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      مقدمة

               تفاقية حقـوق                         الربوتوكول االختياري ال        ٢٠٠٠      مايو   /       أيار   ٢٥   يف                                        اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة       - ١
         املقدمـة                   تعزيز احلمايـة        إىل                                  وهو ما يتمم االتفاقية ويهدف         ،                            األطفال يف الرتاعات املسلحة                   املتعلق بإشراك          الطفل  
  .                  يف الرتاعات املسلحة ل     لألطفا

                                 على هذا الربوتوكول مبوجب املرسوم ا     ً                                                  ونظراً إلعطاء الطفولة األولوية يف سلم االهتمامات، وقعت سوري 
    وقد   ،     ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٢١  يف     ٥٣                       واملرسوم املتعلق به رقم      ٢٠٠٢       أكتوبر  /    األول        تشرين   ٢٦    يف    ٣٧٩

  .             ذ منذ ذلك احلني                        دخل الربوتوكول حيز التنفي

                                                                                   ً                     تتشرف احلكومة السورية بتسليم جلنة حقوق الطفل تقرير اجلمهورية العربية السورية املعد وفقاً للمادة               و - ٢
  .           للربوتوكول                من الفقرة األوىل ٨

  .                          باحلقوق املتضمنة يف الربوتوكول          املتعلقة  ا                                                      يبني التقرير اجلوانب القانونية واإلدارية والقضائية يف سوري و - ٣

            الربوتوكـول            بأحكـام                              فإن العرض املفصل املتعلق        ،                                                           وفيما خيص حمتوى التقرير وطبيعة وطريقة إعطاء املعلومات        - ٤
  .                 ً          بل جهات رمسية وفقاً للربوتوكول                          طنية اليت يتوجب تقدميها من ق                                                    يتماشى مع توجيهات اللجنة املتعلقة بإعداد التقارير الو

                                                                                                 ومع ذلك جيب، بشكل خاص، أن يتم ذكر حقيقة عدم استفادة مجيع األطفال السوريني من اخلـدمات                  - ٥
  .                          حتت اضطهاد االحتالل اإلسرائيلي                                                      واملنفعة اليت تقدمها احلكومة السورية، ألن البعض منهم يعيش 

             ً     ً                                                                األجنيب انتهاكاً كبرياً جلوهر قانون حقوق اإلنسان، ويؤدي إىل توفر احلد األدىن فقط                           يشكل االحتالل    و - ٦
                              كما ال يتم تسجيل االعتـداءات      .                                                       ً                      من موارد ومعايري التنمية البشرية يف املناطق احملتلة، وخصوصاً حقوق األطفال          

                       ً          احلاالت اليت تشكل تعدياً على                               ً                                                اليومية لقوات االحتالل، نظراً لصعوبة احلصول على املعلومات املناسبة خبصوص         
  .                         حقوق الطفل يف املناطق احملتلة

                      اليت متس حقوق اإلنسان                                       بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية             املعنية                                      مل تتمكن جلنة األمم املتحدة اخلاصة        و - ٧
          ات حقـوق                                     ال يتم ذكر أو إصدار تقارير عن انتهاك  ،                                  من الوصول إىل تلك املناطق، وعلى هذا                  يف األراضي احملتلة    

  .                           اسية اليت تفرضها قوات االحتالل                      اإلنسان بسبب الشروط الق

                                                                                                لقد اعتمدت اجلمهورية العربية السورية السالم كهدف استراتيجي، كمـا ورد يف خطـاب رئـيس                 و - ٨
         ومن هنا     : "                                                                                                 اجلمهورية الدكتور بشار األسد، يف خطابه أمام جملس الشعب بعد أدائه القسم الدستوري، حني قال              

   ".                                                                               تطلعنا إىل السالم، ولكنا غري مستعدين للتنازل عن أرضنا، ولن نقبل التفريط بسيادتنا         فنحن نؤكد

                          املالية، جبهود دؤوبـة              واإلمكانات                                                                قامت احلكومة السورية خالل العقد املاضي، رغم حمدودية املوارد           و - ٩
  .     ألطفال                                                                        إللقاء الضوء على حقوق الطفل من أجل خلق مناخ يساعد على حتقيق اخلري والسعادة ل

                                                                                  سامهت احلكومة السورية يف تسهيل اخنراط املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص والسكان احملليني يف  و -  ١٠
  .                                                                                مشاريع هتدف لتعزيز املرافق األساسية لألطفال يف املؤسسات االجتماعية والتربوية والترفيهية
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             معلومات عامة  -     ً أوالً
                               حملة عن اجلمهورية العربية السورية

                                                       الشرقي للبحر األبيض املتوسط وحيدها من الشمال تركيـا               الساحل                                   اجلمهورية العربية السورية على          تقع   
  .              األبيض املتوسط                                                              ومن الشرق العراق ومن اجلنوب األردن وفلسطني ومن الغرب لبنان والبحر

  .              كيلومتر مربع   ١٨٥     ٠٠٠             تبلغ مساحتها  و 

   ٩     ١٩٩     ٠٠٠            إنـاث و    ٨     ٧٨١     ٠٠٠ (               يـون نـسمة          مل     ١٧,٩                  العربية السورية                               ويبلغ عدد سكان اجلمهورية      
   ).    ذكور

   ٧     ١١٩     ٠٠٠ (                               يف املائة من جمموع عدد الـسكان      ٣٩,٦     ً  عاماً   ١٤                          ّ                   تبلغ نسبة األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن         
     ً    عاماً    ١٥                                           ونسبة األحداث الذين تتراوح أعمارهم بني          ).        إناث  ٣     ٤٤٥     ٠٠٠          ذكور و   ٣     ٦٧٤     ٠٠٠            طفل، منهم   

  .    ٢٠٠٤                         السكان، وذلك يف منتصف عام     عدد           ة من جمموع         يف املائ    ١٢,٩     ً      عاماً هي   ١٩ و

                                  تعريف الطفل يف قانون األحداث السوري - ١

   /                                   الطفل هو كل ذكر أو أنثى مل يكمـل            ، فإن       ١٩٧٤                                    من قانون األحداث السوري لعام        ١            حسب املادة    
                     ة يتفق مع ما هو وارد             من االتفاقي ١                                   إن تعريف الطفل املنصوص عليه يف املادة    و .                              تكمل العام الثامن عشر من العمر

                  ون األحوال الشخصية     وقان  )   ٦٤      املادة  (                      مبا يف ذلك القانون املدين   ،                والقانون النافذ  )   ٥٤      املادة  (                 يف الدستور السوري 
   ). ١           انظر املرفق    ) (   ١٦٢      املادة  (

     ١٩٥٣       لعام    ١١٥                  القانون العسكري                  مستمدة من مشروع ف     تعاري - ٢

  .                                               فروضة على كل سوري يصل إىل السن القـانوين                                 هي الواجبات الوطنية امل     :                اخلدمة العسكرية  -
                                                                                                   ويبدأ السن القانوين من اليوم األول من كانون الثاين عندما يكون اجملند قد أكمل عامه التاسع                

                                                            يبدأ السن القانوين من اليوم األول من كانون الثـاين            ئ                             وخالل أوقات احلرب أو الطوار      .    عشر
  . ر                           اجملند قد أكمل عامه الثامن عش            بعد أن يكون 

  .                           تراك اإلناث يف اخلدمة العسكرية                               مل يذكر مشروع القانون العسكري اش -

                             انية تطبيق الربوتوكول يف سوريا   إمك - ٣

     عن                            ً باألهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً                                                             إن التزام سوريا حبقوق األفراد وبالسالم العادل والشامل يف املنطقة و 
                                                          اخلطة اخلمسية العاشرة، ميثل األهداف االستراتيجية األساسية                         املنصوص عليها يف        ري   ذ  اجل                      التزامها خبطة اإلصالح    

                                                                    وهلذا تقوم سوريا بكل ما هو ممكن لضمان مصاحل األطفال ولتأمني أفضل محاية هلم   .                           لسياستها الداخلية واخلارجية
  .     اجملتمع          أضعف فئات                                                 على صعيد القانون واملمارسة، وذلك باعتبارهم من بني 
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                                                                              لربوتوكول يف القوانني احمللية، فإن مجيع االتفاقيات الدولية املوقعة من قبـل             ا                           وفيما يتعلق بدمج أحكام      
                        وذلك من حلظة دخوهلا حيز      ،                                                                                    احلكومة السورية، مبا يف ذلك الربوتوكول، تعترب مندجمة يف النظام القانوين الداخلي           

  .                          ما يف النظام القانوين                                                                 فليس هناك من حاجة لسن قانون خاص من أجل تضمني اتفاقية             ،                           التنفيذ يف سوريا؛ وعليه   
  .                            ة حبماية األطفال بدون أية شروط                                      فإن هناك إمكانية لتطبيق القوانني املتعلق  ،                  مل تبد أية حتفظات ا           ومبا أن سوري

                                ً                                                    املنبثقة عن املعاهدة الدولية بدءاً من تاريخ دخول املعاهدة حيز التنفيـذ يف                       باحلقوق         االستشهاد      وميكن   
                                                       وميكن هلذه البنود أن تكون قابلة للتطبيق املباشر إذا كانت،   .                        املباشر للبنود الواردة                       ، إىل حد إمكانية التنفيذ ا    سوري

      ً                                                                                                       منظوراً إليها يف سياقها العام ويف ضوء هدف وموضوع الربوتوكول، غري مشروطة ودقيقة مبا يكفي للتطبيق غري                 
                           عن تطبيق الربوتوكول خمولة أن                        كما أن السلطات املسؤولة   .                               ً             املشروط يف حالة خاصة وتشكل أساساً الختاذ القرار

  .                   للتنفيذ يف حالة حمددة                              ً  بند حمدد من بنود الربوتوكول قابالً                   تقرر فيما إذا كان 

                          العامة التفاقية حقوق الطفل  ئ               ً        الربوتوكول وفقاً للمباد      أحكام       تنفيذ  - ٤

  ) ٢                االتفاقية، املادة  (            عدم التمييز   ١- ٤ 

                                                         مام القانون وعدم التمييز هي حقوق دستورية مـستقلة                                                 احلرية الشخصية والكرامة واملساواة أ          مبادئ    إن   
                                      ً  وهو ما يعين وجوب معاملة مجيع األشخاص وفقاً   .                    من الدستور السوري  ٢٥       باملادة   ،                من بني أمور أخرى  ،      مصانة

  . ا           للقوانني ذاهت

  ) ٣                االتفاقية، املادة  (                  مصاحل الطفل الفضلى   ٢- ٤ 

َ  ِّ   هي من املبادئ املَوجِّه      للطفل        الفضلى          إن املصاحل           إضاءة   ٤٤                      ويلقي الدستور يف املادة   .               للدستور السوري  ة                
                 وعلـى املـستوى      .                                                                                       اجتماعية على األطفال والشباب يف سياق تناوله للحقوق األساسية واألهداف االجتماعيـة           

                                                                                                 تأخذ العديد من القوانني املصاحل األساسية للطفل بعني االعتبار، مبا يف ذلك القـانون اجلزائـي                   ،               ً  التشريعي أيضاً 
  .                            املدين وقانون األحوال الشخصية                               وقانون األحداث السوري والقانون      السوري

                                                                                                   تعترب املصاحل املثلى للطفل املقياس األول لدى حماكم األحداث بقدر ما تأخذ احملاكم هذه املصاحل بعني                 و 
          ون من مثل                        وعلى هذه اإلجراءات أن تك  .                                                               االعتبار عندما تأمر باختاذ اإلجراءات املتعلقة بإصالح ورفاهية األحداث

                         ً                                وإذا كان خطأ القاصر عائداً إىل اإلمهال من جهة األهل أو الوصي   .                                      ضمان إصالح القاصر وإعادة إدماجه باجملتمع
   .                                                             القانوين فإنه جيب سحب الوصاية من هؤالء األشخاص وإخضاعهم للعقوبات

  ) ٦                االتفاقية، املادة  (        والنمو                    احلق يف احلياة والبقاء   ٣- ٤ 

                                                 ً                           األطفال بدون متييز احلق يف احلياة والبقاء والتطور وفقاً للشروط الواردة يف الدستور                  تضمن الدولة جلميع  
  .                                      إجياد األوضاع املناسبة لتطور مواهب األطفال          وبضرورة  ل                    املعنية برفاهية األطفا  )   ٤٤      املادة  (       السوري 



CRC/C/OPAC/SYR/1 
Page 6 

 

             تور والقانون                                                                                       حق الطفل يف التطور هو حق مصان على املستوى الوطين، وذلك يف العديد من بنود الدس              و 
                              من العهد الـدويل اخلـاص         ٢٤             مبوجب املادة         ً  وخصوصاً     ،                                              ً       ملدين والقانون اجلنائي، وعلى املستوى العاملي أيضاً       ا

  .                       باحلقوق املدنية والسياسية

  )  ١٢      املادة   ،       تفاقية  اال (                        احترام وجهات نظر األطفال   ٤- ٤ 

                                ع األشخاص الطبيعيني والقـانونيني،                                                              تتضمن حرية الرأي احلق يف التعبري عن الرأي، ويتمتع هبذا احلق مجي    
                                                 ً                 قادرون على تكوين آرائهم اخلاصة فإهنم يكونـون أطرافـاً يف             ل                  وحاملا يكون األطفا    .                      ً    قاصرين كانوا أو كباراً   

  .                  اإلجراءات القانونية

                             ، يف قاعـات الدراسـة ويف                       على مجيع األصعدة                                                         الفرصة متاحة جلميع األطفال للتعبري عن آرائهم حبرية          و 
                                            مبا يف ذلك تلك اليت يتم تنظيمها من قبل املنظمات   ،                                          بني األهل واملدرسني ويف مجيع اللقاءات املدرسية           اللقاءات ما

                                              هم بعني االعتبار عندما يتم تعديل الـربامج         ؤ              كما تؤخذ آرا     ).                                         منظمة طالئع البعث واحتاد شبيبة الثورة      (         الشعبية  
                                                     ين يعملون مع األطفـال، مبـا يف ذلـك املعلمـون                                                كما يتم تدريب املدراء واخلرباء الذ       .                     واإلجراءات التنظيمية 

                                                                                     على أساليب إيصال املعلومات األساسية إىل األطفال مبا يتفق ومـستواهم التعليمـي،                ،                       واملستشارون التربويون 
                            ويتم تنفيذ العديد من مقررات   .         ً                                                          ً  بون أيضاً على االستماع إىل آراء األطفال واحترامها وإىل آراء اآلخرين أيضاً    َّ ويدرَّ
                                                                                            ب هلذا الغرض من قبل هيئات حكومية ومنظمات تطوعية وشعبية تعتمد على الكفاءات املوجودة يف كـل            التدري
ـ              ً   واجلمهور عموماً      ر   َ َس         ُ  لتوعية األُ                                                      وباإلضافة لذلك فإنه يتم اختاذ العديد من اخلطوات           .      منظمة                ضرورة تـشجيع      ب

  .                           األطفال على التعبري عن آرائهم

      عـام                    حلقات تدريبيـة                                      َ      ة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مخسَ                                            وقد أقامت اهليئة السورية لشؤون األسر      
                                                                                              يف مخس حمافظات لتدريب األطفال على اتفاقية حقوق الطفل وآليات الترشيح واالنتخـاب يف الربملـان             ٢٠٠٦

                                                      قامت اهليئة بالتعاون مع منظمة اليونيـسيف ووزاريت         أ     كما     ،      ٢٠٠٧        عام    ا     ً                               متهيداً إلنشاء برملان األطفال يف سوري     
                                                               يف سبع حمافظات سورية هبدف التعريف باالتفاقية والربوتوكولني امللحقني هبا               حلقات تدريبية                َ ة والثقافة مخَس      التربي

    ١٣                        لوحة مت عرضـها يف          ١٥٤   ت                         وقد نتج عن هذه الورشا       ،                                                 وتدريب األطفال على التعبري عن حقوقهم بالرسم      
        مربـوط   (                          أشكال العنف ضد األطفال                   ق جداري عن    ُ   َ  ُملَص                     قامت اهليئة بتصميم       ،     ذلك    إىل                         حمافظة سورية، وإضافة    

                          زلنـا نوزعـه يف مجيـع            وما   ،      ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول   ١                                                 مت توزيعه يف احتفالية يوم الطفل العريب يف         ) ً اً  طي
                                                                             اهليئة، كما أقامت اهليئة السورية لشؤون األسرة باإلعالن عن مسابقتني لألطفال للرسـم                           التظاهرات اليت تنظمها    

                                                         ومت طباعة الرسوم والقصص يف كتيبات وتوزيعها على مجيـع           ،                  وخباصة يف املدارس     ،           ال العنف                 والقصة حول أشك  
  .                         اجلهات املعنية بقضايا الطفل

  يف             ، شـاركت                                                                قضايا الطفل بإعداد اخلطة الوطنية حلماية الطفل من العنف              بشأن                    جت اهليئة عملها     َّ وَّ  َ وَت 
                 هـذه اخلطـة مت                             ومن اجلدير بالذكر أن       .  )     أهلية    و    مية   حكو (                                                     إعدادها مجيع اجلهات الوطنية املعنية بقضايا الطفل        

     ويتم       ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول ٢                                                                 اعتمادها حبضور السيد رئيس اجلمهورية يف اجتماع احلكومة السورية بتاريخ 
  .    ٢٠٠٦                  تنفيذها منذ بداية 
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      قـزح                   مع مجعية قـوس                  بالتعاون       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥                                        احتفلت اهليئة باليوم الدويل للطفل يف            كما   
        الطفولة      ...         ال للعنف "        حتت شعار   ،                                                      ووزارة الثقافة وعدد من املؤسسات اخلاصة ومنظمة اليونيسيف  )           مجعية أهلية (

   ). ٢      املرفق  (            ني يف االحتفال                                                              ومت توزيع اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني على آالف األطفال املشارك   ".    فرح

                                         لية يف كل حمافظة لقضاة حماكم األحداث وقـضاة                 تدريب مركزية وحم      دورات       َّ تنظمَّ  ،                 ويف اجملال القضائي  
                                                                                                             احملاكم الشرعية وقضاة االدعاء العام وأعداد حمددة من موظفي الوزارات واملنظمات التطوعية الشعبية، هبـدف               
                                                                                                       إطالع األطفال على حمتوى اتفاقية حقوق الطفل، وعلى طرق التعامل مع األطفال بطرق تساعدهم على التعـبري           

   .                   ث حبرية أمام اآلخرين                عن آرائهم والتحد

                                    ، مبا يف ذلـك التأهيـل البـدين           ٣٨                  االتفاقية، املادة    (                            األطفال يف الرتاعات املسلحة      -     ً ثانياً
  )  ٣٩      املادة  (                   االندماج االجتماعي       وإعادة        والنفسي 

                                                                                                      يف اجلزء الشمايل من اجلوالن احملتل تقع القرى العربية السورية جمدل مشس ومسعدة وبقعاتا وعني قنيـا                  
                                            مدرسة يف هذه القرى ما بني ابتدائيـة           ١١       وهناك    .        نسمة   ٢٢     ٥٠٠                                ويصل العدد اإلمجايل لسكاهنا إىل        .       والغجر

  .             طالب وطالبة ٥     ٥٠٠                            وإعدادية وثانوية، وختدم حوايل 

                         القانون الدويل والقانون       ومبادئ                  ميثاق األمم املتحدة        ً      ً   انتهاكاً صارخاً                               تنتهك سلطات االحتالل اإلسرائيلية  
                                                   املتعلقة حبماية املدنيني يف أوقات احلرب، واإلعالن            ١٩٤٩      ً                                وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام         ،               اإلنساين الدويل 

                       ، والعهد الدويل اخلاص                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية                               والعهد الدويل اخلاص باحلقوق        ،                      العاملي حلقوق اإلنسان  
   إىل           باإلضـافة     ،                               امة وجملس األمن ذات الـصلة                                         كما تتحدى مجيع قرارات اجلمعية الع       .                  املدنية والسياسية         باحلقوق  
             يف جمال حقوق                        وتتجلى انتهاكات إسرائيل  .                                                     املعتمدة من قبل هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة         القرارات 

  :               اإلنسان فيما يلي

                                        فقد رفضت إسرائيل تنفيذ قرار جملس األمن      .                                              االنتهاك األول حلقوق اإلنسان هو االحتالل نفسه        ) أ ( 
           كـانون     ١٤                                                               اجمللس القرار الذي اعتمدته إسرائيل من خـالل الكنيـست يف                      وصف فيه         الذي     ،   )    ١٩٨١ (     ٤٩٧
   ال                             بأنه قرار باطـل والغ و                                                             اجلوالن وفرض قوانينها وسلطتها القضائية وإدارهتا عليه           بضم        ١٩٨١       ديسمرب   /    األول

  .                       أساس له يف القانون الدويل

  .                       ى املواطنني العرب السوريني    ة عل                                  تقوم إسرائيل بفرض اجلنسية اإلسرائيلي  ) ب ( 

  ،                                                                                           تصر إسرائيل على استمرار االحتالل وتوسيع املستوطنات ومصادرة األراضي القابلة للزراعـة             ) ج ( 
                          يف املـصانع اإلسـرائيلية                إىل العمل                         كما يتم دفع الناس       .                                                 وهي مورد الدخل األساسي للسكان يف اجلوالن احملتل       

  .    هولة                        هليمنة االقتصادية عليهم بس ا     لفرض        كطريقة 

                        ني العرب واستخدام األطفال                                                         كما أن استغالل املياه يف اجلوالن وفرض ضرائب عالية على املواطن   ) د ( 
        على هذه                                                يقوم هبا البالغون ولكن بنصف األجر، هي أمثلة أخرى                                             العرب، مبن فيهم الفتيات اليافعات، ألداء أعمال 

  .         االنتهاكات
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           ألطفـال يف                                            سرائيلي فرض سياسة اجلهل املتعمد على ا                              حاولت سلطات االحتالل اإل      ،                    ويف ميدان التعليم   
  :                    اجلوالن، على حنو ما يلي

                                                                                                 مت إلغاء مناهج التدريس العربية السورية من مجيع مدارس القرى يف اجلوالن احملتل، ومت استبداهلا                -
  .    ١٩٤٨                         الفلسطينيني العرب يف عام                                      باملناهج اإلسرائيلية اليت طبقت على الطالب

  .                                               وثقافة ونضال الشعب العريب مبا خيدم أهداف إسرائيل             مت تشويه تاريخ -

  ن  و          ن إسرائيلي و     ومعلم   ّ    أكفّاء      ن غري  و     ً           ن بدالً منهم معلم ِّ يِّ            ُ من املدارس وُع    ّ    األكفّاء                  مت استبعاد املعلمني  -
                                    فإهنم جيربون على التوقيع على عقود         ،                              ولضمان السيطرة على املعلمني     .                    خلدمة أهداف االحتالل  
  .  َّ                          يتَّبعوا التوجيهات اإلسرائيلية         دهم إن مل                       توظيف سنوية، ويتم إبعا

                                                                   للعمل يف شواغر تعليمية هناك، والقلة الذين مت تعيينهم يتم            ا                                يتم رفض طلبات معلمني من سوري      -
  .                            املناسبات واالحتفاالت الوطنية                              هتديدهم بالفصل يف حال اشتراكهم يف

           كما أن نصف   ،                  ة املدرسية املناسبة                                                   تعاين املدارس يف اجلوالن من النقص يف قاعات الدراسة واألبني -
                                                                                     عدد الطالب يدرسون يف قاعات مستأجرة كانت قد بنيت يف األصل كمحـالت جتاريـة أو                

            واحـدة،    ة                                                  يتم حشر أعداد كبرية من الطالب يف قاعة دراسـي            ،     ذلك    إىل            وباإلضافة    .       كراجات
  .                        حبجة الدفع من أجل التعليم      عالية       ضريبة      رسوم                       ويطلب من أوليائهم دفع 

                                                                     ً          الب يف اجلوالن السوري احملتل حمرومون من التعليم اجلامعي، ألنه من املستحيل فعلياً بالنسبة    الط -
        خضوع أي    إىل         باإلضافة   ،                                                              هلم التسجيل يف اجلامعات اإلسرائيلية بسبب الرسوم والتكاليف العالية

   .                                                                      طالب تتاح له فرصة التسجيل للمضايقات العامة اليت تفرض على الطالب السوريني

                                                                                        ضع العقبات يف طريق طالب اجلوالن الراغبني يف التسجيل يف اجلامعات السورية، من قبيـل                 تو -
      هـذا    .                                                                                  تعقيدات السفر والتهديدات بقطع دراستهم يف حال اشتراكهم يف أي نـشاط وطـين             

                                                                                                باإلضافة للمعاملة املهينة اليت يتلقوهنا على نقاط التفتيش والعقبات الـيت توضـع لالعتـراف               
  .                                                عية والتأخري يف إجراءات التعديل وحماوالت ترهيب الطالب             بشهاداهتم اجلام

                        ً                                  قدم البلد األم سوريا عدداً من الربامج التعليمية التلفزيونية  ي                              ومن اجل دعم مواطنينا يف اجلوالن،  -
    كما   .                                                              ويتم استقبال ومتابعة هذه الربامج بشكل جيد من قبل شعبنا يف اجلوالن  .                 ألبنائنا يف املنطقة

                             ً                       احلصول على منح من اليونسكو بناًء على طلب مـن             ِّ    ييسِّر    ً                     حاً للدراسة اجلامعية و                 قدم البلد من   ي
   .               احلكومة السورية

   .                                    وليس هناك من مشاف لدى العرب السوريني  ،                                           ليس هناك من نظام صحي فعال أو مقبول يف اجلوالن 
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                   يلية بزرع األلغام يف                        قامت قوات االحتالل اإلسرائ  ،                                               ومن بني أساليب القمع واإلرهاب اليت تتبعها إسرائيل 
                                      ليحرموا بذلك األطفال حىت مـن حـق           ً                               وصاً املناطق الزراعية ملواطنينا،                                        كل مكان يف قرى اجلوالن احملتل، وخص      

   .                               اللعب خمافة أن تنفجر هذه األلغام

   أن    نا       ال بد ل                                                                  املوجزة عن السياسات واملمارسات القاسية والدائمة اليت تتبعها إسرائيل،                        حنن، إذ نقدم هذه اللمحة  و 
                      األوسـط، مطـالبني      ق                                  سالم عادل وشامل يف منطقة الـشر                       السعي إىل إجياد                                                 نؤكد التزام اجلمهورية العربية السورية يف       

  .    ١٩٦٧      عام      يونيه /                                                                     باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من اجلوالن السوري احملتل حىت خط الرابع من حزيران

                 مواد الربوتوكول�     ً ثالثاً 
                           راك املباشر يف األعمال احلربية    لالشت           العمر األدىن   :  ١      املادة 

                                                            من الربوتوكول، زيادة احلد األدىن من العمر املسموح فيه           ١       املادة        مبوجب                          ب من الدول املشاركة،       َ طلَ ُ ُي 
                                       حتمي القوانني القاصرين، فـالقوانني ال         ،   ا       يف سوري   .       سنة   ١٨    إىل       سنة      ١٥                                       املشاركة املباشرة باألعمال احلربية من      

          لعـام      ١١٥                                       من قانون اخلدمة العسكرية السوري        ٦       املادة       تنص   و   .                  التطوعي لألطفال                             تسمح بالتجنيد اإللزامي أو   
                                                                                                 على اإلجراءات املتخذة لضمان عدم مشاركة أفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغون الثامنـة عـشرة يف           ١٩٥٣

    ١٩                     ح فيها عمر الفرد                                                                  ويبدأ الطلب إىل اخلدمة اإللزامية من بداية السنة اليت يصب           .                              األعمال احلربية بصورة مباشرة   
   .                                       ومن يبلغ األربعني يعفى من اخلدمة العسكرية  .    سنة

                           يف املمارسة والتشريع السوريني  "                املشاركة املباشرة "    معىن 

          وتقـوم   .     سنة  ١٨                                           احلد األدىن لعمر اخلدمة اإللزامية أو الطوعية هو       ً      ، نظراً ألن   ا                        هذه القضية ال هتم سوري     
  .   دين             على أعمار اجملن      صارمة        برقابة    ا    سوري

                                                                                                      املتخذة ملنع نقل أي فرد يف القوات املسلحة مل يبلغ الثامنة عشرة إىل مناطق جتري فيها صراعات                          اإلجراءات
                                 مسلحة أو االحتفاظ به يف هذه املناطق

                                        حيظر فيه جتنيد القاصرين للخدمة اإللزامية  ) ب (   ، و                                ال توجد صراعات مسلحة على أراضيه ) أ   : (     بلد ا    سوري 
  .                                         املسلحة وتتم رقابة صارمة على أعمار اجلنود                   أو الطوعية يف القوات

                           العمر األدىن للتجنيد اإلجباري  :  ٢      املادة 

                         لعمر األدىن للتجنيد الطوعي ا  :  ٣      املادة 

          س املناهج                         ِّ    وزارة الدفاع ولكنها تدرِّ           تديرها                                                    جتدر اإلشارة إىل أن هناك مدارس ألبناء الشهداء           :  ٥        الفقرة   
                                      مت حذف مادة التربية العسكرية من املناهج   ،     ٢٠٠٣        منذ عام   ،                   اجلدير بالذكر أنه   ومن  .                    ذاهتا لوزارة التربية          التعليمية 

                                                                                                       التعليمية من مجيع مدارس اجلمهورية العربية السورية ويف مجيع املراحل التعليمية اليت تسبق مرحلة التعليم اجلامعي، 
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                 مـع منظمـة      ن                    قوق الطفل وبالتعاو                                                       ً                        كما مت تغيري اللباس املدرسي جلميع املراحل الدراسية انسجاماً مع اتفاقية ح           
  .         اليونيسيف

        املؤرخ  ٢ ٣                    مت إصدار القانون رقم   ،                                               حقوق الطفل فيما يتعلق بإلزامية التعليم وجمانيته    ً                وفقاً ألحكام اتفاقية  و 
                             االبتدائي واإلعدادي مبرحلة     م                                    التعليم األساسي ودمج مرحليت التعلي                        املتضمن متديد فترة     و      ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان  ٧

     وذلك   ،                                                             كما عملت اجلمهورية العربية السورية على تطوير املناهج املدرسية  ). ٣           انظر املرفق  (          ية وجمانية            واحدة إلزام
      إلدراج                        على اآلليات املتبعـة                     حلقات التدريب                      تنظيم العديد من                        ويف هذا الشأن، مت       .                            بإدخال مفاهيم اجلندر فيها   

  .                           اتفاقية حقوق الطفل يف املناهج    راج           ضافة إىل إد إ                                           يف املناهج التعليمية وإعداد األدلة الالزمة، م      املفاهي    هذه 

               اجلماعات املسلحة  :  ٤      املادة 

           الـدويل                                                                                         تطبيق القانون السوري واملعاهدات الدولية وحقوق اإلنسان العاملية والقانون اإلنـساين            : ٥      املادة 
                     وحقوق اإلنسان العاملية

              معايري التطبيق  :  ٦      املادة 

  .             التعاون الدويل  :  ٧     ملادة  ا
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  ١      املرفق 

                            القانونية الواردة يف التقرير     ملواد  ا

               الدستور السوري

   ٢٥      املادة 

  .                                                             تقوم الدولة حبماية احلرية الشخصية للمواطنني وتصون أمنهم وكرامتهم و  .              احلرية حق مقدس 

  .                                           سيادة القانون هي مبدأ أساسي يف الدولة واجملتمع 

  .        وكرامتهم               لة أمن املواطنني           وتصون الدو  .                                                املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات 

  .                                    تكفل الدولة تكافؤ الفرص أمام املواطنني 

   ٤٤      املادة 

  .                                         األسرة هي خلية اجملتمع األساسية وحتميها الدولة 

       وحتمـي    ،                                                                                              مي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات املادية واالجتماعية اليت تعوقـه             حت 
  .                                         اب وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم              النشء والشب ى    وترع  ،                األمومة والطفولة

   ٥٤      املادة 

                                                                                           الناخبون هم املواطنون الذين أمتوا الثامنة عشرة من عمرهم واملسجلون يف سجل األحوال املدنية وتوافرت  
  .     نتخاب ال                                  فيهم الشروط املنصوص عليها يف قانون ا

                  من القانون املدين ٢-  ٤٦       املادة

  . ة        سنة كامل    ١٨            سن الرشد هي  

                          من قانون األحوال الشخصية   ١٦٢      املادة 

  .         سنة كاملة    ١٨    وهي    ،                            القاصر هو من مل يبلغ سن الرشد 

   ٣٢            القانون رقم   :  ٣      املرفق 
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