٩٨
   ).                  من قانون الدعارة ٩      املادة  (                  صريح ثابت التاريخ 

   ).                  من قانون الدعارة  ١١      املادة  (         ً                           غالق هنائياً إذا عاد ملمارسة نفس العمل         ويكون اإل -   ١٩٩

                                     ً                        رفت فيه جرمية بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على األقل وسنتني                      ُ     احملل الذي اقتُ         بإقفال           ميكن احلكم          كمـا    -   ٢٠٠
   ).                   من قانون العقوبات   ١٠٣      املادة    (                                       على األكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح

                                                                                            احملل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو خملة باآلداب يوجب منع احملكوم عليه أو أحد                          إقفـال     إن   -   ٢٠١
  .                                                                                  أفراد أسرته أو أي شخص متلك احملل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه

               ظلوا مبعزل عن                                                                                                 ال يتناول املنع مالك العقار ومجيع من هلم على احملل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا                    -   ٢٠٢
   ).                   من قانون العقوبات   ١٠٤      املادة    (     اجلرمية
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  :                             االتفاقيات املوقعة لتسليم اجملرمني -   ٢٠٣

  ؛    ١٩٥٥       لعام    ١٥٥                                                        اتفاقية تسليم اجملرمني دول اجلامعة العربية الصادرة بالقانون  - ١

  ؛    ١٩٥١       لعام    ١٤٨                                                    واالتفاق القضائي بني سورية ولبنان الصادر بالقانون رقم  - ٢

                                                  اليت وقعت عليها معظم الدول العربية يف عام             ١٩٧٩                                    الـرياض للتعاون القضائي عام                اتفاقـية  - ٣
١٩٨٣    .  

 محاية حقوق الطفل

  اإلجراءات املتبعة خالل عملية احملاكمة-خامس وعشرين 

                                   برئاسة قاض وعضوية اثنني من محلة       ُ                                                              أُنشـئت يف اجلمهوريـة العربية السورية حماكم خاصة لألحداث            -   ٢٠٤
                                                                                                 ة ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيني من بني العاملني يف الدولة الذين ترشحهم وزارات                                الشـهادة العالي  

                                                                                                                 التعلـيم العايل والتربية والشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة االحتاد النسائي، وجتري تسميتهم مبرسوم بناء على               
   ).    ١٩٧٤  م      لعا  ١٨                       قانون األحداث اجلاحنني رقم      من   ٣٢      املادة    (                 اقتراح وزير العدل

             ً                                                                                    وكـان ذلـك حرصاً على توفري حماكمة عادلة وموضوعية للطفل تأخذ بعني االعتبار خصوصية الطفل                 -   ٢٠٥
  .                                             احلدث وتراعي التركيبة النفسية واالجتماعية للحدث

      قانون        من    ١       املادة   (                                          أنثى مل يتم الثامنة عشرة من عمره          و                           السوري احلدث كل ذكر أ      ن                 واعتـرب القـانو    -   ٢٠٦
   ). ني           األحداث اجلاحن

  .                                                  رفع سن املساءلة للحدث من سبعة أعوام إىل عشرة أعوام    ٢٠٠٣                         ومت مبرسوم مجهوري صدر يف عام  -   ٢٠٧

              قانون األحداث         من    ٣       املادة   (                                                                     وفـرض القـانون تدابـري إصالحية فقط يف حال ارتكاب احلدث جلرمية               -   ٢٠٨
   ).     اجلاحنني

                ً                  حكم اإلعدام أبداً على األحداث       ق          وال يطب                                                          ويف حالة ارتكاب احلدث جلناية، تطبق عليه عقوبات خمففة         -   ٢٠٩
  .                دون الثامنة عشرة

    ً                                                                                    فمثالً إذا كانت عقوبة اجلناية يف القانون اإلعدام فتخفف بالنسبة للحدث إىل احلبس من ست سنوات إىل  -   ٢١٠
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني     من   ٢٦      املادة  (              اثنيت عشرة سنة 

      من    ٥٨       املادة   (                                           ل العقوبات اليت يرتكبها يف سجله العديل              ً                                   وحفاظاً على مستقبل احلدث ومسعته فال تسج       -   ٢١١
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني
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      ً                                       ً                                                        وحفاظـاً على مصلحة الطفل سواء كان ضحية أو متهماً فقد نص القانون على ضرورة إجراء احملاكمة                  -   ٢١٢
   ).    جلاحنني              قانون األحداث ا     من   ٤٦      املادة  (                                                      بأسرع وقت وعلى عدم التأخري يف أية مرحلة من مراحل الدعوى 

                                                                                             كما أكد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل يف أثناء سري احملاكمة أو يف إجراءات الوصاية أو يف      -   ٢١٣
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني     من  ٧   و ٦   و ٥      املواد  (                                  التدابري اإلصالحية املفروضة على الطفل 

                             توجب اختاذ تدابري إصالحية يف                                                                       كمـا أكد القانون على ضرورة وضع األحداث املرتكبني ملخالفات تس           -   ٢١٤
                             التعليم والتدريب املهين والعمل                                وفر للمفروض عليه تدبري الرعاية ت   أن                 وعلى هذه املعاهد   .                      معاهد تعترف هبا الدولة

  .                                                                       املناسب وتقدمي النصح واإلرشاد الالزم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة

    فيه               ا أن تقترح                                                    حالة احملكوم بتدبري الرعاية كل ثالثة أشهر، وهل                  احملكمة عن                        ً           وعلـيها أن تقدم تقريراً إىل        -   ٢١٥
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني     من   ٢٦      املادة    (                                      وللمحكمة وحدها حق تقرير إخالء سبيل احلدث  .               إخالء سبيل احلدث

                                                                                على قاضي حمكمة األحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه مبراقبة تنفيذ القرارات                                  كمـا يؤكد القانون      -   ٢١٦
                                                                  وعليه زيارة معاهد اإلصالح ومراكز املالحظة واملؤسسات واجلهات اليت           .                              حكـام الصـادرة حبق األحداث        واأل

                                                      ً              ّ                                         تتعاون مع حمكمة األحداث مرة كل ثالثة أشهر وأن يقدم تقريراً مبالحظاته إىل كلّ من وزاريت العدل والشؤون                  
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني     من   ٣٨      املادة    (                االجتماعية والعمل

         للضحية ي                حتديد العمر احلقيق      كيفية 

   ل               وهذا قد حيص   -           للضحية    ي                                                                    يف حال غياب سجالت رمسية للضحية أو كان هناك شك يف العمر احلقيق             -   ٢١٧
  -   ل                                                                                    املولود يف السجالت املدنية كما هي احلال يف بعض املناطق النائية أو مع البدو الرح           ل                      عندما يتم تأخري تسجي   

                 ً                                                        ة فنية يكون مؤلفاً على األغلب من طبيب شرعي وأخصائي يف علم األشعة                                                   فإنه يتم اللجوء إىل تشكيل فريق خرب      
                             كفحص عالمات البلوغ بالنسبة     (                                                ً           وأخصائي يف اجلراحة العظمية ويتم فحص الضحية ظاهرياً           ي                والتصوير الشعاع 

                                                               ملعصم اليد اليسرى وذلك لتحديد العمر العظمي للضحية من           ة                  وإجراء صور شعاعي    )                       للجنسـني وفحص األسنان   
                       يف املائة مع العمر       ٩٥                                                              ً                     ل نقـاط التعظم واملشاشات العظمية والذي يتطابق كما هم معروف عاملياً بنسبة                  خـال 
                                                       ً                                 وميكن إجراء صور ملناطق أخرى من اجلسم يف حال تطلب األمر مزيداً من الدقة، ويراعى يف هذه احلالة     .       احلقيقي

  .                                      عدم تعريض الضحية لكميات زائدة من األشعة

  .                                               ذه الصور مع األطالس العاملية املوضوعة لتحديد العمر             ويتم مقارنة ه -   ٢١٨

                                  احترام كرامة األطفال أثناء التحقيق

                                                                                                أكـد قانون األحداث اجلاحنني على ضرورة احترام كرامة الطفل حيث ميكن حملكمة األحداث أن تقرر                 -   ٢١٩
   ).          حداث اجلاحنني        قانون األ     من   ٤٨      املادة  (                            إذا كانت مصلحته تقضي بذلك  ة                   احلدث من حضور احملكم ء    إعفا



CRC/C/OPSC/SYR/1 
Page 67 

                    ً       جتري حماكمة األحداث سراً حبضور       ً                                                           وحفاظـاً على كرامة احلدث ومسعته، أكد قانون األحداث على أن             -   ٢٢٠
                                                                                                        احلدث ووليه أو وكيله أو الشخص املسلم إليه واملدعي الشخصي ووكالئهم ومندوب مكتب اخلدمة االجتماعية               

   ).              األحداث اجلاحنني     قانون     من   ٤٩      املادة    (                            أو مركز املالحظة ومراقب السلوك

                                                                 حظر نشر صورة املدعى عليه احلدث ونشر وقائع احملاكمة أو ملخصها أو خالصة                     كان أكد القانون على  -   ٢٢١
      قانون      من   ٥٤      املادة    (                                                                        احلكم يف الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما مل تسمح احملكمة املختصة بذلك

   ).            األحداث اجلاحنني

                             مستشار قانوين أثناء التحقيق             الوالدين أو د          حق حضور أح

  ّ                                                        ويلّ احلدث أو وصيه أو الشخص املسلم إليه أو ممثل اجلهة                                                       أكـد القـانون السوري على ضرورة دعوة          -   ٢٢٢
                                                                                                             املسلم إليها ومندوب مكتب اخلدمة االجتماعية إن وجد وإال مراقب السلوك، وتستمع إىل من تدعوه مع احلدث                

  .                       وذلك يف مجيع أدوار الدعوى

                                                         وجوب تعيني حمام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو           ب                                       غ ويل احلـدث أو الشخص املسلم إليه            َّ   يـبلَّ  و -   ٢٢٣
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني     من   ٤٤      املادة    (                                         جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت احملكمة هذا التعيني

                            إبالغ الطفل حبقوقه القانونية 

                   ويؤكد قانون أصول     .                        احلق يف حماكمة عادلة                                                              يكفـل القانون يف اجلمهورية العربية السورية لكل مواطن         -   ٢٢٤
  .                                              احملاكمات على ضرورة إبالغ كل متهم حبقوقه القانونية

   .                                                                                     يبلغ ويل احلدث أو الشخص املسلم إليه وجوب تعيني حمام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة و -   ٢٢٥
   ).       اجلاحنني            قانون األحداث     من   ٤٤      املادة    (                                   وإذا تعذر ذلك تولت احملكمة هذا التعيني

                             السماح للطفل بالتعبري عن رأيه

     حبرية                                        حق كل إنسان يف التعبري عن رأيه             ١٩٧٣   م                               العربية السورية الصادر عا     ة                      يكفـل دستور اجلمهوري    -   ٢٢٦
   ).                 العربية السورية ة                  من دستور اجلمهوري  ٣٨      املادة  (      األخرى                             والكتابة وكافة وسائل التعبري        بالقول       وعلنية

                                                                              وعلى الرغم من أن قانون البينات ال يعترب من هم دون الثامنة عشرة أهال                .           احملاكمات                       وهـذا احلـق مصان يف      -   ٢٢٧
                                                         ً                                                            للشـهادة فـإن اجتهادات حماكم النقض اعتربت اجملين عليه القاصر أهالً للشهادة يف جرائم االغتصاب واألفعال املنافية                  

   ).    ١٩٧٩     مارس  /      آذار ٣         ، بتاريخ  ٦  ١٥          ، والقرار     ١٩٧٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٢         ، بتاريخ   ٢٨         نقض سوري  (       للحشمة 

                                          الدعم النفسي واالجتماعي خالل إجراءات احملاكمة

                                                   اخلدمة االجتماعية أو مراقب السلوك مجيع مراحل         ب                                              أكـد القانون السوري على ضرورة حضور مندو        -   ٢٢٨
   ).                  قانون األحداث اجلاحنني     من   ٤٤      املادة  (                                                احملاكمة من أجل تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي للحدث 
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                                    محاية خصوصية وهوية الطفل املعتدى عليه

                                                                          حظر نشر صورة املدعى عليه احلدث ونشر وقائع احملاكمة أو ملخصها أو خالصة                                 أكـد القـانون على       -   ٢٢٩
      قانون      من   ٥٤      املادة    (                                                                        احلكم يف الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما مل تسمح احملكمة املختصة بذلك

   ).            األحداث اجلاحنني

  .                                      ما ميكن أن يسيء إىل خصوصية املعتدى عليه ل        بنشر ك ح ً                      اً فمن األولوية أن ال يسم    وطبع -   ٢٣٠

                               تأمني سالمة الضحايا وسالمة الشهود

                                                                                                    تكفل القوانني السورية سالمة الضحايا والشهود وتفرض عقوبات صارمة على كل من حياول التأثري يف               -   ٢٣١
  .             غراءات املادية    اإل                                             شهادة الشهود سواء بالتهديد أو اإلكراه أو بتقدمي

                                        تأمني حق حصول األطفال الضحايا على التعويض

                                                                                                    تضمن القوانني يف اجلمهورية العربية السورية جلميع األفراد، مبن فيهم األطفال، حبقهم يف احلصول على                -   ٢٣٢
   ).                 من القانون املدين  ٥٢      املادة  (        عليهم  ع                              التعويض املناسب عن أية أضرار تق

             من قانون      ١٣٨       املادة     (         ً      ً             ً                             الغري ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض                         كل جرمية تلحق ب            كما أن    -   ٢٣٣
   ).        العقوبات

                          إعادة دمج الضحايا يف اجملتمع

  .                                                                              يف اجلمهورية العربية السورية مراكز رمسية متخصصة لعالج األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي د     ال يوج -   ٢٣٤

                                                            مان بتأمني امللجأ للنساء واألطفال املعنفني وفاقدي الرعاية                                                   ويوجـد مركزان تابعان جلمعيات أهلية يقو       -   ٢٣٥
  .                         إشراف مجعية الراهب الصاحل ت             امرأة وهو حت  ١٣                                ً  األول قرب دمشق العاصمة ويضم حالياً   :          االجتماعية

           يف الشمال -                                                                               واملركز اآلخر هو مركز الرعاية الالحقة التابع جلمعية رعاية السجناء وأسرهم مبدينة حلب  -   ٢٣٦
             يف املائة من   ٢١ (                                               اجلمهورية العربية السورية من حيث عدد السكان    ت                  وهي أكرب حمافظا   -                مـن سوريا            الغـريب 

    ً                                                                     طفالً دون الثامنة عشرة من الذكور واإلناث بعضهم من أوالد السجناء              ٦٥             ً    وهو يضم حالياً       ).              سـكان سوريا  
  .                                               وبعضهم من األطفال املعنفني وبعضهم تعرض الستغالل جنسي

  .                                                                               ملركزان بتقدمي املأوى والرعاية النفسية واالجتماعية لألطفال وحماولة إعادة دجمهم يف اجملتمع            ويقوم هذان ا -   ٢٣٧

  .                                                                                    ولكنهما يفتقران إىل اخلربات املتخصصة يف كيفية التعامل مع األطفال املعتدى عليهم بالشكل األمثل -   ٢٣٨

                       كز حلماية األطفال وإعادة             على إنشاء مر  )                وهي مؤسسة خاصة  (                                      وتعمل مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل        -   ٢٣٩
  .            دجمهم يف اجملتمع
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                                                                                                      كمـا نصـت اخلطة الوطنية حلماية األطفال من العنف واليت قدمتها اهليئة السورية لشؤون األسرة إىل                  -   ٢٤٠
                                                                                مركز خاص حلماية األطفال املعنفني والذين تعرضوا لالستغالل اجلنسي يتوىل تأمني             ء                          احلكومة السورية على إنشا   

  .                                                 األطفال وعالجهم من آثار االعتداء وإعادة دجمهم يف اجملتمع            احلماية هلؤالء 

 منع بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية

  اإلجراءات التشريعية واإلدارية-سادس وعشرين 

  .                                           الرجاء النظر إىل الفرع السابع من هذا التقرير -   ٢٤١

  التوعية-سابع وعشرين 

  :             يف وسائل اإلعالم 

ـ  -   ٢٤٢                                                                                                       ت وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة بتقدمي العديد من املوضوعات حول حقوق الطفل ونشر ثقافة الالعنف                    قام
  .                                                  ُ                                 ومت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف إعداد دراسة حول ما ُنشر عن حقوق الطفل يف الصحف السورية  .         ضد الطفل

  .      األطفال                                                         وعقدت عدة ندوات تلفزيونية حول العنف ضد األطفال وحول عمالة  -   ٢٤٣

                      تغطية لكثري من القضايا   )                         املقروءة واملسموعة واملرئية (                                      وزارة اإلعالم عرب مؤسساهتا الصحفية       ت        كما قدم  -   ٢٤٤
                                                                                                   االجتماعية والتربوية لقضايا األطفال املعنفني وعمالة األطفال والتسرب من املدرسة وتعليم الفتيات وغري ذلك من 

  .                               ُ                ة االستغالل باملعاين واملفاهيم اليت ذُكرت يف الربوتوكول                                    املواضيع اليت تنمي الوعي االجتماعي لقضي

                                                                                                      إال أن االفتقار إىل خطة مدروسة ومتكاملة لنشر الوعي حول القضايا الواردة يف الربوتوكول وحساسية                -   ٢٤٥
                                                                                                        اجملـتمع لبعض اجلرائم الواردة يف الربوتوكول كاالستغالل اجلنسي لألطفال ونقص اإلمكانيات املادية واخلربات             

  .                 ً                           الالزمة يقفان حائالً أمام الوصول إىل توعية مثلى

        امللصقات

                                                                                                         مت بالـتعاون بني وزارة التربية ومنظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة والربنامج الوطين ملكافحة اإليدز                -   ٢٤٦
                                                                                                      إعداد ملصقات ولوحات حائطية وزعت يف مجيع املدارس ووسائل اإلعالن تشرح خماطر اإليدز وتقدم معلومات               

  .                                 مبسطة عن هذا املرض وطرق احلماية منه

                                                                                                  يف مناسبة انعقاد املؤمتر الوطين للطفولة يف سوريا نشر العديد من امللصقات املتعلقة حبقوق الطفل                  كما مت  -   ٢٤٧
  .            وحبماية الطفل

  ل                                                                                                     كما قامت اهليئة السورية لشؤون األسرية بنشر العديد من الكتيبات وامللصقات املتعلقة حبماية األطفا              -   ٢٤٨
  .                 من العنف واالستغالل
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             األحداث اجلاحنني

                                                                                                     تقـوم مجعيات رعاية السجناء وأسرهم ومجعيات رعاية األحداث، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة               -   ٢٤٩
                                    حيث تقوم وبشكل دوري بإعطائهم حماضرات   ،                                                             الشـؤون االجتماعية والعمل، بتقدمي التوعية املستمرة لألحداث      

                                            وتقوم بدورات حملو األمية بني األحداث إضافة         .                                األمراض املنتقلة عن طريق اجلنس                                عـن خماطر املخدرات وخماطر      
                                                   وهي تساعد وتشجع األحداث على متابعة دراستهم وتؤمن هلم   .                                          لتعليم الراغبني منهم على استعمال احلاسب اآليل

               السيئة عند                                                                          وتقوم هذه اجلمعيات بوضع مشرف اجتماعي متخصص لعالج العادات النفسية           .                   كل ما يلزم لذلك   
  .                                            هؤالء األحداث وإعادة دجمهم يف اجملتمع بالشكل األمثل

       املدارس

  :                         قامت وزارة التربية مبا يلي -   ٢٥٠

                                                                                      إدراج موضـوع اإليـدز والوقاية منه ضمن برامج التثقيف الصحي يف مرحلة التعليم               - ١ 
                 األساسي والثانوي؛

                          واملوجهني التربويني حول                                                             عقـد ندوات ودورات تدريبية للعاملني يف الصحة املدرسية         - ٢ 
                                       نشر الوعي حول مرض اإليدز والصحة اجلنسية؛

                                                                                     توزيـع املنشـورات وامللصـقات التثقيفية حول مرض اإليدز وطرق الوقاية منه على               - ٣ 
                           املدارس واملستوصفات املدرسية؛

                                                                                   التنسيق مع خمتلف املنظمات العاملة يف جمال الطفولة لنشر الوعي الصحي حول مرض              - ٤ 
                                ز واألمراض املنتقلة عن طريق اجلنس؛    اإليد

                                                                                      الـتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية للقيام حبمالت توعية يف املدارس وتوزيع              - ٥ 
                                 كتيبات ومنشورات عن خماطر املخدرات؛

                                                          البدء يف إدخال مبادئ اتفاقية حقوق الطفل يف املناهج التربوية؛ - ٦ 

                                        علمني واملدرسني مبنع استخدام العنف ضد الطالب                                    التعميم من وزير التربية على كافة امل - ٧ 
  .                                      وحتديد عقوبات صارمة ملن خيالف هذا التعميم

                املؤمترات الوطنية

                                       يف مدينة حلب برعاية السيدة أمساء           ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول  ٨                                                     مت عقـد املؤمتـر الوطين للطفولة يف سوريا بتاريخ            -   ٢٥١
                                 ُ                                    املؤمتر مبا جرى به من مناقشات وما قُدم فيه من دراسات وأحباث                                                                األسد عقيلة السيد رئيس اجلمهورية، حيث ساهم هذا       

                                                                                                                           تتعلق بكل ما يهم الطفل والطفولة وما رافقه من تغطية إعالمية مكثفة يف مجيع وسائل اإلعالم وما خرج به من توصيات                     
  .    شكال                                                                                  يف تسليط الضوء على قضايا الطفولة وخاصة قضايا العنف ضد األطفال واستغالهلم بأي شكل من األ
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            وكان لنوعية   .     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٩                                                    كما كان عقد ملتقى محاية الطفل يف دمشق بتاريخ           -   ٢٥٢
                                                                                                                   املشاركني العالية والتغطية اإلعالمية املرافقة هلذا امللتقى مبا يف ذلك عقد ندوة تلفزيونية حول ظاهرة العنف ضد                 

                                                    تغالهلم من القضايا املطروحة بقوة على صعيد الرأي                                                                 األطفـال تأثري جيد يف جعل قضية العنف ضد األطفال واس          
  .                              ً                        العام بعد أن كانت هامشية وحكراً على املهتمني لفترة طويلة

                               ورشات العمل والدورات التدريبية

  .                                         الرجاء مراجعة الفرع السابع من هذا التقرير -   ٢٥٣

 املساعدة والتعاون الدوليان

  .              من الربوتوكول  ١٠           من املادة  ٢       الفقرة  -   ٢٥٤

 اإلجراءات املتخذة ملعاجلة أسباب املشكلة كالفقر والبطالة -من وعشرين ثا

               اإلجراءات احمللية

  ُ           وأُطلق يف عام   .     ٢٠٠٢                                                                         قامت احلكومة يف اجلمهورية العربية السورية بإنشاء هيئة مكافحة البطالة يف عام   -   ٢٥٥
    كما   .                        ة البطالة ومكافحة الفقر                        وكالمها هبدف التقليل من نسب   ).      فردوس (                    السوري لتنمية الريف           الصندوق     ٢٠٠١

                     ُّ                                                                           أن مكافحة البطالة وحتسُّن األحوال املعيشية للمواطنني، وخاصة األطفال، وحماربة الفقر هي أمور تدخل يف صميم 
  .                                    أهداف اخلطط التنموية اخلماسية املتتابعة

  .                                من الفرع العاشر من هذا التقرير  ١٨   و  ١٧                              الرجاء مراجعة البندين الفرعيني  -   ٢٥٦

        الدويل       التعاون

                                                                                                       تقـوم احلكومـة يف اجلمهورية العربية السورية بالتعاون مع املنظمات الدولية، كمنظمة األمم املتحدة                -   ٢٥٧
                                                                                        وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة من أجل حتسني واقع               )          اليونيسيف (         للطفولة  

   .              األطفال واملرأة

                                                                      بعض املنظمات غري احلكومية يف جمال محاية األطفال مثل اجلمعية الدولية ملنع                                    كمـا تقـوم بالتعاون مع        -   ٢٥٨
   .                         إساءة معاملة وإمهال الطفل

                                                       اإليطالية إلصالح معهد خالد بن الوليد لرعاية األحداث          "          موفيموندو "                                   ومت الـتعاون مع احلركة الدولية        -   ٢٥٩
  .    ٢٠٠٥                              اجلاحنني يف دمشق وذلك يف بداية عام 

                 َّ                                                                      التعاون الدويل، وقَّعت اجلمهورية العربية السورية باألحرف األوىل اتفاقية الشراكة مع                           وعـلى صـعيد      -   ٢٦٠
                                                 واليت يؤمل أن تؤدي إىل تطور نوعي يف عملية التنمية     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٩                    االحتاد األورويب وذلك يف 

  .                                                    وبالتايل املساعدة على ختفيض معدالت البطالة ومكافحة الفقر
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                                                                                              التعاون مع دولة اليابان حيث قدمت للجمهورية العربية السورية العديد من املنح والقروض                         كمـا يتم     -   ٢٦١
  .                                       امليسرة بغرض مكافحة الفقر وتعزيز التنمية

                                                                                                     كمـا يقوم الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف الكويت بتمويل العديد من املشروعات               -   ٢٦٢
  .                         حلياة وخاصة بالنسبة لألطفال                              التنموية اهلادفة إىل حتسني نوعية ا

  محاية الضحايا-تاسع وعشرين 

  .  ١٠           من املادة  ٢       الفقرة  -   ٢٦٣

                                                  التعاون الدويل ملساعدة األطفال الضحايا وإعادهتم للوطن

                                                                                                    تـتعاون اجلمهوريـة العربية السورية مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني هبدف تأمني                -   ٢٦٤
  .                                     ً                                  ء الالجئني، وخاصة األطفال، حيث تضم أطفاالً الجئني من الصومال والسودان والعراق                  الظروف املناسبة هلؤال

  .                                                                  وتعمل مع املفوضية على تأمني عودهتم إىل وطنهم حاملا تسمح ظروف بالدهم بذلك -   ٢٦٥

                                                                                                       كمـا تقدم اجلمهورية العربية السورية كل التسهيالت املمكنة إىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل               -   ٢٦٦
  .                                                 ملساعدة األطفال ومحايتهم وتأمني أفضل الظروف املمكنة هلم  )        األونروا (                               الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

                                            االتفاقات واملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف

                        على بروتوكول تعديل        ١٩٤٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧  َّ                                     وقَّعـت اجلمهورية العربية السورية يف        - ١
                    املعتمدة يف نيويورك يف   )     ١٩٢١      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠      جنيف،  (                   ار بالنساء واألطفال                اتفاقية قمع االجت

  .    ١٩٤٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٢

                                                   قبول االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالنساء واألطفال     ١٩٤٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧        كما مت يف  - ٢
         تشرين    ١٢         نيويورك                                   ، املعدلة بالربوتوكول املوقع يف       )    ١٩٢١         سـبتمرب    /          أيلـول    ٣٠         جنـيف،    (

  .    ١٩٤٧      نوفمرب  /     الثاين

                                                   إىل اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء            ١٩٥٩       يونيه   /         حزيران   ١٢                 كمـا انضمت يف      - ٣
  .    ١٩٥١                           واليت دخلت حيز النفاذ يف عام   )     ١٩٥٠     مارس  /      آذار  ١٢         نيويورك،  (     الغري 

                         قية قمع االجتار باألشخاص                                  إىل الربوتوكول اخلتامي التفا        ١٩٥٩       يونيه   /         حزيران   ١٢                 كمـا انضمت يف      - ٤
  .    ١٩٥١                           واليت دخلت حيز النفاذ يف عام   )     ١٩٥٠     مارس  /      آذار  ١٢         نيويورك،  (                  واستغالل بغاء الغري 

      يونيه  /        حزيران  ٢٥                                  إىل اتفاقية الرق املوقعة يف جنيف يف     ١٩٥٤      أغسطس  /    آب ٤            كما انضمت يف  - ٥
       واليت     ١٩٥٣       سبتمرب   /  ول      أيل  ٧                                                           ، واملعدلـة بالـربوتوكول احملرر يف مقر األمم املتحدة يف                ١٩٢٦

  .    ١٩٥٥                      دخلت حيز النفاذ يف عام 
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                                                       إىل االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق            ١٩٥٨       سبتمرب   /        أيلول   ١٧                 كمـا انضمت يف      - ٦
                       ، واليت دخلت حيز النفاذ     ١٩٥٦      سبتمرب  /       أيلول ٧      جنيف،  (                                واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق 

  .    ١٩٥٦      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠  يف 

      أبريل  /        نيسان   ١٠           بتاريخ     ٢٤                                                    قت اجلمهورية العربية السورية، مبوجب املرسوم رقم                  كمـا صاد   - ٧
                                                                               ، على االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     ٢٠٠٥

         كانون    ١٨             املؤرخ يف       ١٥٨ /  ٤٥                                                                املعـتمدة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها           
  .    ١٩٩٠  رب     ديسم /    األول

                  التشريعات الوطنية

                                                                                                           ال متـيز التشريعات يف اجلمهورية العربية السورية بني املواطنني العرب السوريني والالجئني من حيث حقهم يف                  -   ٢٦٧
  .                                                                                             احلصول على احلماية من أي خطر أو حماولة استغالل سواء قام هبا أحد مواطنيها أو أحد املقيمني على أراضيها

                                                                                  يف اجلمهورية العربية السورية أن املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت تنضم إليها اجلمهورية               وتعترب القوانني  -   ٢٦٨
  .                                   َّ                                                    العربية السورية هلا قوة القانون وتقدَّم على التشريعات الوطنية يف حال وجد تعارض فيما بينهما

                              التعاون مع املنظمات غري احلكومية

                                                     الربوتوكول بني حكومة اجلمهورية العربية السورية واملنظمات                                   ال يوجد تعاون حمدد خاص مبا جاء يف هذا  -   ٢٦٩
                                                                                              وترحب اجلمهورية العربية السورية بأية منظمة ترغب يف العمل على أراضي اجلمهورية العربية               .              غـري احلكومية  

  .                                                                                  السورية ضمن القوانني واالتفاقيات املعمول هبا، كما ترحب بأية مساعدات تقدمها هذه املنظمات

                          دعارة األطفال واستخدامهم                                                                         اهليئة السورية لشؤون األسرة إىل التعاون مع املنظمة الدولية إلهناء                  وتسعى   -   ٢٧٠
                                         حيث ستقوم بترمجة النشرات والكتيبات       )ECPAT  :       إيكبات (                           االجتار هبم لألغراض اجلنسية         و        اإلباحية           يف األعمال   

                                          جمال الطفولة بقضية استغالل األطفال يف                                                                                الـيت أصـدرهتا إىل اللغة العربية لنشر الوعي بني األطفال والعاملني يف            
  .                        الدعارة ويف املواد اإلباحية

  املساعدات املالية الدولية-ثالثني 

                          من املنظمات الدولية الرمسية

                                                                                                    تقـدم منظمة اليونيسيف مساعدات مالية لوضع خطة وطنية حلماية األطفال من العنف ولتدريب فريق                -   ٢٧١
  .        لألطفال                           وطين على حماربة االستغالل اجلنسي

  .                                                                        كما سامهت منظمة اليونيسيف يف عقد ورشات العمل املشار إليها يف الفقرات السابقة -   ٢٧٢

  .                                                       وسامهت يف ثلثي ميزانية ملتقى محاية الطفل من االستغالل والعنف -   ٢٧٣
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                              من املنظمات الدولية غري احلكومية

                                    ا جاء يف هذا الربوتوكول باستثناء                                                                      ال توجد مساعدات حمددة مقدمة من منظمات غري حكومية لتنفيذ م           -   ٢٧٤
                                               بثلث ميزانية عقد ملتقى محاية األطفال من        (ISPCAN)                                                          مسامهة اجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة وإمهال الطفل         

ُ                 االستغالل والعنف، الذي ُعقد يف الفترة من    .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١١     إىل  ٩                     

  الربوتوكول أحكام قانونية ذات صلة مل ترد يف-حادي وثالثني 

                                                                  ً                                          هـناك تشـديد يف القوانني السورية للعقوبة على جرائم استغالل األطفال جنسياً أو يف البغاء إذا مارس هذه                -   ٢٧٥
                                             أو أحد أصهاره جلهة األصول وكل شخص مارس عليه       ،       ً                        شرعياً كان أو كان غري شرعي                الطفل،            أحد أصول           اجلـرائم   

              ً                    كان اجملرم موظفاً أو رجل دين أو كان                       كما حيدث التشديد إذا     .                                                    سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك األشخاص        
  .                         ً                       ً                                                   مدير مكتب استخدام أو عامالً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيالت اليت يستمدها من وظيفته

   وا                                                                  ُ                                وال شـك أن التشديد للعقوبة يف مثل هذه احلاالت أمر إجيايب ألن هؤالء األشخاص ُيفترض أن يقوم                  -   ٢٧٦
   ).                   من قانون العقوبات   ٤٩٢      املادة  (                                              على محاية الطفل ال أن يقوموا هم أنفسهم باستغالله 

  :                                                                                                   فرقت القوانني يف اجلمهورية العربية السورية بني التعرض لألخالق العامة والتعرض لآلداب العامة على الشكل التايل -   ٢٧٧

                                               جتمعها فكرة واحدة هي محاية الشعور العام                                                               إن جرمييت التعرض لآلداب العامة والتعرض لألخالق العامة        -   ٢٧٨
                  إال أهنما تتميزان     .                                                                                               مـن أن يـتأذى من اجلرأة على القواعد واآلداب والفضائل اليت تعارف الناس على احترامها               

                                            فإذا كانت الوسائل باألعمال واحلركات كانت        .                                                             إحدامهـا عـن األخرى من حيث وسائل العلنية املرتكبتني هبا          
                                                                 وإذا كانت بالكالم والصراخ أو بوسائل التعبري األخرى من كتابة ورسم      .                  رض لآلداب العامة                      اجلرمية من نوع التع   

  ؛     ١٤٢٣         ، قرار       ١١٢٠         جنحة   -           نقض سوري    (                                                               ومـا شابه ذلك كانت اجلرمية من نوع التعرض لألخالق العامة            
   ).    ١٩٧٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨       بتاريخ 

                                                        اليت ختل باألخالق العامة وتلك اليت ختل باآلداب العامة،                                                       واعتربت حمكمة النقض أن ما مييز بني اجلرائم          -   ٢٧٩
                                                                                                  ً                   وهي اليت أتى عليها لباب السابع من قانون العقوبات، هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية اليت كانت هدفاً                  

                                                          فإن استطال إىل موضع يعترب من العورات ويرغب الناس يف ستره وال  .                                    لالعتداء من اجلسم ووقت االعتداء ومكانه
           ً                                                                                                      يدخـرون وسـعاً يف صونه، فإنه خيرج عن درجة الفعل املنايف للحياء ويدخل يف زمرة الفحشاء أو الفعل املنايف                    
                                                                ً                                               للحشـمة والـذي يتمثل يف كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه يف عفته وكرامته                     

   ).    ١٩٨١      ديسمرب  /      ن األول      كانو  ١٤         ؛ بتاريخ     ١٣٧٤       ، قرار     ١٣٤١        جناية -         نقض سوري  (             إرضاء لشهوته 

 احلواشي

  .             املركزي لإلحصاء                   ، الصادرة عن املكتب     ٢٠٠٤                اجملموعة اإلحصائية   ) ١ (
  .                نفس املرجع السابق  ) ٢ (
  .                نفس املرجع السابق  ) ٣ (
  .                نفس املرجع السابق  ) ٤ (
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