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  مقدمة  - األول  
 إىل  الثالث والرابع سورية أن ترفع تقريرها الدوري      حكومة اجلمهورية العربية ال   يسر    -١

الطفل مـع   اتفاقية حقوق   ن   م ٤٤املادة   من   )ب(١ ألحكام الفقرة    وفقاًجلنة حقوق الطفل    
 لسورية املقدم لدوري الثاينيأيت هذا التقرير تالياً للتقرير ا. اإلشارة بداية إىل أمهية هذه املقدمة   

الثالثة  والذي جرت مناقشته يف الدورة       ،)CRC/C/93/Add.2( ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١٥يف  
  .٢٠٠٣يونيه /حزيرانللجنة يف والثالثني 

 العامة لألمم املتحدة واملتعلقة بـشكل       هية لألمانة باملبادئ التوجي  من سورية    والتزاماً  -٢
 املنعقـدة يف    التاسـعة والـثالثني   دهتا اللجنة يف دورهتا     عتمومضمون التقارير الدورية اليت ا    

          عـدم تكـرار   ا عمدت يف هذا التقرير إىل       فإهن،  )(CRC/C/58/Rev.1 ٢٠٠٥ يونيه/حزيران
حيثما و واكتفت باإلشارة إليه يف بعض املواضع        سابقاً املشار إليه    الثاينما ورد يف تقريـرها     

 التقرير الدوري   اللجنــة على الواردة من   الحظات  امل الرد على    ، كما عمدت إىل   لزم ذلك 
احلديث عن التقدم الذي حـدث يف       وذلك من خالل     )CRC/C/15/Add.212(الثاين لسورية   
 مع  اجلديدة والتشريعات ذات الصلة   ات  ئياإلحصاكذلك  هذا التقرير   يتضمن  . تطبيق االتفاقية 

فضالً عن ذلك، فإن هـذا التقريـر        .  يف املرفقات  هذه اإلحصاءات والتشريعات  عن  صور  
يتضمن مشروعات القوانني اليت متت صياغتها ووصلت إىل مراحل متقدمة مـن إجـراءات              

ية سـور  خالل الفترة اليت تلت تقرير       استجدتاملعلومات ذات الصلة اليت     إصدارها، وكل   
  .٢٠٠٩فرباير / وحىت شباط٢٠٠٠أغسطس /آب يف الدوري الثاين

سورية هذه الفرصة لتؤكد التزامها باملعاهـدات       وتغتنم حكومة اجلمهورية العربية ال      -٣
وصدقت عليها، حيث يعطي التصديق هـذه       واالتفاقيات واملواثيق الدولية اليت انضمت إليها       

 األولوية يف التطبيق على القوانني السورية وذلك وفق االتفاقيات قوة القانون الوطين، ويعطيها    
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون    ٢٧السوري وأحكام املادة     القانون املدين  من   ٢٥املادة  أحكام  

 لعام  ١٨٤املعاهدات واليت انضمت إليها اجلمهورية العربية السورية باملرسوم التشريعي رقم           
حلوار اهلادف مع جلنة حقوق الطفل لتحقيق فهـم         تؤكد إمياهنا بأمهية استمرارية ا    و ،١٩٨٠

 احلقوق اليت تضمنتها االتفاقية يف نصوصها       مجيع بضمان واحترام    التزامهامشترك ينسجم مع    
  . ومضامينها وغاياهتا، ويف حدود حتفظاهتا، ومبا يتفق مع مبادئ جمتمعها وقيمه

الطفل أوصـت اللجنـة     ويف تقييمها لتقرير سورية الدوري الثاين إىل جلنة حقوق            -٤
سورية بدراسة هذه التحفظات هبدف سحبها، ومن املهم جداً اإلشارة هنا إىل أن اجلمهورية              

 من اتفاقية حقوق الطفل مبوجـب       ٢١ و ٢٠العربية السورية قد رفعت حتفظها عن املادتني        
 ، ومل يبق لديها سوى حتفظ وحيد      )١امللحق رقم    (٢٠٠٧فرباير  / يف شباط  ١٢املرسوم رقم   

  .١٤على املادة 
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  )اجلهات املشاركة(عملية إعداد التقرير     
تعترب اهليئة السورية لشؤون األسرة هي اجلهة املسؤولة عن ملف حقـوق الطفـل                -٥

           السوري مبا يف ذلك التقرير الذي يقدم عادة للجنة حقوق الطفـل وبنـاًء عليـه قامـت                 
لقيام باملهمة مبشاركة العديد من املؤسـسات       اهليئة مبخاطبة رئاسة جملس الوزراء من أجل ا       

قامت رئاسـة جملـس   . احلكومية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة يف إعداد هذا التقرير        
 وطنية ضمت ممثلني عن اجلهات املعنيـة احلكوميـة وغـري            الوزراء بتشكيل جلنة توجيهية   

سهم لإلشراف على إعداد    احلكومية وروعي وجود عدد من املختصني واملعنيني واألطفال أنف        
قامت اهليئة مبراسلة مجيع اجلهات احلكوميـة       . هذا التقرير كما شكلت جلنة أخرى للصياغة      

 وقـدم املكتـب     ،وغري احلكومية لتزويدها بالبيانات األساسية اليت جيب تضمينها يف التقرير         
 اإلحـصاءات   املركزي لإلحصاء بدوره كل البيانات املطلوبة للتقرير وساهم يف تدقيق مجيع          

واألرقام املذكورة يف هذا التقرير، كما يسرت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مـع               
منظمة اليونيسيف تدريب اجملتمع األهلي حول كيفية إعداد التقارير الدولية، وقامت مندوبة            

يف ف يف سورية بشرح طريقة إعداد التقرير الوطين وفق النموذج املتبـع             يمن مكتب اليونيس  
        املنظمة الدولية كما قامت خبرية دولية بالتعاون مع اليونيـسيف بتـدريب أعـضاء جلنـة               

الصياغة على كتابة نفس التقرير وفق املعايري الدولية، كما التقت هـذه اخلـبرية مبمثلـي                
  . اجلمعيات األهلية

 ويف سياق اإلعداد للتقرير عقدت ست ورشات عمل مع أطفال ويافعني سـوريني              -٦
من خمتلف احملافظات ألخذ تغذية راجعة منهم حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وحيتـوي              

ذا التقرير على ملخص آلراء األطفال يف اخلدمات التعليمية والصحية املقدمة           هل ٢امللحق رقم   
هلم ويف موضوعات العنف جتاه األطفال وسواها من املوضوعات اليت متـت مناقـشتها يف               

  . ان منح األطفال املشاركني احلرية التامةلضمورشات العمل 
وبعد إعداد املسودة األوىل هلذا التقرير عقدت لقاءات مع املتخصصني واملهتمني من              -٧

القانونيني ومن املنظمات احلكومية وغري احلكومية ملناقشة التقرير وتعديله، وتال ذلك ورشة            
رير بصيغته النهائية، وحيتوي امللحق     عمل وطنية شاركت فيها هذه اجلهات إلقرار حمتوى التق        

ذا التقرير على قائمة باجلهات اليت قامت بتزويد اهليئة السورية لـشؤون األسـرة              هل ٣رقم  
  . باملعلومات والبيانات، إضافة إىل قائمة باجلهات اليت حضرت اللقاءات وورشات العمل

ى املؤسسات احلكومية   وستقوم اهليئة السورية لشؤون األسرة بتوزيع هذا التقرير عل          -٨
 .واملنظمات غري احلكومية كافة وذلك لالستفادة منه يف خططها املستقبلية املتعلقة بالطفل
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  معلومات عامة  - الثاين  

  بعض املؤشرات الدميغرافية واالقتصادية  - ألف  

  العنصر البشري    
          حبـسب التقـديرات    ٢٠٠٧عـام    بلغ عدد سكان اجلمهورية العربية الـسورية        -٩

 مليون نسمة، وعـدد  ١٠,٠٤٢ مليون نسمة، حيث بلغ عدد الذكور ١٩,٦٤٤اإلحصائية  
 ٢,٥٣٣ سنوات يف ذلك العام،      ٤-٠بلغ عدد األطفال بعمر     .  مليون نسمة  ٩,٦٠٢اإلناث  

 مليون طفل بعمـر     ٢,٣٠١ سنوات، و  ٩-٥ مليون طفل بعمر     ٢,٥٠٨مليون طفل، مقابل    
وسـكان   يف املائة    ٤٦,٥سبة سكان املناطق الريفية     نبلغت  ). ٤امللحق رقم   ( سنة   ١٤-١٠

      ٢٠٠٨-٢٠٠٠كما بلغ معدل النمو السنوي بني عـامي          يف املائة    ٥٣,٥املناطق احلضرية   
       ٢٠٠٥-٢٠٠١ بني عـامي   أما بالنسبة للخصوبة فقد بلغ معدهلا         يف املائة،  ٢,٤٥ما يعادل   
  .إلجناب مواليد أحياء لكل امرأة يف سن ا٣,٥٨ما نسبته 

  مالمح النظام االقتصادي  - باء  
 يتميز   يف القرن املاضي    من مطلع عقد التسعينات    بدءاًأخذ هنج التعددية االقتصادية،       -١٠

بإعطاء املزيد من احلرية للقطاع اخلاص والقطاع املشترك حيث مت إصدار العديد من األنظمة              
وتعديالتـه   ١٩٩١لعـام    ١٠قم  والقرارات لدعم هذين القطاعني، وكان أبرزها القانون ر       

لتشجيع االستثمار والذي مسح مبوجبه هلذين القطاعني مبمارسة األنشطة يف جماالت اإلنتـاج             
والتوزيع واالسترياد والتصدير ويف جمال االستثمار واخلدمات واليت كانت ممارستها مقتصرة           

  .على القطاع العام
ستمراراً وتسارعاً لنهج التعددية    ا) ٢٠٠٥-٢٠٠٠ (اخلطة اخلمسية التاسعة  وجاءت    -١١

رفع و ا اعتماد التخطيط التأشريي   أهم مساهت االقتصادية واالهتمام بالعنصر البشري، وكان من       
الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطين من خالل بناء وتفعيل مناخ االستثمار وذلـك بتطـوير              

تطوير البىن اهليكليـة    ، و ة الالزمة السياسات االستثمارية والبىن التحتية االقتصادية واالجتماعي     
 صناعات التقانة، (لالقتصاد الوطين، واخلروج من تركيبته التقليدية بإدخال صناعات حديثة          

 وإجياد بدائل تنموية مستقبلية تقلل من اعتماد االقتصاد         ،)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
األهداف العامة  ميكن تلخيص أبرز    ، و )النفط اخلام، القطن  (لوطين على صادرات املواد اخلام      ا

  : مبا يليللخطة اخلمسية التاسعة
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منو الناتج احمللي اإلمجـايل      وحتقيق   معاجلة بطء االنتعاش االقتصادي والبطالـة     •
         مـن اخلطـة      خـالل املرحلـة األوىل      يف املائـة   ٣,٧عدل سنوي قـدره     مب
 ؛)٢٠٠٥-٢٠٠٤ ( خالل املرحلة الثانية يف املائة٤,٧، و)٢٠٠٣-٢٠٠١(

 عرب التقييم املـستمر ملـستويات        واالجتماعي للسكان  يرفع املستوى املعاش   •
الرواتب واألجور، مبا حيقق تناسبها مع تكاليف املعيشة ومتطلبات مـسامهتها           

 ؛يف حتريض الطلب وزيادة اإلنتاجية

تلحـظ  ) ٢٠٢٠-٢٠٠١(ستراتيجية وطنية للسكان يف األعوام      ابلورة وإقرار    •
 ؛رأة يف األسرة واجملتمعتفعيل دور امل

 ؛االستثمار و اإلنتاج السلعي واخلدميتطوير بىن •

 ؛تطوير وتوسيع البحث العلمي ومراكز البحث •

تشجيع إقامة املـشاريع    ، و املواءمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل       •
 ؛املتوسطة والصغرية املولدة للدخل وكثيفة االستخدام لقوة العمل

 حتقيق استخدام مستدام للموارد، وتشجيع اسـتخدام الطاقـات  محاية البيئة، و  •
 .النظيفة واملتجددة

ومع نضوج الظروف املوضوعية الستكمال عملية التحول االقتصادي، قرر حـزب             -١٢
 ٢٠٠٥يونيـه عـام     /البعث العريب االشتراكي يف مؤمتره القطري العاشر الذي عقد يف حزيران          

) ٢٠١٠-٢٠٠٦(اعي، وقد جاءت اخلطة اخلمسية العاشرة       االنتقال إىل اقتصاد السوق االجتم    
تتميز اخلطة  .  ترمجة عملية هلذا االنتقال    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٧ تاريخ   ٢٥اليت أقرت بالقانون رقم     

 :اخلمسية العاشرة عن سابقاهتا بنواحٍ عديدة، ميكن حتديد أبرزها باآليت

  التخطيط التأشريي يف إطار السوق االجتماعي    
التخطيط التأشريي، على مبدأ توجيه الدولة للنشاط االسـتثماري ونـشاط           يقوم    -١٣

       السوق، دون اهليمنة أو االستحواذ عليه، فهي تعمل على توسـيع مـساحة العمـل احلـر                
وضمان البيئة التمكينية لألعمال واالستثمارات اخلاصة احمللية واألجنبية، واحلد من مظـاهر            

  .االحتكار واالستغالل
وهي تعي أن هنالك ضغطاً لتوسيع فرص       " التنمية البشرية أوالً  " اخلطة شعار    ترفعو  -١٤

العمل مقابل تدفق أعداد هائلة من الداخلني اجلدد لسوق العمل سنوياً، يصاحب ذلك كلـه       
وجود حاجة إىل جهود إمنائية ضخمة للنهوض بأوضاع الفئات االجتماعية واملناطق اجلغرافية            

لذلك تعمل اخلطة على وضع سياسات وبرامج وطنية ملظـالت احلمايـة            إضافة  . األقل منواً 
االجتماعية، مع التأكيد على ضرورة حتديد برامج ومشروعات للحماية االجتماعية بالنـسبة           
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لألسر املعوزة، ومراجعة إجراءات الدعم اخلدمي واإلنتـاجي حبيـث يـصل إىل الفئـات               
 . على الطفولةاملستهدفة وهو ما سينعكس بالضرورة إجيابياً 

  النهج التشاركي يف صياغة األهداف    
لقد شهدت املراحل التحضريية إلعدادها مناقشات موسعة للتنظيمـات الـشعبية             -١٥

 .املختلفة وألجهزة الدولة التنفيذية والسلطة التشريعية وممثلي القطاع اخلاص وشرائح املثقفني

 ليةالتنمية املتوازنة من خالل وضع خطط إقليمية وحم    

باإلضافة إىل اخلطة اإلمنائية الوطنية سيكون لكل حمافظة خطة اقتصادية خاصة هبـا               -١٦
تنسجم مع اخلطة الوطنية يف أهدافها وأولوياهتا العامة، ومن أجـل اسـتكمال التسلـسل               

، حلظت أهداف اخلطة اخلمسية العاشرة وضـع خمطـط          )وطين، إقليمي، حملي  (التخطيطي  
 طويل األمد حيول سورية إىل مناطق وأقطـاب للنمـو، حيـث             إقليمي اقتصادي اجتماعي  

سيشكل ذلك األساس لعملية التنوع االقتصادي وخللق فرص العمل والنهوض بالفئات األقل            
دخالً مبا يعكس التزام الدولة للقيام بذلك النشاط املوسع وبعيد املدى، بالتنسيق مع القطاع              

  . لألقاليم احلدوديةاخلاص الوطين ومع الدول اجملاورة بالنسبة

 معاجلة جوانب العدل االجتماعي    

حلساب ) ٢٠٠٤( هذه اخلطة إىل نتائج املسح الوطين لدخل ونفقات األسرة           استندت  -١٧
وفق ذلك، فإن اخلطة وضعت يف حساهبا هدف حتسني مـستوى           . خطي الفقر األعلى واألدىن   

ليص عدد األسر املعيشية اليت تقـع       املعيشة وفق بيانات حديثة وتصور واضح ملا ميكن عمله لتق         
حتت خط الفقر، ومراقبة ذلك من خالل تأسيس مرصد وطين ملستوى املعيشة يشترك يف إدارة               

  .نشاطاته ممثلون عن القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وهيئات اجملتمع األهلي
 ١٩يب يف   وروجرى التوقيع باألحرف األوىل على اتفاقية الشراكة مع االحتـاد األو            -١٨

 مت التوقيع بـاألحرف     ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤، ويف   ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين األول 
التعديالت اليت أدخلت على االتفاقية انسجاماً مع املـتغريات االقتـصادية يف            (األوىل على   

 كـانون   ١ بـدءاً مـن      منطقة جتارة حرة مع تركيا    تأسيس  اتفاقية  على  توقيع  مت ال ). سورية
 املتعلقة بتخفيض الرسوم اجلمركية وتوحيد سعر       اإلجراءات إىل باإلضافة،  ٢٠٠٧ناير  ي/الثاين

 اإليرادات اليت تساعد على تنويع      اإلجراءاتقامت احلكومة باختاذ العديد من      كما   ،الصرف
 وإلغاء ،)تعديل قانون ضريبة الدخل ومكافحة التهرب الضرييب      (وحتسني العدالة االجتماعية    

      مـن   أمـا  ،)ضريبة رسم اآلالت الصناعية وقانون التركات     (ائب غري املباشرة    جمموعة من الضر  
ومسـح   . هبدف حتسني املستوى املعيشي للمـواطنني      واألجور الرواتب   زيدت فقد   اإلنفاقجهة  

 بإنشاء املصارف اخلاصة، كما وصلت االستعدادات الفتتاح سوق         ٢٠٠١ لعام   ٢٨القانون رقم   
  .٢٠٠٩ىل مرحلة متقدمة ويتوقع أن تباشر السوق نشاطها يف أوائل عام دمشق لألوراق املالية إ



CRC/C/SYR/3-4 

9 GE.10-42692 

 اإلنتـاج احمللـي   منا ،حسب آخر إحصاءات املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية   و  -١٩
 أمـا   ،٢٠٠٦مقارنة مـع عـام       يف املائة    ٦,٣ مبعدل   ٢٠٠٧لعام  باألسعار الثابتة   اإلمجايل  

، ٢٠٠٦ مقارنة مع عـام      يف املائة  ١٨,٩معدل   ٢٠٠٧عام   النموباألسعار اجلارية فقد بلغ     
 يف  ٢٠,٥ و ٢٠٠٦  يف املائة عـام    ١٥,٧ همعدلما  لدخل القومي   كذلك بلغ النمو السنوي ل    

  .٢٠٠٧ عام املائة

  )٦، الفقرة ٤٤، و٤٢، و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   - الثالث 

  االعتبارات الوطنية  - ألف  
اجلمهورية العربية السورية برعاية الطفولة وقـضاياها،  تقضي االعتبارات الوطنية يف      -٢٠

  : ويتجلى ذلك من خالل
 منـها   ٢نصت الفقرة    منه واليت    ٤٤املادة  (تور اجلمهورية العربية السورية     دس •

على أن من واجب الدولة أن حتمي األمومة والطفولة، وترعى الناشئة وتوفر هلم 
 ). الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم

خلمسية املتتابعة وآخرها اخلطة اخلمسية العاشرة اليت أفـردت فـصالً           اخلطط ا  •
هذه اخلطة الطموحة متثل اإلطار املرجعي لعمليـة        . للشباب والرياضة والطفولة  

 تتطلع إىل توفري مقومات البيئة      ٢٠٢٥التنمية وفق رؤية مستقبلية لسورية عام       
اعياً وتقنياً، وقد متت    اليت تسمح للمجتمع السوري بأن يزدهر اقتصادياً واجتم       

صياغتها وحتديد أبعادها على خلفية مراجعة السياسات واألوضاع القائمـة،          
وتدارس نواحي القصور والقوة، كما تبلورت الرؤية كـذلك علـى أسـاس        

 .حساب الفرص واإلمكانيات املتوقعة إقليمياً ودولياً يف احلقبة القادمة

 والـيت   ٢٠١٥ مخسيتني متعاقبتني لغاية     من أهم األهداف الكمية يف مدى خطتني      و  -٢١
تعكس اإلصرار على االلتزام بتحقيق أهداف األلفية للتنمية أن يتم ختفيض عدد األسر الـيت               

 يف املائة إىل النصف، وأن جيري العمل علـى          ١١,٤تعيش دون خط الفقر واليت تبلغ حالياً        
 يف املائة   ١٢,٣اه احلايل وهو    القضاء الكامل على األمية، وأن خيفض معدل البطالة من مستو         

، ومن اجلدير بالـذكر أن      ٢٠١٥ يف املائة عام     ٥ -٤ وحنو   ٢٠١٠ يف املائة عام     ٨إىل حنو   
تقييم منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة والذي جتريه هيئة ختطيط الدولة يف سورية لرصد              

ملحوظ يف حتقيـق    ما مت إجنازه خالل األعوام اليت انقضت من عمر اخلطة يكشف عن تقدم              
بعض األهداف وعن تأخر حتقيق أهداف أخرى وسريد ذلك بتفصيل أكثر يف مواضع أخرى              

  .من هذا التقرير
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 دور املنظمات غري احلكومية يف عملية التنمية    

هلذه القطاعـات،   تويل اخلطة اخلمسية العاشرة مكانة خاصة لتطوير العمل اإلمنائي            -٢٢
 عمل مجاعي لتطوير اجملتمعـات      ةغامات دوراً كبرياً يف صي    حيث يتوقع أن تلعب هذه املنظ     

احمللية، واقتراح برامج ومشاريع إلجناز أهداف اخلطة العاشرة املتعلقة باحلد من الفقر، وتوليد             
وعليه . فرص العمل، ومتكني املرأة وتوسيع فرص تعلمها والتنظيم األسري واحلفاظ على البيئة        

  :ة يتحدد باآليتفإن دور تلك القطاعات يف اخلط
 ؛املساعدة يف حتقيق األهداف واملرامي الكمية املتعلقة بالتخفيف من الفقر •

املساعدة يف تصميم وإجناز برامج اإلصالحات االجتماعية وبرامج التـدريب           •
  ؛والدعم حلقوق املرأة والطفل

 التدخل يف توفري اخلدمات يف املناطق النائية واليت ال توجد فيها إسهامات واضحة             •
 ؛للقطاعني احلكومي واخلاص، وتشكيل مجعيات مهنية ونوعية للقيام بذلك

املسامهة يف تنفيذ خطط التنمية اإلقليمية واالشتراك يف اجتماعـات اجملـالس             •
التخطيطية احمللية من أجل الرقابة على تنفيذ املشاريع الـيت تقررهـا اخلطـة              

  .العاشرة، وتلك لتطوير املناطق األقل منواً
سيما  بناء الشراكات مع املنظمات غري احلكومية وهيئات اجملتمع األهلي، وال         رب  ويعت  -٢٣

تفعيل دور اجلمعيات األهلية يف بناء      موضوع  تلك اليت تفرد حيزاً هاماً لقضايا متكني املرأة و        
املوضوعات اليت حتظـى     من   القدرات الوطنية للجمعيات األهلية يف جمال النوع االجتماعي       

شهد العمل األهلي ازدهاراً ملفتاً يف السنوات األخرية حـي          ، وقد    يف سورية  باهتمام متزايد 
 ١ ٢٠٠ إىل أكثر من ٢٠٠٠ مجعية عام   ٤٥٠ارتفع عدد اجلمعيات األهلية املرخصة من حنو        

تشجع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الدور الكبري الذي تقوم به          . ٢٠٠٧مجعية يف بداية    
عترب دوراً رديفاً وداعماً للجهود احلكومية من خـالل اخلـدمات           اجلمعيات األهلية والذي ي   

ومن (وذويهم يف سورية    من األطفال   املتنوعة اليت تقدمها مثالً ملختلف شرائح ذوي اإلعاقة         
أمثلة هذه املساعدات تقدمي أجهزة السمع والكراسي املتحركة وعمليات زراعـة احللـزون             

  ). وزراعة القرنية
لشؤون االجتماعية والعمل منذ بضع سنوات إىل املنحى اإلشرايف يف          اجتهت وزارة ا  و  -٢٤

العمل بدل أن تقدم اخلدمات مباشرة، وقد فوضت الكثري من املهام اليت كانت تقوم هبـا يف                 
الرعاية البديلة إىل مجعيات أهلية، كما عقدت شراكات لرعاية ذوي اإلعاقة من النـواحي               

مـن هـذه    . تربوية واملهنية وتأهيلهم للدمج يف اجملتمـع      الصحية واالجتماعية والتعليمية وال   
 :الشراكات نذكر اجلمعيات األهلية التالية

 .مجعية األحالم لرعاية الصم والبكم )١(

 .مجعية اإلحسان اخلريية يف حلب لرعاية املكفوفني )٢(
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مجعية يداً بيد لذوي االحتياجات اخلاصة هبدف رعاية األطفال ذوي اإلعاقة جسدياً ضمن              )٣(
 .التأهيل املهين للمعوقني يف حلبمعهد 

 . مجعية النور والزهور لرعاية األطفال املصابني بالشلل الدماغي )٤(

 .مجعية بنا لرعاية املكفوفني )٥(

مؤسسة آمال للمعوقني واليت تعمل على نطاق سورية بأكملها هبـدف تأهيـل وإدمـاج                )٦(
إىل كامـل   األطفال يف اجملتمع بشكل يضمن إنسانيتهم وكرامتهم من خـالل الوصـول             

حقوقهم يف التعلم والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية وخصوصاً األطفال املتوحـدين           
  .واألطفال الذين يعانون من مشاكل يف النطق والسمع

  عياإلطار التشري  - باء  
مل للقـوانني   جلنة حقوق الطفل سورية باإلسراع يف إجراء استعراض شـا          أوصت  -٢٥

اإلجراءات القانونية لضمان تطابقها مع معايري حقـوق اإلنـسان          قواعد  واللوائح اإلدارية و  
الدولية مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل، وهنا نذكر أن القوانني السورية تكـرس معظـم                
املبادئ العامة اليت نص عليها امليثاق الدويل حلقوق اإلنسان والصكوك ذات الصلة، كما أن              

 إجناز مشروع قانون حقوق الطفل والذي يتطابق        اهليئة السورية لشؤون األسرة توشك على     
إىل حد كبري مع اتفاقية حقوق الطفل وهي بصدد طرحه للنقاش قريبـاً جـداً يف املراجـع                  

  .املختصة ويف اجمللس التشريعي
ويسجل حلكومة اجلمهورية العربية السورية التزامها مبختلف األطر الدولية واإلقليمية       -٢٦

 واتفاقيـة   اتفاقيات حقوق اإلنسان السبع،   ولقد أقرت سورية    . يهاوالعربية اليت هي طرف ف    
عامل جدير  "حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، ومبادرة األمم املتحدة حنو           

جللـسة  " ٥"+ اجلمهورية العربية السورية تقرير املراجعـة       حكومة   حيث قدمت " باألطفال
 اجلمهورية العربية الـسورية  .٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢٢ بتاريخ  اخلاصة حول األطفال ٢٠٠٢

 كـانون   ٥ تـاريخ    ٥٠ملتزمة أيضاً بامليثاق العريب حلقوق اإلنسان مبوجب القانون رقـم           
، كما أكدت التزامها بالتوصيات الصادرة عن خمتلف دورات جلنة الطفولة ٢٠٠٦يناير /الثاين

ه من جملس جامعة الدول العربيـة علـى   العربية، وباإلطار العريب حلقوق الطفل املصادق علي      
، وإعـالن   ٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٥مستوى القمة يف اململكة األردنية اهلامشية يف عمان يف          

يوليه / متوز ٤يف  " ألطفالحنو عامل عريب جدير با    "مل العريب املشترك    القاهرة بتفعيل آليات الع   
 ١٤ستوى حلقوق الطفـل يف  إعالن تونس الصادر عن املؤمتر العريب الثالث رفيع امل      و ٢٠٠١

  .٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

  التدابري املتخذة على الصعيد الوطين لتنسيق السياسات املتعلقة بالطفل   - جيم  
  : جلنة حقوق الطفل سورية مبا يلي أوصت  -٢٧
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تعزيز جهودها الرامية إىل جعل اللجنة العليا للطفولة هيئة فعالـة           مواصلة و   )أ(  
 أمور أخرى، بـاملوارد   أجل تنسيق تنفيذ االتفاقية من خالل تزويدها، بنيتتسم بالكفاءة من  

التنسيق اجليدين بني الفروع املزمع إنـشاؤها       ة الكافية، وضمان قيام التعاون و     املاليالبشرية و 
  واللجنة العليا للطفولة؛ 

       توفري الدعم الالزم مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية واملـوارد األخـرى              )ب(  
       من أجل التنفيذ التام خلطة العمل الوطنية اجلديدة وإجراء تقييمات منتظمـة ألثرهـا علـى            

  .تنفيذ االتفاقية
 يلي نعرض أهم التدابري املتخذة على الصعيد الوطين لتنسيق السياسات املتصلة            وفيما  -٢٨

 : بالطفل سورية

  إحداث اهليئة السورية لشؤون األسرة    
، )٥امللحق رقـم   (٢٠٠٣ لعام  ٤٢يئة السورية لشؤون األسرة بالقانون      أحدثت اهل   -٢٩

، وقد نصت  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠والذي أصدره السيد رئيس اجلمهورية بتاريخ       
حتدث يف اجلمهورية العربية السورية هيئة عامـة        : "املادة األوىل من هذا القانون على ما يلي       

االعتبارية واالستقالل   رة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية    تسمى اهليئة السورية لشؤون األس    
  ".املايل واإلداري وترتبط برئيس جملس الوزراء مباشرة

وتعترب اهليئة اجلهة الرئيسة يف رصد وتنسيق اجلهود اخلاصة بتنفيذ أحكام االتفاقيـة،          -٣٠
 حلول اهليئة   األهلي، ويأيت  يساعدها يف ذلك العديد من اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتمع        

حمل اللجنة العليا للطفولة انسجاماً مع اآلليات ونظم التنسيق املتبعة واليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً              
تشمل اختصاصات اهليئة يف    . بالنظام اإلداري يف الدولة وتتوافق مع جتربة سورية وإمكانياهتا        

  : متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يلي
  ؛ حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني اتفاقيةتنفيذمتابعة  •

 ؛ الوعي باالتفاقية والربوتوكولني االختيارينينشرمتابعة  •

  ؛ دورية عن تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختيارينيتقاريرإعداد  •

 ؛السعي إىل تعديل القوانني مبا يؤدي إىل حتسني واقع الطفل السوري •

     حقوق الطفل وسواها مـن اهليئـات الدوليـة     الوطنية إىل جلنة     التقاريرإعداد   •
 ؛ذات العالقة

 ؛األحباث والدراسات الالزمةمن خالل إجراء  الطفولةرصد واقع  •

 . الربامج واألنشطة اخلاصة بالطفولة على مستوى سوريةتنفيذاملسامهة يف  •
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مستقلة حتظى اهليئة بكوادر بشرية متميزة، كما أن قانون إحداثها حدد هلا ميزانية             و  -٣١
يف امليزانية العامة للدولة متكنها من القيام باملسؤوليات امللقاة على عاتقها، وأخرياً فإن تعاوهنا              
مع املنظمات الدولية العاملة يف سورية وعلى رأسها اليونيسيف يساهم يف دعم جهود اهليئـة     

  .لوضع خططها وبراجمها موضع التنفيذ

   اإلنساينتشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدويل    
     / حزيـران ٢ تـاريخ  ٢٨٩٦تشكلت هذه اللجنة مبوجب قرار رئيس الوزراء رقم           -٣٢

 برئاسة وزير الدولة لشؤون اهلالل األمحر، وأنيطت هبا مهمة رعاية وتنـسيق             ٢٠٠٤يونيه  
العمل الوطين للتوعية بالقانون الدويل اإلنساين، ومواءمة التشريعات الوطنيـة لالتفاقيـات            

 . املصادق عليها من قبل اجلمهورية العربية السورية، ورصد انتهاكات حقوق اإلنسانالدولية

  مشروع قانون حقوق الطفل    
من خالل جلنة   ) قانون حقوق الطفل  (ن األسرة مشروع     اهليئة السورية لشؤو   أعدت  -٣٣

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٢ضمت أساتذة أكادمييني وقضاة من ذوي االختصاص، ويف      
 اللجنة مسودة مشروع القانون إىل اهليئة اليت عرضته للنقاش يف ورشة عمل ضـمت               قدمت
 مشاركاً من خمتلف اجلهات العامة واجلمعيات األهلية، وتال هذه الورشة تشكيل جلنـة              ٦٥

مصغرة ملناقشة املالحظات على مسودة مشروع القانون، من املقدر له أن تنهي هذه اللجنـة      
  .٢٠٠٩ن عام عملها يف الربع األول م

 املؤمترات الوطنية اخلاصة بالطفولة    

 يف مدينـة    ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٩-٧عقد املؤمتر الوطين للطفولة يف سورية بتاريخ          -٣٤
حلب برعاية السيدة أمساء األسد عقيلة السيد رئيس اجلمهورية حيث ساهم هذا املؤمتر مبـا               

مـا يتعلـق بقـضايا      تعلق بكل   جرى به من مناقشات، وما قدم فيه من دراسات وأحباث ت          
، وما رافقه من تغطية إعالمية مكثفة يف مجيع وسائل اإلعالم، وما خرج بـه مـن                 الطفولة

  :توصيات، يف تسليط الضوء على قضايا الطفولة وخاصة
 ؛قضايا العنف ضد األطفال واستغالهلم بأي شكل من األشكال •

 ؛الرعاية األسرية البديلة •

 ؛ت االنتقال من الكم إىل النوعجودة التعليم واقتراح آليا •

 .مقترحات النهوض هباثقافة الطفل بشكل عام و •

 ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١١-٩كما عقد ملتقى محاية الطفل يف دمشق بتاريخ           -٣٥
والذي ضم خرباء حمليني وعرباً ودوليني يف جمال محاية األطفال من العنف واالستغالل وذلـك               

ة لشؤون األسرة ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة قوس قـزح لطفولـة           بالتعاون بني اهليئة السوري   
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وممثالً عن   ISPCANواملنظمة العاملية حلماية األطفال من العنف واإلساءة        ) ٦امللحق رقم   (أفضل  
منظمة الصحة العاملية ومدير املعهد الوطين حلماية ضحايا العنف يف والية كارولينا اجلنوبيـة يف         

كانت سوية املشاركني العالية والتغطية اإلعالمية املرافقـة هلـذا          . كيةالواليات املتحدة األمري  
امللتقى مكثفة، وكان اقتراح مشروع خطة وطنية حلماية األطفال من العنف واالستغالل بكـل   

  . أشكاله من أبرز نتائجه
وتويل احلكومة السورية اهتماماً بالغاً باألطفال ذوي اإلعاقة ومن أجل لفت انتبـاه               -٣٦
تمع إىل هذه الفئة واحتياجاهتا اخلاصة وامللحة فقد مت ابتكـار جمموعـة مـن األنـشطة                 اجمل

والفعاليات من أجل حشد الدعم والتأييد لقضايا األطفال األكثر هشاشة وقد كان األوملبياد             
، نقطـة   ١٩٩٤اخلاص السوري، وهو هيئة مستقلة هتتم بذوي اإلعاقة الذهنية تأسست عام            

ء على القدرات اخلاصة املوجودة لدى هؤالء األطفال من أجـل حتفيـز       حتول إذ سلط الضو   
اجملتمع األهلي لالستثمار هبا، وقد اختارت الرئاسة اإلقليمية دمشق ليقام فيها املؤمتر الطـيب              

عقد املؤمتر يف   . اإلقليمي األول لألوملبياد اخلاص الدويل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا         
، وشارك فيه   "حياة أفضل لألشخاص املعوقني ذهنياً    " حتت شعار    ٢٠٠٥سبتمرب  /شهر أيلول 
كانت أبرز  .  دولة عربية وأجنبية ومن املنظمات الدولية      ١٦ طبيباً وباحثاً من     ٣٥٠أكثر من   

رفع مستوى الوعي حول الرعاية الصحية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة أهداف املؤمتر 
حتديـد  ، و  والتركيـز علـى احتياجـاهتم      ،ومشال إفريقيا الذهنية يف منطقة الشرق األوسط      

قليل ، واقتراح احللول املناسبة لت    الصعوبات اليت تقف أمام توفري الرعاية الصحية واالجتماعية       
، وإشـراك  خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية املتوفرة لتلك الفئة حجم وجودة    يفالفجوة  

العمل على تسليط الضوء أخرياً ، ويف ذلك  هلياألاملنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع      
  .على دور األوملبياد اخلاص الدويل

وشاركت احلكومة السورية بوفد تضمن ممثلني عن وزاريت اخلارجية والثقافة وفئات             -٣٧
اجملتمع األهلي يف املؤمتر الثاين للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف العامل العريب والـذي              

 ٦ إىل   ٤يف الفترة من    ) ثقافة حقوق اإلنسان  (ة القطرية الدوحة حتت عنوان      انعقد يف العاصم  
، وكان اهلدف من تلك املشاركة هو االطالع على جتارب الدول العربية            ٢٠٠٦مارس  /آذار

يف جمال إنشاء املؤسسات الوطنية املعنية بقضايا حقوق اإلنسان من أجل وضـع األسـس               
 معنية هبذه القضايا، كما مثلها وزير العدل يف املـؤمتر           الالزمة إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة    

 . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ و١٤ان الذي عقد يف الدوحة يومي العريب حلقوق اإلنس

  اخلطة الوطنية حلماية الطفل    
بعد انعقاد املؤمتر الوطين األول حول الطفولة وانعقاد امللتقى الوطين األول حلمايـة               -٣٨

ت اهليئة السورية لشؤون األسرة بتقدمي مشروع خطة وطنية حلماية األطفال من            قامالطفولة،  
املكتب املركزي  العنف بكل أشكاله وخطة وطنية حلماية املرأة من العنف وذلك بالتعاون مع             

وزارات منها  ( وخمتلف اجلهات ذات الصلة من حكومية        لإلحصاء ومبشاركة جملس الشعب   
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 والعمل، العدل، التربية، التعليم العـايل، الـصحة، الثقافـة،           الداخلية، الشؤون االجتماعية  
مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل، مجعيـة       منها  ( ومجعيات اجملتمع األهلي     )اإلعالم، األوقاف 

أقـرت  ، وقـد    )نقطة احلليب، مجعية راهبات الراعي الصاحل ومجعية تنظيم األسرة السورية         
        اعها الذي ترأسه الـسيد رئـيس اجلمهوريـة         احلكومة اخلطة الوطنية حلماية الطفل باجتم     

 ومت ختصيص ميزانية مالية هلا، وكلفت اهليئة السورية         ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢بتاريخ  
 :لشؤون األسرة باإلشراف على جممل عملية التنفيذ اليت تشمل إحدى عشرة فعالية هي

  .أحباث وإحصائيات حول سوء معاملة الطفل  :١الفعالية 
  .قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حاالت سوء معاملة الطفل  :٢فعالية ال

  .محالت توعية اجتماعية  :٣الفعالية 
  .تضمني حقوق الطفل يف مناهج التعليم األساسي  :٤الفعالية 
  .تضمني محاية الطفل يف مناهج التعليم العايل ذات الصلة  :٥الفعالية 
  . ةتعزيز مهارات املهنيني ذوي الصل  :٦الفعالية 
  .تأسيس وحدة حلماية األسرة  :٧الفعالية 
 .تأسيس مأوى حلماية الطفل  :٨الفعالية 

  .وضع برنامج لدعم الطفل  :٩الفعالية 
  .وضع خط هاتف ملساعدة الطفل  :١٠الفعالية 
  .لوضع تشريع سوري شامل حلماية الطف  :١١الفعالية 

ن للطفولة املبكرة وحتليـل     أهنت اهليئة السورية لشؤون األسرة حتليل الوضع الراه       و  -٣٩
ستراتيجيات املتعلقة هبذا املوضوع ووضـع      االالوضع الراهن للطفولة الشاملة متهيداً لتحديث       

 .الربامج واخلطط التنفيذية الوطنية هلا

  اخلطوات التشريعية والقانونية األخرى    
 ١٩٨١ لعام   ٣٥يف مجيع مراحله، وهو إلزامي مبوجب القانون رقم          جماينالتعليم   •

أبريـل  / نيـسان  ٧ تاريخ   ٣٢والذي عدل مبوجب قانون التعليم األساسي رقم        
 ؛ سنة١٥حىت عمر الذي جعل التعليم إلزامياً ) ٧امللحق رقم  (٢٠٠٢

عمل املؤسسات  ) ٨امللحق رقم    (٢٠٠٤ لعام   ٥٥نظم املرسوم التشريعي رقم      •
 ؛التعليمية اخلاصة للتعليم ما قبل اجلامعي

 مبوجـب قـرار وزارة الـشؤون         سنة ١٥ة الطفل هو    احلد األدىن لسن عمال    •
 ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠ تاريخ   ١٧٣٦االجتماعية والعمل رقم    

 ؛) أدناه٢٨١انظر الفقرة ) (٩امللحق رقم (
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مبوجب  من سن السابعة من العمر حىت سن العاشرة          اجلزائيةرفع سن املساءلة     •
 ؛)١١ امللحق رقم (٢٠٠٣ لعام ٥٢املرسوم التشريعي رقم 

 تـشرين   ٢٥ تاريخ   ١٨القانون رقم   عدل قانون األحوال الشخصية مبوجب       •
ليسمح لألمهات باحلـصول علـى      ) ١١امللحق رقم    (٢٠٠٣أكتوبر  /األول

 عند  ١١ عند الفتيان ومن سن      ١٣ إىل   ٩حضانة أطفاهلن لفترة أطول من سن       
حـظ  مشروع قانون حقوق الطفل يل    ، اجلدير بالذكر هنا أن      ١٥الفتيات إىل   

 ؛ عاماً لكال اجلنسني١٨تعديل هذا السن وجعله 

 ؛)١٢امللحق رقم  (٢٠٠٤ لعام ٥٦قانون تنظيم العالقات الزراعية رقم  •

 ؛)١٣امللحق رقم  (٢٠٠٤ لعام ٣٤قانون املعوقني رقم  •

 والذي  ٢٠٠٧ لعام   ٣٠تعديل قانون خدمة العلم مبوجب املرسوم التشريعي رقم          •
ـ مبا يقضي ب   ٢٠٠٨ للعام   ١٦انون رقم   الق منه مبوجب    ٣عدلت املادة    ض يتخف

 ).  أدناه٢٥٤انظر الفقرة  ( شهرا٢١ً شهراً إىل ٢٤خدمة العلم اإللزامية من 

  التدابري املتخذة لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها   - دال  
بتوسيع نطاق ومواصلة الربنـامج الرامـي إىل تعمـيم           أوصت جلنة حقوق الطفل     -٤٠

االتفاقية وتنفيذها يف أوساط األطفال واآلباء واجملتمـع املـدين ومجيـع            املعلومات املتصلة ب  
جهود التوعية باتفاقية حقوق الطفل قائمة      القطاعات واملستويات احلكومية، ويف احلقيقة فإن       

على قدم وساق يف وسائل اإلعالم ويف الفعاليات املختلفة اليت تنظمها اجلهات املعنية حبماية              
  : سورية وفيما يلي بعض األمثلةاألطفال ورعايتهم يف

قامت وزارة اإلعالم بتنفيذ العديد من األنشطة والربامج يف سبيل نشر وتأييد اتفاقية               -٤١
  :حقوق الطفل

     دراسة حول تأثري اإلعالم التلفزيوين واإلذاعي يف عملية التنـشئة االجتماعيـة             •
  ؛٢٠٠٥عام 

 ؛قوق الطفلدراسة حول اجتاهات اإلعالميني حنو اتفاقية ح •

عرض الكثري من قضايا األطفال املعنفني، وحقوق الطفل، ونشر ثقافة الالعنف            •
وهو فيلم وثائقي بالتعاون    " احلجر األسود "فيلم  (ضد الطفل، وعمالة األطفال     

والتسرب من املدرسة وتعليم الفتيات وغري ذلك من املواضيع         ) مع اليونيسيف 
 ؛اليت تنمي الوعي االجتماعي

اءات عديدة مع كتاب الدراما ومع جلنة صناعة السينما لكي يقـوم            إجراء لق  •
حـاجز  "الكتاب بتضمني بنود االتفاقية يف أعماهلم املختلفة، وكان مسلـسل           
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الذي يتحدث عن اإليدز وطرق انتقاله بني الناس ومن األم إىل اجلنني           " الصمت
 ؛أحد نتائج هذه اللقاءات

اعية املوجهة لألطفال وتلك الربامج األخرى       فضالً عن الربامج التلفزيونية واإلذ     •
أو يقدمها األطفال، فإن وزارة اإلعالم تلتزم بتدريب إعالميهـا          /اليت يعدها و  

 على كيفية إعداد    ٢٠٠٤التابعني للقطاعني اخلاص واحلكومي سنوياً ومنذ عام        
الرسائل اإلعالمية املوجهة للطفل، وهي تقوم بنشر مواد اتفاقية حقوق الطفل           

مج بنودها ضمن الربامج اإلعالمية بشكل مستمر، كما أهنا أصبحت ترعى           ود
 ". اإلعالمي صديق الطفولة"جائزة سنوية بعنوان ) ٢٠٠٣بدءاً من عام (

القت األعمال الدرامية السورية املوجهة حنو حقوق الطفل صدى إجيابياً واسعاً على              -٤٢
 وهو دراما موجهة إىل األطفال املصابني "قلوب صغرية"حصل فيلم امتداد الوطن العريب، فقد 

، كما حصل ٢٠٠٧وم العاملي لبث برامج األطفال يمبناسبة ال" إميي أوارد"باإليدز على جائزة 
على جائزة تقدير عن أهم عمل موجه إىل األطفال الفلـسطينيني  " قمر لسماء الربتقال"عمل  
وىل يف مسابقة اإلعالم حلقوق     على اجلائزة األ  " أطفال ومراهقون "، وحصل فيلم    ٢٠٠٣عام  

 .٢٠٠٨الطفل يف مهرجان الرباط عام 

قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بإجراء دورات تدريبية لضباط           و  -٤٣
وذلك لنشر  " رجال الشرطة ودورهم يف محاية األحداث     "الشرطة يف عدة حمافظات حتت عنوان       

 كما تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيـف      اتفاقية حقوق الطفل بني ضباط الشرطة،     
حلقوق اإلنسان على تدريب ضباط شرطة على حقوق اإلنسان، وقد أقامت عـدة نـدوات               

اهليئة السورية لشؤون األسـرة  بالتعاون مع  (املشاركة  ودورات تدريبية يف العامني املاضني منها       
 هبـدف   ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٨-٢٤يف دورة تدريبية يف إيران يف الفتـرة         ) فيواليونيس

  .االستفادة من جتربة إيران يف جمال تدريب شرطة األحداث حول آليات التعامل مع األحداث
     قامت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيـسيف بعقـد دورات تدريبيـة يف              و  -٤٤

 لقضاة األحداث بغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقـوق الطفـل           ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣العام  
ريبهم على معاملة األحداث اجلاحنني وفقاً هلذه االتفاقية والربوتوكـولني االختيـاريني            وتد

  .امللحقني هبا
وزارة الثقافة نص اتفاقية حقوق الطفل ضمن ملصقات ملونـة ووزعتـها     نشرتو  -٤٥

 على مجيع املراكز الثقافية والشعبية واملديريات التابعة للوزارة، كما قامت مديرية ثقافة الطفل            
الطفل من خالل املـسرح التفـاعلي        بتنظيم ورشات عمل للترويج حلقوق       ٢٠٠٠منذ عام   

ـ             ( ومـسرح  ) امأقيمت حىت اآلن ثالث عشرة ورشة عمل متوسط مدة الورشة عـشرة أي
، وأقامت مديرية ثقافة الالذقية العديد من األنشطة        )أقيمت ست ورشات حىت اآلن    (العرائس  

  .بات الذاكرةالتفاعلية كتمارين التخيل وتدري
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اهليئة السورية لشؤون األسرة بطباعة ونشر وتوزيع اتفاقية حقوق الطفـل           قامت  و  -٤٦
 محلة لتعريف األطفـال     ٢٠٠٥مارس  /والربوتوكولني االختياريني، كما بدأت يف شهر آذار      

باتفاقية حقوق الطفل تقوم على زيارة املدارس يف احملافظات السورية واحلوار مع األطفـال              
   .هتم على التعبري عن فهمهم حلقوقهم من خالل الرسمومساعد

ومت تضمني اتفاقية حقوق الطفل يف وثيقة املعايري الوطنية للمنـاهج الدراسـية يف                -٤٧
كما تعمل وزارة التربية    . مراحل التعليم كافة، وبدأ إدخال مبادئ االتفاقية يف املناهج التربوية         

طفل على إعداد برنامج تنفيذي لتدريب املعلمني علـى     يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنية حلماية ال      
أساليب توعية األطفال حبقوقهم ونشر اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف،            
وقد نفذت بالفعل العديد من الربامج التعليمية التلفزيونية والدورات التدريبية وورشات العمل   

وق الطفل يف مناهج الكليات اجلامعية ذات الـصلة  للتوعية باالتفاقية، وجيري العمل على حق   
  ).خلإالتربية، احلقوق، الطب البشري، (باألطفال 

ال بد من اإلشارة هنا إىل الدور اهلام الذي تلعبه اجلمعيات األهليـة واملنظمـات               و  -٤٨
تعـديل  لخلق مناخ مالئـم  الشعبية يف احلراك اجملتمعي وحشد التأييد حلقوق الطفل واملرأة و         

االتفاقيات الدولية اخلاصة هبذه احلقـوق والـيت    ض القوانني والتشريعات الوطنية يف ضوء       بع
، ونشر املرأة يف خطط التنمية الوطنيةحقوق الطفل ومفاهيم دخال صادقت عليها سورية، وإل

مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها والتوعية هبما، إذ أقامت فروع االحتاد العام النـسائي         
ندوات للتعريف باتفاقية حقوق    باملشاركة مع منظمة اليونيسيف     حلب والالذقية   ودمشق  يف  

الطفل مبشاركة خرباء يف القانون والتربية وعلم االجتماع واملنظمات الـشعبية واجلمعيـات            
 . األهلية ملناقشة االتفاقية والتحفظات اليت أبدهتا اجلمهورية العربية السورية عليها

  )١املادة (ل تعريف الطف  - الرابع  
والدوري الثاين ) ٤٧-٢٧الفقرات (مت تناوهلا بشيء من التفصيل يف التقريرين األويل   -٤٩

لقد أوصت جلنة حقوق الطفل سورية برفع احلد األدىن لـسن زواج            ). ٣٤-٢٨الفقرات  (
خصوصاً د لتطبيق هذا احلد األدىن للسن و      الفتيات إىل مستوى الفتيان، وبذل املزيد من اجلهو       

 املناطق الريفية، وهنا ال بد أن نذكر أن مشروع قانون حقوق الطفل قد أخذ هذا األمـر                  يف
باحلسبان وحلظ رفع احلد األدىن لسن زواج كل من الفتيات والفتيان إىل مثانية عشر عامـاً                

 .وهو عمر ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل

 أو الصغري أو احلدث     أطلق التشريع السوري تسميات متعددة على الطفل، كالقاصر         -٥٠
أو الرضيع أو احملضون، وهذه التسميات مجيعها تعين الطفل وهو الذي مل يكمل الثامنة عشرة           

بأنه اإلنسان الذي مل يتجاوز الثامنة      "فالطفل كما عرفته املادة األوىل من االتفاقية        من العمر،   
عات السورية ما يطابق يقابل ذلك يف التشري  " عشرة من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك         
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 الطفل بأنه هو كل ذكـر أو        ١٩٧٤ لعام   ١٨هذا النص حيث عرف قانون األحداث رقم        
فربايـر  / شـباط  ٢٨ تاريخ   ٩٠٣ كما أكد القرار رقم      أنثى مل يتم الثامنة عشرة من عمره،      

 الصادر عن رئيس جملس الوزراء بأن الطفل هو كل من مل يتجاوز الثامنة عشرة من                ٢٠٠٥
  .كما بني القانون الفرق بني الطفل غري املميز وبني من هو يف سن التمييزالعمر، 
 املعدل لقـانون    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢ تاريخ   ٢٦املرسوم التشريعي رقم     حسب  -٥١

       ، تنقسم الوالية علـى األطفـال       )١٤امللحق رقم    (١٩٥٧ لعام   ٣٧٦رقم   األحوال املدنية 
  :إىل قسمني
 ؛شمل العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصرالوالية على النفس وت •

 .الوالية على املال وتشمل العناية بكل ما يتعلق مبال القاصر •

الوالية على النفس واملال جتتمع يف األب ما مل تنتزع منه، أما يف حال عدم وجـود                   -٥٢
األب فتنقسم حيث تكون الوالية على املال للعاصب حسب ترتيـب اإلرث، وعليـه إدارة         

والقاضي هو ويل من ال ويل له، وهو املرجع يف الشكوى من            . مار وحفظ مال القاصر   واستث
. خاصاً له تعسف الويل، وعند تعارض مصلحة الويل أو الوصي مع القاصر يعني القاضي ممثالً

للطفل أو أي مواطن احلق يف اللجوء للقضاء شاكياً من تصرفات الويل أو الوصي لتعارضها               
وء الطفل للمشورة الصحية يقبل يف الواقع العملي دون السؤال عـن          مع مصلحة الطفل، وجل   

موافقة أبيه، وهذه املوافقة غري ملزمة إال يف حال العمليات اجلراحية، وميلك الطفل يف حـال               
 .رفض األبوين هلا اللجوء للقضاء شاكياً من تعسفهما حيث يقرر القاضي ما يلزم

  مبادئ إرشادية    

  التعاون الدويل    
ضمن جهودها لتحسني واقع األطفال تقوم احلكومة يف اجلمهورية العربية الـسورية      -٥٣

بالتعاون مع املنظمات الدولية كمنظمة اليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للمـرأة ومنظمـة             
) جايكـا (الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة اليابانية للتعاون الـدويل            

الدولية ومنظمة العمل العربية، كما تقوم بالتعاون مع بعض املنظمات غـري            ومنظمة العمل   
 وشبكة ISPCANاحلكومية يف جمال محاية األطفال كاملنظمة العاملية حلماية األطفال من العنف 

  .اآلغا خان التنموية ومجعية موفيموندو اإليطالية ومؤسسة كرمي رضا سعيد وسواها

 جمال حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها اجلمهوريـة العربيـة   بعض االتفاقيات الدولية يف      
  ٢٠٠٠ منذ عام السورية

سورية طرف يف عدد كبري من الصكوك الدولية اليت تنص علـى            اجلمهورية العربية ال    -٥٤
، وقـد   جمموعة من احلقوق وااللتزامات الكفيلة باحترام كرامة اإلنسان وحقوقـه األساسـية           

   : على االتفاقيات والوثائق الدولية التالية٢٠٠٠ج فوقعت بعد عام استمرت سورية يف هذا النه
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 حيـث  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢االتفاقية العربية ملنع اإلرهاب، املربمة بتاريخ    •
 ؛٢٠٠٢انضمت سورية عام 

 ٢٠٠٣مارس  /آذار ٢٧اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف           •
 ؛)١٥امللحق رقم (

 األطفـال يف   بإشـراك الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       الربوتوكول ا  •
 ؛)١٦امللحق رقم  (٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧الرتاعات املسلحة، يف 

وبغـاء  األطفـال   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع          •
ر أكتـوب / تشرين األول  ١٧، يف   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    األطفال  
 ؛)١٦امللحق رقم  (٢٠٠٣

من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو          اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      •
 ؛)١٧امللحق رقم ( ٢٠٠٤يوليه / متوز١ أو املهينة، يف الالإنسانية

 ١٠يف ،  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم       االتفاقية الدولية حلماية   •
 ؛)١٨امللحق رقم  (٢٠٠٥أبريل /نيسان

مبوجب القانون   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وذلك        املتحدةاتفاقية األمم    •
 ؛)٢٠ وامللحق رقم ١٩امللحق رقم ( ٢٠٠٨ للعام ١٤رقم 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،           •
املـصدقة   الوطنيـة  امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب        

 ؛٢٠٠٨ للعام ١٤مبوجب القانون رقم 

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو، امللحـق             •
املصدقة  ٢٠٠٠باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية للعام          

 ؛٢٠٠٨ للعام ١٤مبوجب القانون رقم 

 الـيت  د املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم،    املعاهدة الدولية ملناهضة جتني    •
 ).٢١امللحق رقم  (٢٠٠٨ لعام ٥٢صدقت عليها سورية مبوجب املرسوم رقم 

ـ   ٢٠٠٠بعد عام   سورية  ذلك انضمت حكومة اجلمهورية العربية ال     ك  -٥٥ ات إىل اتفاقي
ها ضـمن إطـار      تبني  متَّ ، واليت  حبقوق العمال واحلريات النقابية    ختتص عربية وعاملية عديدة  

 كما انضمت إىل العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان           منظمة العمل الدولية،  
ـ (للتربية والثقافة والعلوم الثقافية والفكرية، وذلك يف إطار منظمة األمم املتحدة         ، )سكواليون

  :  هذه االتفاقيات خنص بالذكرمن
 املتعلقة بتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقـة       ١٩٩٣ لعام   ١٧اتفاقية العمل العربية رقم      •

 ؛)٢٢امللحق رقم  (٢٠٠١مايو / أيار٢٤ تاريخ ٣٤واليت صدقت بالقانون رقم 
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) ١٩٧٣(١٤٦والتوصية رقم   ) ١٩٧٣(١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
 ١٨ تاريخ   ٢٣بشأن باحلد األدىن لسن االستخدام واليت صدقت باملرسوم رقم          

 ؛)٢٣مللحق رقم ا (٢٠٠١يوليه /متوز

 املتعلقة ببيئة العمل والـيت صـدقت        ١٩٨١ لعام   ١٣اتفاقية العمل العربية رقم      •
 ؛)٢٤امللحق رقم  (٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٠ تاريخ ٦١٦باملرسوم رقم 

 املتعلقة بعمل األحداث واليت صدقت      ١٩٩٦ لعام   ١٨اتفاقية العمل العربية رقم      •
 ؛)٢٥امللحق رقم  (٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥ تاريخ ١٠٩باملرسوم رقم 

 تشرين  ٢٣تاريخ   ١٩القانون رقم    املصدقة ب  SOSاتفاقية تأسيس قرى األطفال      •
 ؛)٢٦امللحق رقم ( ٢٠٠٧أكتوبر /األول

 أسوأ أشكال عمل األطفالبشأن حظر  ،١٨٢رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  •
 ٤ تاريخ   ٣٩٦م  جراءات الفورية للقضاء عليها واليت صدقت باملرسوم رق       إلوا

 .)٢٧امللحق رقم  (٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

  مبادئ عامة  - اخلامس

  )٢املادة (عدم التمييز   - ألف  

 احلق يف عدم التمييز    

أي بـسن  ( جلنة حقوق الطفل اجلمهورية العربية السورية باختاذ تدابري فعالة           أوصت  -٥٦
، ) إخل امج للحد من أوجه التفـاوت،     تطبيق بر و إلغائها حيثما تقتضي الضرورة و     تشريعات أ 

تكفل متتع مجيع األطفال يف حدود واليتها بكل احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية دون متييز،               
 وأن تقوم حبمالت شاملة لتوعية اجلمهور، ومتنع وتكافح اختاذ مواقف           ٢وفقاً ألحكام املادة    

  .جمتمعية سلبية يف هذا الصدد
لسوري مواقف معادية لألطفال فعادات اجملتمع وأخالقياتـه        ال توجد يف اجملتمع ا    و  -٥٧

جتري على مراعاهتم والتحيز هلم، وكذلك فإن آراء الطفل يؤخذ هبا حبدود ثبوهتا يف القضاء               
وكذلك يف الرأي العام وتقييم الشكاوى، وقد اعترب الدستور السوري الدائم عدم التمييـز              

القانون السوري ال يقر التمييـز   إن التوجه العام يف مبدأ عاماً ملمارسة احلقوق، وميكن القول  
وحيمي مجيع أفراد اجملتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز لقناعة املـشرع بـأن يف                 
التنوع غىن وليس ضعفاً، إذ يعاقب القانون بشدة على كل عمل أو كتابة، وكل خطـاب                

ل احلكومة السورية على عدم التمييز      يقصد منه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية كما تعم        
  .بني املواطنني واملقيمني
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يتم استيعاب مجيع األطفال السوريني ومن يف حكمهم وغري السوريني املقيمني يف            و  -٥٨
اجلمهورية العربية السورية يف مدارس التعليم األساسي ومعاملتهم معاملة واحدة من حيـث             

 بيئاهتم ومستوياهتم االجتماعية وديانـاهتم، وتقـوم        الرعاية واالهتمام واملتابعة على اختالف    
جلميع األطفـال يف مراحـل      ) الصحة والتعليم (خلدمات األساسية   احلكومة السورية بتقدمي ا   

التعليم كافة ويف املناطق الريفية واحلضرية وللذكور ولإلناث على حد سواء، أمـا بالنـسبة               
ار هلم عن طريق دوائر الصحة املدرسـية        لألطفال املكتومني فيجري تنظيم وثيقة تقدير أعم      

وتسجيلهم يف مدارس التعليم األساسي وفق األصول، كما مت التأكيد على توصية احلـق يف               
  .عدم التمييز يف املناهج الدراسية بإدراجها يف وثيقة معايري املواد الدراسية

ون ويـتم   ومجيع األطفال املوجودين على أرض اجلمهورية العربية السورية متـساو           -٥٩
 -تربوية   - تنموية   -توعوية  (لف جماالهتا وأنواعها وألواهنا     تقدمي اخلدمات الثقافية هلم مبخت    

 مركزاً ثقافيـاً تابعـاً   ٤٥٨من دون أي نوع من أنواع التمييز يف   ) إخل ترفيهية،   -اجتماعية  
 . لوزارة الثقافة يف احملافظات

 عدم التمييز بسبب النوع االجتماعي    

 من التقرير الدوري الثاين، ونـشدد هنـا أن          ٣٢٧ تناول هذا األمر يف الفقرة       لقد مت   -٦٠
يف االلتحاق بالتعليم، وال يف جمـال االنتفـاع         القوانني السورية ال متيز إطالقاً بني ذكر وأنثى         

املعـامالت  بني اجلنـسني يف     مبختلف اخلدمات الصحية واالجتماعية، كما ال يوجد أي فرق          
 مرده إىل فهم خاطئ للقـانون أو        -  إذا وجد  -األجر مقابل العمل، وأي متييز      أو يف   القانونية  

  .إىل بعض املمارسات الفردية اليت ميكن إبطاهلا عن طريق القضاء، وللمتضرر احلق يف التعويض
املناهج الدراسية خالية من القوالب النمطية املستندة إىل اهلوية اجلنسية حيث عملت    و  -٦١

 ُنظِّـم   ٢٠٠٠املناهج املدرسية عرب إدخال مفاهيم اجلندر، وبدءاً من عام          سورية على تطوير    
مـع  (العديد من الدراسات وورشات العمل حول هذا املوضوع على ضوء مصادقة سورية             

  .على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) بعض التحفظات
ختلفة من أهم املؤشـرات علـى       وتعترب نسب التحاق اإلناث يف مراحل التعليم امل         -٦٢

العدالة بني اجلنسني، فقد بلغت نسبة وجود الفتيات إىل جمموع التالميذ يف مرحلة ريـاض               
 وهي نفس النسبة يف العام الدراسي       ٢٠٠٠-١٩٩٩ يف املائة يف العام الدراسي       ٤٧األطفال  
عـدم  ، والنسبة جيدة تقترب من النصف تقريباً من جمموع األطفال رغـم          ٢٠٠٨-٢٠٠٧

تطمح . اإللزامية يف هذه املرحلة، وهذا يعكس مدى االهتمام بتعليم الفتيات يف هذه املرحلة            
سنوات برياض األطفال نظراً ألمهية     ) ٥-٣(وزارة التربية لزيادة التحاق أطفال الفئة العمرية        

هذه املرحلة يف تنمية شخصية الطفل مستقبالً بالتعاون مع مجيـع القطاعـات واملنظمـات               
  .هليئات ذات العالقة وا
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 يف املائة يف    ٤٧وبلغت نسبة اإلناث إىل جمموع التالميذ يف مرحلة التعليم األساسي             -٦٣
 يف املائـة،  ٤٨ إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٧، وارتفعت يف العـام الدراسـي     ١٩٩٩العام الدراسي   

 ٣٢وارتفاع هذه النسبة يعود إىل مد سن اإللزام كما نص عليه قانون التعليم األساسي رقم                
 املتضمن دمج مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي مبرحلة واحدة تسمى          ٧/٤/٢٠٠٢تاريخ  

  ). سنة١٥أي إىل عمر (مرحلة التعليم األساسي ومد اإللزام حىت الصف التاسع 
 يف املائـة يف     ٤٧وبلغت نسبة اإلناث إىل جمموع التالميذ يف املرحلة الثانوية العامة             -٦٤

 يف  ٥٣ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ وارتفعت يف العـام الدراسـي        ٢٠٠٠-١٩٩٩العام الدراسي   
 يف املائة يف العـام      ٤٠املائة، كما بلغت نسبة وجود اإلناث يف املرحلة الثانوية للتعليم املهين            

، ويعود سبب ارتفاع نسبة اإلناث يف التعليم املهين إىل فتح آفـاق      ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسي  
يف التعليم  ) إلكترونيات، تقانـات حاسوب  (ة  جديدة فيه وذلك بإحداث اختصاصات جديد     

 .الصناعي والتجاري مما أتاح الفرصة أمام الفتاة لإلقبال على هذا النوع من التعليم

التدابري املتخذة لتقليل التباينات االقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلك التباينات بني املناطق                
  الريفية واحلضرية 

 يف حدود اإلمكانيات، إلزالة أية فـوارق، وامليزانيـة          ،تبذل احلكومة كل جهودها     -٦٥
. العامة واملشاريع احلكومية تتوزع على خمتلف املناطق وفقاً جلدواها ومدى احلاجـة إليهـا             

 الشمالية فوضعت خطـة     -ركزت اخلطة اخلمسية العاشرة منذ بدايتها على املنطقة الشرقية          
تلبية لذلك شرعت وزارة التربيـة بتـصميم خطـط      و املنطقة،   التنمية املكانية اإلقليمية هلذه   

تنفيذية من أجل النهوض بواقع التعليم والتقليل من الفوارق والتمييز باخلدمات فقامت برسم             
 بزيادة أجور ورواتـب املعلمـني الـذين         ، وقامت خريطة مدرسية توضح متوضع املدارس    

 الذين يعملون يف املناطق املخدمـة   عن املعلمني يف املائة٥٠سيعملون يف املناطق النائية بنسبة   
 يف املائة   ٩٠، كما مت تعيني     )٢٨امللحق رقم    ( أكثر للمناطق شبه النائية     يف املائة  ٣٠وبنسبة  

من املدرسني الفائزين يف املسابقة املعلنة للتوظيف يف املدارس احلكومية ليصبحوا مدرسني يف             
انظر الفقرة  (باعتماد ما أمسته بالعام املرتلق      كما قامت وزارة التربية     املناطق األكثر احتياجاً،    

 جتهيز مدارس متنقلة مع البدو الرحل على شكل خيم متنقلة أو سيارات مع  ومت،  ) أدناه ٢٢١
أستاذ مدرب ملواكبة حركة التنقل اليت يعيش على أساسها اجملتمع البدوي لتعلـيم أبنـائهم               

  . ) أدناه٢٢٣ و٢٢٢انظر الفقرتني (
 برنامج تعليم الفتيات املتسربات للحصول على فرص إمتام تعليمهن بعد           يتم تطبيق و  -٦٦

أن تسربن من املدارس ألسباب عديدة، ويتم اإلشراف على إعداد املناهج اخلاصة للفتيـات              
وقـد ابتكـرت وزارة     ،  ٢٠١٠وتدريب املعلمات على هذه املناهج واملشروع مستمر لعام         

يتم دمج مواضيع كل عامني دراسيني لنفس املادة بكتاب  باملنهج الدامج حيث أمستهالتربية ما 
، وقد أعد مؤخراً دليل تدرييب ملعلمـات        واحد من أجل تيسري الدراسة للطالبات املتسربات      

الفتيات املتسربات ومت االهتمام بأساليب التعلم الذايت، وأصدرت وزارة التربية العديد مـن             
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، كما أهنا تقيم الندوات التوعويـة يف        )٢٩ امللحق رقم (النشرات اإلرشادية حول التسرب     
احملافظات الشمالية والشمالية الشرقية واملوجهة للجميع للتشجيع على تعليم الفتيات والتأكيد           

  .على دور العلم يف تنمية الوعي االجتماعي للفتيات
ام تساهم املنظمات الشعبية واجلمعيات األهلية يف هذه اجلهود، فقد نفذ االحتاد الع           و  -٦٧

تيسري احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسـية يف        ل "برنامج ختفيف الفروقات  "النسائي  
كمـا تقـوم بعـض     ،  دلب وحتسني نوعيتها  إحمافظات دير الزور والرقة واحلسكة وحلب و      

اجلمعيات واملؤسسات غري الرحبية بافتتاح رياض أطفال يف املناطق البعيدة نذكر منها مؤسسة             
 . مشروع قرى فردوس-نة السورية للتنمية قوس قزح واألما

  )٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى   - باء  
  ). ٤٨-٤٠(رير الدوري الثاين، الفقرات مت تناوهلا بشيء من التفصيل يف التق  -٦٨
متثل مصلحة الطفل الفضلى االختيار األساسي ملختلف السياسات والتدابري املتخذة            -٦٩

جتماعية والتعليم وغريها يف سورية، وقد كرست الدولة ذلك         يف جماالت الصحة واخلدمة اال    
من خالل سياستها وقوانينها النافذة بأن جعلت مصلحة الطفل هي اللبنة األوىل لبناء اإلنسان              
واجملتمع السليم، لذا فإن رعاية الطفل يف سورية ومحايته تشكل احملور اهلـام واجلـوهري يف        

لقد متـت   .  خمتلف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية     حياة األسرة واجملتمع وجتلى هذا يف     
 كما مت تعديل قانون     ٢٠٠٣ لعام   ٢٣زيادة التعويض العائلي للموظف مبوجب املرسوم رقم        

مبا يسمح بتوريـث    ) ٣٠امللحق رقم    (٢٠٠١ لعام   ٧٨التأمينات االجتماعية باملرسوم رقم     
يـسمح  . لك حمصوراً باملوظفني الذكور   الراتب التقاعدي للموظفات اإلناث بعد أن كان ذ       

القانون السوري أيضاً بإجازة األمومة مدفوعة األجر للنساء العـامالت، ومبـدأ املـصلحة         
الفضلى للطفل هو األساس يف مشروع قانون حقوق الطفل، كما أن مشروع قانون صندوق           

  ). أدناه١٦١انظر الفقرة (النفقة والتكافل االجتماعي خمصص لألطفال يف معظم أحكامه 

   )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو   - جيم  
 ).٥٢-٤٩(تناوله التقرير الدوري الثاين يف الفقرات   -٧٠

اعترب املشرع السوري احلق يف احلياة أول احلقوق املالزمة لشخصية اإلنسان، وشدد              -٧١
ذا يكفـل املـشرع     رشد، وهك على محاية هذا احلق للطفل منذ تكوينه جنينياً وحىت سن ال          

القانون والسياسة الوطنية حق كل شخص يف احلياة سواء أكان طفـالً أم بالغـاً               السوري و 
وذلك عن طريق عدة تدابري وآليات، وقد أتت جمموعة من التشريعات اجلديـدة واألوامـر               

 الذي  ٣٩/٢٠٠١التنفيذية يف شأن حق احلياة والبقاء والنمو نذكر منها القرار الوزاري رقم             
ظر يف مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ األخرى ملن يقل عمره عن مثانية عشر عاماً                ح
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تـشكيل   املتضمن ٢٠٠٧يوليه / متوز٨ تاريخ   ٤٣٣٤ رقموعاقب من خيالف ذلك، والقرار      
ف فـضالً   ياللجنة الوطنية ملكافحة التدخني واليت تشارك فيها منظمة الصحة العاملية واليونيس          

  . احلكومية ذات الصلةعن اجلهات
غري أن أوضاع الطفل يف اجلوالن العريب السوري احملتل من األمور اهلامة اليت تـثري                 -٧٢

القلق إذ مل يسلم الطفل من املمارسات التعسفية اإلسرائيلية اليت مل تعر أي اهتمام حلقـوق                
رائيل حقـوق  الطفل العريب السوري اليت نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فقد انتهكت إس      

الطفل العريب السوري يف اجلوالن من خالل فرض اجلنسية اإلسرائيلية وحرمانه من جنـسيته            
 من اتفاقية حقوق الطفل، كما حرم الطفل العـريب          ١٢العربية السورية منتهكة بذلك املادة      

السوري يف اجلوالن من تلقي األفكار واملعلومات حبرية بسبب فرض قيود علـى الـسكان               
 من اتفاقية حقوق الطفـل،  ١٣من حتركاهتم مبن فيهم األطفال وهذا يعد خرقاً للمادة واحلد  

كما تفرض على األطفال يف اجلوالن الثقافة اإلسرائيلية ومتنعهم من القيام بالنشاطات الفكرية          
والفنية، وقد ألغت سلطات االحتالل مناهج التدريس العربية الـسورية يف مجيـع مـدارس       

، واستبدلت هبا املناهج اإلسرائيلية يف حماولة لتنشئة أجيال ال تربطها أية روابط             اجلوالن احملتل 
تعاين املدارس يف اجلوالن مـن الـنقص يف         وفضالً عن ذلك،    . فكرية أو ثقافية بوطنها األم    

أعداد كبرية من الطـالب يف قاعـة        فيها  شر  وحت ،قاعات الدراسة واألبنية املدرسية املناسبة    
 ويف  . دفع معدالت عالية من الضرائب حبجة التعليم       ءوليااأليطلب من   كما  دراسية واحدة،   

اجملال الصحي تنتهك إسرائيل اتفاقية حقوق الطفل من خالل النقص احلاد يف املراكز الصحية              
والعيادات ومراكز اإلسعاف األويل وعدد األطباء إضافة إىل اإلمهال وغيـاب املعلومـات             

  . فلاألساسية املتعلقة بصحة الط
وتعترب األلغام اإلسرائيلية خطراً دائماً طاملا بقيت مزروعة يف املناطق اجملاورة للقـرى      -٧٣

واحلقول واملراعي التابعة ألهايل اجلوالن، فقد بلغ عدد ضحايا األلغام اإلسرائيلية يف اجلوالن             
ات  بإعاق ٣٢٩ وفيات معظمهم من األطفال وإصابة       ٢٠٢ إصابة منهم    ٥٣١السوري احملتل   

دائمة ومزدوجة، ومن حق أطفالنا ومن مسؤولية جلنة الطفل املوقرة مطالبة احملتـل بـاحترام     
 .االتفاقيات الدولية وحقوق األطفال يف جوالننا احملتل

  الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة    

  الرعاية الصحية    
 بدءاً من مرحلة    تتوىل وزارة الصحة أساساً تقدمي اخلدمات الصحية املختلفة لألطفال          -٧٤
قبل الزواج وصوالً إىل برامج صحة املراهقني والشباب، وكل الربامج املقدمة تـشاركية              ما

أساساً مع اجملتمعات احمللية واجلمعيات األهلية إذ أدى احلراك االجتماعي املميز باجتاه القضايا             
دعـم القـضايا    الصحية إىل تأسيس العديد من اجلمعيات األهلية اليت تعمل على مناصرة و           
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وتلعب دوراً يف التوعية    )  أدناه ٨٧انظر الفقرة   (الصحية يف اجملتمع السوري مثل مجعية بسمة        
 . الصحية يف القضايا الصحية امللحة والطارئة مثل اإليدز

  برنامج الفحص الطيب قبل الزواج    
ت  توفري خـدما   هبدف ٢٠٠٢بدأ التحضري هلذا الربنامج يف وزارة الصحة يف عام            -٧٥

حمافظة من حمافظات سورية بنهايـة      االستشارة والفحص الطيب واملخربي قبل الزواج يف كل         
ضمان سالمة وصحة املقبلني علـى       بالتنسيق مع نقابة األطباء وذلك من أجل         ٢٠٠٨عام  

خفض معدالت الوفيات واملراضة لدى األطفـال النامجـة عـن            وبالتايل   الزواج وأطفاهلم 
 كداء السكري والتالسيميا وفقر الدم املنجلـي    ة يف التزايد واالنتشار   اآلخذاألمراض الوراثية   
تركز نشاطات الربنامج على توعية اجملتمع حول أخطار زواج األقـارب    . وكذلك اإلعاقات 

لعام مسح صحة األسرة     بني   خاصة بعد أن  له من أثر على ظهور األمراض الوراثية الكامنة          ملا
 يف احلضر    يف املائة  ٣٤,٣(  وهي )يف املائة  ٤٠,٤( إىل    أن نسبة زواج األقارب تصل     ٢٠٠١

يف حمافظات إدلب ودرعـا     ) ٢٠٠٩عام  (يطبق الربنامج حالياً    . ) يف الريف   يف املائة  ٤٧,٤و
 .والالذقية كخطوة حنو تعميمه

 برنامج الوالدة اآلمنة    

  يف ٤٥,٢( املرتلية بلغـت      أن نسبة الوالدات   ٢٠٠١بني مسح صحة األسرة لعام        -٧٦
، وهذا دليل جيد على ارتفـاع       ١٩٩٣عام  )  يف املائة  ٦٤(بعد أن كانت هذه النسبة      ) املائة

 مـدربة حيــث    نسبة الوالدة يف املستشفيات، كما تبني ارتفاع معدل الوالدات على أيدٍ          
 يف  ٤٥,٣ ( منـها  ٢٠٠١عـام   )  يف املائة  ٨٣,٨( إىل   ١٩٩٣عام  )  يف املائة  ٧٦(ارتفع من   

خفـض معـدل    على أيدي القابالت وهبدف     )  يف املائة  ٣٨,٥(ألطباء و  ا يعلى أيد ) املائة
  :قامت وزارة الصحة مبا يلي ٢٠١٥حبلول عام  ١ ٦/٠٠٠وفيات الولدان إىل 

 لرعاية الوليد وإنعاشه    ٢٠٠٢إحداث برنامج للرعاية ما حول الوالدة عام          )أ(  
طفال مع توفري التجهيزات    وذلك بتدريب األطباء والقابالت العامالت يف أقسام الوالدة واأل        

  الالزمة وذلك يف بعض املستشفيات وسيتم التوسع ليشمل مجيع املستشفيات؛
تقوم الوزارة بالتوسع يف تأهيل القابالت إضافة إىل التوسـع يف إحـداث               )ب(  

  ؛ املستشفياتشعب للوالدة يف مجيع 
توليـد  مت إحـداث برنامج للتوليد الطبيعي حيث مت افـتتاح مراكـز لل            )ج(  

  ؛٢٠٠٢ يف عام ٣٥الطبيعـي وبلغ عددها 
مجيعها حتـوي   ) مستشفى منطقة (جتهز وزارة الصحة حالياً تسعاً وثالثني         )د(  

  .أقسام والدة
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 دورة تدريبية تنشيطية وتأهيلية ألطباء أطفال مدربني على         ٢٨ إجراء   ٢٠٠٧ عام   مت  -٧٧
سيكون قد مت تدريب مجيع عناصر       ٢٠٠٩الربنامج ومن خمتلف احملافظات، وحبلول هناية عام        

الفئة املستهدفة من قابالت وأطباء أطفال وتوليد وفنيي ختدير على إنعاش الوليد، وبعد ذلك              
ستقيَّم العناصر املدربة على أرض الواقع وسوف تقارن       . سيعمم التدريب على القطاع اخلاص    

 توعية اجملتمع مبا خيـص      نتائج التداخالت على الولدان مع النسب العاملية، وال ننسى جهود         
  . العناية بالوليد

  كزاز الوليدبرنامج     
، وتستمر وزارة الـصحة يف      ١٩٩٧مت القضاء على كزاز الوليد يف سورية منذ عام            -٧٨

تلقيح النساء بسن اإلجناب بلقاح الكزاز يف خمتلف املراكز الصحية والنقاط الطبية والفـرق              
سرة ورعاية احلامل، كما تستمر محـالت التثقيـف         اجلوالة واملراجعات لعيادات تنظيم األ    

الصحي جلميع النساء بسن اإلجناب حول أمهية استكمال مخس جرعات من لقاح الكـزاز              
  .وضرورة الوالدة على أيٍد مدربة

  برنامج مكافحة نقص وزن األطفال عند الوالدة    
 الـوالدة    أظهرت دراسة لوزارة الصحة أن نقص وزن األطفال عند         ٢٠٠٤يف عام     -٧٩

) يف املائـة   ٦,٩يف الريف    املائة و   يف ٦,٣٠يف احلضر   ( يف املائة من الوالدات      ٦,٦يصل إىل   
 يف املائة لكنها تعـاين مـن        ٥خفض هذه املعدالت إىل أقل من       وهتدف وزارة الصحة إىل     

صعوبة متابعة احلوامل من بداية احلمل وبالتايل من صعوبة التثقيف الصحي للحوامل حـول              
  .ة السليمة والعادات الغذائية الصحيةالتغذي

 IMCIبرنامج الرعاية املتكاملة للطفل السليم واملريض     

 هبدف خفض معدل الوفيات مـن       ٢٠٠٠يف عام    IMCIل ستراتيجية ا ا سورية   تبنت  -٨٠
الرضاعة املطلقة حـىت    (أمراض الطفولة الشائعة واملسامهة يف تعـزيز النمو والتطور السليم          

التغذية التكميلية السليمة واملتوازنة، الكشف املبكر عن اإلعاقـة ومـشاكل         شهور،   ٦عمر  
من خالل تنمية املوارد البشرية وحتسني أدائها يف تدبري ورعاية الطفل دون مخـس              ) التطور

سنوات هبدف حتسني جودة اخلدمات املقدمة للطفل وحتسني ممارسات األهل واجملتمـع يف             
بلغت نسبة تغطية األطفال دون مخس      . تدعيم مشاركة اجملتمع  رعاية الطفل السليم واملريض و    

  . يف املائة١٥سنوات بالربنامج 

  برنامج التلقيح الوطين    
، ليشمل مجيع األطفال يف احلـضر       ١٩٧٨بدأ برنامج التلقيح الوطين يف سورية عام          -٨١

لقـاح  والريف والبادية، ويعطى بشكل جماين هبدف الوصول إىل أعلى مستوى تغطية لكل             
على حدة، وقد أضيفت لقاحات جديدة إىل لقاحات األمراض الستة املعتمدة مـن منظمـة      
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الصحة العاملية لتأمني الوقاية واملناعة لألطفال وهي اللقاحات املضادة اللتهاب الكبد البـائي             
واحلصبة األملانية والنكاف واملستدمية الرتلية باإلضافة إىل لقاح السحايا الذي يعطى لطالب            
الصف األول االبتدائي وبذلك يصبح جمموع اللقاحات املعتمدة يف برنامج التلقيح الوطين يف             

  .سورية أحد عشر لقاحاً
 تفعيل نظام الترصد يف دائرة صحة الطفل من خالل إعداد تقارير إبالغ صفري              ورغم  -٨٢

 وتنفيـذ  وتقارير كشف فعال وإجراء الدورات التدريبية للكوادر الصحية حول نظام الترصـد    
هناك حاجة إىل بذل املزيد من اجلهد       ندوات مع القطاع اخلاص من أجل اإلبالغ الفوري، فإن          

  .للوصول إىل بعض األطفال غري امللقحني وكذلك القضاء على األمراض املستهدفة واستئصاهلا

  شلل األطفال    
بالفريوس حالة شلل أطفال أصبحت سورية خالية من شلل األطفال إذ مل نشاهد أية     -٨٣

، وقد مت البدء حبمالت وطنية بلقاح شلل األطفـال          ١٩٩٥منذ عام   ) فريوس املرض (الربي  
 نفـذ آخرهـا عـام       ١٩٩٣الفموي جلميع األطفال دون مخس سنوات من العمر منذ عام           

 يف املائة على مستوى سورية، وتتم متابعة تنفيذ  ٩٩ وكانت آخر نسبة للتغطية تفوق       ٢٠٠٠
من بيـت  (ألطفال دون مخس سنوات من العمر بلقاح شلل األطفال ل محالت تطهري جيوب    

  .يف املناطق عالية اخلطورة) إىل بيت

  احلصبة واحلصبة األملانية    
 حيث مت حتقيق نسبة تغطيـة     MMRل  مت تنفيذ محلة تلقيح وطنية بلقاح ا       ٢٠٠٧عام    -٨٤

ملدرسة والثانية لطالب    يف املائة وكانت على مرحلتني األوىل لألطفال دون سن ا          ٩٥تتجاوز  
 تنفذ املرحلة الثالثة لطالب الصف      ٢٠٠٨املدارس يف الصف الثاين والثالث والرابع، ويف عام         

  . السادس والسابع والثامن والتاسع

  برنامج مكافحة اإلسهاالت واإلنتانات التنفسية احلادة عند األطفال    
 توفري التدبري اجليد حلاالت ، وسعت إىل١٩٨٨تبنت وزارة الصحة الربنامج منذ عام   -٨٥

اإلسهال من قبل العاملني الصحيني وإىل تثقيف األم حول أمهية زيادة الـسوائل واسـتمرار               
التغذية والرضاعة الطبيعية خالل اإلسهال وذلك عن طريق ورشـات العمـل والـدورات              

 وتثقيف  والندوات وكذلك اللقاءات مع أطباء القطاعني العام واخلاص وتنظيم محالت توعية          
أجريت دراسة ملعرفة واقع اإلسهاالت      .يف خمتلف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة      

، فكان عدد حاالت اإلصابة باإلسهال املسجلة       ٢٠٠١يف مستشفيات اإلبالغ املختارة عام      
 يف املائـة، وأظهـرت      ٠,٠٩ وفاة ومعدل إماتة احلالة      ٤١ وكان عدد الوفيات     ٤٥ ٢٩٠

ن اإلصابة والوفيات النامجة عن اإلسهال أعلى يف احملافظات الشمالية الـشرقية ويف             الدراسة أ 
 إضافة إىل ) الرقة، دير الزور، احلسكة   (رقية  حلب ودرعا لذلك اعتربت احملافظات الشمالية الش      
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، ويتم التعاون مع املنظمات الشعبية يف تلـك احملافظـات           حلب ودرعا مناطق عالية اخلطورة    
دريب وطين للربنامج مـن     در الصحية للتصدي للمشكلة، إذ مت تشكيل فريق ت        وتدريب الكوا 

، وتتم التوعيـة    ) طرطوس - السويداء   - درعا   - القنيطرة   - ريف دمشق    -دمشق  (حمافظات  
  .حول الربنامج يف املراكز الصحية ولألهايل بالتعاون مع املنظمات الشعبية وعرب وسائل اإلعالم

 برنامج الطفل السليم 

يستهدف الربنامج األطفال دون مخس سنوات من العمر حيث يتم عند زيارة الطفل              -٨٦
هلذه العيادة قياس طوله ووزنه وحميط مججمته ومعرفة قوامه الغذائي هبدف تعزيز صحة ومنو              
وتطور الطفل من خالل التغذية الصحيحة، والتأكد من شروط السالمة يف التعامل مع الطفل              

الوقاية من األمراض واحلوادث من خالل متابعة تلقيحات األطفال، فضالً          والبيئة احمليطة به و   
عن الكشف املبكر عن األمراض وتأخر النمو والتطور واإلعاقات مـن خـالل الفحـوص               
الدورية وعرضها على الطبيب، ولكن املالحظ أن إقبال األهايل على فحص أطفاهلم قليـل              

ية حيث يتم التركيز على املراجعة يف حـال         سواء لدى القطاع اخلاص أو املؤسسات احلكوم      
من أجل ذلك يتم توعية األهايل حول ضرورة مراجعة املركز الصحي ملراقبـة             . املرض فقط 

  . الطفل حىت ولو مل يكن مريضاً
مجعية بسمة لدعم األطفال املصابني بالسرطان مجعية تطوعية أهلية غـري رحبيـة       إن    -٨٧

صابني بالسرطان وعائالهتم خالل فترة العالج، وتقوم        لدعم األطفال امل   ٢٠٠٦تأسست عام   
 طفل مسجل لديها    ١٢٠٠اليوم بتوفري الدعم املادي واملعنوي والنفسي والتعليمي ألكثر من          

تقوم اجلمعية أيضاً بالتوعية حول مرض سرطان األطفال يف         . من مجيع أحناء سورية وألسرهم    
ة، وقد جنحت اجلمعية يف مجع التربعات مـن         اجملتمع ككل وبتعبئة اجملتمع لدعم هلذه القضي      

 ألف دوالر مـن تربعـات       ٥٠٠ حتويل   ٢٠٠٩املغتربني السوريني حيث مت يف أوائل شباط        
اجلالية السورية يف الواليات املتحدة، وتقوم مجعية بسمة حالياً بدراسة إنشاء مركز متخصص            

مليون دوالر هذا عـدا عـن        ٣٠ملعاجلة األطفال املصابني بالسرطان العمل بكلفة تقديرية        
تكاليف تشغيله على اعتبار أن املركز سيقدم اخلدمات واملعاجلة جماناً ويشكل يف الوقت نفسه     

ختطط اجلمعية أيضاً لبناء بيوت ضـيافة       . برناجماً وطنياً من أجل تدريب وتأهيل الكادر الطيب       
 .العالجاتالستقبال أهل األطفال املصابني أثناء تواجدهم يف املستشفى ألخذ 

  الطفل املبكرالعناية بتغذية     
 ألمراض سوء التغذية هي األطفال يف سن ما قبل املدرسـة،            إن الفئة األكثر تعرضاً     -٨٨

تقوم وزارة الصحة بإجراء الدراسات والبحوث      . وال سيما أقل من ثالث سنوات من العمر       
تتحسن مؤشرات سـوء    مل  . ونشر املعلومات اخلاصة لتحسني مستوى التغذية عند األطفال       

التغذية عند األطفال بنفس درجات حتسن نسب وفيات الرضع واألطفال دون مخس سـنوات              
ختفيض معدالت سـوء     مما يشري إىل احلاجة إىل تعزيز اجلهود مستقبالً، والتوجهات احلالية هي          
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 الطفـل    يف املائة من األطفال بعيادات     ٩٠التغذية إىل أقل من نصف معدالهتا احلالية، وتغطية         
السليم للحصول على اخلدمات الوقائية، مع ضمان جودة اخلدمات املقدمة لألطفال من خالل             

صحيحة عن التغذية واإلرضاع الوالدي وعن النمـو        عيادات الطفل السليم، وتقدمي معلومات      
  :أهم اجلهود القائمة هي.  يف املائة من األسر١٠٠التطور الروحي احلركي للطفل إىل و

  اإلرضاع الوالديبرنامج     
، وتشجع الوزارة االستمرار بالرضاعة الوالديـة       ١٩٧٠بدأ العمل هبذا الربنامج عام        -٨٩

        أشهر ومن مث يتم إدخال األغذية التكميلية مع االسـتمرار بالرضـاعة             ٦املطلقة حىت عمر    
 ٢٨يـف،   التوصية العاملية يف جمال الصحة العامة، مشاورة اخلـرباء جن         (حىت عمر السنتني    

جيري التثقيف الصحي لألمهات عرب وسائل االتصال بالتعـاون مـع           ). ٢٠٠٠ مارس/آذار
وكذلك من خالل املستـشفيات     . وزارة اإلعالم واملنظمات الشعبية وخاصة االحتاد النسائي      

وتنفـذ اخلطـوات    ) ٣١امللحق رقم   (صديقة الطفولة اليت تشجع على اإلرضاع الوالـدي        
  .يالعشر لإلرضاع الوالد

  تطبيق املدونة السورية لبدائل حليب األم     
ت /١٩قرار تنظيمي رقـم     (دونة السورية لبدائل حليب األم      تطبق وزارة الصحة امل     -٩٠

 اخلاص بتنظيم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والذي نشر يف العـدد     ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٣بتاريخ  
، وقد أصـدر    )٣٢ رقم   امللحق) ( من اجلريدة الرمسية   ٢٠٠٠ أغسطس/ آب ٣٠ بتاريخ   ٣٣

 ١٧٧٤٨/٥/١٦٣السيد وزير الصحة تعميماً إىل مديريات الصحة يف مجيع احملافظات رقـم        
 ملراقبة تنفيذ اخلطوات العشر يف مجيع املستشفيات بالنـسبة إىل         ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٨تاريخ  

 محايـة   املدونة الدولية لتسويق بدائل احلليب، كما مت وضع الصيغة النهائية ملشروع قـانون            
تتمثـل  . اإلرضاع الطبيعي من قبل جلنة مشكلة من وزارة الصحة ووزارة التعلـيم العـايل             

الصعوبات يف إعادة التقييم املستمر للمستشفيات صديقة الطفولة، وعدم التزام أطباء األطفال            
  .ومستشفيات القطاع اخلاص بتطبيق املبادرة

  الفطام واألغذية التكميلية    
لـسكرية   ارتفاع نـسبة األغذيـة ا      ٢٠٠٢حصائية أجريت عام    أظهرت دراسة إ    -٩١

نات والربوتينات  واخنفاض نسبة األغذية الغنية بالفيتامي    )  يف املائة  ٣٢(والنشوية املقدمة للطفل    
، وقـد  )٣٣امللحق رقم (وهذا ما يؤدي إىل حدوث سوء تغذية لدى الطفل )  يف املائة ٣,٣(

 طريقة إدخال أغذية الفطام ونوعيتها لـذلك        لوحظ أن هناك عدم وضوح لدى األمهات يف       
تضافرت اجلهود لتحسني أغذية الفطام وتدريب األم على إعطاء الطعام املناسـب لطفلـها              
حسب عمره وذلك من خالل الندوات واحملاضرات التثقيفية للعاملني الصحيني ولألمهـات            

رب وسائل اإلعالم املختلفة    املراجعات للمراكز الصحية، وكذلك تعزيز التوعية هبذه املواضيع ع        
  ).٣٥ و٣٤امللحقان رقم (ال الطفولة وبالتعاون مع اجلمعيات األهلية العاملة يف جم
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  برامج مكافحة عوز املغذيات الدقيقة    
، واملؤمتر  ١٩٩٠سبتمرب  /منذ القمة العاملية للطفولة اليت عقدت يف نيويورك يف أيلول           -٩٢

فإن اهليئة العاملية لألغذيـة والزراعة      ١٩٩٢نوفمرب  /لثاينالعاملي للتغذية يف روما يف تشرين ا      
، لذا تبنت   ) اليود - احلديد   - ألففيتامني  (حددت كهـدف إزالـة عوز املكونات الدقيقة       

ستراتيجية وطنية ملكافحة عوز هـذه املكونـات الدقيقـة واليت تعتمــد          اوزارة الصحة   
مهات احلوامل هبذه املكونات مع التأكيد      بشكـل أساسي على تعويض األطفال والنساء واأل      

  .على أمهية التثقيف الصحي

  برنامج مكافحة فقر الدم بعوز احلديد    
 ٢٠٠٧نفذت وزارة الصحة دراسة عن فقر الدم بعوز احلديد يف سورية خالل عام                -٩٣

  :وكان من نتائجها ما يلي
  ؛ يف املائة٥٢,٦٠ انتشار فقر الدم بعوز احلديد لدى النساء احلوامل نسبةبلغت  •
 يف املائة   ٢٢,٣٠ انتشار فقر الدم عند األطفال دون مخس سنوات          نسبةبلغت   •

  ؛) يف املائة٢٢,٣٩ يف املائة وعند اإلناث ٢٢,٢٢عند الذكور (
 انتشار فقر الدم بعوز احلديد عند األطفال دون مخـس سـنوات             نسبةبلغت   •

          ١٢,٢٢إلنـاث    يف املائـة وعنـد ا      ١٢,٢٦عند الذكور   ( يف املائة    ١٢,٢٤
  .)يف املائة

ستراتيجية خاصة إلنقاص معدل اإلصابة بفقر الدم بعوز        الذلك اتبعت وزارة الصحة       -٩٤
  :احلديد عند األطفال والنساء يف سن اإلجناب وهي

  تشجيع اإلرضاع الوالدي الطبيعي؛  )أ(  
  امل؛للحو)  غ١,٥(ومحض الفوليك ) ملغ ٦٠(توزيع حبوب سلفات احلديد   )أ(  
 تركيـب اآلالت    ٢٠٠٢إضافة احلديد إىل الدقيق حيث مت يف هناية عـام             )ج(  

اخلاصة بإضافة سلفات احلديد إىل الدقيق يف منطقة السلمية يف حمافظة محاة، وتسعى الوزارة              
  .جاهدة إىل تأمني املوارد والتمويل الالزمني لتعميم هذا اإلجراء يف باقي احملافظات

  ألفتامني برنامج إعطاء الفي    
ستراتيجية خاصة للحد أو إلنقاص نـسبة       ا تتبع   ١٩٩٨ما تزال وزارة الصحة منذ        -٩٥

انتشار نقص ريتينول املصل بتوزيع كبسوالت الفيتامني أ للفئات املستهدفة وهي األطفال من             
  .بشكل مرافق للقاح احلصبة وكذلك النساء يف فترة النفاس)  شهرا١٤ً-٦(
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  ليود برنامج مكافحة نقص ا    
اون مـع   دائرة التغذية بالتع - مديرية الرعاية الصحية األولية      -قامت وزارة الصحة      -٩٦

منظمة الصحة العاملية بإجراء دراسة عن اضطرابات عوز اليـود          املكتب املركزي لإلحصاء و   
 فتبني أن معدل انتشار عوز اليـود        ٢٠٠١لدى طالب املدارس االبتدائية يف سورية يف عام         

بعد ما كان معدل انتشار عوز اليود الـشديد         )  يف املائة  ٨,٣(واملتوسط  ) ١,١(غ  الشديد بل 
ـ      ٢٠٠٥، ويف عام    ) يف املائة  ٢٩( هو   ١٩٩٠عام   اون مـع   قامت دائرة التغذية نفسها بالتع

اليونيسيف بإجراء دراسة حول استخدام األسر السورية للملـح         املكتب املركزي لإلحصاء و   
املائة من األسر السورية تستخدم امللَح امليودن، كما أجرت عام  يف ٧٩,٣٠امليودن بينت بأن 

اليونيسيف دراسة حول معايرة البول لدى      اون مع املكتب املركزي لإلحصاء و      بالتع ٢٠٠٦
طالب املدارس االبتدائية يف سورية بينت أن نقص اليود احلاد ُوجَِد يف صفر يف املائة، لكـن                 

  . يف املائة٤٩نسبة نقَص اليوِد املعتدلِ كانت 

 الرعاية التربوية والتعليمية    

ستراتيجية للطفولـة   اأعدت اهليئة السورية لشؤون األسرة مع كافة الشركاء املعنيني            -٩٧
املبكرة بناء على حتليل للوضع الراهن لألطفال يف سورية، وقد استعان الفريق الوطين لـدى               

ن منظومة االحتياجات، كما جلأ     توصيف اخلدمات املقترحة مبنظومة حقوق الطفل عوضاً ع       
مت طفال األكثر هشاشة واحتياجـاً، و     الفريق إىل مبدأ التمييز االجيايب يف الربامج املقترحة لأل        

إفراد فصل كامل ملصادر التمويل واملوازنة من أجل ضمان جودة ومصداقية تنفيذ الـربامج              
يئات احلكومية واملنظمات ستراتيجية وضعت مبشاركة معظم الوزارات واهل   االهذه  . واألنشطة

ستراتيجية إىل خطة   االالدولية ذات الصلة والعديد من اجلمعيات األهلية، وسوف يتم حتويلها           
  .وطنية تنفيذية خالل عام

سكو أول مركز لتنميـة الطفولـة       التربية بالتعاون مع منظمة اليون    وأسست وزارة     -٩٨
سيقدم املركـز دورات    . ية لألطفال الصغار   بتقدمي الرعا  املبكرة لتدريب وتأهيل كافة املعنيني    

تدريبية لكل من يرغب بالتحضري لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة هبذه الفئة العمريـة،             
 باملعلومات والدراسات واألحباث اإلقليمية والدولية املناسبة       باإلضافة إىل تزويد كافة املعنيني    

  .للقيام بأحباث وطنية مماثلة
يئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تـأليف دليـل            أهنت اهل و  -٩٩

 القضايا واملواضيع اليت مـن      كلرعاية وتنمية الطفولة املبكرة وهو دليل تدرييب شامل يعاجل          
 متعدد األقسام يبدأ من األهل مروراً باملعلمني ومجيـع          ، والدليل شأهنا تنمية الطفولة املبكرة   

 باإلعالميني وواضعي الربامج واملخططـني الـذين        انتهاءلة عن األسرة    مقدمي الرعاية البدي  
  .يستهدفون األطفال الصغار جداً
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 دليل األسرة لألطفال من عمـر صـفر         أعد االحتاد العام النسائي اجلزء األول من      و  -١٠٠
الرضـاعة الطبيعيـة    ( تضمن املشكالت التربوية والصحية للطفل،    وهو ي  سنوات   ولعمر مثاين 

كيفية التعامل مـع     محاية الطفل من احلوادث األسرة والتنشئة االجتماعية للطفل،        ها،وأمهيت
  .)خلإ،  وما هي الصعوبات اليت تواجه األسرة،املراهقني
          وزاد عـدد الريـاض    .  سـنوات  ٥ إىل   ٣وتستوعب رياض األطفال األطفال مـن         -١٠١
 يف ٣٢بزيـادة قـدرها   ( ٢٠٠٦ روضة عام ١ ٥٣٣ لتصبح ٢٠٠٠ روضة عام    ١ ١٧٠من  
 من خالل االستمرار يف منح املوافقات على ترخيص رياض   ٢٠٠٨ روضة عام    ١ ٧٣٧و) املائة

للمنظمات الشعبية والنقابات املهنية والقطاع اخلاص وذلك ألمهية هذه         ) وفقاً لألنظمة (األطفال  
 االلتحاق ال يـزاالن     املرحلة يف التمهيد للطفل للتعليم األساسي، إال أن عدد امللتحقني ومعدل          

         ،  ملتحقـاً  ١٢١ ٢٨٩ كان عـدد امللـتحقني       ٢٠٠٢-٢٠٠١ضئيلني، ففي العام الدراسي     
 وزاد يف ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف العام الدراسي  ١٤٩ ٨١١ وازداد قليالً من عام إىل آخر حىت صار  

والتوجـه املـستقبلي يف اخلطـة       .  ملتحقاً ١٥٥ ٧٣١ إىل) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(العام الدراسي   
 يف املائة من األطفـال      ٣٠ يف املائة إىل     ١٠مسية العاشرة لزيادة االستيعاب يف الرياض من        اخل

 . سنوات٥-٣بعمر 

الناظم للمؤسسات  ) ٨امللحق رقم    (٢٠٠٤ لعام   ٥٥وصدر املرسوم التشريعي رقم       -١٠٢
. ٢٠٠٦مايو /ر أيا٢التعليمية اخلاصة للتعليم ما قبل اجلامعي وتعليماته التنفيذية املعدلة بتاريخ 

. ٢٠٠٨ عـام    ١ ٤٧٩ إىل   ٢٠٠٠ عام   ٣٠٢يذكر أن عدد املدارس اخلاصة قد ارتفع من         
أجاز املرسوم أيضاً افتتاح رياض أطفال خاصة ورياض أطفال عائدة لوزارة التربيـة وفـق               
         تعليمات وزارية، وصدرت التعليمات اخلاصة بافتتاح رياض أطفـال تابعـة للـوزارة يف               

، ومت جتهيز الرياض املفتتحة بأحدث األجهزة واملستلزمات ويشرف         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١
املوجهون التربويون على شعب أو مدارس رياض األطفال كل يف جمال عمله وفق الـربامج               

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ روضة للعـام    ٦٥اح  املوضوعة من قبل دائرة املناهج والتوجيه حيث مت افتت        
            ،٢٠٠٩-٢٠٠٨وضـة يف العـام الدراسـي         ر ٢١ و ٢٠٠٨-٢٠٠٧ روضة للعام    ٤٦و

أما بالنسبة للرسوم فقد مت حتديدها مبوجب تعليمات وزارية بأسعار منافسة للرياض اخلاصـة   
 .املرخصة مع إمكانية تسديد القسط على دفعتني أو ثالث

. وتقدم رياض األطفال التابعة للمنظمات الشعبية مسامهات كبرية يف هـذا اجملـال              -١٠٣
 ٣ستقبل االحتاد العام النسائي يف دور احلضانة ورياض األطفال التابعة له األطفال من عمر               ي

 روضة وعدد   ٣٦٥  سنوات بأقساط رمزية حيث يبلغ عدد الرياض واحلضانات        ٦أشهر إىل   
 طفل، وهي أبنية منوذجية تتوافر فيها مجيع الشروط الصحية، وتقدم           ٢٧ ٤٠٢األطفال فيها   

بالتنسيق والتعـاون بـني     ، كما مت    حية لألطفال بالتعاون مع وزارة الصحة     الرعاية الص فيها  
فردوس تأثيث رياض فردوس واإلشراف عليها وتأهيل وتدريب        مجعية  االحتاد العام النسائي و   

كما يقـوم مكتـب      ريف دمشق،  و الالذقيةوالقنيطرة  ومحص  ومشرفاهتا يف كل من حلب      
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ي بإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر املشرفة على األطفال        رعاية الطفولة يف االحتاد العام النسائ     
، كما أنشأت نقابة املعلمـني      )٣٦امللحق رقم   ( التابعة بالتعاون مع وكالة جايكا       يف الرياض 

 ثالمثائة وتسعاً وعشرين روضة أطفال ترعى حنو عشرة         ٢٠٠٩-٢٠٠٨حىت العام الدراسي    
ة واالهتمام بإشراف مربيات مؤهالت جيرى      آالف طفل سنوياً يف احملافظات وتقدم هلم الرعاي       

  .هلن تدريب مستمر
وجيري التركيز على جوانب اجلودة يف رياض األطفال من خالل وضع معايري حمددة               -١٠٤

  :ومن خالل) ٣٧امللحق رقم (للمربيات يف رياض األطفال 
قيام وزارة التعليم العايل بإعداد مربيات مؤهالت لرياض األطفال يف كليـات             •

  ؛٢٠٠٧ربية وقد خترجت الدفعة األوىل عام الت
قيام وزارة التربية بتدريب القائمني احلاليني على الرياض ووضع برنامج زمـين             •

  ؛ كلية تربية أو رياض أطفال حمل املعلمني احلالينيخرجييإلحالل معلمني من 
ال  التربية املعايري الوطنية لتأليف مناهج حديثة متطورة لرياض األطف         وزارةإهناء   •

  ؛تتماشى مع التعلم النشط وإصدار برامج تعليمية وثقافية هلا
تعميق وتعزيز اإلشراف التربوي على مؤسسات رياض األطفـال مـن قبـل              •

  ؛موجهني خمتصني
بالتعاون بني   مفاهيم الطفولة املبكرة      لتدريب مربيات األطفال على    خطةتطبيق   •

 يف حمافظـات    ٢٠٠٦-٢٠٠٥االحتاد العام النسائي وشبكة اآلغا خان عـام         
  ؛دمشق، طرطوس، محاة، القنيطرة، وريف دمشق

 لتنمية القدرات احمللية يف جمال رعاية الطفولة املبكرة لعـدد مـن             برنامجتنفيذ   •
  ؛املشرفات واملربيات بالتنسيق بني االحتاد العام النسائي واآلغا خان وسبانا

يف احملافظات كافـة     توعية وحماضرات تربوية يف املراكز الثقافية و       ندوات إقامة •
 املعـارض  فضالً عـن ملشرفات الرياض وأولياء األمور، ونواد صيفية لألطفال     

تربية بيئية ملرحلـة    (، كما مت تنفيذ جمموعة أدلة عمل        وورشات رسم لألطفال  
  .)رياض األطفال

  )١٢املادة (الطفل  احترام آراء  - دال  
يسري احترام آراء األطفـال      جلنة حقوق الطفل سورية أن تواصل تشجيع وت        أوصت  -١٠٥

يف األسرة واملدرسة واجملتمع واملؤسسات واحملاكم ويف مجيع املسائل اليت متسهم عمالً باملادة             
 من االتفاقية، وأن تضع برامج للتدريب على املهارات يف أطر جمتمعية يستفيد منها اآلباء               ١٢

دف توفري الـدعم لألطفـال      واملعلمون واالختصاصيون االجتماعيون واملوظفون احملليون هب     
  . للتعبري عن أفكارهم وآرائهم املستنرية
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 احلق يف حرية التعبري عن الرأي    

 مـن التقريـر األويل ويف       ٧٥-٧٢ هذا األمر بشيء من التفصيل يف الفقرات         ورد  -١٠٦
  .  من التقرير الدوري الثاين٦٢الفقرة 
ال قيد علـى  ي البالغني من أسرته، وحتترم تقاليد اجملتمع رأي الطفل مثلما حتترم رأ       و  -١٠٧

 القوانني اليت ال جتيز إثارة      طاملا أنه ال خيالف   حلق التعبري عن آرائه     ) كما البالغ (ممارسة الطفل   
تـشجع التـدابري    . الفنت أو النعرات أو التمييز أو ما خيالف النظام العام أو اآلداب العامـة             

درات األطفال واحترام آرائهم، فقد تبنـت       واإلجراءات املتخذة من قبل الدولة على دعم مبا       
احلكومة السورية فكرة إنشاء برملان للطفل كتجربة رائدة يف حمافظة دير الـزور يف شـهر                

قـام الـسيد رئـيس      . ، وقد أكمل هذا الربملان تسع دورات برملانية       ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
طفال البالغ عددهم يف هـذا      اجلمهورية بزيارة هذا الربملان ورعاية هذه التجربة اليت تتيح لأل         

 طفل فرص املشاركة والتعبري عن آرائهم وتطلعاهتم، وممارسة النقد املوضوعي،           ١٠٠الربملان  
وخوض جتربة عملية صنع القرار من خالل عقد ورشات عمل تضم صانعي القـرار مـن                

رملان حمافظني ووزراء، وقد قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بوضع مقترح لتعميم جترب ب            
 .الطفل بعد جناحه يف حمافظة دير الزور، وجتري دراسة املقترح من الناحية القانونية اآلن

وشددت املعايري الوطنية للمناهج التربوية يف املراحل الدراسية كافة على احترام آراء              -١٠٨
 الطفل، حيث مت االهتمام بالتوجه حنو شخصية الطفل وإمنائها والتوسع بتدريب الطفل على            

االهتمام باملهارات احلياتيـة وربـط العلـم        (التعلم الذايت واالنتقال يف التعلم آلفاق جديدة        
، وممارسة الطفل ملا يتعلمه يف حياته اليومية إضافة إىل تدريبه على اختاذ القرار واحترام   )باحلياة
 مـسابقات   وهتتم الوزارة بالتعميم على مديريات التربية يف احملافظات إلجراء        ،  اآلخر الرأي

تنفذ الوزارة برامج تعليمية تلفزيونية تتناول       كمالتشجيع الطفل على التعبري عن آرائه حبرية،        
التعاون بني املدرسة واألهل وأثر منط معاملة األسرة اإلجيايب على تكيف األبناء مع املدرسـة               

 كيفيـة   كل عام دراسي بتعميم نشرات إرشادية يف املدارس عـن         وتقوم يف مطلع    ،  واجملتمع
خطوات إنـشاء   استقبال التالميذ متضمنة ضرورة تشجيع التالميذ واحترام آرائهم، كما أن           

الباحثني االجتماعيني يف كل مراحل     االستعانة ب  و ، واألندية املومسية  ،جمالس لآلباء واألمهات  
قق نتائج واضحة يف تكـريس حـق        حتزال  ت والتركيز على تنمية مواهب الطفل ما        ،التعليم
  . لإلدالء برأيه فيما يتعلق بهالطفل

  احلق يف املشاركة    
، تشدد مجيع الوزارات واهليئات املعنية على مشاركة الطفل حيث تقوم وزارة الثقافة             -١٠٩

سيما وزارات التربية    الو(مجيع اجلهات احلكومية    التشارك مع    وب مبا يتناسب ودورها الثقايف   
، واملنظمـات الـشعبية     )ة والبيئة واألوقاف  والشؤون االجتماعية والعمل واإلعالم والصح    

علـى بنـاء    ف،  ياملنظمات الدولية املعنّية بالطفل كمنظمة اليونيس     واجلهات غري احلكومية و   
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منظومة ثقافية متكاملة للطفل يف اجلمهورية العربية السورية تتضمن هوية الطفـل العربيـة،              
 تعزيز حرية التعبري عن الرأي عند       وتعكس انفتاحه على الثقافات األخرى يف العامل وتسهم يف        

الطفل من خالل اللجان التنظيمية للنشاطات املختلفة اليت يشارك األطفـال فيهـا باختـاذ               
القرارات اخلاصة بالتنظيم والتحضري والتنفيذ، وإدارة الندوات احلوارية مع املـسؤولني مـن             

واملختصني يف جمال الطفولة    معاوين الوزراء واحملافظني ورؤساء جمالس املدن وأصحاب القرار         
والشخصيات العامة من ثقافية فنية وعلمية واجتماعية، باإلضافة إىل تنفيذ ورشـات عمـل              
مسرح تفاعلي ومسرح العرائس، كما بدأت الوزارة بإقامة ورشات إعالمية وتنفيذ مطبوعة            

لطفل العـاملي  ويوم ا) ٣٨امللحق رقم (من قبل األطفال، وإقامة احتفاليات يوم الطفل العريب   
 وحىت تارخيه، وأضيفت احتفالية الطفولة والبيئة واحتفاليـة         ٢٠٠٢بشكل سنوي منذ عام     

اليوم العاملي للحيوان لتغطية اجلوانب البيئية، كما تشارك يف مهرجان ربيع مـسرح الطفـل      
بالندوات احلوارية املفتوحة وورشات الرسم ومعارض الكتب، باإلضافة حلضورها يف كـثري            

لنشاطات اليت تقيمها اجلهات العامة واخلاصة كأسبوع مار اليان الثقـايف الـسنوي يف              من ا 
محص ومعرض الزهور مع وزارة السياحة، وهي مناسبات جيتمع فيها أغلب أطفال احملافظـة          

 ٢٠٠٨عام  وخالل  . يف مكان واحد تتاح هلم الفرصة ملمارسة األنشطة املخصصة حبرية تامة          
 ورشـة   ٢ ورشة أدبيـة وقـراءة، و      ٣٢ط عريب،    ورشة خ  ٢٧ ورشة رسم،    ٢٣٦أقيمت  

  .  ورشة صلصال٢موسيقية و
 سنة وتنظم فعاليـاهتم علـى       ١٢ إىل   ٦وتضم منظمة طالئع البعث األطفال بعمر         -١١٠

ومراكز األنشطة واملدارس التطبيقيـة واملهرجانـات       ) املدارس(مستوى الوحدات الطليعية    
ة واالجتماعية والفنية والرياضية والعلمية جماناً وجلميـع        السنوية، وهي تقدم خدماهتا الثقافي    

أطفال مدارس سورية دون أي متييز فتستضيف سنوياً يف معسكرات طالئع البعث حنو مائـة            
  :ألف طفل، كما متارس النشاطات التالية

امللتقى اإلبداعي ألطفال الطالئع والذي يقام سنوياً يف حمافظة طرطوس وينمي            •
 ؛ طفل٥٠٠مواهب أكثر من 

مهرجان الطالئع السنوي والذي ينفذ جتربة فريدة يف العامل العريب هي استضافة             •
يف بيوت بعض املواطنني ) من السوريني والعرب واألجانب (األطفال املشاركني   

 ؛السوريني مبا يساهم يف توسيع آفاقهم االجتماعية

يقـوم األطفـال    " قصص ولوحـات  "إصدار سلسلة قصصية مصورة بعنوان       •
 ؛بكتابتها وتنفيذ رسومها

" شنكار"رعاية مشاركة األطفال السوريني يف املسابقات الدولية مثل مسابقة           •
 .للرسم حيث فازوا جبوائز عديدة
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منظمة شبيبة الثورة نشاطات مشاهبة ملنظمة الطالئع وذلك عند أطفال الفئة            ومتارس  -١١١
مات الشعبية املختـصة بـشؤون      وتعترب أكرب املنظ  ) ٣٩امللحق رقم   ( سنة   ١٨-١٢العمرية  

 . اليافعني والشباب

بشكل دائم وحثيث جلعل مشاركة األطفـال        اهليئة السورية لشؤون األسرة   تسعى  و  -١١٢
شـارك  من العادات املتأصلة يف تصميم وتنفيذ كافة األنشطة والربامج املتعلقة هبم حيـث              

عمل ألخذ رأيهم يف مدى     األطفال أيضاً يف إعداد هذا التقرير وأجريت معهم ست ورشات           
 ٢يضم امللحـق رقـم      (معرفتهم باتفاقية حقوق الطفل ورأيهم يف احلقوق اليت يتمتعون هبا           

، كما شارك األطفال يف حتليل الوضـع        )النقاط الرئيسة اليت وردت يف ورشات العمل هذه       
سرة وهيئـة   الراهن للطفولة يف سورية الذي مت تنفيذه بتنسيق مابني اهليئة السورية لشؤون األ            

 فقد شارك األطفال    ٢٠٠٧ختطيط الدولة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف يف العام          
يف جلسات االستماع والتشاور بطرح األسئلة على املسؤولني ممثلي واجلهـات احلكوميـة             
القائمة على خمتلف جوانب ملف الطفولة، كما شاركوا يف مشاورات لليافعني اليت نفذت يف              

افظات لسرب آرائهم حول القضايا الرئيسية احلياتية واملعيشية والتعليميـة والـصحية            عدة حم 
  .)٤٠امللحق رقم (املرتبطة هبم 

شارك عدد من األطفال السوريني ضمن وفود اجلمهورية العربيـة الـسورية إىل             و  -١١٣
 القـاهرة حـول   املؤمترات وامللتقيات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بالطفل ومن بينها مؤمتر  

، وامللتقى التاسع لألطفـال العـرب       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧-٢٥العنف ضد األطفال يف     
 أطفـال تراوحـت     ١١٠ يف دمشق وشارك فيه      الذي أقامته اهليئة السورية لشؤون األسرة     

شارك يف امللتقى   ". العروبة هوييت واالنفتاح ثقافيت   "حتت شعار    عاماً   ١٥-١٣أعمارهم بني   
من ذوي االحتياجات اخلاصة من عدد من الدول العربية، وشـاركت سـورية             ستة أطفال   

خبمسة وثالثني طفالً بينما شاركت كل دولة بأربعة أطفال، وقد سلط امللتقى الضوء علـى               
أهم القضايا املعاصرة من خالل املتعة واالستكشاف لتنمية شخصية األطفال املشاركني وبث            

قام األطفال . لصداقة بينهم وتشجيع التعبري عن اآلراء حبرية   روح التفاهم واحلوار والتسامح وا    
على مدى األيام اخلمسة للملتقى بتسيري أمور امللتقى ضمن جمموعات عمل يضم كل منـها               
مخسة عشر طفالً أشرف عليها ميسرون يافعون سوريون يزيد عمرهم على عمر األطفـال              

اخلرباء للرد على أسـئلة واستفـسارات       املشاركني بسنتني أو أكثر بقليل مبشاركة فريق من         
حول حماور النقاش، ويف اخلتام اختارت كل جمموعة عمل مندوهبا لصياغة الورقة النهائيـة              
للتوصيات لتكون صوت الطفل العريب الذي يعكس رغبته ورأيه فيما يتعلق بـنمط حياتـه               

  . وحقوقه وواجباته
اركة ومفهـوم العمـل الطـوعي،       وتساهم اجلمعيات األهلية يف جهود تعزيز املش        -١١٤

تدير مشروع األشبال الذي يبـث      ) ٤١امللحق رقم   (فمنظمة اهلالل األمحر العريب السوري      
 عاماً ويعلمهم اإلسعاف األويل ومبادئ القـانون        ١٤ إىل   ٩روح التطوع يف األطفال بعمر      
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ن يف   سنة كمتطوعني شباب يـسامهو     ١٦الدويل اإلنساين، كما يقبل من جتاوزت أعمارهم        
الدعم النفسي لألطفال يف حاالت الطوارئ والكـوارث، واألطفـال ذوي االحتياجـات             

كما أسست مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل فريق عمل تطوعي مـن األطفـال              اخلاصة،  
 وقـد مت اعتمـاد   ، ألهم القضايا امللحـة دالدعم والتأيياليافعني للعمل على الترويج وحشد     

 على سبيل التجربة األوىل حيث صـمم        ٢٠٠٩خضر لعام   مشروع بيئي بعنوان كوكبنا األ    
  .األطفال مشاريعه وشرعوا بتنفيذها بأنفسهم

  ))أ(٣٧، و١٧إىل ١٣، و٨، و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   - السادس
  ). ٦٩-٥٧الفقرات (فصيل يف التقرير الدوري الثاين  تناوهلا بشيء من التمت  -١١٥
ريات حممية يف الدستور السوري، كما أهنا حممية يف نـصوص            املدنية واحل  إن احلقوق   -١١٦

القوانني ذات الصلة ومنها قانون العقوبات السوري الذي يعاقب من يعتدي على هذه احلقوق              
واحلريات، ويعاقب املوظفني الذين حيجزون حرية األفراد تعسفاً، أو يفشون أسراراً علموهـا             

دون رضاهم، أو يسيئون استعمال سـلطاهتم، أو        حبكم وظيفتهم، أو يدخلون مساكن الناس       
يعاقب القانون أيضاً من يترك الولـد       . ينتزعون اإلقرار واملعلومات من الناس، أو يفترون عليهم       

يف حالة احتياج، أو ال يدفع نفقته، أو يتعدى على واليتـه، أو يـسب الطفـل، أو يهتـك                    
أو أمواهلم أو ما ميس حياهتم اخلاصـة        األعراض، ويعاقب على كل اجلرائم اليت تلحق باألفراد         

 . وعلى حجز احلرية أو التعامل بالرق أو االستعباد أو التهديد أو اإلهانة أو كل ما ميس احلقوق

  )٧املادة (االسم واجلنسية   - ألف  
  .  من التقرير األويل٦٦ و٦٥ ذكر ذلك بالتفصيل يف الفقرتني ورد  -١١٧
، فـال يوجـد يف   )نسبة(كل شخص اسم ولقب أوجب املشرع السوري أن يكون ل       -١١٨

 لعام  ٨٤ من القانون املدين السوري رقم       ٤٠وهذا ما تؤكده املادة     . سورية طفل ال حيمل امساً    
وليس يف  ". يكون لكل شخص اسم ولقب شخصي يلحق أوالده       : " حيث نصت على   ١٩٤٩

ن أم أجنبياً، كما أن     التشريع السوري ما حيول دون ذلك بالنسبة للمهاجر إىل سورية عربياً كا           
مجيع األطفال الذين يعيشون على أرض اجلمهورية العربية السورية مبختلف أصوهلم يتمتعـون             

 .حبماية واحدة دون متييز، ويتلقون تعليمهم يف املدارس على نفس الدرجة من املساواة

        / نيـسان  ١٢ املـؤرخ    ٢٦ من املرسوم التشريعي رقـم       ٢٩ إىل   ٢٠توجب املواد     -١١٩
 ٢ تـاريخ    ٣٧٦والذي عدل قانون األحوال املدنية رقـم        ) ١٤امللحق رقم    (٢٠٠٧أبريل  
 توجب تسجيل كل األطفال عند الوالدة واألهل الـذين ال يلتزمـون             ١٩٥٧أبريل  /نيسان

يبّين القانون املعلومات والبيانات املطلوبة لتـسجيل الـوالدة         . معرضون للمساءلة القانونية  
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يف ) ذكـراً أو أنثـى    (يات املتعلقة هبا، كما مينح احلق لكل عريب سـوري           باإلضافة إىل اآلل  
 ). ما يليها و٧٠املادة  (١٤ الوصول إىل عمر احلصول على بطاقة هوية عند

  )٨املادة (احلفاظ على اهلوية   - باء  
  .  من التقرير األويل٧١ -٦٧ ذكر ذلك بالتفصيل يف الفقرات ورد  -١٢٠
 مـن قـانون األحـوال     ٣٦-٣٤املواد  (ملدين بتسمية اللقطاء    ويقوم أمني السجل ا     -١٢١
، ويبّين قانون األحوال املدنية طريقة التسجيل وااللتزامات املفروضة على كـل مـن              )املدنية

الوالد والطبيب والقابلة ومديري املستشفيات حتت طائلة املساءلة القانونية بفرض غرامة مالية            
 شهر يف حالة جتاوز املدد واملواعيد احملـددة للتـسجيل           أو عقوبة احلبس ملدة عشرة أيام إىل      

يوجب القانون أيضاً املؤسـسة الـصحية       ).  وما يليها من قانون األحوال املدنية      ٢٢املادة  (
بإخطار اجلهات املختصة لتأمني أسرة لرعايته، وال جتوز اإلشارة بأي شكل سواًء يف شهادة              

الطفل جمهول النسب، أو ما يفيد بأن الطفل حيمـل          امليالد أو يف سجل قيد املواليد إىل كون         
 . اسم رب أو ربة األسرة أو لقب أي منهما

ومن أهم األسس اليت تقوم عليها وزارة الثقافة احلفاظ على اهلوية الثقافية وتكريس               -١٢٢
االعتزاز بالشخصية العربية، مع مراعاة إبراز اخلصوصية الوطنية وحس االنتماء، حيث تعمد            

سيس ثقافة للطفل من خالل العروض املسرحية وامللتقيات احلوارية واملسابقات الثقافية           إىل تأ 
واملعارض الفنية واألمسيات املوسيقية واحلفالت والنوادي الـصيفية وحلقـات الكتـاب،            

). ٤٢امللحق رقم   (باإلضافة إىل العروض السينمائية والصباحات الشعرية يف املراكز الثقافية          
جت فيلمني روائيني لألطفال مهـا       العامة للسينما دائرة خاصة لألطفال وأنت      أحدثت املؤسسة 

، وتقدم اهليئة العامة لدار األسـد العـروض الـسينمائية           )خيط احلياة ورحلة اليمام املاسي    (
واملهرجانات واحلفالت واألمسيات املوسيقية، وتصدر اهليئة العامة للكتاب مطبوعات خاصة          

  . أدهم إمساعيل للفنون التشكيلية دورات لتعليم الرسمبالطفل، كما يقيم معهد 
 عن مـسابقات    ٢٠٠٢منذ عام   وتعلن مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة سنوياً           -١٢٣
وفنية يف جمال الرسم يشارك فيها الطفل ضمن شروط         )  رواية - مقالة   - قصة   -شعر  (أدبية  

من حوله وهويته اليت ينتمي إليها، وقد كُرِّم        من أمهها عدم االبتعاد فيما يبدعه عن بيئته اليت          
 طفالً خالل العامني األخريين فنشرت أعماهلم واشتركوا يف مسابقات عربية           ٢٠٠أكثر من   

ودولية، كما أقامت املديرية ورشة لرسوم كتب األطفال هدفت إىل إعداد فنـانني شـباب               
ية العربية لدى الطفـل،     متخصصني يف جمال رسوم كتب األطفال مبا يسهم يف تكريس اهلو          

  . ويفتح اجملال لالنفتاح على الثقافات العربية
 ١٩ و ١٨واستضافت اهليئة السورية لشؤون األسرة بالعاصمة السورية دمشق يومي            -١٢٤

ستراتيجية تنمية لغة الطفل العريب بالشراكة مع األمانة        ا، فعاليات   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
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ستراتيجية املبادئ التوجيهية لترسيخ االنتماء ودعـم       االتضمنت  . يةالعامة جلامعة الدول العرب   
مقومات اهلوية العربية لدى الطفل العريب فعرضت مفهوم اللغة والطفولة، وخصائص كـل             

ستراتيجية من حـدود ودواع ومنطلقـات وحمـاور         االمرحلة، والتنمية اللغوية، ومكونات     
وية للطفل العريب، وتعزيز البيئة والثقافة اللغوية       وسياسات لغوية، فشملت احملاور التنشئة اللغ     

للطفل، والتوجهات العلمية ملواجهة حتديات لغة الطفل، واللغة العربية والطفولة واللغة والفن،    
 .واإلجراءات العالجية الضطرابات التواصل اللغوي، إضافة إىل لغة الطفل العريب يف املهجر

 )١٣املادة (حرية التعبري   - جيم  

لكل "تنص املادة السادسة والعشرون من دستور اجلمهورية العربية السورية على أن              -١٢٥
مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويـنظم القـانون             

ويتمتعون حبرياهتم  ميارس املواطنون حقوقهم    "ملادة السابعة والعشرون على أن      ، وتنص ا  "ذلك
يكفل دستور اجلمهورية العربية السورية حق كل إنسان يف التعبري عن رأيـه             . "نونوفقاً للقا 

 من دستور اجلمهورية    ٣٨املادة   (حبرية وعلنية بالقول والكتابة ومجيع وسائل التعبري األخرى       
 من قـانون    ٥٩وهذا احلق مصان يف احملاكمات، وعلى الرغم من أن املادة           ) العربية السورية 

 يف احملاكم الـشرعية     الذي اعترب نافذاً   (١٩٤٧يونيه  / حزيران ١٠ املؤرخ   ٣٥٩البينات رقم   
ال يعترب من هم     )١٩٤٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ املؤرخ   ٨٨مبوجب املرسوم التشريعي رقم     

دون الثامنة عشر أهالً للشهادة، إال أن اجتهادات حماكم النقض اعتربت اجملين عليه القاصـر               
 ٣ املـؤرخ    ١٥٦القـرار   ( االغتصاب واألفعال املنافية للحـشمة       أهالً للشهادة يف جرائم   

  ).١٩٧٩مارس /آذار

      حق الطفل يف طلب مجيع املعلومات واألفكار وتلقيهـا واملـسامهة يف نـشرها دون أي                    
  اعتبار للحدود

       أوصت جلنة حقوق الطفل سورية بالعمل الفعلي على النـهوض بإعمـال هـذه               -١٢٦
 هبذه احلقوق وتيسري اسـتخدامها يف       األطفالزادة بني أمور أخرى من توعية       احلقوق باالست 

  . املمارسات اليومية
يتاح للطفل العريب السوري احلصول على شىت أنواع املعلومات واألفكار، تـساهم              -١٢٧

يف ذلك األسرة واملدارس ووسائل اإلعالم واملراكز الثقافية والنـوادي واملكتبـات العامـة              
اليت حيق جلميع األطفال ارتيادها وحتوي كماً هائالً مـن الكتـب ذات الـصلة               واخلاصة و 

بالطفولة، كما نشري لصحف احلائط يف املدارس اليت يعرب فيها األطفال عن آرائهم ويقومون              
بتحريرها، وإىل أثر احلركة الكشفية واملهرجانات الثقافية اليت تقام دورياً، وإىل دور املنظمات   

مثل مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل اليت تقوم بتأسـيس          ظمات غري احلكومية    الشعبية واملن 
مكتبات عمومية لألطفال جمانية يف احملافظات السورية كافة حيث كانت أوىل تلك املكتبات             
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يف حمافظة الالذقية وقد القت جناحاً مميزاً مما دفع املؤسسة إىل تعميم التجربة بل وكانت حافزاً  
ن مثل جلنة احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربيـة حيـث افتتحـت             جلمعيات أخرى وجلا  

  .بدورها مكتبة لألطفال يف مدينة دمشق مبناسبة االحتفال بدمشق عاصمة للثقافة العربية
 ١ومت تفعيل دور مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة بالقرار الوزاري الـصادر يف                 -١٢٨
 ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٤العددي يف   ، وجرى توسيع مالكها     ٢٠٠١مايو  /أيار

  : وأنيطت هبا املهام التالية
 ؛ الثقايف بني خمتلف فئات األطفال وشرائحهمالناتجنشر  •

  ؛ احلضارية والثقافية واالنتماء القومياهلويةتعزيز  •
  ؛ ثقافات الشعوب األخرى والتعريف هباعلىاالنفتاح  •
  ؛ا وتوسيع آفاقها األطفال وإتاحة الفرص لتنميتهمواهبرعاية  •
  ؛ للكفاءات واخلربات احمللية لتقدمي منتج ثقايف متطور للطفلاألمثلاالستثمار  •
  . لإلمكانيات املادية املتاحة إليصال اخلدمات الثقافية لألطفالاألمثلاالستثمار  •

 يف هيئة الكتـاب التابعـة لـوزارة       ٢٠٠٧وأحدثت مديرية منشورات الطفل عام        -١٢٩
 كمعهـد صـلحي     ٢٠٠٠ضافة إىل املعاهد اليت أحدثتها الوزارة قبل عام         الثقافة، هذا باإل  

الوادي للموسيقى ومدرسة الباليه ومسرح الطفل والعرائس ومركز أدهم إمساعيـل للفنـون          
ومما زاد يف تفعيل تنفيذ أهداف هاتني املادتني إصـدار الـوزارة للتعمـيم              . التشكيلية، اخل 

 املتضمن تسمية مسؤول عن األنشطة      ٢٠٠٦رس  ما/ آذار ٢٣ث بتاريخ   /٧٠١٨/٤٠٠/رقم
  .الثقافية اخلاصة بالطفل يف مجيع مديريات الثقافة يف احملافظات

  قرار تنظيم عمل مقاهي اإلنترنت    
مع االنفتاح على العامل اخلارجي وعلى الرغم من االعتراف باألمهية الكبرية والدور              -١٣٠

إيصال املعلومات غري أن احلكومة السورية تقلـق        املتسارع الذي تلعبه التكنولوجيا اليوم يف       
تقوم اجلهات العامة واخلاصـة املقدمـة        لذا ،على أبنائها من االستخدام اخلاطئ للمعلومات     

وفضالً عن ذلك فقد قامـت وزارة اإلدارة احملليـة          . خلدمة اإلنترنت حبجب املواقع اإلباحية    
 الـذي يـنظم عمـل مقـاهي     ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢ بتاريخ ٤٧٢بإصدار القرار رقم  

اإلنترنت، حيث مت استخدام مصطلح ركن اإلنترنت بدالً من مقهى اإلنترنت كي ال خيرج              
شدد القرار على ضرورة توفر الشروط الصحية وشروط األمان يف هذه           . عن هدفه األساسي  

ىل  عاماً إ  ١٨األماكن، وعلى ضرورة توفري اإلجراءات اليت متنع خاصة دخول األطفال دون            
املواقع اإلباحية، ومنع القرار نفسه بيع وتقدمي مجيع املشروبات الضارة، كما منع التدخني يف              

وأوجب احلصول علـى موافقـة    هذا الركن، ومنع تداول أجهزة عرض الفيديو ومشاهباهتا،
 .اجلمعية السورية للمعلوماتية ووزارة الثقافة قبل بدء العمل
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  )١٤املادة (ين حرية الفكر والوجدان والد  - دال  
حتترم احلكومة السورية التعدد الديين وتكفل ملواطنيها ومن يعيش على أراضيها حرية              -١٣١

، ممارسة الطقوس الدينية بالشكل الذي يتناسب مع التعاليم الدين والتشريعات اخلاصة بكل دين            
ـ       ١٤سبق لسورية وحتفظت على املادة       وقد ة الفكـر    من اتفاقية حقوق الطفل واملتعلقة حبري

نشدد هنا على أن األنظمة القانونية يف العامل كله ال جتيز لألطفال ممارسـة              . والوجدان والدين 
األعمال املالية أو الشخصية وحىت اختيار شريكة يف احلياة وهي أمور ال تسمو ملرتبة العقيدة، مث                

        ،١٨ املـادة    إن إطالق حرية الطفل يف تغيري دينه أو اختيار الدين الذي يشاء يتعـارض مـع               
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي أقرته األمم املتحدة والـيت              ٤الفقرة  

تنص على حرية اآلباء أو األوصياء يف تأمني تربية أوالدهم دينياً وأخالقياً وفق قناعاهتم اخلاصة،               
 واالقتصادية والثقافية، فكيـف     وهو ذات املفهوم يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية        

تقر اإلنسانية هبذا احلق يف هاتني االتفاقيتني الدوليتني لآلباء مث تأيت هذه اتفاقية حقوق الطفـل                
لتنكر هذا احلق؟ جململ هذه األسباب نتمىن على اللجنة املوقرة تفهم أسباب استمرار حتفظنـا               

ر على حق الطفل يف اختيار الـدين ألن         على املادة املذكورة مع التشديد على أن التحفظ يقتص        
احلكومة حريصة على عدم املساس حبرية اآلباء أو األوصياء يف تربية أوالدهم دينياً، وألهنا ترى               
أن هذا احلق قد يسيء للروابط األسرية اليت تعترب متانتها إحدى مزايا اجملتمع السوري، األمـر                

د أسرته نتيجة حرمانه من حقه يف املرياث من         الذي يسيء للطفل وخيلق نزاعات بينه وبني أفرا       
والديه ألن األصل الشرعي أنه ال توارث مع اختالف الدين، فضالً عن أنه ال يعقـل أن مننـع             

  . الطفل من التصرف يف أمواله لعدم بلوغه سن الرشد ونتيح له التصرف يف عقيدته

  )١٥املادة (حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي   - هاء  
للمـواطنني حـق االجتمـاع      "من الدستور على أن      املادة التاسعة والثالثون   تنص  -١٣٢

، ويشجع األطفال   "مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا احلق       والتظاهر سلمياً يف إطار   
السوريني على االنضمام لتجمعات شبابية خاصة هبم وتتم إدارهتا وتصميم أنشطتها وتنفيذها            

ثل منظمة شبيبة الثورة، وتعترب احلركات الكشفية إحدى أشكال هذه التجمعات           من قبلهم م  
اليت تشجع الدولة عليها ملا هلا من أهداف ومنطلقات قيمة حتث على العمل التطوعي وتغرس               

 .روح املواطنة والعمل االجتماعي

  )١٦املادة (محاية احلياة اخلاصة   - واو  
الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنـهم، وهـم        تكفل الدولة للمواطنني حريتهم       -١٣٣

 من قـانون العقوبـات   ٥٥٧إذ تعاقب املادة . متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات 
من دخل مرتل أو مسكن آخر أو ملحقات مـسكنه أو مرتلـه             " كل   ١٩٤٩السوري لعام   



CRC/C/SYR/3-4 

43 GE.10-42692 

ه احلق يف إقصائه    خالفاً إلرادته، وكذلك من مكث يف األماكن املذكورة خالفاً إلرادة من ل           
باحلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر، وتشدد العقوبة إىل احلبس من ثالثة أشهر وحـىت               " عنها

ثالث سنني إذا وقع الفعل ليالً أو عن طريق الكسر أو العنف على األشخاص أو باسـتعمال          
كـل  " من القانون نفسه ٥٦٦قب املادة السالح، أو ارتكبه عدة أشخاص جمتمعني، كما تعا    

استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة خمتومة        يسيء  خص ملحق مبصلحة الربيد والربق      ش
بـاحلبس مـن    " أو يتلف أو خيتلس إحدى الرسائل أو يفضي مبضموهنا إىل غري املرسل إليه            

من كان ملحقاً مبصلحة اهلاتف وأفشى خمـابرة        "، ويعاقب بالعقوبة نفسها     شهرين إىل سنتني  
زد على ذلك أن القـانون الـسوري يـضمن،          . "كم وظيفته أو عمله   هاتفية اطّلع عليها حب   

باإلضافة إىل احلماية اجلزائية، محاية مدنية للحق يف احلياة اخلاصة وجلميع احلقوق املالزمـة              
 من القانون املدين السوري الصادر باملرسوم التـشريعي         ٥٢وهذا ما تؤكده املادة     . لشخصه

كل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حـق           ": أن ، واليت تنص على   ١٩٤٩ لعام   ٨٤رقم  
من احلقوق املالزمة لشخصه، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد حلقه               

  ".من ضرر

  )١٧املادة (احلصول على املعلومات املناسبة   - زاي  
  : اللجنة سورية على القيام مبا يليشجعت  -١٣٤

اص دون سن الثامنة عشرة فيما يتعلق     ضمان مجع اإلحصاءات عن مجيع األشخ      •
مثل إدراج البيانات عن األطفال الـذين       (جملاالت اليت تشملها االتفاقية     جبميع ا 

صحة ل ذوي اإلعاقة و   يعيشون يف املناطق النائية، وضحايا اإلساءات، واألطفا      
  ؛)خلإاألحداث اجلاحنني، املراهقني و

أي املـوارد   ( الكافية   باملواردتعزيز وضمان تزويد الوحدة اإلعالمية لألطفال        •
  ؛)املاليةالبشرية و

النظر يف اختاذ خطوات لتحسني موثوقية البيانات بالقيام، ضمن أمور أخـرى،            •
 ؛بتنسيق التعاريف اإلحصائية بني خمتلف الدوائر احلكومية

 .مواصلة التماس املساعدة من اليونيسيف •

وعلى رأسها اهليئـة الـسورية      (املعنية   اجلهود اليت تبذهلا اهليئات احلكومية       وأمثرت  -١٣٥
عن إصدار تقرير حتليل الوضع الراهن للطفولة وحتليل الوضع الراهن للطفولة           ) لشؤون األسرة 

      األطفال ليـست كافيـة إذ      األنظمة املتوافرة جلمع البيانات واملعلومات عن       املبكرة، غري أن    
عطاء صورة واضحة عـن وضـعهم       ال يوجد نظام شامل موحد جلمعها وحتليلها من أجل إ         

متكن صانعي القرار من أخذ القرارات املناسبة بناء على معلومات كافية ويف وقتها، ملعاجلـة               
هذا األمر أحدث املكتب املركزي لإلحصاء وحدة بيانات الطفولة بالتعاون مع اهليئة السورية           
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 ١٣ املؤرخ   ٢٠٣ر رقم   لشؤون األسرة واليونيسيف، كما أقر النظام الداخلي للمكتب بالقرا        
تساعد منظمة اليونيسيف   .  إحداث شعبة إحصاءات الطفولة ومتكني املرأة      ٢٠٠٨يوليه  /متوز

أيضاً يف هذا اجملال من خالل تدريب كوادر املكتب املركزي لإلحصاء وهيئة ختطيط الدولة              
  .Devinfoعلى برنامج 

املة أو العقوبة القاسية    احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املع           - حاء  
  ))أ(٣٧املادة (أو الالإنسانية أو املهينة 

 اللجنة سورية بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعىن حبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ أوصت  -١٣٦
       والتعليـق العـام    ) ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   قرار  (ة مبركز املؤسسات الوطنية     باريس املتعلق 

التفاقية على املستويني الـوطين     تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ ا     صد و  للجنة، من أجل ر    ٢رقم  
ينبغي أن تزود هذه املؤسسة باملوارد الكافية، وأن يتاح لألطفال الوصول إليهـا يف     احمللي، و و

معاجلة هـذه الـشكاوى   وى األطفال عن انتهاكات حقوقهم وسياق متكينها من تلقي شكا   
  .تتناوهلا على حنو فعال وريقة تراعي حقوق هؤالء األطفالبط

دراسات أن أساليب العقاب يف األسرة السورية تتنوع وتـرتبط مبـدى       الظهرت  وأ  -١٣٧
 يف الغالب    بقدر من التعليم والثقافة تتبىن     ىثقافة األبوين ومستوامها التعليمي، فاألسر اليت حتظ      

رمان املؤقـت مـن     أساليب عقابية مناسبة كالتوبيخ أو احلرمان املؤقت من املصروف أو احل          
أما األسر األقل تعليماً وثقافة فتلجأ لوسائل عقابية من بينها الـصراخ أو             . الربامج الترفيهية 

، وإن كان املشرع أباح أو أجاز ضروب التأديب اليت يرتهلـا بـاألوالد              التوبيخ أو الضرب  
 بعد تـصديق    آباؤهم وأساتذهتم على حنو ما يبني العرف العام، فإن هذا األمر أصبح حمظوراً            

سورية على اتفاقية حقوق الطفل، وقد تضمن مشروع قانون حقوق الطفل نـصاً يفـرض               
عقوبات مسلكية على املعلمني الذي ميارسون سلوكاً عنيفاً مع التالميـذ، كمـا أن وزارة               

مـع  ) ٤٣امللحق رقم (التربية أصدرت عدة تعاميم متنع العنف اجلسدي واللفظي يف املدارس       
إن النظام  ، وميكن القول بشكل عام      )٤٤امللحق رقم   (الل بطاقات اإلبالغ    رصد ذلك من خ   

التعليمي والتربوي املعمول به يضمن عدم تعرض األطفال إىل أي شكل من أشكال العنـف               
  :املعنوي واجلسدي والنفسي من خالل

  ؛التشدد يف منع استخدام العنف ومعاقبة املخالفني مسلكياً •
على طرائق التدريس املناسبة للنهوض باحلالة املعنويـة  تأهيل املعلمني وتدريبهم   •

  ؛للطفل وإعداده بصورة متوازنة
  ؛إدخال اإلرشاد النفسي واالجتماعي إىل املدارس ملعاجلة أوضاع التالميذ النفسية •
  . وتوجيه األهل إىل عدم استخدام العنف بأشكالهاألولياءعقد جمالس  •
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نساين واحتـرام الطفولـة ومـساعدة    د املناهج املدرسية على التعامل اإل  يتشد •
  .األطفال للحصول على مجيع حقوقهم

قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بتشكيل جلان وطنية حلماية األطفال واملرأة من          و  -١٣٨
العنف واالستغالل بكل أشكاله تضم ممثلني عن جهات حكومية ومجعيات أهليـة هبـدف              

طفال واملرأة من العنف بكل أشكاله، كما وضعت        إشراك اجملتمع األهلي يف جهود محاية األ      
اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون مع نقابة األطباء ورابطة األطباء الشرعيني يف سـورية              
خطة إلجراء دورات تدريبية لألطباء الشرعيني وأطباء اإلسعاف والطوارئ علـى كيفيـة             

كيفية التعامل مـع الطفـل      تشخيص حاالت العنف ضد األطفال وخاصة العنف اجلنسي و        
  . املعتدى عليه

 للخطة الوطنية حلماية ٢قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة ويف إطار الفعالية رقم          و  -١٣٩
انظـر  (تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حاالت سوء معاملة الطفل          (الطفل يف سورية    

كل أشكال العنف ضد األطفال     بإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات املتعلقة ب     )  أعاله ٣٨الفقرة  
هتدف قاعدة البيانات هذه إىل توفري آليـة تـسمح          . بالتعاون مع املكتب املركزي لإلحصاء    

باإلحاطة وتتبع خمتلف حاالت العنف ضد األطفال ومن ضمنها العنف اجلنـسي ومـدى              
يـة  تركزها حسب املناطق بشكل يسمح بتركيز السياسات والربامج الوطنية الوقائية والعالج       

يف هذا اجملال حسب طبيعة الواقعات وأماكنها والظروف احمليطة هبا، وتقوم اهليئة الـسورية              
 وزارة  -وزارة العـدل    (لشؤون األسرة بالتنسيق مع خمتلف اجلهات املعنية بقاعدة البيانات          

)  املكتب املركزي لإلحصاء- الصحة  وزارة- وزارة الشؤون االجتماعية والعمل    -الداخلية  
يم منوذج أويل الستمارة اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال على أن يـصار إىل               بتصم

تعميمها الحقاً على خمتلف نقاط وجهات التسجيل املفترضة من مستشفيات ومراكز شرطة            
املرصد الـوطين حلـاالت   ومراكز رعاية ومدارس وغريها وذلك يف سياق السعي حنو إنشاء    

   .اإلساءة للطفل
هليئة السورية لشؤون األسرة وبالتعاون مع وزارة التعليم العايل حبث سوء           وأشهرت ا   -١٤٠

 سنة، وتضمن أسئلة تناولت     ١٨-١٥ طفل وطفلة بعمر     ٤ ٠٠٠معاملة الطفل الذي تناول     
خمتلف أشكال العنف اليت يتعرض هلا األطفال مثل العنف اجلسدي، العنف النفسي، العنـف              

 .اجلنسي، واإلمهال والتقصري

قامت اهليئة السورية لشؤون األسرة بإطالق محالت توعية عن اآلثار السلبية الـيت             و  -١٤١
    :تنجم عن العنف املوجه ضد األطفال نذكر منها

 بالتعاون مع منظمة اليونيـسيف  ٢٠٠٦ الطفولة فرح يف صيف للعنفمحلة ال   •
ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل يف ملعب العباسيني ملدة يـومني احتفـاالً             

ة العمل خبطة محاية الطفل حيث زار االحتفاليـة مئـات اآلالف مـن              مبباشر
  ؛األطفال وتفاعلوا مع أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية متنوعة
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  ؛ للحد من العنف ضد األطفال يف املدارسطرقيةمحلة  •
ـ وكاريكات اآلالف من البوسترات على املدارس اليت تعرض صوراً        توزيعمت   •  ةري

 .ضد العنف بكافة أشكاله

 ختريج الدفعة األوىل من خرجيي دبلوم       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢١مت بتاريخ   و  -١٤٢
محاية الطفل ومت تفريغهم ملدة سنة وذلك الستكمال بناء قـدراهتم عـرب دورات تدريبيـة                

 بالتعاون مع منظمة    ٢٠٠٨ نوفمرب/ثاينالمتخصصة، منها بدورة تدريبية يف األردن يف تشرين         
 .فاهيم إدارة محاية األسرة، لتأهيلهم للعمل يف وحدة محاية األسرةاليونيسيف حول م

ومن املشاريع اليت جيري العمل عليها اآلن مشروع تأسيس وحدة محاية األسرة التابع   -١٤٣
للهيئة السورية لشؤون األسرة إضافة إىل مشروع خط اإلرشاد األسري بالتعاون بـني وزارة   

ئة السورية لشؤون األسرة، وهو عبارة عن رقم هاتف جماين          الشؤون االجتماعية والعمل واهلي   
سيخصص لإلبالغ عن حاالت سوء معاملة األطفال، أو للحصول على استشارات قانونية أو 

بعد االنتهاء من تنفيذ املشروع     . نفسية أو اجتماعية بكل ما يتعلق بسوء معاملة أحد األطفال         
تعميم هذه التجربة على    ) يئة السورية لشؤون األسرة   ممثلة باهل (الرائد وتقييمه، تعتزم احلكومة     

جيري العمل أيضاً على إنشاء مركزين للضيافة يف دمشق وحلب من أجل            . احملافظات تدرجيياً 
 . استضافة األطفال املعنفني والعناية هبم وختفيف اآلثار اجلسدية والنفسية عنهم

 االجتماعية والعمـل ومنظمـة      وعقدت دورة تدريبية بالتعاون بني وزارة الشؤون        -١٤٤
اليونيسيف حول محاية األطفال من التعذيب واإليذاء وتوصيل شكاوى األطفـال املعـنفني             

 وملدة أربعة أيام وحضرها ممثلون من كل احملافظات         ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٩وذلك بتاريخ   
       أطبـاء  (طفـل  ئات املعنية بالتعامـل مـع ال      يف اجلمهورية العربية السورية والذين ميثلون الف      

عيات أهلية تعمل يف جمـال   مج- اختصاصيون اجتماعيون - رجال شرطة - قضاة -شرعيون  
وذلك هبدف تدريب هذه الفئات اليت تعمل مع الطفل على حتديد تعريف متفق عليه              ) الطفولة

للعنف ضد األطفال بكل أشكاله وعلى كيفية تشخيص حاالت االعتداء على الطفل وكيفيـة              
  .امل مع هذه احلاالت وأفضل اآلليات اليت ميكن اتباعها لتوصيل شكاوى األطفال املعنفنيالتع

يف إطار التعاون مع معهد هامبورغ للطب الشرعي تشارك اهليئة السورية لشؤون            و  -١٤٥
األسرة يف مجيع الندوات اليت تقام بالتعاون بني جامعة دمشق ومعهد هـامبورغ ويف هـذا                

 ١٧-١٥كلية الطب يف دمـشق يف الفتـرة         ة يف الندوة اليت جرت يف       اإلطار شاركت اهليئ  
كما شاركت اهليئـة يف     " مقاربة ضحايا العنف املرتيل من األطفال     " حول   ٢٠٠٨ يوليه/متوز

الندوة الرابعة ملكافحة العنف العائلي اليت عقدها قسم الطب الشرعي يف جامعة دمـشق يف               
  ".مكافحة العنف األسري" بعنوان ٢٠٠٨عام نوفمرب / تشرين الثاين١٣-٩الفترة 
وتقيم وزارة الثقافة فعاليات وأنشطة وعروضاً مسرحية تساهم يف محاية الطفل من              -١٤٦

مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة حاضرة بفعالياهتا املختلفة . العنف مبختلف ألوانه وأشكاله
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 العنف وطباعة األعمـال الفـائزة     مثل إقامة مسابقة ألدباء األطفال حول محاية األطفال من        
وعددها مخسة أعمال، وختصيص صفحتني يف جملة أسامة بالتعاون مع اهليئة السورية لشؤون             

 وزياراهتا ملراكز األحـداث وتنفيـذ       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١ من   األسرة ملدة عامني اعتباراً   
مت زيارة أكثر من ستة مراكـز خـالل العـامني           (برنامج توعوي وترفيهي ملدة يوم كامل       

، ومشاركتها يف ورشة عمل حول محاية الطفل من العنف حتت إشـراف اهليئـة               )األخريين
ة خمتصة مـن فرنـسا يف العـام         السورية لشؤون األسرة ومنظمة اليونيسيف وبوجود خبري      

، ويتم يف وزارة الثقافة من خالل مديرية تعليم الكبار وضع برنامج حملو أمية األطفال               ٢٠٠٧
  .املوجودين يف مراكز األحداث

وتدرس اهليئة السورية لشؤون األسرة عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قـانون               -١٤٧
معية السورية للمعلوماتية املقدمة خلدمة     ورجال دين وممثلني عن جملس الشعب وممثل عن اجل        

اإلنترنت يف سورية وممثلني عن مجعيات اجملتمع األهلي العاملة يف جمال محاية األطفال هبدف              
وضع قانون خاص حلماية الطفل من االجتار وبيع األطفال واسـتخدام األطفـال يف املـواد      

 .ء يف اتفاقية حقوق الطفلاإلباحية وجرائم اإلنترنت كي تتطابق القوانني مع ما جا

انفتاح احلوار العـام مـن خـالل ورشـات العمـل            وشهدت السنوات األخرية      -١٤٨
عمل وقضايا ضدهم واملشاورات اليت تستهدف قضايا مثل اإلساءة لألطفال واإلمهال والعنف 

األطفال، وازداد كثرياً نشاط اجلمعيات األهلية يف التوعية جتاه هذه املوضـوع ويف إقامـة               
الدورات التدريبية وورشات العمل والنشاطات املختلفة األخرى، حيث كانت مؤسسة قوس           
قزح من أوائل اجلهات األهلية اليت تناولت موضوع العنف ضد األطفال عنـدما طرحـت               
املوضوع يف مؤمتر الطفولة يف مدينة حلب، وتاله نشاطها املميز يف عقد مؤمتر العنف ضـد                

، ISPCANل ئة السورية لشؤون األسرة وبتنسيق كامل مع منظمـة ا         األطفال بالتعاون مع اهلي   
اجلمعية الربامج اليت تقيمها منظمة االحتاد العام النسائي ومجعية محاية األسرة، وقيام         فضالً عن   

 بتنظيم مؤمتر دويل حول العنف األسري شارك فيـه          ٢٠٠٨السورية للعلوم النفسية يف العام      
 .اء النفسيني من خمتلف أحناء العاملالعشرات من الباحثني والعلم

  البيئة األسرية والرعاية البديلة  - السابع 

   )٥املادة (التوجيه من الوالدين   - ألف  
 .  من التقرير األويل١٠٤-٩٩مت التطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف الفقرات   -١٤٩

  )٢ و١، الفقرتان ١٨املادة (مسؤوليات الوالدين   - باء  
  .  من التقرير األويل١١٠-١٠٥تطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف الفقرات مت ال  -١٥٠
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وتقام بالتعاون بني وزارة الثقافة ووزارة التربية ومديرياهتا ومدارسـها نـشاطات              -١٥١
وحماضرات وندوات تتناول توعية الوالدين بشكل مباشر لتحمل مسؤولياهتما يف تربية الطفل            

 الرعاية الفضلى ألطفاهلما، أما الفعاليـات الـيت تقـام أثنـاء             ومنوه مما ميكنهما من تقدمي    
االحتفاليات فهي تترك أكرب األثر يف توجيه األهل بشكل غري مباشر من خالل رؤية أطفاهلم               
وهم يشاركون حبماسة غري معهودة يف املرتل جراء إفساح اجملال للتعبري من غري قيود ومنحهم 

  .واالختيار اليت تساهم يف بنائهم املادي واملعنويمساحات أكرب من املكان والزمان 

  ) ٩املادة (الفصل عن الوالدين   - جيم  
) ١١٦-١١١الفقـرات   (مت التطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف التقرير األويل             -١٥٢

 من التقرير الدوري الثاين واليت تطرقت إىل أسس تنظيم اللقاء األسـري             ٧٨-٧٣والفقرات  
وهي أمور يعيد مشروع قانون حقـوق الطفـل         ) أحكام اإلراءة ( الوالدين   يف حالة انفصال  

  .تنظيمها مبا ينسجم مع االتفاقية
التنفيذي لالحتـاد    إطار مشروع اخلدمات االجتماعية املقدمة للمرأة، بادر املكتبويف  -١٥٣

ريبية علـى   إلقامة أول دورة تد   ) وزارة الشؤون االجتماعية والعمل   بالتعاون مع   (العام النسائي   
 سـيدة وشـابة يف      ٤٠ حيث انتظم حنو     ٢٠٠٨ ديسمرب/مهنة جليس الطفل يف كانون األول     

التربية ومهارات   تدرييب أعده أساتذة تربويون تناولوا فيه مجيع مراحل منو الطفل وطرائق           برنامج
ركز التدريب علـى  . واحلوار مع الطفل واألطفال املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة   التواصل

املعلومة اليت تقدم للطفل، مع إعطاء املتدربات معلومات علمية صحية باإلضـافة             ملكان وعلى ا
حوادث املطبخ، الـشرفات،  (السليمة ومهارات الوقاية من احلوادث املرتلية  إىل مهارات التغذية

وكيف تتصرف وتتصل مع الطبيب ومع األهل دون أن تسبب اخلوف،           ) خل إ الكهرباء، الغاز، 
  . أجل توفري بيئة مرتلية صديقة وآمنة للطفل وحلماية الطفل من املخاطروذلك من

  )١٠املادة (مجع مشل األسرة   - دال  
  ).١١٩-١١٧الفقرات ( التطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف التقرير األويل مت  -١٥٤

  )١١املادة (نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة   - هاء  
ظر الدستور السوري والنصوص القانونية ظاهرة االجتار باألشخاص حظـراً تامـاً            حي  -١٥٥

وتفرض النصوص القانونية التزاماً على عاتق الدولة بقمع ظواهر االجتار باألشخاص ومواجهتها            
باعتبار أن هذه النصوص تتحدث عن احلرية كحق مقدس وحتظر توقيف األشخاص بـصورة              

ياً أو مالياً أو تعريضهم لإلهانة وتفرض عقاباً على من خيـالف            غري مشروعة أو تعذيبهم جسد    
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ذلك، ومن املؤكد أن جرم االجتار باألشخاص يشكل اعتداًء بيناً على حق احلريـة املقـدس                
  . أيضاً للتعذيب البدين واملعنوي ولسائر صنوف اإلهانة- املُتاجر هبم -ويعّرض األشخاص 

حياناً ألغراض سخرة العمل فقـد حظـر الدسـتور      وإذا كان االجتار بالبشر يقع أ       -١٥٦
السوري أيضاً مثل هذا األمر عندما منح العامل حقاً مطلقاً يف تقاضي األجر املناسب حسب               

 أن  - أي الدولـة     -نوعية العمل ومردوده، وألزم الدولة بكفالة ذلك، كما أوجب عليهـا            
ى، وهذا ما نصت عليـه      تتدخل لتحديد ساعات العمل وكفالة سائر حقوق العمال األخر        

حيـق لكـل    : "ن الدستور واليت جاء فيها أنه      م ٣٦الفقرتان الثانية والثالثة من أحكام املادة       
حتـدد  . مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك            

الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملني وتنظم هلـم حـق الراحـة               
  ".اإلجازة والتعويضات واملكافآتو

وتنفيذاً للنصوص الدستورية شكّل رئيس جملس الوزراء جلنة كلفت بوضع مـسودة              -١٥٧
، وبالفعل فقد أجنزت هذه اللجنة عملها وأحالـت         "قانون مكافحة جرائم االجتار باألشخاص    "

أهـداف هـذا    . أصوالًمسودة التشريع الذي أجنزته إىل املراجع املعنية ملتابعة إجراءات إصداره           
القانون هي مكافحة هذه اجلرمية، ومحاية ورعاية ضحاياها وتعزيز التعاون الـدويل، وجعـل              
التشريع أساساً لثقافة اجتماعية وتعليمية تسهم يف الوقاية من هذه اجلرمية، وحتسن التعامل مـع               

ألشخاص، وحاالت  تضمن مشروع القانون العقوبات الواجبة التطبيق على املتاجرين با        . آثارها
برعاية الضحايا ومحاية الشهود، إضافةً     تشديد العقوبة ومربرات ختفيفها أو اإلعفاء منها، وُعين         

إىل التزام اجلهات املعنية باختاذ التدابري الكفيلة بتوفري احلماية املناسبة لضحايا االجتـار وتـأمني               
 واهتم بتنظيم قواعد التعـاون      متطلبات املساعدة على التعايف اجلسدي والنفسي واالجتماعي،      

الدويل ملواجهة هذه اجلرمية وتضمن إحداث إدارة خاصة يف وزارة الداخلية تكون متخصـصة              
   ".إدارة مكافحة االجتار باألشخاص" جرائم االجتار باألشخاصُ تسمى مبكافحة
اهم ووقّعت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع املنظمة الدولية للهجرة مذكرة تف            -١٥٨

لبناء القدرات الوطنية يف جمال إدارة مأويني لضحايا االجتار باألشخاص يف سورية يف دمشق              
وحلب، ويهدف هذا االتفاق إىل بناء وتعزيز القدرات الفنية للعاملني احلكـوميني وممثلـي              

 كـانون   ٣١اجلمعيات األهلية املكلفني بإدارة املأويني، وقد افتتح مأوى دمـشق بتـاريخ             
  .٢٠٠٨سمرب دي/األول
وتساهم املنظمات الشعبية أيضاً يف جهود مكافحة االجتار باألشخاص، فقد أقـام              -١٥٩

ندوات وورشات عمل لرفع سوية الوعي حول االجتـار باألشـخاص           االحتاد العام النسائي    
 .املنظمة الدولية للهجرةوبالتعاون مع وزارة الداخلية 
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  )٤رة ، الفق٢٧املادة (حتصيل نفقة الطفل   - واو  
) ١٢١ و ١٢٠الفقرتـان   (مت التطرق إىل هذا املوضوع بالتفصيل يف التقرير األويل            -١٦٠

  ).٨١ و٤١الفقرتان (والدوري الثاين 
 جمربون قانوناً على دفـع      واآلباءمتنح األمهات بصورة عامة الوصاية على أطفاهلن        و  -١٦١

ية لشؤون األسرة تعد مـشروع      اهليئة السور ، كما أن    نفقة طاملا متتعت األم حبضانة الطفل     ال
يهدف هذا الصندوق ويف حـدود إمكانياتـه        . صندوق النفقة والتكامل االجتماعي   قانون  

املتاحة إىل تلقّي، أو جباية وحتصيل مجيع مبالغ النفقات الشرعية أو القانونية املقررة أو احملكوم 
ملالية، والوصايا، واهلبـات،    هبا على املكلفني لصاحل املستحقني، وإىل تلقّي وقبول التربعات ا         

ومساعدات التكافل االجتماعي اليت ُتلحظ سنوياً يف موازنة الدولة، والقيام باألنشطة املناسبة            
إلجياد مصادر متويل مشروعة متكِّنه من دفع النفقات املقررة أو احملكوم هبـا إىل املـستحقني                

. ظر عن تـسديدها أو عدمـه      املسجلني أصوالً لديه، يف مواعيد دورية منتظمة، بصرف الن        
يهدف الصندوق أخرياً إىل تنمية وارداته لتقدمي مساعدات مالية، إضافة إىل النفقة، بنـسب              

 .ترقى هبا إىل مقاربة التكاليف املعاشية للمستحقني

تقدمي الدعم املايل ألطفال األسر الفقرية فتقـدم هلـم           وتساهم اجلمعيات األهلية يف     -١٦٢
 وترفيهية خمتلفة ومن أمثلة ذلك الدعم املايل الذي تقدمه سـيدات            خدمات صحية وتعليمية  

منظمة اهلالل األمحر العريب السوري إىل ألف ومخسمائة طفـل مـن             اللجنة االجتماعية يف  
الذي تديره نفس املنظمـة لرعايـة       " يداً بيد "يف املدارس، ومشروع     األطفال األشد احتياجاً  

ط األطفال بكفالء يؤمنون هلم املصاريف اليت تـضمن         أطفال العائالت الفقرية من خالل رب     
  . احلياة الكرمية والتعليم املناسب

  )٢٠املادة (األطفال احملرومون من بيئتهم العائلية   - زاي  
 ٨٢ من التقرير األويل والفقرة      ١٢٣ و ١٢٢ هذا املوضوع يف الفقرتني       التطرق إىل  مت  -١٦٣

  . من التقرير الدوري الثاين
اء ولد من عالقة خارج إطار الزواج فإنه ال ينسب إىل الرجل وإمنا ينـسب               إذا ج و  -١٦٤

إىل األم، وغالباً هتجر األم ولدها يف مثل هذه احلالة، وقد تكفلت الدولـة برعايـة هـؤالء                 
الوليد " والذي عرَّف اللقيط بأنه      ١٩٧٠ لعام   ١٠٧املهملني مبوجب املرسوم التشريعي رقم      

 من هذا املرسـوم     ١٨يعترب حبكم اللقيط وفق نص املادة       ". والداهالذي يعثر عليه ومل يعرف      
       األطفال جمهولو النسب الذين ال يوجد من هو مكلـف بإعالتـهم شـرعاً؛              ) أ: (التشريعي

األطفال الذين يضلون الطريق وال ميلكون املقدرة لإلرشاد عن ذويهم لصغر سـنهم أو   ) ب(
  . حياول أهلهم استردادهملضعفهم العقلي أو ألهنم صم وبكم وال
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وينص القانون السوري أنه جيب على وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل أن تتـوىل                -١٦٥
رعاية اللقيط وكفالته وتعليمه حىت يستطيع االعتماد على نفسه وكسب عيشه، وتكون الوالية             

 الوالية سلطة   تشمل هذه . على نفس اللقيط هلذه الوزارة إىل أن يتم سن الثامنة عشرة من عمره            
التربية والتعليم العام والتعليم املهين والرقابة الصحية واالجتماعية وسائر أمور العناية بـشخص             

 من هذا املرسوم التشريعي وضع اللقيط لدى إحدى األسـر أو            ١٠اللقيط، وقد أجازت املادة     
وحقوق الطفل  طاملا كان الكفيل قادراً على توفري احتياجات        لدى من ترغب بذلك من النساء       

يف ذلك مصلحة للقيط ومع استيفاء شروط تكفل الرعاية املناسبة للطفل مـن             شرط أن يكون    
النواحي االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية وغري ذلك من األمور اليت ال تعيـق منـو               

يتم تسليم الطفل بقرار من وزير الشؤون االجتماعية والعمل مبوجب عقـد حـضانة              . الطفل
 ١٩ بتاريخ   ٨١٩ؤقت نظم أحكامه القرار الصادر عن وزير الشؤون االجتماعية والعمل رقم            م

 تعديل الفقرة أ من املادة الثانية منه        ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٧ والذي مت بتاريخ     ١٩٨١يوليه  /متوز
مبا يشترط أال يقل عمر كل من الزوجني الكفيلني عن الثالثني وال يزيد عن الـستني عامـاً،                  

  .ن التجاوز عن شرط السن هذا إذا ارتأت الوزارة مصلحة للطفل يف ذلكوميك
وطرح مبدأ التعاون والشراكة بني احلكومة واجلهات األهلية القـادرة علـى إدارة               -١٦٦

املراكز واملؤسسات الراعية لألطفال شريطة أال متس تلك الشراكة قوانني احلكومة واإلطـار             
، وبناء عليه فقد قامت مؤسسة قوس قزح بتويل رعاية األطفال العام املتبع باملؤسسات املشاهبة

اللقطاء إذ قامت بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ببناء جممع سـكين علـى               
 ألف متر مربع ليؤمن هلؤالء األطفال العيش ضمن جو أسري محيم أقرب لألسر              ٢٠مساحة  

الزمة وبشكل كامل هلؤالء األطفال من الناحية       الطبيعية، كما تقوم املؤسسة بتقدمي الرعاية ال      
 آخذة بعني االعتبار هواياهتم وميوهلم وإمكاناهتم اخلاصة، حيـث          ةالطبية والتعليمية والتثقيفي  

وضعت أسساً سليمة لدجمهم باجملتمع احمليط هبم بشكل يكفل كرامتهم ويـصون حقـوقهم              
  . ويرجح مصلحتهم الفضلى ويضعها يف أولوية االعتبارات

 وضع اللقيط يف املؤسسات األهلية القادرة علـى تربيـة   عندما ال يكون باإلمكان و  -١٦٧
يوضع مثل هؤالء األطفال يف أحد املركزين املتوفرين للقطاء ومها مؤسسة رعايـة             األطفال،  

       تؤمن هاتـان الـداران املـأوى والطعـام         . الطفولة يف دمشق ودار كفالة الطفل يف حلب       
تقوم دار  .  طفالً ١٣٠ حنو   ٢٠٠٧هارات املهنية لألطفال الذين بلغ عددهم عام        والتعليم وامل 

يف دمشق بالتعاون مع مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل مبهمة كفالة           مؤسسة رعاية الطفولة    
  . اللقيط ورعايته

ويبلغ عدد دور رعاية األيتام للجمعيات اخلريية مخساً وثالثني داراً موزعـة علـى                -١٦٨
. افظات السورية وهي تستضيف ألفني وأربعمائة وثالثني يتيماً من الذكور واإلناثخمتلف احمل

تشرف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على هذه الدور من النواحي اإلدارية والفنية واملالية 
فتسعى لالرتقاء بكفاءة العاملني يف هذه املؤسسات، ومتدها سـنوياً باإلعانـات الالزمـة              

 اليت تضاف إىل املوارد املختلفة اليت حتصل عليها هذه الدور من التربعـات              الستمرار عملها 
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داران لأليتام الـذكور    هناك أيضاً   . واهلبات واألنشطة اليت تنظمها واالستثمارات العائدة هلا      
واإلناث تشرف عليهما وزارة األوقاف تستوعبان ثالمثائة وعشرين يتيماً، وتـتم استـضافة             

 املقيمني يف اجلمهورية العربية السورية يف ثالث دور تتبع اهليئـة العامـة              األيتام الفلسطينيني 
وهي اجلهة اليت تتابع الشؤون احلياتيـة اخلاصـة بـالالجئني           (لالجئني الفلسطينيني العرب    

 طفلة، ويضم ميتم سعيد     ١٧٩حيث يضم ميتم عبد القادر احلسيين       ) الفلسطينيني يف سورية  
  .  طفالً وطفلة١٢٨تم دار العودة  طفالً، كما يضم مي٦٥العاص 
وتقدم مجعية راهبات سيدة احملبة للراعي الصاحل بدمشق خدمات مساعدة للنـساء              -١٦٩

ضحايا ظروف احلياة الصعبة بسبب العنف األسري أو احلروب، فتستضيف يف دار اإليـواء              
الروضة اخلاصة  األمهات واألطفال يف احلياة اليت خيشى فيها على حياهتم، وتقدم لألطفال يف             

  . هبا كل أشكال الرعاية الغذائية والصحية والتربوية والترفيهية
) ٤١امللحق رقم   (وتدير منظمة اهلالل األمحر العريب السوري الربنامج الترفيهي لليتيم            -١٧٠

         خـدمات  هبدف تعزيز دمج الطفل اليتيم يف اجملتمع ونشر ثقافة التطوع لديه، ويستفيد مـن             
 سنة، كما تشارك املنظمـة يف       ١٧-٦نامج سنوياً حنو ألفني ومخسمائة طفل بأعمار        هذا الرب 

احتفالية يوم اليتيم اليت تنظمها مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة يف األسبوع األول مـن                
الشهر الرابع كي تلفت النظر إىل هذه الفئة اليت يؤدي تدين الوعي االجتمـاعي يف التعامـل     

. كاسات سلبية على نفسية أفرادها من األيتام وقتل روح اإلبداع واملبادرة لديهم           معها إىل انع  
هناك أيضاً أنشطة وفعاليات ختصص لأليتام يف مجيع االحتفاليـات يف احملافظـات خـالل               
ورشات الرسم والعروض املسرحية والفقرات املوسيقية والرحالت البيئية واألثرية باإلضـافة           

  . ةإىل إطالق طائرات ورقي

 )٢١املادة (التبين والكفالة   - حاء  

 من اتفاقية حقـوق     ٢١ و ٢٠رفعت اجلمهورية العربية السورية حتفظها عن املادتني        -١٧١
 ١٤ ومل يبق سوى حتفظ وحيد على املادة         ٢٠٠٧فرباير  / يف شباط  ١٢الطفل باملرسوم رقم    

المي حيث يـسمح الـدين      من االتفاقية اخلاص بالتبين ألسباب هلا عالقة بتعاليم الدين اإلس         
اإلسالمي بنظام الكفالة وإحلاق األطفال يف أسر حاضنة وراعية شريطة عدم تغـيري نـسب               

) إذا عادوا للظهـور مـستقبالً  (الطفل لكي ال حيرم الطفل من حقه يف معرفة أهله الطبيعيني        
سب قوانني  جتدر اإلشارة هنا إىل أن التبين جائز عند الطوائف املسيحية ح          . واالنتساب إليهم 

  .األحوال الشخصية اخلاصة هبا

  )٢٥املادة (املراجعة الدورية إليداع الطفل   - طاء  
 مـن   ١٣تتم متابعة األطفال املودعني لدى األسر من خالل جلان متابعة وفقاً للمادة               -١٧٢

       :  والـذي يـنص علـى أن       ١٩٨١ لعـام    ٨١٩قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم       
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ار ومجعية رعاية اللقطاء تتبع أحوال األطفال لدى اجلهة احلاضنة عن طريق الزيـارات              تتوىل د "
وكلما دعت احلاجة، وقد مت التشديد على أمهية عمـل هـذا            ) مرة كل ثالثة أشهر   (الدورية  

 حيث تتم متابعة أوضاع األطفـال يف األسـر          ٢٠٠٨اللجان يف كل احملافظات يف بداية عام        
  . الطفل مع األسرة باإلضافة إىل وضعه التعليمي والنفسي واالجتماعياحلاضنة ومدى انسجام 

وهناك أيضاً إشراف قضائي مستمر وتدقيق دوري على مراكز رعايـة األحـداث               -١٧٣
اجلاحنني للوقوف على مدى سالمة أوضاعها وأوضاع األحداث فيها وذلك مبا ينسجم مـع              

 واليت تنص على أمهية وضرورة توفر الربامج        اتفاقية حقوق الطفل والقوانني النافذة يف سورية      
التعليمية والغذاء املناسب والربامج الترفيهية والرياضية الالزمة لنمو الطفل وتربيتـه وجتنـب             

  . عودته إىل العنف عند خروجه من هذه املراكز

مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة       ) ١٩املادة  (إساءة املعاملة واإلمهال      - ياء  
  )٣٩املادة (االندماج االجتماعي 

نص قانون العقوبات على جترمي أفعال معينة ترتكب حبق األطفـال علـى وجـه                 -١٧٤
اخلصوص مثل خطف الطفل، أو ختبئته، أو إبداله بآخر أو نسبته إىل امرأة مل تلده، أو طرحه                 

      جـب نـص    يف مكان قفر أو تركه دون رعاية وغذاء، أو تركه يف الطريق العام، وذلك مبو              
  . من قانون العقوبات٤٨٠-٤٧٩-٤٧٨املواد 
وتعمل وزارة التربية دائماً على توجيه العاملني يف امليدان التربـوي لالبتعـاد عـن            -١٧٥

استخدام العنف اجلسدي أو املعنوي حبق التالميذ وحل مجيع اإلشكاالت اليت تواجههم مـع              
إضـافة إىل تفعيـل دور املرشـد النفـسي          ،  )٤٥امللحق رقم   (التالميذ بالطرائق التربوية    

 الـيت   ١١ويف جمال التأكيد على تطبيق مواد النظام الداخلي املادة          . واالجتماعي يف املدارس  
تتعلق بالعقوبات البديلة للعنف، مت التعميم على املديريات مبنع العنف يف املدارس بأشـكاله              

  . كافة، وتتابع مديريات التربية تنفيذ ذلك

، ٢٤و،  ٢٣و،  ٣، الفقـرة    ١٨و،  ٦املواد  (لصحة األساسية والرفاه    ا  - الثامن  
  )٣-١، الفقرات ٢٧و، ٢٦و

  )٢٣املادة (األطفال ذوو اإلعاقة   - ألف  
نطاقه يف صـفوف    بإجراء مسح لتقييم أسباب العجز و      جلنة حقوق الطفل     أوصت  -١٧٦

هود أكـرب إلتاحـة     بذل ج ملمارسات احلالية املتعلقة هبم و    األطفال باستعراض السياسات وا   
املوارد املهنية واملالية الالزمة، ولتوسيع نطاق برامج التأهيل القائمة على اجملتمع وتشمل دعم             

وإذ يهمنا التشديد على اهتمام احلكومـة الـسورية         اآلباء، ولتأمني تعليمهم تعليماً شامالً،      
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إننا نبني فيما يلـي أبـرز       واجملتمع األهلي بذوي اإلعاقة باعتبارهم جزءاً فاعالً من اجملتمع ف         
  :اخلطوات اليت حتققت يف جمال االهتمام هبم

وتويل سورية ذوي االحتياجات اخلاصة اهتماماً كبرياً وتعمل على دجمهم يف اجملتمع              -١٧٧
 املتعلق باألشخاص   ٢٠٠٤يوليه  / يف متوز  ٣٤ فقد صدر القانون رقم      وبناء قدراهتم ومحايتهم  

 دور القطاعات والوزارات املختلفة جتاه قضايا اإلعاقة وسبل         ذوي االحتياجات اخلاصة ليبني   
 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ١٠تاريخ  ب ١٢املرسوم التشريعي رقم    كما صدر   التعاون بينها،   

   .املتضمن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) ٤٦امللحق رقم (
 خطوة هامـة    ٢٠٠٨أقرهتا احلكومة عام     اإلعاقة اليت    ةوتعترب اخلطة الوطنية ملكافح     -١٧٨

على طريق النهوض بواقع ذوي اإلعاقة وتأمني متطلباهتم واحتياجـاهتم وإحـداث التغـيري              
أعدت اخلطة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقـة مـن          . املطلوب حيال اإلعاقة وقضاياها   

 كـانون  ٣ا يـوم  السورية للمعوقني آمال ومتـت مناقـشته   اجملتمع األهلي وقادهتا املنظمة
 يف ورشات عمل أثناء املؤمتر األول حول طرق تطـوير واقـع ذوي              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

تركز هذه اخلطة على تعزيز التأهيل املـبين علـى مـسامهة    . االحتياجات اخلاصة يف سورية   
اجملتمع، وعلى دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيليـة لـذوي اإلعاقـات              

  دعم تطوير وإنتاج وتقدمي التقنيات املساعدة، وعائالهتم و
مت تشكيل جلنة لدراسة التصنيف الوطين لإلعاقة ودراسة إمكانية اعتماد التصنيف           و  -١٧٩

 حبيث يـشمل األعمـال      ٩٠٤العاملي لإلعاقة، ومت أيضاً تشكيل جلنة لدراسة تعديل القرار          
ه، كما صدر قرار تنظيمي من السيد       الطبية واهلندسية وجمموعة من اإلعاقات اليت مل تذكر في        

وزير الصحة خبصوص التعليمات الناظمة لتحديد األشخاص ذوي االحتياجـات احلركيـة            
املتضمن السماح لألشخاص   ) ٤٧امللحق رقم    (٢٠٠٣ لعام   ٣٦املشمولني بأحكام املرسوم    
  .املعوقني باستخدام السيارات

تعمل وزارة الـشؤون     اإلعاقة   ةية ملكافح اخلطة الوطن  وإىل   ٣٤استناداً إىل القانون    و  -١٨٠
االجتماعية والعمل على تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية جماناً لألشـخاص ذوي اإلعاقـة             
وعلى تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقـدمي اخلـدمات العالجيـة              

طفولة املبكرة وبتوفري التعلـيم     والتأهيلية، كما هتتم بتربية األطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة ال         
األساسي سواء يف مدارس التعليم النظامي أو يف املعاهد وفق أسس حتدد بالتنسيق بينها وبني               
وزارة التربية، وهتتم أخرياً وليس آخراً بتوفري ما يلزم ملمارسة املعوقني األنـشطة الرياضـية               

د صدر النظام الداخلي للمعاهد     وتشجيع رياضة املعوقني جسمياً ضمن املدارس واملعاهد، وق       
اخلاصة للرعاية االجتماعية للمعوقني، ومت جتهيز عدد من معاهد التربيـة اخلاصـة لإلعاقـة               
السمعية يف كل من الرقة واحلسكة وتعيني املالك العددي اخلاص هلذه املعاهد وتفعيلها خالل              

 . لذهنية يف التل وجتهيز معهد التربية اخلاصة لإلعاقة ا٢٠٠٨-٢٠٠٧العام الدراسي 
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وتقدم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ملساعدة ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات            -١٨١
  :اخلاصة التسهيالت التالية

 أفضلية احلصول على القروض اليت متنحها اهليئـة العامـة           جسمياًمنح املعوق    •
سيس للتشغيل وتنمية املشروعات، ويعفى من الرسوم والضرائب املترتبة على تأ         

  ؛هذه املشاريع اليت متنح هذه القروض من أجلها
  ؛ مع اجلمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل ذوي اإلعاقةالوزارةجواز تعاقد  •
 العمل يف القطاع اخلاص الذي يشغل معوقني زيادة على احلد           صاحباستفادة   •

 األدىن لتشغيل ذوي اإلعاقة الذي تفرضه القوانني واألنظمة النافذة من حـسم           
على ضريبة الدخل وذلك مبقدار احلد األدىن لألجر عن كل معوق يشغله لديه             
عن زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك         

  ؛من الوزارة
توفري أجهزة ومعدات ومرافق اتصاالت عامة ما أمكن ذلك لتتالءم واحتياجات  •

  ؛على وسائل االتصال املختلفةاملعوقني جسمياً ومنحهم األولوية يف احلصول 
 أرض من أمالك الدولة والوحدات اإلدارية جمانـاً إلحـداث           ختصيصجواز   •

  ؛املعاهد من قبل الوزارة واجلمعيات
 مستوردات األجهزة اخلاصة حصراً باالستخدام الشخصي للمعوق مـن          إعفاء •

  ؛مجيع الرسوم اجلمركية
ىل رعاية ذوي اإلعاقة الذين      إعانات مالية لألسرة الفقرية اليت تتو      صرفجواز   •

) بناء على درجة الشلل عند املعـوق      (حيدد مقدار اإلعانة    . لديهم شلل دماغي  
 .بقرار من الوزير بعد موافقة وزير املالية

الـيت قـدمت    ) وإحدى ثالث دول يف العامل    (وتعترب سورية الدولة العربية الوحيدة        -١٨٢
شطة اإلعاقة، وهي تعمل على رفع مستوى الوعي دعماً مادياً للصندوق اخلاص املعين بدعم أن

حول اإلعاقة يف الوطن العريب من خالل ترمجة مقاصد وأهداف رفع الـوعي إىل رسـائل                
إعالمية يف برامج الدراما السورية اليت أصبحت وبفضل إصرارها على إعادة إنتاج الثقافـة              

جاً واألوسع انتشاراً واألقـدر     العربية وااللتصاق هبا وتأهيل جذور الوعي العريب األكثر روا        
 .على تغيري االجتاهات والسلوك جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة ومتطلباهتم

ولعل رعاية ذوي اإلعاقة من أكرب اجملاالت اليت تساهم فيهـا املنظمـات الـشعبية          -١٨٣
منظمة اهلالل األمحر العـريب الـسوري   واجلمعيات األهلية، فمشروع املكفوفني الذي تديره    

ساهم يف تعليم املكفوفني املواد الدراسية واملهارات املختلفة، ويقدم هلم الـدعم النفـسي،              ي
ويدرب املشرفني واألهل على التعامل معهم وتقدير مؤهالهتم ومساعدهتم علـى التخطـيط         

أصدر املكتب التنفيذي لالحتاد العام النسائي قراراً بقبول احلاالت اخلفيفـة           ملستقبلهم، كما   
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ة من ذوي اإلعاقات يف رياض األطفال التابعة له جماناً وذلك بالتعاون والتنسيق مع              واملتوسط
مجعية نقطة احلليب اليت ترسل قوائم األطفال لقبوهلم، وأقام االحتاد النـسائي العديـد مـن             
ورشات العمل بالتعاون مع مؤسسة كرمي رضا سعيد لتدريب املشرفات يف الريـاض علـى              

االحتياجات اخلاصة وتقدمي اخلدمات لألطفال مبا يـتالءم واحلالـة          كيفية التعامل مع ذوي     
 .الفردية لكل طفل

 املنظمة السورية للمعوقني آمال    

 ،٢٠٠٢أغسطس / آب٢١غري نفعية أسست بتاريخ      و غري حكومية  هي منظمة أهلية  و  -١٨٤
مل يف   بشكل كا  همدجموختصص نشاطاهتا لتحسني حياة ذوي اإلعاقة       من أبرز اجلمعيات اليت     

    :وتسعى املنظمة بشكل خاص لتحقيق ما يلي ،اجملتمع السوري
   . تأهيل ذوي اإلعاقةإلعادةتأسيس وتشغيل مراكز متخصصة  •
مع التركيـز بـشكل      ,عادة تأهيل ذوي اإلعاقة   إتدريب الطواقم املؤهلة على      •

    .خاص على التطبيقات العملية
    . حقوق ذوي اإلعاقةحث السلطات على سن وتطبيق التشريعات اليت تتضمن •
عاقة وتشجيع الطرق اليت متكن     طالق محالت توعية وتثقيف اجلمهور حول اإل      إ •

    .اجملتمع من املساعدة يف دمج ذوي اإلعاقة
حتديد عدد ومناذج شدة حاالت ذوي اإلعاقة يف سورية هبدف بنـاء قاعـدة               •

  . تعزيز تقدمي اخلدماتإىلبيانات وطنية هتدف 

   .ل على األطراف الصناعية واملعينات الطبية األخرى للمعوقنياملساعدة يف احلصو •

 للتدريب يف اختصاصات اضطرابات الكالم واللغة ويف التربية         ماجستريبرامج   •
       اخلاصة لكل من التوحد واإلعاقة السمعية والبصرية، وقد خترج أكثـر مـن            

ا بأعلى املعايري   أربعني اختصاصياً يف مخسة مراكز أسستها اجلمعية لتقدم خدماهت        
 . وأدىن األسعار

  .تأسيس مركز للبحث العلمي لالهتمام بذوي اإلعاقة •
 كانون  ٣احتفلت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بيوم املعوق العاملي املصادف          و  -١٨٥
 وذلك يف مدرسة األمل للمعوقني جسدياً، كما مت االحتفـال هبـذه             ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

يات الشؤون االجتماعية والعمـل يف احملافظـات، ويف شـهر كـانون             املناسبة جبميع مدير  
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبناسبة يوم املعوق العـاملي          أقامت   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  ". كلنا مسؤولون"امللتقى السوري التخصصي األول لذوي االحتياجات اخلاصة حتت عنوان 
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ي االحتياجات اخلاصة قامـت وزارة التربيـة        يف جمال التربية اخلاصة ورعاية ذو     و  -١٨٦
بتأكيد قبول احلاالت اخلفيفة واملتوسطة من ذوي اإلعاقات احلركية والعقليـة واملكفـوفني             
وضعاف السمع من خالل تعليمات وزارية تتجدد باستمرار تنفيذاً للدستور السوري وقوانني            

ضرورة تأمني التعليم اجلامع    وافؤ الفرص   التعليم اإللزامي وإمياناً بتحقيق دميقراطية التعليم وتك      
امللحق رقـم    (للجميع بأبعاده التربوية واملهنية والثقافية وتوفري فرص تربوية فعالة لكل طفل          

 والثقافية واملمارسات   واإلنسانية الوطنية   أبعاده يف سورية يف إطار      الدمجمشروع  ينفذ   ).٤٨
 ممـثلني عـن مجيـع الـوزارات          تضم ١٩٩٩ حيث شكلت جلنة عامة للدمج عام        العلمية

وقد قامت مجعيـة بنـا    واملنظمات الشعبية واجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة،         
األهلية للمكفوفني بتحويل الكتب املدرسية كافة إىل كتب مطبوعة بنظام بريل ممـا مكـن               

  .الكثريين من األطفال املكفوفني من املتابعة يف التعليم
 مبـشاركة   ٢٠٠٢م   الوطنية األوىل حول التعلـيم للجميـع عـا         عقدت الورشة و  -١٨٧

يـة األطفـال     مجعيـة محا   -كرمي رضا سعيد    (سكو والشركاء الدوليني    اليونيسيف واليون 
الحتياجـات  يف دمشق، وبدأ تنفيذ املشروع التجرييب لـدمج ذوي ا         ) الربيطانية والسويدية 

زال العمل جارياً فيه حـىت       وما)  حلب - محاة   - محص   -دمشق  ( حمافظات   ٤اخلاصة يف   
اآلن حيث مت تأسيس املدارس الداجمة لضمان حق التعليم، وتقدمي اخلـدمات مبـا يـتالءم                
والفروق الفردية جلميع األطفال ومنهم األطفال ذوو اإلعاقة، ويتم تقومي برنامج الدمج كل             

 .عام سعياً وراء تعميم نتائجه اإلجيابية على مدارس سورية

دة الدمج يف وزارة التربية يف نشر التوعية حلماية الطفل من اإلساءة بعد             تساهم وح و  -١٨٨
أن سامهت بتنفيذ وتعميم مدونة للسلوك على مجيع املدارس يف التعليم اإللزامـي، والـدمج               
اليوم يف رؤيته ورسالته يستند أساساً على معايري دولية تنادي بالتعليم للجميـع باملدرسـة               

لفرص للجميع كل حسب اختالفه، وعلى خط مـواز تقـوم وزارة            الداجمة لتحقيق تكافؤ ا   
التربية برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة املدموجني عفوياً يف مدارس احملافظات مجيعها مـن             

  :خالل خطوات عديدة
 منسق للدمج يف كل حمافظة مبتابعة ذوي االحتياجات اخلاصـة يف            تعيني ١٨٩ •

 ني؛بويمدارسهم بالتعاون مع املوجهني التر

 ؛ مسحية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة شاملة للقطردراسةإجراء  •

 واملطويات والتعليمات الوزارية املساعدة للمعلم يف هذا اجملال         النشراتإصدار   •
 ؛)٤٩امللحق رقم (

 ؛وضع دليل للمعلمني حول التربية اخلاصة •

 .اديةوضع معايري لقبول التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس الع •
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وللمرة األوىل يتم قبـول ذوي االحتياجـات         كان من نتائج جتربة الدمج أنه        وقد  -١٨٩
اخلاصة يف مسابقات انتقاء املدرسني وتعيني عدد منهم يف التدريس والعمل اإلداري لـدى              

  .وزارة التربية إضافة إىل االستفادة من خربات هؤالء كنماذج لقصص ناجحة
التنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لتحقيق دمـج         تقوم وزارة الثقافة ب   و  -١٩٠

األطفال من ضعاف السمع واملكفوفني واإلعاقات احلركية والعقلية اخلفيفـة عـن طريـق              
نشاطات هتدف إىل دمج الطفل املعوق      اجلمعيات األهلية ورياض األطفال اخلاصة من خالل        

 يف مجيع الفعاليات اليت تعىن بالطفـل يف  عقلياً أو جسدياً مع خمتلف شرائح اجملتمع، وإشراكه 
اجلمهورية العربية السورية، وذلك بتخصيص برامج خاصة ضمن مجيع االحتفاليات لـذوي            

 ٢٠٠٨االحتياجات اخلاصة سواًء باستضافتهم أثناء االحتفاليات أو بزيـارهتم، ويف عـام             
املي للحيوان حيث فاز أحد     أتاحت الوزارة الفرصة هلم للمشاركة يف املسابقة الفنية لليوم الع         

األطفال مبركز متقدم، كما حترص الوزارة على ختصيص معابر أو ممرات تليب حاجات ذوي              
اإلعاقة يف كل مسارحها ومراكزها الثقافية، متكنهم من السري مبقاعدهم املتحركة عليها، مثل             

  .ومعظم املراكز الثقافية احلديثة) دار األسد(
ووكالة التعـاون   )  أعاله ١١٠انظر الفقرة   (ظمة طالئع البعث    هناك تعاون بني من   و  -١٩١

إلدماج ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع حيث يتم قبول جمموعة          ) جايكا(الدويل اليابانية   
  .من هؤالء األطفال يف معسكرات الطالئع

  )٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية   - باء  
ستراتيجية التـدبري املتكامـل ألمـراض       اذ  مبواصلة تنفي  أوصت جلنة حقوق الطفل     -١٩٢

الطفولة يف مجيع أرجاء سورية، وبذل جهد أكرب للنهوض مبمارسات الرعاية املرتلية األفضل             
ولربنامج القـرى   "يف مرحلة الطفولة املبكرة، ومواصلة تقدمي الدعم ملبادرة املدارس اجملتمعية           

 التعليم بشأن صحتهم وتوفريها     وتوسيعها، وأوصت بضمان حصول املراهقني على     " الصحية
ة هلم بتعزيز اجلهود يف جمال التعليم بشأن صحة املراهقني يف املدارس، ومواصلة محالت التوعي             

 .تدعيم هذه احلمالتمبرض اإليدز والعدوى بفريوسه والوقاية منهما و

ضـمان   إىلاحلكومة بالتعاون مع املنظمات الشعبية واجلمعيـات األهليـة         تسعى  و  -١٩٣
سـكان الباديـة، سـكان املنـاطق ذات          ( جتمع بشري  ألصغرول اخلدمات الصحية    وص

 والتوسع بشبكة املراكز الـصحية       وذلك بزيادة أعداد العيادات املتنقلة     )االحتياجات اخلاصة 
تعزيز التوعية والتثقيف الـصحي     ، و لتخطيط لتطبيق نظام الضمان الصحي    وا ،املستشفياتو

تفعيـل  م مـن خـالل      ربامج اليت تعىن بصحة الطفـل واأل      جلميع الفئات العمرية خاصة ال    
  .مـشاركة اجملتمع والقطاعات األخرى
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 جممل اجلهود املبذولة للطفولة يف سورية من قبل اجملتمع والقطاعات ال سيما             تجلو  -١٩٤
املؤشرات الصحية األساسية مـن تزايـد   القطاع الصحي ويف مقدمته وزارة الصحة بتحسن    

وقع للحياة واالخنفاض الكبري يف معدالت وفيات األطفال واألمهـات          معـدالت العمر املت  
، واالرتفاع بنسب التغطية باللقاحات ضد أمراض الطفولة، لكن هنـاك           )٥٠امللحق رقم   (

حاجة إىل املزيد من اإلنفاق العام على الصحة يف سورية، وإىل حتسني التنسيق بني مقـدمي                
  .بشرية هبدف تطوير جودة اخلدمات الصحيةاخلدمات، وإىل تطوير كفاية املوارد ال

ستراتيجية وزارة الـصحة، وتقـوم      اتشكل الرعاية الصحية األولية حموراً أساسياً يف        و  -١٩٥
النقاط الطبية واملراكز الصحيـة ومراكــز املنـاطق        (وحدات الرعـاية الصـحية األولية     

ـ   ) اكـز التخصصية والعيادات الشاملة   واملر ع األطفـال واملواطــنني     بتقدمي اخلدمات جلمي
وقد مت التوسع يف إحداث شبكة املراكز الصحية والنقاط الطبية وفق احلاجة مع             . واملقيمني جماناً 

إعطاء األولوية للمناطق الريفية والنائية على ضوء اخلـارطة الصحـية حيث بلغ إمجايل عـدد             
 ١ ١٠٥ن كـان     بعـد أ   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ مركزاً صحياً يف     ١ ٧٧٠هذه الوحدات   

  . ١٩٩٩مراكز يف هناية عام 
سيما لألسر الفقرية،    تساهم اجلمعيات األهلية يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية وال        و  -١٩٦

الرعاية الـصحية لألطفـال املـصابني      ) ٥١امللحق رقم   (فقد قدمت مجعية محاية األسرة مثالً       
صابني مبشكالت يف املثانة واجلهـاز      بالثالسيميا، فضالً عن عمليات جراحية معقدة لألطفال امل       

البويل، كما تقدم مجعية نقطة احلليب يف مستوصفها وخارجه آالف اخلدمات الصحية اجملانيـة         
، وتقدم مجعيـة    )٣٤امللحق رقم   (لألطفال املسجلني لديها وتوزع عليهم حليب األطفال جماناً         

ـ ١٩٧٤تنظيم األسرة السورية اليت تأسست عام     افعني هتـدف إىل تعزيـز    خدمات كبرية للي
          اجلنسني مبا يتالءم مـع القـيم االجتماعيـة         عندالصحة اإلجنابية   التثقيف الصحي وخدمات    

  ).٣٥امللحق رقم (

  برنامج الوقاية من احلوادث عند األطفال     
 أن الـسبب األول يف وفيـات        ٢٠٠١ دراسة أسباب وفيات األطفال عام       أظهرت  -١٩٧

ات هو احلوادث، وبينت دراسة معدل انتشار احلوادث يف سـورية           األطفال دون مخس سنو   
 يف املائة من احلوادث تصاب به الفئة العمرية حتت مخس سـنوات             ١٠,١٤ أن   ٢٠٠٠عام  

 برناجماً  ٢٠٠١ يف املائة، وبناًء عليه أحدثت وزارة الصحة عام          ٥٢وتشكل احلوادث املرتلية    
 بتوعية األهل واألمهات مبخـاطر احلـوادث        خاصاً للوقاية من احلوادث عند األطفال يعىن      

والقيام باألعمال الوقائية من أجل جتنيب األطفال احلوادث داخل املرتل ويف حميطه كاحلروق             
كذلك قامت اهليئة السورية بتضمني موضوع احلوادث املرتلية ضمن دليلها          والسقوط وغريه،   

 ،سرة وقد أفردت لـه فـصالً خاصـاً     التدرييب على رعاية وتنمية الطفولة املبكرة املوجه لأل       
باإلضافة إىل فصل يتعلق بالسالمة الطرقية وتدريب األطفال على كيفية اختاذ إجراءات احليطة 

  .واحلذر من احلوادث
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  ملراهقنياامج صحة نبر    
بضمان حصول املراهقني على التثقيف بشأن صـحتهم         جلنة حقوق الطفل     أوصت  -١٩٨

ني وتوفريه هلم، إضافة إىل توفري خدمات املشورة اليت تراعـي  وغريها من قضايا صحة املراهق   
السرية، وبتعزيز اجلهود يف جمال التعليم بشأن صحة املراهقني يف املدارس، ومواصلة محـالت    
التوعية مبرض اإليدز والعدوى بفريوسه والوقاية منهما، وتدعيم هذه احلمـالت ومواصـلة             

  .عاملية والتماس مساعدهتماالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة ال
 يف املائة من جمموع سكان سورية اليت تبـذل جهـوداً            ٢٥يشكل املراهقون حنو    و  -١٩٩

 وزارة بالتـعاون بني ٢٠٠٢بدأ العمل بربنامج صحة املراهقني يف العام كبرية لرعايتهم، فقد 
يـز صـحة    تعزهبدف   سنة   ١٩–١٠فئة العمرية    مستهدفاً ال  منظمة الصحة العاملية  الصحة و 

التثقيف الصحي حول املشاكل املتعلقة بالصحة بشكل عام وبالـصحة           املراهقني من خالل  
املخرجـة  والذي أخرجته    "املراهقة" فيلم   فاز، وقد    بشكل خاص   والصحة النفسية  اإلجنابية

ف لإلعالم العريب حـول حقـوق   يالسوري جبائزة اليونيسالعريب التلفزيون   من   منال صاحلية 
 مـن   بتقييم الوعي  لتحديد احتياجات املراهقني     حالياً اإلعداد لدراسة خاصة    ، وجيري الطفل

 عند املراهقني لتوفري قاعدة بيانـات        واجلنسية والصحة النفسية   قضايا الصحة اإلجنابية  خالل  
دراسة قيد التنفيذ بني اهليئة السورية لشؤون األسرة وصندوق         ، كما أن هناك     حول املوضوع 

  .اليافعني والشباب ن حول وضعاألمم املتحدة للسكا
 حـول كيفيـة     قامت وزارة الصحة بتدريب وتثقيف عدد من العاملني الصحيني        و  -٢٠٠

التعامل مع املراهقني يف بعض احملافظات، ومت إحداث مركز لتعزيز صحة املراهقني يف مدينـة      
ميع األعمار دير الزور يتألف من قاعة للمطالعة حتتوي على مكتبة متوفر فيها كتب متنوعة جل

  . وقاعة للتدريب على احلاسوب
بناء القدرات الوطنية يف جمال التثقيف الصحي للوقاية من          تركز وزارة الصحة على   و  -٢٠١
 فهي مهتمة بتعزيز دور القطاع اخلاص واملنظمات واجلمعيات األهلية يف االسـتجابة             اإليدز

 بشكل  بشكل أفضل للشباب   ورةخدمات الفحص الطوعي اجملاين واملش    الوطنية لإليدز وتوفر    
رفع كفاءة العاملني   إضافة إىل     صندوق األمم املتحدة للسكان،    بالتعاون مع تراعى فيه السرية    

مت ، وأخرياً ستراتيجية الوطنيةاال العدوى من األم احلامل لوليدها بناًء على انتقالالصحيني ملنع  
دعم جلنة التنسيق  و اخلاصة باإليدزتشكيل جلنة تضم اجلهات ذات العالقة ملراجعة التشريعات 

الوطنية إلعداد مقترح مشروع حول اإليدز لتمويله من الصندوق العـاملي بالتعـاون مـع               
   .صندوق األمم املتحدة للسكان

  برنامج التثقيف واإلعالم الصحي    
 وزارة الصحة اهتماماً كبرياً يف تنفيذ األنشطة التثقيفية واإلعالميـة الـصحية          تبدي  -٢٠٢

سيما وزارة اإلعالم واملنظمات الشعبية، حيث مت        التعاون مع مجيع اجلهات ذات العالقة وال      ب
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التركيز على توعية املواطنني مبختلف وسائل اإلعالم املركزية واحمللية باإلضـافة إىل املـواد              
  . واللقاءاتالتثقيفية املختلفة النشرات وامللصقات واملطبوعات املختلفة ومن خالل الندوات

مت إدراج مواضيع الصحة والوقاية وممارسة إجراءات الـسالمة اآلمنـة وتوعيـة             و  -٢٠٣
املراهقني مبرض اإليدز ضمن معايري املهارات واملفاهيم يف املناهج الدراسية كافة، كما قامت             

  :وزارة التربية مبا يلي من أجل حتسني الرعاية الصحية لألطفال واليافعني
ية يف جمال املخدرات واملؤثرات العقلية وموضـوع        إدخال مفاهيم التربية الصح    •

 ؛اإليدز والوقاية منه يف املعايري الوطنية واملناهج كافة

عقد ندوات ودورات تدريبية للعاملني يف الصحة املدرسية واملوجهني التربويني           •
        حول نشر الوعي حول مرض اإليدز والـصحة اجلنـسية وحـول أخطـار             

طوير قدراهتم على االكتشاف املبكر حلاالت التعاطي       املخدرات على طالهبم وت   
 ؛بني الطالب

التنسيق مع خمتلف املنظمات العاملة يف جمال الطفولة لنشر الوعي الصحي حول             •
مرض اإليدز واألمراض املنتقلة عن طريق اجلنس وحول أخطـار املخـدرات            

ة حـول   واملؤثرات العقلية ويشمل ذلك توزيع املنشورات وامللصقات التثقيفي       
وأخطار املخدرات واملؤثرات العقلية وطـرق      ) ٥٢امللحق رقم   (مرض اإليدز   

 .الوقاية إىل املدارس واملستوصفات املدرسية

تنفذ منظمة اهلالل األمحر العريب السوري مشروع التوعية ضـد مـرض اإليـدز              و  -٢٠٤
واهلالل األمحر، وقد   واألمراض املنقولة جنسياً برعاية االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر          

قام املشروع بتدريب املدربني ويقوم العاملون فيه بزيارات مكثفة إىل املدارس، وهناك خطط             
إلنشاء مركز للمشورة يف دمشق مع إعطاء نشاطات املشروع صفة الدورية وتوسيع جماهلـا              

 .إىل طالب اجلامعات

 توعية وحتذير مـن     وكذلك تقيم وزارة الثقافة حماضرات وندوات وورشات عمل         -٢٠٥
خماطر تعاطي املواد املخدرة، باإلضافة إىل طباعة منشورات وملصقات وكراسـات تـؤدي             
الغرض من هذه املادة، وبذلك تساهم الوزارة بدعم عمل وزارة الداخلية املعنية بشكل مباشر              

  . بتنفيذ هذه املادة وعمل الوزارات األخرى كاإلعالم والصحة

  برامج الصحة املدرسية    
تقوم مديرية الصحة املدرسية باإلشراف على تطبيق البطاقة املدرسية يف مرحلة التعليم              -٢٠٦

 والنفسية واالجتماعية والفكرية للطفل املسجل حـديثاً،        الصحيةاألساسي للكشف عن احلالة     
تتم املتابعة من خالل بـرامج      . ومتابعته خالل مراحله الدراسية من مجيع جوانب منو شخصيته        

 املبكر عن ذوي االحتياجات اخلاصة، وتقدمي الرعاية الصحية األولية للتالميذ، وتطبيق            الكشف
  :برامج التلقيح والكشف عن األمراض وتقدمي املعاجلات الالزمة من خالل الربامج التالية
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 ؛برنامج التلقيح املدرسي •

 ؛برنامج الفحص الطيب الدوري وخاصة فحص الفم واألسنان •

  ؛توعية الصحية املدرسيةبرنامج التثقيف وال •
  ؛مكافحة األمراض الساريةبرنامج مراقبة البيئة املدرسية و •
 ؛املعسكراتء برنامج االمتحانات وبرنامج الرعاية الصحية أثنا •

  ؛برنامج كشف اإلعاقة وتدبري ذوى االحتياجات اخلاصة •
 ).املدرسة اجملتمعية(املدرسي للمدرسة املعززة للصحة برنامج املنهج الصحي  •

  برنامج اخلدمات الصحية للبادية
 يشتمل على   ، بتنفيذ برنامج خاص لسكان البادية     ٢٠٠٠ وزارة الصحة عام     بدأت  -٢٠٧

 الوقائيـة  تشكيل فرق جوالة تقوم بزيارات دورية منتظمة ملناطق البادية لتقـدمي اخلـدمات           
غ عدد العاملني    وبل ، فريقاً جواالً   الفرق تسعة عشر   بلغ عدد . األطفالوالعالجية للمواطنني و  

عناصر وعشرون من ال  ممرضة  إحدى وأربعون    طبيباً و  ستة عشر منهم  سبعة وسبعني   الصحيني  
خرى، وهناك خطة لتأمني عدد كاٍف من العيادات املتنقلة لتغطية البادية خبدمات الرعايـة        األ

  .الصحية األولية

  برنامج الدعم النفسي ومحاية الطفل     
مت . بالتعاون مع اليونيـسيف   العريب السوري    اهلالل األمحر مة  تنفذ هذا الربنامج منظ     -٢٠٨

بني كـانون   ، وقد زار املكان     تسجيل الالجئني بدوما   مكان صديق للطفل يف مركز    افتتاح  
 منهم كـان    ٣٥٠ من   أكثر أنتبني   طفل ف  ٦ ٠٠٠أكثر من    ٢٠٠٧يوليه  /متوزيناير و /الثاين

 جديدة صديقة للطفولـة فانتقـل       أماكن ثالثة أضيفت . عناية عالجية متخصصة   إىلحباجة  
 املستوى الثالث من التدخل بافتتاح ثالث عيادات للدعم النفسي االجتماعي يف            إىلاملشروع  

 من اخلـدمات الـصحية      اً ودجمت خدماهتا لتكون جزء    األمحر من مستوصفات اهلالل     ةثالث
امج خدماته لتشمل  مث توسعت الفئات اليت يقدم هلا الربن   ٢٠٠٨ أبريل/للمستوصف يف نيسان  

 .٢٠٠٨ سبتمرب/األمهات واليافعني يف أيلول

لألطفـال  خدماهتا جمانـاً     تقدم وحدات الدعم النفسي االجتماعي ومحاية الطفل      و  -٢٠٩
  :اخلدمات التاليةمن خالل فريق متعدد االختصاصات يقدم واملراهقني وأفراد العائلة 

        راسـة احلالـة   التقييم النفسي السريري مـن خـالل عمـل اختـصاصي د         •
 ؛والطبيب النفسي

 تقـدمي   - التوعية النفسية (جلسات حمددة األهداف    : املعاجلة النفسية الداعمة   •
 تعزيز القـدرة    -  احلد من اآلثار النفسية السلبية بعيدة املدى       - الدعم النفسي 
 ؛) متابعة النمو النفسي السليم للطفل- على التكيف
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يقدم بعـض   . ع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية      الدوائية بالتعاون م   املعاجلة •
 ؛ يف املائة من القيمة٢٠األدوية جماناً وبعضها اآلخر يصرف من املستوصف بدفع 

 ؛معاجلة اضطرابات النطق والصعوبات اللغوية •

 إىل برامج أخرى تقدم رعاية طبية ومساعدات مادية من مـواد            العائلةتوجيه   •
 ؛رتل وأدوات مدرسيةغذائية ومستلزمات أساسية للم

  املكان -  املدرسة -  االجتماعي الذي يشمل زيارات إىل البيت      االختصاصيعمل   •
 الكشف  -  أفراد العائلة الذين ال يستطيعون احلضور إىل العيادة        - الصديق للطفل 

 ؛عن حاالت عمالة أو استغالل األطفال

 مـن خـالل      اجملتمعي بالصحة النفسية والوقاية من االضطرابات      الوعيزيادة   •
 .توزيع النشرات املعدة هلذا الغرض

           ، ١٨املادتـان   (الضمان االجتماعي وخـدمات ومرافـق رعايـة الطفـل             - جيم  
  )٢٦؛ و٣الفقرة 
ضمان الوفاء بالتزامها بتوفري الرعايـة الـصحية   جلنة حقوق الطفل سورية ب   أوصت    -٢١٠

سيما الـذين    هلا، ووصول مجيع األطفال والاألولية بتخصيص املوارد البشرية واملالية الكافية   
يف هذا السياق نشري إىل أن عـدد املراكـز          . يعيشون يف املناطق الريفية إىل الرعاية الصحية      

 مراكـز يف    ٧٠٦ ب مقارنة   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ مركزاً صحياً يف     ١ ٧٧٠الصحية بلغ   
 سريراً ١ ٢٢٣األطفال ، وبلغ عدد أسرة أقسام ٢٠٠٠ مركزاً يف عام ١ ١٨٨ و١٩٩٠عام 

  .٢٠٠٠ سريراً يف عام ٩٥٤ و٢٠٠٥ سريراً يف عام ١ ٠٩٢ ب مقارنة ٢٠٠٧مع هناية عام 

  )٣-١، الفقرات ٢٧املادة (ى املعيشي املستو  - دال  
مما الشك فيه أن جهود احلكومة لتحسني مستوى معيشة املـواطنني تعـاين مـن                 -٢١١

لنمو السكاين، واألزمة املالية العاملية اليت ضربت       صعوبات عديدة من أمهها النسب املرتفعة ل      
             اقتصادات العامل كلها تقريباً وال أحد يعرف حىت اآلن األبعـاد احلقيقيـة هلـذه األزمـة                 

 على اقتصادات الدول النامية، وأخرياً وليس آخراً موجة اجلفاف اليت تـضرب             اوال نتائجه 
سيما يف املنـاطق     ا على القطاع الزراعي خاصة وال     املنطقة منذ عدة سنوات وتركت آثاره     

، وعلـى الـرغم مـن اجلهـود         )وهي مناطق زراعية أساساً   (الشمالية الشرقية من سورية     
واملساعدات اليت تقدمها احلكومة ألبناء هذه املنطقة فإن هذه األمور جمتمعة تتـرك آثارهـا               

  . السلبية على السكان وعلى األطفال هناك
ارة الشؤون االجتماعية والعمل بإطالق مـشروع الـصندوق الـوطين           قامت وز و  -٢١٢

  :للمعونة االجتماعية الذي يهدف إىل ما يلي
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 املستهدفة ورعايتهم من خالل تقدمي اإلعانـات النقديـة          واألسرمحاية األفراد    •
  ؛الدورية أو الطارئة

 يف رأس املال البشري من خالل جعـل التحـويالت           واالستثمارتعزيز التنمية    •
النقدية املقدمة من الصندوق شرطية ومقترنة بتحقيق أهداف تنمويـة تتعلـق            

  ؛بالصحة والتعليم وغريها
 للمستفيدين من خالل الربط مع املؤسسات والربامج املعنية         االقتصاديالتمكني   •

 .بالتشغيل واملشروعات الصغرية ومتناهية الصغر واملؤسسات املالية وغريها

ة برامج مكافحة التسول وبرامج املـساعدات االجتماعيـة         كما تقوم الوزارة مبتابع     
 .بالتعاون مع اجلمعيات األهلية املختلفة

  إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي    
 احلكومة من صعوبات يف التمويل من أجل حتسني اإلمـداد بامليـاه اآلمنـة               تعاين  -٢١٣

واليت أضيفت إليها   (رية  والصرف الصحي وذلك بسبب نسب النمو السكاين املرتفعة يف سو         
، وازديـاد   ) مليون عراقي معظمهم يف ريف دمشق      ١,٥الزيادات الناجتة عن توافد أكثر من       

االستهالك، وتلوث املصادر املائية املتاحة بسبب ضعف تنفيذ إجراءات السيطرة على التلوث، 
رف املخطط هلا   ونقص الدعم الفين واخلربات اإلدارية لتشغيل وإدارة حمطات معاجلة مياه الص          

مع كل ذلك فقد جنحت احلكومة السورية بني عـامي          . فضالً عن التكاليف املتزايدة للدعم    
 يف توفري املياه للسكان، واستطاعت أن تصل بشبكات مياه الشرب العامة            ٢٠٠٦ و ١٩٩٣

 يف  ٩٠حمققة نسبة تغطية     (٢٠٠٠إىل حنو نصف السكان الريفيني الذين مل تصلهم املياه عام           
 يف املائة من السكان يف املناطق احلضرية، أمـا          ٩٩، يف حني مت إيصال املياه إىل نسبة         )ئةاملا

ألن زيادة ( تبدو ثابتة ١٩٩٣بالنسبة إىل شبكات الصرف الصحي فإن نسبة التغطية منذ عام         
، وعلى الرغم من خطط احلكومة إلنـشاء        )التغطية مل تتناسب مع الزيادة يف حجم السكان       

حمطات املعاجلة فإن سورية تعاين من نقص يف اخلربات الفنية لتـشغيل هـذه              عدد كبري من    
احملطات، مما ميكن أن يترك آثاراً ضارة على نوعية املياه اخلارجة منها ويضعف األثر اإلجيايب               

 . هلذه احملطات على الصحة العامة

  )٣١و ٢٩ و٢٨املواد ( واألنشطة الثقافية التعليم وأوقات الفراغ  - التاسع 
التنمية البشرية هي الرهان السوري لتحقيق موقع فاعل ومتفاعل مع عصر املعرفـة               -٢١٤

لقد زاد االستثمار احلكومي يف التعلـيم       . الذي من املتوقع له أن يسود خالل العقود القادمة        
 يف املائة يف السنة األوىل من اخلطة اخلمسية العاشرة ومن املفروض أن تصل الزيادة          ٥٠مبقدار  

يواجه النظام التعليمي والتربوي حتديات عديدة       يف املائة يف هناية اخلطة، ومع ذلك         ١٠٠ إىل
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حيث تعاين بعض املدارس من الدوامني، كما أنه ما يزال          (جودة التعليم   أبرزها العوملة وتأمني    
، والتعلم مدى احلياة، ومساعدة االقتصاد الـوطين يف         )هناك مدارس مستأجرة وأخرى طينية    

فرص العمل ويف حتقيق العدالة االجتماعية والقضاء على الفقر والتـوازن يف التنميـة              توليد  
كمـا جـاء يف     (وعليه، فإن السياسات التعليمية خالل العقدين القادمني ستعمل         اإلقليمية،  

  :على حتقيق ما يلي) اخلطة اخلمسية العاشرة
دة للمتعلم  تعميق قيمة التعلم واعتماد مضامني جديدة للمعرفة وشخصية جدي         •

 ؛ولعملية التدريس

 ؛ العملية التربوية والتعليمية وزيادة كفايتها الداخليةمدخالتحتسني  •

 التدريب والتقييم واالمتحانات ملراحل التعليم كافة مبا حيـسن          أساليبتطوير   •
  ؛الربط بني التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي

      وذات تأهيل عـال ومنـافس       مبا يتناسب مع سوق العمل    إعداد قوى عاملة     •
  ؛ ودولياًإقليمياً

انفتاح املدرسة على احمليط وحتقيق شراكات مع القطاعات اإلنتاجية واخلدميـة     •
  .ومع قطاع العمل األهلي لتقرير السياسات وتطوير الربامج التعليمية والتربوية

  )٢٨املادة (التعليم مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه   - ألف  
 وزارة التربية باستيعاب مجيع األطفال السوريني وغري الـسوريني املقـيمني يف     تقوم  -٢١٥

اجلمهورية العربية السورية يف مدارس التعليم األساسي دون أي متييز، وتوفر كل مستلزمات             
العملية التربوية من بناء وأثاث مدرسي وكتب وجهاز إداري وتعليمي وإشرايف لتصل كـل              

هبدف  ،) كرافانات- خيم(قرى النائية والبادية وبأنواع خمتلفة من املدارس       األطفال حىت يف ال   
حتقيق حق التعليم جلميع األطفال، وبناء عليه فقد ازدادت حصة وزارة التربية من امليزانيـة               

            ، ٢٠٠٧ يف املائـة عـام       ١٣,١٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة عـام       ١٠,٤٧العامة للدولة من    
         يف املائـة  ١٦للدولة مـن   إلنفاق على التعليم من إمجايل املوازنة العامةكما ارتفعت نسبة ا

 ٢٠٠٥ كلية عام ٦٣، وارتفع عدد الكليات من ٢٠٠٧ يف املائة عام ١٦,٥ إىل   ٢٠٠٥عام  
  .٢٠٠٨كلية عام  ١١١إىل 

 قانون التعليم األساسي    

 )٧امللحق رقم    (٢٠٠٢يل  أبر/ نيسان ٧ بتاريخ   ٣٢صدر قانون التعليم األساسي رقم        -٢١٦
وتضمن دمج مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي يف مرحلة واحدة هـي مرحلـة التعلـيم               
األساسي، وهي جمانية وإلزامية بدءاً من الصف األول وحىت الصف التاسع وتنتهي بامتحـان              

علـيم  وصدر النظام الـداخلي ملرحلـة الت      . عام مينح الناجحون فيه شهادة التعليم األساسي      



CRC/C/SYR/3-4 

GE.10-42692 66 

 الذي أوضح أسـاليب     ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢١ تاريخ   ٢١٢٣١/٤٤٣األساسي بالقرار رقم    
تطبيق التعليم األساسي واخلصائص املميزة هلذه ملرحلة كما وفر املرجعية املباشرة لسري التعليم             
األساسي وملواجهة أية عقبة قد تعيق حسن تطبيق القانون، وعدل مبوجـب القـرار رقـم                

.  بعد ورود بعـض املالحظـات امليدانيـة    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٦خ   املؤر ٣٠٥٣/٤٤٣
مـن  (حللقة األوىل   ايقوم بالتعليم يف    . وزعت صفوف مرحلة التعليم األساسي على مرحلتني      

معلمون ومدرسـون مـساعدون     )  سنوات ١٠حىت الصف الرابع أي عمر      الصف األول و  
لغة اإلنكليزية، وكذلك مدرسون جمازون     للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية املوسيقية وال      

من الصف اخلامس وحىت الصف التاسع أي عمر مخـسة  (حال تغطية حاجة احللقة الثانية يف  
 واليت يقوم بالتدريس فيها مدرسون خمتصون ومدرسون مساعدون ومعلمو صف         ) عشر عاماً 

  ).إجازة جامعية(
الدولة لتقييم ما مت إجنازه حـىت       بني تقييم منتصف اخلطة الذي جتريه هيئة ختطيط         و  -٢١٧

منتصف اخلطة اخلمسية العاشرة أن ما مت حتقيقه يف جمال رفع معـدل االلتحـاق بـالتعليم                 
 يف املائـة    ٨٢ يف املائة فقد ارتفع هذا املعدل من         ٨٥ باألساسي جتاوز اهلدف املرحلي احملدد      

ظات املرامي الكميـة    جتاوزت مجيع احملاف  ، وقد   ٢٠٠٧ يف املائة عام     ٩٢ ليصل   ٢٠٠٥عام  
املرسومة لنهاية اخلطة اخلمسية العاشرة خالل منتصف املدة وبالتايل جنحت مرحلياً بتنفيـذ             

 .٢٠١٥ستراتيجية مشولية التعليم األساسي حىت هناية عام ا

 ٢٠٠٥ واملهين خالل الفترة بني      بقي معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي بشقيه العام      و  -٢١٨
  املائة على الرغم من ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي العام من            يف ٣٤ حبدود   ٢٠٠٧و

، والسبب هو ارتفاع نسب التسرب ٢٠٠٧ يف املائة عام ٢٦,٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة عام ٢٥
سـتراتيجية تطـوير    المن التعليم املهين إىل العام على الرغم من تبين اخلطة اخلمسية العاشرة             

كما أن التفاوتات بني احملافظات تتجه حنو االتساع فقـد جتـاوزت             التعليم املهين والتقين،  
 يف  ١٥حمافظيت السويداء وطرطوس مرامي هناية املدة يف حني مل تتجاوز هذه النسبة حـدود               

املائة يف حمافظيت حلب والرقة، وهذا ما يشري إىل وجود تسرب كبري بني مـرحليت التعلـيم                 
 . األساسي والثانوي

ب الطالب يف مراحل التعليم األساسي والثانوي العام واملهـين ألسـباب            يعترب تسر و  -٢١٩
اجتماعية واقتصادية وخاصةً بني الفتيات املشكلة األساسية اليت يعاين منها التعليم يف سـورية،              

 :للحد من ظاهرة التسربومن اإلجراءات اليت تقوم وزارة التربية بالتعاون مع اجلهات األخرى 

سربني للحد من ظـاهرة     نفيذ املهام املطلوبة يف متابعة املت     تشكيل فريق عمل لت    •
  ؛من اإلدارة املركزية وانتهاء باجملتمع احملليالتسرب بدءاً 

زيادة عدد املدارس ونشرها يف مجيع القرى واألرياف واملزارع والتجمعـات            •
السكنية لتأمني فرصة التعليم جلميع األطفال مع تأمني مـستلزمات مـدارس            

ويشمل ذلك تأمني الكتاب املدرسي اجليد جلميع التالميـذ         (ساسي  التعليم األ 
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 لعـام   ٣٥واختاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق قانوين التعليم اإللزامي رقم         ) جماناً
، ومراقبة ذلك من خالل القيام جبوالت       ٢٠٠٢ لعام   ٣٢ والقانون رقم    ١٩٨١

ليل الـصعوبات  ميدانية على مدارس التعليم األساسي للوقوف على واقعها وتذ        
  ؛إن وجدت ملنع أسباب التسرب

تفعيل دور اإلرشاد االجتماعي والنفسي يف املدارس للوقوف علـى حـاالت             •
التسرب من حيث أسباهبا وإجياد احللول املناسبة هلا بالتعاون مع جمالس األولياء            

 ؛لتوطيد التعاون وتوثيق الصلة بني املدرسة واألسرة

سية بدءاً من الصف اخلامس لربط املفـاهيم  اطة الدرإدخال التربية املهنية يف اخل     •
  ؛النظرية بالتطبيق العملي وربط املناهج بالبيئة وتكوين مهارات مهنية للتالميذ

تأمني الكادر التربوي املؤهل من خالل رفد املدارس مبعلمي الصف من خرجيي             •
 ؛وشبه النائيةكلية التربية ومنح املعلمني تعويض طبيعة العمل يف املناطق النائية 

التشديد على منع العنف اجلسدي واملعنوي حبق التالميذ وتوجيـه املعلمـني             •
  ؛واملدرسني باتباع الطرق التربوية ملعاجلة املشاكل والصعوبات اليت يتعرضون هلا

تشكيل جلان مهمتها الطواف على احملال التجارية واملصانع لـضبط خمالفـات      •
           فـويض احملـافظني مبوجـب القـرار        تشغيل األطفال ضمن سن اإللزام، وت     

 بتحريك الدعوى العامة    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ تاريخ   ٥٣٢/٤٤٣رقم  
         حبق أولياء األمور املمتنعني عن إرسال أبنـائهم إىل املـدارس وفـق قـانوين              

 .التعليم اإللزامي

 ١اخلطة إىل خفضه إىل     التسرب من التعليم األساسي الذي هدفت        معدليبني تتبع   و  -٢٢٠
، مث ٢٠٠١يف الصفوف الستة األوىل يف العـام  )  يف املائة٨(يف املائة أن هذا املعدل اخنفض إىل        

ارتفع بعد ضم التعليم اإلعدادي إىل االبتدائي، وذلك ألن عدداً كبرياً من الطلبة مل يتابع دراسته                
 يف  ٣,٨ىل االخنفاض فاخنفض من     بعد الصف السادس فاعترب متسرباً، وقد عاد معدل التسرب إ         

 وهذا التخفيض يتجـاوز املرمـى املرحلـي         ٢٠٠٧ يف املائة عام     ٢,٣ إىل   ٢٠٠٤املائة عام   
للتخفيض يف منتصف اخلطة اخلمسية العاشرة وذلك نتيجة توعية الطلبة وأسرهم علـى أمهيـة        

  .سعاالستمرار يف التعليم األساسي حىت احلصول على شهادة التخرج من الصف التا
وتواجه اجلهود اليت بذلتها وتبذهلا احلكومة إليصال التعليم إىل كل طفل يف سورية                -٢٢١

ولتخفيف التسرب ومكافحة األمية حتديات كبرية على رأسها النمو السكاين الكبري، وتنقل            
السكان وعدم استقرارهم يف أماكن حمددة يف الباديـة، وحاجـة األهـل إىل املـسامهات                

طفال يف بعض املواسم وال سيما يف املناطق الشمالية الشرقية حيـث يـشارك         االقتصادية لأل 
" العام الدراسي املرتلق  "األطفال يف موسم احلصاد، األمر الذي جعل وزارة التربية تتبىن مبدأ            

يف بعض املناطق والذي تبدأ الدراسة فيه وتنتهي يف أوقات خمتلفة عن أوقات الدراسة يف باقي            
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لكي تتناسب مـع الـدورات      ) ن كانت املدة اإلمجالية للسنة الدراسية ثابتة      وإ(أحناء سورية   
الزراعية، فتوفر لألطفال فرصة التحصيل العلمي وختفف بالتايل نسب التـسرب، كمـا أن              
الوزارة تسعى إىل تقدمي حلول تناسب مجيع األطفال إليصال التعليم إليهم وذلك من خالل              

 املتعلـق   ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ٢٠املـؤرخ    ٣٩م رقم   املرسومبادرات متنوعة من أبرزها     
 :، ومبادرات وبرامج أخرى نورد بعضها فيما يليبتعويضات املدرسني يف املناطق النائية

  املدارس الداخلية ألبناء البادية    
       مطلـع العـام    ( افتتاح ثالث مدارس داخلية ألبناء البادية الـسورية يف محـص             مت  -٢٢٢

         مطلـع الفـصل الثـاين للعـام الدراسـي          (، ويف ريف دمشق     )٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي  
تقـدم هـذه    ). ٢٠٠٤-٢٠٠٣مطلع العام الدراسـي     (ويف دير الزور    ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢

املدارس، باإلضافة إىل تأمني مستلزمات العملية التربوية، الكتب املدرسية والقرطاسية واملبيت           
ت التجربة جناحها من حيث استمرارية التالميـذ        بعد أن أثبت  . والطعام والرعاية الصحية جماناً   

ومنعهم من التسرب، أحدثت مدرسة داخلية ألبناء البادية يف كل من حمافظيت محاة والرقة يف               
         وبلغ عدد املـدارس الداخليـة يف العـام الدراسـي            ٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسي  مطلع العام   

 مسبقة الـصنع ألبنـاء       مدرسة ٤٩٨ مدارس لإلناث والذكور وهناك      ٥،  ٢٠٠٦-٢٠٠٥
  ). ٥٣امللحق رقم (البادية 

  الكرافانات/ارس املتنقلةمشروع املد    
 املدارس املتنقلة ألبناء البادية املتنقلني مع مواشيهم طلباً للكـأل واملراعـي،             أحدثت  -٢٢٣

واملدرسة املتنقلة عبارة عن عربة متنقلة مؤلفة من غرفة سكن للمعلم ومرافق ومن غرفة صفية             
ع لنحو أربعني تلميذاً وتلميذة، وجتر هذه العربة حني احلاجة بواسطة جرار زراعـي أو               تتس

سيارة إىل أي مكان يوجد فيه أبناء البادية، حيث يقوم املعلم بتدريس عدة مستويات تعليمية               
وتتخذ اإلجراءات الالزمة لوضع منهاج خاص بأبنـاء الباديـة يلـيب            . ضمن الغرفة الصفية  

يف العـام الدراسـي     . ءم مع بيئتهم ضمن مناهج مرحلة التعليم األساسـي        طموحاهتم ويتال 
 كرافانة، وقد تبني أن تسرب التالميذ مـن         ١٠٢ بلغ عدد املدارس املتنقلة      ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  . اجلنسني نادر يف تلك املدارس

  من أجل التعليممشروع التغذية املدرسية     
 وهيئـة تعاون مع كل من وزارة الثقافـة        بال وزارة التربية تنفيذ هذا املشروع       تعتزم  -٢٢٤

 يف احملافظـات     احتياجاً األكثرالربنامج املناطق    يشمل.  الغذاء العاملي  جالدولة وبرنام ختطيط  
ىل تـامني  إيهدف  ، و دلب الرقة واحلسكة  إالشمالية والشمالية الشرقية يف حلب ودير الزور و       

ايل احلد من التسرب حيث يتم التركيز        وبالت ، الفقرية واألسر احملتاجني   لألطفالوجبة غذائية   
تطبيـق يف عـام     ال حيث سيبدأ مدة املشروع ثالث سنوات      .الفقرياتعلى املدارس والنساء    

 وتلميذة من تالميذ مرحلـة التعلـيم        اً تلميذ ٢٣ ٠٠٠ يتم تغذية    األوىل يف السنة    .٢٠٠٩
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       الـسنة الثانيـة      ويف ، مدرسـة  ١٤٥ يف احملافظات الشرقية والشمالية الشرقية من        األساسي
 ويف السنة الثالثة يـضاف      ، تلميذ وتلميذة  ألف ٥٢ إىل طفل ليصل العدد     ٢٩ ٠٠٠يضاف  

 ١٨٠ ٠٠٠ إىل للمستفيدين من الربنامج     اإلمجايل العدد   ليصل تلميذ وتلميذة    ٣٦ ٠٠٠حنو  
سلوبني  اعتماد أ  األوىلنه سيتم يف السنة     أ إىل جتدر اإلشارة    .سر حمتاجة أفرد ما بني طالب و    

 ألسـر  وتوزع يف هناية كـل شـهر         لألهل حصة مرتلية تقدم     األوللتوزيع الوجبة الغذائية    
  الثاين فهو حصة مرتلية وتغذية مدرسية حيث توزع وجبة غذائية يومياًاألسلوب ، أماالتالميذ

 .األفضل األسلوبوحسب النتائج سيتم اعتماد     لألهل   حصة شهرية    إىل إضافةعلى التالميذ   
برنـامج  يتحمل   يف املائة من متويل املشروع و      ٦٠ األوىل احلكومة السورية يف السنة      تتحمل
احلكومـة  من التكاليف علـى      يف املائة    ٦٦  يقع يف السنة الثانية  .  يف املائة  ٤٠العاملي  الغذاء  

 ويف السنة الثالثة تتحمل احلكومة السورية        العاملي، برنامج الغذاء على   يف املائة    ٣٤السورية و 
تمـول احلكومـة   فيف السنة الرابعة وما بعدها ، أما   يف املائة  ٢٥يف املائة وبرنامج الغذاء      ٧٥

النتائج املتوقعة من املشروع حتسني فاعليـة التعلـيم         .  يف املائة  ١٠٠املشروع بنسبة   السورية  
وخاصـة   وختفيف التغيب الطويل للتالميذ عن املدرسة واخنفاض معدالت التسرب          األساسي

  .ث اإلناعند

  مشروع تعليم الفتيات    
نتيجة للدراسات امليدانية حول التسرب واليت أظهرت وجود نسب لتسرب الفتيات             -٢٢٥

 - إدلب   - احلسكة   - الرقة   -دير الزور   ( احملافظات الشمالية والشرقية     وارتدادهن لألمية يف  
 هبدف القضاء نفذت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف مشروع تعليم الفتيات ). حلب

 سنة  ١٧-١٠على التسرب وإعادة الفتيات إىل املدرسة واستيعاب الفتيات من الفئة العمرية            
واللوايت مل يلتحقن باملدارس أو تسربن منها إلكساهبن املهارات احلياتية األساسية اليت تكفل             

تتاح شعب  إعدادهن للحياة األفضل وخباصة يف األرياف واملناطق احملتاجة وذلك عن طريق اف           
الدوام الرمسـي   تلميذة داخل وخارج أوقات  ٢٥-١٠صفية خاصة هبن تتراوح أعدادها بني       

مت إعداد املناهج املكثفـة     . ٢٠٠٢-٢٠٠١بدءاً من مطلع العام الدراسي      ) تعليم غري نظامي  (
تسمح هـذه املنـاهج   . ألربعة مستويات، ومت إعداد الكتب املدرسية للتلميذات وأدلة املعلم       

من األول وحىت الصف الثامن يف أربـع        (ذات باجتياز عامني دراسيني يف سنة واحدة        للتلمي
، وذلك ضمن خطة درسية تناسب أوضاع الفتيات وتسمح هلن بعد إهناء السنوات             )سنوات

رغم جناح املـشروع    ). ٥٤امللحق رقم   (األربع بالتقدم إىل امتحان شهادة التعليم األساسي        
 وعلى رأسها الزواج املبكر للفتيات، وبعض العادات والتقاليد         فإنه عاىن من بعض الصعوبات    

اليت ال حتبذ عودة الفتيات إىل املدرسة، والفقر، واملواسم الزراعية اليت تعيق الفتيات عن متابعة  
الدوام، ووجود عدة مستويات تعليمية يف الشعبة الواحدة، وأخرياً وليس آخراً قلة احلـوافز              

 . للفتيات واملعلمات
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  مشروع القناة الفضائية التعليمية    
 املتضمن إحـداث قنـاة      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٥ بتاريخ   ه/١٦٩صدر القرار رقم      -٢٢٦

  : هبدف٢٠٠٩-٢٠٠٨تعليمية فضائية وبدأ البث التجرييب للقناة يف العام الدراسي 
  ؛رفد العملية التربوية بإنتاج برامج تربوية وثقافية متميزة ملراحل التعليم كافة •
عرض برامج إثرائية وطرائق فعالة يف التعليم تسهم يف تدريب املعلمني وتأهيلهم             •

  ؛على استخدام التقانات احلديثة يف التعليم وفق املستجدات العلمية والتربوية
االهتمام باللغة والثقافة العربية، وتقدمي برامج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني            •

  ؛عاملهبا، وإيصاهلا ملعظم دول ال
  ؛توثيق التعاون مع اجلهات املعنية بالتعليم مبا ينسجم مع أهدافها •
نشر الوعي التربوي لدى اجملتمع وإطالعه علـى املـستجدات واملـشروعات            •

التربوية، وحتقيق املشاركة النشطة ملختلف شرائحه واإلسهام يف إغنـاء هـذه            
  ؛املشروعات مبقترحات ومبادرات بناءة

 بني املدارس اليت تقع يف بيئـات اجتماعيـة وتربويـة            تقليص الفروق القائمة   •
متفاوتة، واإلسهام يف ختفيف العبء عن كاهل األسرة من خالل ما تقدمه من             

  ؛دروس منهجية ملراحل التعليم كافة
  .اإلسهام يف القضاء على األمية جبميع أشكاهلا •

  جهود حمو األمية    
اجملتمع على حترير القطر من األمية      تتضافر جهود الدولة مع جهود خمتلف قطاعات          -٢٢٧

 حمو أمية مجيـع املـواطنني       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢ املؤرخ   ١٦حيث استهدف القانون رقم     
الذين جتاوزت أعمارهم الثامنة وال يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية وإجراء العمليـات             

أناط القـانون بـوزاريت     . ليميةاحلسابية األربع كتابة وغري املنتسبني إىل إحدى املدارس التع        
  . الثقافة والتربية املهام املوكلة للمجلس األعلى حملو األمية

يف وزارة الثقافة بالعـبء     " حمو األمية "عليم الكبار والتنمية الثقافية     تنهض مديرية ت  و  -٢٢٨
األكرب يف مكافحة األمية، حيث تقوم بإعداد خطة حمو األمية، وتقدمي املقترحـات الكفيلـة             
بإجناحها، وباإلشراف على تنفيذها، ومبتابعة أعمال دوائر تعليم الكبار يف احملافظات وأعمال            
املنظمات الشعبية والنقابات املهنية واجلهات الرمسية يف جمال حمو األمية، وبإعـداد الكتـب              
والنشرات والدوريات اخلاصة مبحو األمية وطبعها وتوزيعهـا، وبإقامـة دورات لتـدريب             

 املكلفني بتعليم األميني، فضالً عن التعاون مع الوزارات واهليئات احملليـة والعربيـة              املعلمني
 . واألجنبية والدولية املعنية مبحو األمية والعمل على التنسيق بني جهودها وإمكانياهتا
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 يف املائة يف مستويات حمو أميـة        ٥٠يهدف مشروع حمو األمية إىل ختفيض بنسبة        و  -٢٢٩
سيما بني النساء، وإىل حتقيق تكافؤ فرص التعليم األساسـي            وال ٢٠١٥م  الكبار حبلول عا  

 :يتم ذلك من خالل. والتعليم املستمر جلميع الكبار

إجناز خارطة للتوزيع اجلغرايف حتدد نسب األمية يف احملافظات، وقد تبني مـن              •
 خالل اخلارطة أن احملافظات الشمالية والشمالية الشرقية تعاين من ارتفاع أكرب          

 ؛يف نسبة األمية، لذلك جيري التركيز عليها

            افتتاح دورات حمو األمية من خالل الدوائر التابعـة ملديريـة تعلـيم الكبـار              •
 ؛يف احملافظات

تطوير املناهج التعليمية اخلاصة بتعليم األميني حبيث تصبح مواكبة لتطـورات            •
ـ         ال مفـاهيم التنميـة     العصر، باإلضافة إىل إدخال مواد جديدة إليها، وإدخ

 ؛السكانية والصحية والبيئية إليها

 .خفض معدالت حمو األمية بني الكبار مع التشديد على حمو أمية النساء •

مت تطوير منهاج نوعي لربنامج تعليم الكبار الذي تـشرف عليـه وزارة الثقافـة               و  -٢٣٠
  :بالتعاون مع وزارة التربية على النحو اآليت

 ٢٠٠ويهدف إىل حمو األمية األجبدية وخيصص له        ) لتأسيسا(املستوى األول     )أ(  
  حصص يف اليوم؛٣ساعة ملدة ثالثة أشهر مبعدل 

ويهدف إىل تثبيت مهارات القراءة املكتسبة واحلفاظ       ) املتابعة(املستوى الثاين     )ب(  
  حصص ٣ ساعة ملدة ثالثة أشهر مبعدل       ٢٠٠عليها وتقدمي اخلربات الثقافية األولية وخيصص له        

  يف اليوم؛
ويهدف إىل ترسيخ مهارات القراءة وتطـوير       ) اإلكمال(املستوى الثالث     )ج(  

 . حصص يف اليوم٤ أشهر حد أدىن ومبعدل ٤ ساعة ملدة ٣١٢اخلربات الثقافية وخيصص له 

وقامت وزارة التربية خالل السنتني األخريتني بإصدار جملة تربوية تعليمية تثقيفيـة              -٢٣١
ني من خالل التوجه إىل القائمني على العمل يف حمو األمية، وإغناء ثقافتهم             تعىن بشؤون األمي  

بعدد من املوضوعات الشخصية والعامة، ونتيجة هلذه اجلهود املكثفة اخنفض معدل األمية عند      
 ٢٠٠٨عـام     يف املائة  ١٤,٢ إىل   ٢٠٠٤عام    يف املائة  ١٩ عاماً من    ٤٥-١٥الفئة العمرية   

يف املائة، ومع هناية  ١٦,٨ نتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة وهومتجاوزاً اهلدف الكمي مل
       حتررت ثالث حمافظات سورية هي طرطوس والـسويداء والقنيطـرة، كمـا             ٢٠٠٨العام  

 . قرية وجتمعاً يف املناطق الشرقية والشمالية من سورية من األمية٥٥٥حتررت 

علـى حتـسني    لوزارة التربية اليت تعمـل      وتعترب جودة التعليم من اهلموم األساسية         -٢٣٢
الكفاءة الداخلية املتمثلة يف خفض متوسطي عدد الطالب يف الشعبة وللمعلم، وقد أمثـرت              
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 تلميـذاً   ٢٨ تلميذاً يف الـشعبة و     ٢٨العدد من   اجلهود يف جمال التعليم األساسي عن خفض        
، إال أن   ٢٠٠٧لمعلم عام    تلميذاً ل  ٢٢ تلميذاً يف الشعبة و    ٢٦ إىل   ٢٠٠٥للمعلم الواحد عام    

 على نفس النسب بـني      التحسن كان طفيفاً يف جمال التعليم الثانوي العام الذي حافظ تقريباً          
 تلميذاً يف الشعبة    ٣٢ملهين من   ، بينما حتسن يف جمال التعليم الثانوي ا       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥عامي  

ـ ٦ تلميذاً يف الشعبة و    ٢٩ إىل   ٢٠٠٥ تالميذ للمعلم عام     ٧و ، ٢٠٠٧م عـام   تالميذ للمعل
 :تحسني هذه اجلودة متشعبة وعديدة من أبرزهاوجهود الوزارة ل

  مشروع املعايري الوطنية للمناهج التربوية    
لقد أجنزت املعايري الوطنية للمناهج التربوية يف مجيع مراحل التعليم مبا فيها مرحلـة                -٢٣٣

اهج وإعداد وثيقة املؤلف    رياض األطفال، وقد هدف هذا املشروع إىل وضع معايري لبناء املن          
لتساعده يف تأليف الكتب منسجماً مع املعايري، ووضع دليـل للمعلـم ودليـل لألنـشطة                
والتطبيقات العملية ووضع مؤشرات تقومي املنهاج، وحتسني آليات إعداد الكتب املدرسـية            

 .٢٠٠٧مت اإلعالن عن مسابقة دولية للتأليف يف شهر أيلول عام . مضموناً وإخراجاً

  مشروع تعميق تأهيل املعلمني    
يتم ذلك من خالل نظام التعليم املفتوح يف وزارة التعليم العايل، وقد بدئ بالتطبيق                -٢٣٤
 معلماً ومعلمة لعام    ٨ ٠٧٩ معلماً ومعلمة و   ٧ ٨٠٩ ل بتعميق التأهيل    ٢٠٠٥-٢٠٠٤عام  

 معلماً حـىت    ٨٨ ١٢٨ وسيتم تأهيل    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لعــام   ٨ ٥٠٠ و ٢٠٠٦-٢٠٠٥
 .٢٠٠٩ عام

  مشروع تأهيل املدرسني    
       وبالتعـاون مـع اجلامعـة      ) اإلنترنـت (يهدف هذا املشروع عرب التعليم الشبكي         -٢٣٥

االفتراضية إىل متكني املدرسني من احلصول على دبلوم التأهيل التربوي واكتساب مهـارات             
دد الربنامج كهدف لـه     استخدام تقانات املعلوماتية وتطبيقاهتا يف عملية التعلم والتعليم وح        

 . ٢٠١٠ مدرساً حىت عام ٤٠٦٥٩تأهيل 

  اإلرشاد النفسي واالجتماعي    
مت تطبيق اإلرشاد النفسي يف مدارس احللقة الثانية ومرحلة التعليم الثـانوي حيـث                -٢٣٦

كلف محلة اإلجازة يف علم النفس والتربية مبهمة مرشد نفسي تربوي مبوجب البالغ رقـم               
بلغ عدد املرشدين النفسيني     و .٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ؤرخ  امل) ٤/٣(٢١٥٣/٥٤٣

يهدف تطبيق اإلرشاد    . مرشداً ٣ ٣٣٦ حنو   ٢٠٠٩-٢٠٠٨واالجتماعيني يف العام الدراسي     
النفسي واالجتماعي إىل حتسني كفاءة النظام التربوي والتحصيل العلمي للطلبة من خـالل             

  :يليمبا مهام املرشد يف املدرسة واليت تتمثل 
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 ؛مساعدة الطالب على تفهم قدراهتم وإمكاناهتم •

تشجيع املواقف التعليمية وتنسيق األنشطة اليت يقترحها املعلمون واليت هتـدف            •
 ؛إىل تعليم الطالب كيف حيترم نفسه واآلخرين ويعتز بثقافته وانتمائه القومي

 ؛مساعدة الطالب على إجياد حلول للمشكالت النفسية اليت يتعرضون هلا •

 ؛حتديد حاالت التسرب يف املدرسة ووضع احللول املناسبة •

التعرف على الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة سواء املتفوقني أو ذوي اإلعاقـة          •
 ؛وإعداد برامج رعاية خاصة هبم

 ؛تنمية مهارات العمل اجلماعي •

 .اإلسهام بصورة فعالة يف تنظيم النشاطات املدرسية •

 املدارس صديقة الطفولة    

يف إطار خطة التعاون والتنسيق بني وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف، أعدت وزارة              -٢٣٧
التربية مع اليونيسيف وكلية التربية جبامعة دمشق دليل املدرسة صديقة األطفال الذي تضمن             

بدأت الوزارة بتطبيق املشروع يف عـدد       . توصيفاً لبيئة مدرسية تالئم األطفال وتشدهم إليها      
، وقد وضعت عدداً من املعايري للمدرسة       ) دير الزور  -حلب   - الرقة   -إدلب   (من احملافظات 

 :صديقة الطفولة وأقامت دورات تدريبية لتأهيل املعلمني وحتسني البيئة املدرسية

 :املعايري العشرة للمدرسة صديقة الطفولة    

علمون يتوفر يف املدرسة جملس إدارة فعال يشارك فيه األطفال وأولياء األمور وامل •
  ؛وإدارة املدرسة وممثلون عن اجملتمع احمللي

      يشارك األطفال يف مجيع عمليات املدرسة لتعزيز حـس املـسؤولية والثقـة             •
 ؛بالنفس لديهم

 ؛توفر املدرسة لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة بيئة دمج إجيابية •

 ؛توفر املدرسة الرعاية الصحية النفسية واجلسدية لألطفال •

 ؛درسة املساواة بني األطفال وعدم التمييز بينهم ألي سبب كانتعزز امل •

 ؛تتواصل املدرسة بفعالية مع أولياء األمور واجملتمع احمللي •

 ؛تعمل األطر التربوية واإلدارية يف املدرسة على زيادة خرباهتا وتعميق تأهيلها ذاتياً •

      خيـدم هـدف    يوفر بناء املدرسة البيئة الصحية والنظيفة واآلمنة لألطفـال و          •
 ؛التعليم والتعلم
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توفر املدرسة أساليب التعلم النشط لتكون بيئة التعلم فيهـا ممتعـة وجاذبـة               •
 ؛لألطفال ومرتبطة بالبيئة احمللية

 .تتسم مصادر التعلم يف املدرسة بتنوعها وباستخدامها للتقنيات احلديثة •

  مشروع تطوير التعليم املهين والتقين    
عدت فلسفة املنهج ومسوغاته، وحددت حماور االهتمام لكل صف          أ ٢٠٠٧يف عام     -٢٣٨

واجملاالت أو امليادين املعرفية، كما متت كتابة املعايري العامة وتدرجها وفق احللقات واملراحل             
وكتابة املعايري واملخرجات لكل جمال لكل صف، وحتديد الوحدات والدروس لكل صـف،             

 مت إعالن املسابقة وتـأليف  ٢٠٠٨ف، ويف عام    وكتابة األهداف الدرسية لكل درس للصفو     
  :يهدف املشروع إىل. الكتب

  ؛تأمني عمالة مدربة مهنياً وتقنياً قادرة على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية •
 ؛ترسيخ مبدأ اجلودة وااللتزام به مبا ينعكس إجياباً على االقتصاد الوطين •

 ؛احلصول على خرجيني مؤهلني لتلبية احتياجات سوق العمل •

إشراك قطاع األعمال يف تنمية املوارد البشرية ويف عمليات اإلعداد والتأهيـل             •
 .ويف إعداد املناهج

 مشروع استثمار تقانات املعلوماتية يف التعليم واإلدارة التربوية    

  :يشمل هذا املشروع  -٢٣٩
 استثمار شبكة املعلوماتية اليت أحدثتها الوزارة وإدخال التكنولوجيا احلديثة          )أ(  

  يف التعليم والتعلم والوصول إىل املعايري العاملية لعدد الطالب اجلالسني على احلاسوب؛
    تنمية املهارات األساسية يف جمـال اسـتثمار احلاسـوب يف التعلـيم ويف           )ب(  

  جماالت احلياة؛
  إغناء املضمون التربوي باللغة العربية لشبكة التربية وحتديثه باستمرار؛  )ج(  
  املعلومات واملعارف بني املدرسني والطالب حملياً وحول العامل؛تبادل   )د(  
  حتويل الكتاب املدرسي إىل النمط اإللكتروين التفاعلي؛  )ه(  
، )اإلدارة املركزيـة واإلدارات الفرعيـة  (أمتتة العمل اإلداري يف الـوزارة       )و(  

ربوية وإدارية يف انتقـاء     وتأهيل األطر اإلدارية التربوية واملدرسية، واستخدام معايري علمية ت        
  مجيع اإلداريني يف اإلدارة املركزية ومديريات التربية واإلدارات املدرسية؛

  :استثمار شبكة التربية لتبادل املعطيات يف  )ز(  
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 استصدار نتائج االمتحانات؛ '١'

 برنامج إدارة نظم املعلومات لإلحصاء التربوي؛ '٢'

 الربيد اإللكتروين الداخلي؛ '٣'

 لكترونية يف اإلدارة املركزية واإلدارات الفرعية؛تطبيق األرشفة اإل '٤'

 ؛)طوارئ معلوماتية(تشكيل وتدريب فريق عمل خمصص  '٥'

 نظام املؤمتر الفيديوي؛ '٦'

 ؛)دبلوم التأهيل التربوي(التعليم الشبكي  '٧'

 مت  ٢٠٠٦يف عام   (ني يف استخدام احلاسوب للتعليم      تدريب املدرس  '٨'
 مدرس  ١ ٠٠٠ مت تدريب    ٢٠٠٧ مدرساً ويف عام     ٥٥٠تدريب  
  ؛) مدرس١٠ ٠٠٠ مت تدريب ٢٠٠٨ويف عام 

  ). مدرسة١ ٣٦٨ مت ربط ٢٠٠٨يف عام (ربط املدارس مع شبكة املعلومات   )ح(  

  مشروع متهني التعليم وانتقاء األطر التربوية    
  :يهدف هذا املشروع إىل  -٢٤٠

 إجياد نظام لتوصيف املهن التعليمية وتصنيف املؤسسات التعليمية وتقـومي           )أ(  
  أداء األطر التربوية؛

التعلـيم إدارة   انتقاء أطر تربوية وفق معايري االختيار املهين جلميع مراحـل             )ب(  
  ؛وتوجيهاً وتعليماً

تغطية حاجات املؤسسات التربوية من املدرسني واملدرسـني املـساعدين            )ج(  
  ومعلمي احلرف ومعلمي الصف واملرشدين النفسيني واملرشدين االجتماعيني؛

  .حتسني نوعية التعليم من خالل رفع سوية األطر التربوية كافة  )د(  

  مشروع تطوير نظام االمتحانات    
توفري بيئة تربوية ونفسية أفضل لدى الطلبة حتفزهم علـى           :يهدف هذا املشروع إىل     -٢٤١

  :أداء امتحاناهتم يف الشهادة الثانوية بشكل أفضل من خالل
يت تسمح للطلبة الراسبني بثالث مـواد علـى         تطبيق نظام الدورة الثانية ال      )أ(  

  األكثر التقدم المتحانات الدورة الثانية يف بعض املواد وفق شروط حمددة؛
استثمار التقانات احلديثة يف تطوير نظام بنك األسئلة وإعداد النتـائج مبـا               )ب(  

  ميكِّن من اختصار الزمن والكلفة وتعزيز موضوعية التقومي؛
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  توافر العوامل والشروط املطلوبة؛م االختبارات عندما تاالنتقال لنظا  )ج(  
تعزيز أداء النظام التربوي من خالل حتقيق األهداف املـذكورة، إضـافة              )د(  

  .لتعديل شروط النجاح ورفع مستوى النهايات الصغرى للمواد الدراسية
  عرض٢٠٠٧ مت إعداد مشروع مرسوم نظام االمتحانات، ويف عام ٢٠٠٦ويف عام   -٢٤٢

املشروع بعد التعديالت يف اجتماعات جلنة التنمية البشرية يف رئاسة جملس الوزراء، ومت هتيئة              
املراكز الفرعية يف مديريات التربية بإعداد نتائج شهاديت التعليم األساسي والثانوي ومـن مث              

  . مت رفع املشروع بشكله النهائي إلقراره٢٠٠٨تدريب عناصر االمتحانات، ويف عام 

         وع دمج التكنولوجيا يف التعلـيم واسـتخدام احلاسـوب يف التعلـيم والـتعلم               مشر    
  )وورلد لينكس(

يتم بالتعاون بني األمانة السورية للتنمية اليت تشرف عليها السيدة أمساء األسد عقيلة               -٢٤٣
يهـدف املـشروع إىل تأهيـل       ). ٥٥امللحق رقم   (السيد رئيس اجلمهورية ووزارة التربية      

رسني الستخدام املعلوماتية يف التعليم والتعلم، ومتكني الطلبة من اسـتخدام تكنولوجيـا             املد
املعلومات يف التعلم مبا جيعل الطالب احملور األساسي للعملية التعليمية، وحيـول املـدرس إىل       
مرشد فيها، وبذلك تتسم احلصص الدراسية بالتشاركية بدل التلقني مما يبعد امللـل ويزيـد               

أحدثت وحدة لدمج التكنولوجيا يف التعليم يف وزارة التربية، ومتـت           . طالب للتعلم محاس ال 
 مـدرس  ٧ ٠٠٠هتيئة الفريق املركزي والفرق احمللية للتدريب يف احملافظات حيث مت تدريب          

، ويستمر العمل ليشمل مجيع املدرسـني       ٢٠٠٨ومدرسة من املدرسني اجلدد خالل صيف       
  . املركزي واحملليوفق خطط زمنية على املستويني

  اجملمعات التربوية    
يهدف املشروع إىل إقامة جممعات تربوية لتيسري العمل اإلداري والتربوي يف املناطق              -٢٤٤

والنواحي الكبرية حبيث تشكل ما يشبه مديرية تربية مصغرة، وقد صدر النظام الداخلي ومت              
نظام الداخلي، وبلغ عدد اجملمعـات      تعيني املشرفني واإلداريني وفق املواصفات اليت حددها ال       

  . واحداً وتسعني جممعا٢٠٠٧ًلعام 

  مشروع مركز رعاية الطالب املتميزين    
  :هدف هذا املشروع إىلي  -٢٤٥

إقامة مركز للطالب املتميزين وتوفري البيئة التربوية والتعليمية األفضل هلـم             )أ(  
  ملرحلة الثانوية الثالثة؛لتمكينهم من احلصول على تعليم نوعي متميز خالل صفوف ا

رعاية املواهب واإلبداع نظراً ملا يتميز به املركز عن مدارس املتفوقني مـن               )ب(  
  .حيث أسس انتقاء الطالب، واملناهج خلاصة، ونظم التقومي وطرائق التعليم والتعلم
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 أعيـد   ٢٠٠٧ أكملت دراسة املناهج واخلطط الدرسية، ويف عام         ٢٠٠٦ويف عام     -٢٤٦
لبناء، ووضع النظام الداخلي للمركز من قبل اللجان املختصة، ووفرت التجهيـزات،            تأهيل ا 

  .واستكملت املناهج وكذلك تدريب املعلمني
        / كانون الثـاين   ٢وانطلق مشروع مسار حتت رعاية السيدة عقيلة السيد الرئيس يف             -٢٤٧
كـار والبحـث عـن     عاماً على االبت١٥-٥ هبدف حث األطفال والشباب من    ٢٠٠٥يناير  

املشروع مبادرة غري حكومية من املقرر أن       . أنفسهم والعامل من حوهلم وتعميق ثقتهم بأنفسهم      
         طفالً ٥٠ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٧تغطي كل أطفال سورية، وقد استقطب املشروع حىت هناية          

. درسـني حظي املشروع بدعم كبري من وزارة التربية وبإعجاب امل        . وطفلة شاركوا يف أنشطته   
أقام املشروع مركز استكشاف يف دمشق شارك األطفال يف تصميمه الذي أتى علـى شـكل            

  ).٥٦امللحق رقم (وردة دمشقية، وآخر يف الالذقية 

  مشروع املؤسسة العامة للطباعة    
        بإحـداث املؤسـسة العامـة       ٢٠٠٨ لعـام    ١٥مت إصدار املرسوم التشريعي رقم        -٢٤٨

  :للطباعة هبدف
   املناسب؛أمني طباعة الكتاب املدرسي بنوعية جيدة يف الوقتت  )أ(  
استكمال جتهيز مطبعة الكتب املدرسية بآالت الطباعة احلديثة حيث تقوم            )ب(  

 مليون نسخة كتاب حالياً، تنفذ ٤٨املؤسسة العامة للمطبوعات والكتب املدرسية بتأمني حنو 
 يف املائة يف    ٦٨قط يف مطبعتها احلالية، ويطبع       يف املائة ف   ٧املؤسسة من هذا العدد الكبري حنو       

) بنسبة كبرية على آالت قدمية ال تتوافق مع قياس الكتـاب املدرسـي            (مطابع القطاع العام    
  . يف املائة يف القطاع اخلاص٢٥ويطبع 

  )٣١املادة (أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية   -باء   
على توفري مساحة   ) وخاصة مديرية ثقافة الطفل   (افة  ارة التربية ووزارة الثق   حترص وز   -٢٤٩

مناسبة للجانب الترفيهي ضمن النشاطات التعليمية والثقافية، فاملناهج الدراسية ملرحلة التعليم           
األساسي تتضمن مواد التربية الفنية واملوسيقية والرياضية، كما تنفذ األنشطة الالصفية عـرب             

لطفل حتاول تنفيذ براجمها وفعالياهتا يف جو من املـرح          خطط مربجمة، كما أن مديرية ثقافة ا      
الئم مزاج الطفل دون تقييد حلريته أو إيقاعه احلركي، وتقدمي املادة الثقافية له بشكل ممتـع                ي

وغري مباشر إىل حد ما عرب اهلوايات اليت يرغب مبمارستها وذلك من خالل الفعاليات الـيت                
اجلهات واملنظمـات املعنيـة     اون مع مديريات الوزارة و    ة بالتع تقيمها أو تشارك فيها املديري    

  :نذكر من هذه النشاطات الترفيهية. بالطفل
ورشات الرسم اليت ترافق غالباً ورشات القراءة ونادي الفـضاء والكـون             )أ(  

والرحالت البيئية، كما يتم اإلعالن عن االحتفاليات عن طريق إقامة ورشة رسم وخط يتم              
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برية من قبل األطفال توزع يف شوارع احملافظة وحول املركـز الثقـايف             فيها تنفيذ لوحات ك   
  الذي ستقام فيه االحتفالية؛

هذه الورشات تتيح للطفـل     . ورشات اخلط العريب باستخدام أقالم ملونة       )ب(  
الفرصة للتعامل مع أقالم اخلط امللونة حبرية ودون إلزامه بقاعدة معينة إال أن يكتب عبارات               

   بتزيني لوحته باخلطوط واألشكال اليت يراها مناسبة؛حيبها ويقوم
  عروض املسرح وخيال الظل والعرائس والدمى والعروض املوسيقية؛   )ج(  
  إطالق طائرات ورقية وتعليم من يرغب كيفية صناعتها؛  )د(  
تنظيم رحالت بيئية وأثرية ميارس خالهلا األطفال ألعاباً بيئية وأثرية يضفي             )ه(  

  طابع املرح والفائدة؛على الرحلة 
  .تنظيم ليايل الرصد الفلكي للنظر إىل السماء عرب التلسكوب  )و(  
وتوفر وزارة الثقافة فرص قضاء أوقات الفراغ يف املراكز الثقافية التابعة هلا واليت تؤدي                -٢٥٠

، )٥٧امللحق رقـم    (خدماهتا من الساعة الثامنة صباحاً وحىت الثامنة مساًء ويف املكتبات العامة            
         حتـت  " ي مـسرح األطفـال    نـاد " مسرح الطفل    -كما تقيم مديرية املسارح واملوسيقى      

عنوان األطفال يعدون مسرحهم، ويشتمل النادي على تدريب األطفال على الفن املـسرحي             
 وتقدميها على شكل عـرض مثـل        وإعطائهم حيزاً ملناقشة مواضيع هتم خمتلف املراحل العمرية       

  ". حلم وحرف"عرض 
 أسست مديرية املسارح يف وزارة الثقافة فرقة يامسني الشام الـيت            ٢٠٠٣ويف عام     -٢٥١

وتقدم هذه الفرقة عروضاً يف     .  سنة ١٤-٩ضمت مخسني طفالً وطفلة تتراوح أعمارهم بني        
 الفنون الشعبية ويف املسرح الراقص، وقد شاركت يف العديد من املهرجانات واالحتفاليـات            

ويف عـام  ".  يوم الطفل العاملي، اخل- يوم الطفل العريب - معرض الزهور - احملبة   -بصرى  "
 تأسست يف دار األسد للثقافة مبدينة الثورة فرقة توتول للفنون الـشعبية واخـتريت               ٢٠٠٥

لتمثيل احملافظة يف املهرجانات احمللية وبعض املهرجانات العربية، وهي حتضر للمـشاركة يف             
فرقـة الفنـون   "ا تشكلت فرقة لألطفال بدير الزور حتت اسم    مهرجان أنطاكية وأضنة، كم   

  .٢٠٠٦ يف هناية عام "الشعبية لألطفال
ومت إحداث مديرية باسم مديرية املعاهد املوسيقية العربية يف وزارة الثقافة واليت هتتم               -٢٥٢

فيهية من بني نشاطاهتا برعاية األطفال املوهوبني يف املوسيقى من خالل نشاطات تعليمية وتر            
ورحـالت  )  قـانون  - كمان   - عود   -بيانو  (نفس الوقت تشمل حفالت ومسابقات      يف  

  .سياحية للطلبة إىل األماكن األثرية والطبيعية
 أطلق مشروع الثقافة املتحفية بالـشراكة  ٢٠٠٧ويف منتصف الشهر األول من عام         -٢٥٣

يـة تعريـف األطفـال       مديرية املتاحف واآلثار بغ    -بني مؤسسة قوس قزح ووزارة الثقافة       
ويرتبط هذا املشروع باملتحف الوطين الذي ميثـل إرثـاً ثقافيـاً            . بالتاريخ السوري العريق  
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وحضارياً كبرياً يف سورية إذ يقوم األطفال من خالل هذا املشروع بتعلم التـاريخ بـشكل                
ابـة  عملي كما ميارسون أشكال الفنون اليت تعرب عن اآلثار من الترصيع بالفسيفـساء والكت             

املسمارية والطبع باأللوان على القماش، والتنقيب عن اآلثار وصناعة الفخـار والتـشكيل             
  . بالصلصال، وتصميم احللي واحلفر على اخلشب

  تدابري احلماية اخلاصة  - العاشر 

  األطفال يف حاالت الطوارئ  -ألف   
علم للـذكور   املتضمن قانون خدمة ال    (٢٠٠٧ لعام   ٣٠أشار املرسوم التشريعي رقم       -٢٥٤

إىل أن سن التكليف يبدأ بعد إمتام املوطن الثامنة عشرة مـن عمـره، وأن               ) فقط دون اإلناث  
، أو إذا كان وحيداً     )وخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة   (املكلف يعفى إذا كان غري الئق صحياً        

 حىت إمتام  يؤجل املكلفون من أداء اخلدمة اإللزامية     . ألحد والديه أو كان لقيطاً أو من يف حكمه        
 ٢٠٠٨ للعام   ١٦ من هذا املرسوم التشريعي مبوجب القانون رقم         ٣تعليمهم، وقد عدلت املادة     

 شهراً لكل املكلفني باستثناء من      ٢١ شهراً إىل    ٢٤مبا يقضي بتخفيض خدمة العلم اإللزامية من        
ك مل جيتازوا الصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي ويف ذلك حث على التعلـيم، كـذل               

أن يتم املواطن الثامنة    ) ٢٠٠٣ لعام   ١٨املرسوم التشريعي رقم    (يشترط قانون اخلدمة العسكرية     
  .عشرة من عمره حىت يتمكن من التطوع مبلء إرادته للخدمة العسكرية

  سياسات اهلجرة    
عزمت احلكومة السورية بالفعل على صياغة قانون خاص للتعاطي مع هذه املسألة،              -٢٥٥

، مت تـشكيل    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٩ املؤرخ   ٣١٧٥رار رئاسة جملس الوزراء رقم      وبناًء على ق  
جلنة متخصصة من اجلهات والوزارات املعنية لصياغة قانوين اهلجرة واللجوء، وتعمل هـذه             

. اللجنة حالياً لصياغة هذا القانون ومبا يتوافق مع املعايري الدولية املرعية والناظمة هلذه القضية             
 تنجز هذه اللجنة عملها قريباً ليتم عرض مشروع ما ستنجزه على السلطات             ومن املتوقع أن  

  .التشريعية املختصة

  قضايا الالجئني    
على الرغم من أن حكومة اجلمهورية العربية السورية غري منضمة إىل اتفاقية األمـم                -٢٥٦

 وبشهادة تقارير  وهي املعاهدة األساسية املتعلقة بالالجئني إال أن سورية،  ١٩٥١املتحدة لعام   
املنظمات الدولية املعنية، تعد من أفضل الدول يف التعاطي مع قضايا الالجئني وتوفري احلقوق              
واحلماية هلم وهذا ما بدا واضحاً يف التعاطي السوري مع الالجئني املوجودين على األراضي              

رية، وميكـن    يف املائة من عدد سكان سو      ١٠السورية والذين يقّدر أهنم يشكلون ما يعادل        
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حتديداً اإلشارة إىل التعاطي السوري مع الالجئني الفلسطينيني والعراقيني املوجـودين علـى             
  .األراضي السورية

إن املراكز الصديقة للطفولة هي بيئة آمنة توفر النشاطات لألطفال صباحاً ومـساًء               -٢٥٧
 الالجئني ومساعدهتم وعلى مدى األسبوع، وهتدف إىل محاية وحتفيز التطور الطبيعي لألطفال

على جتاوز الضغط الناجم عن ظروفهم، وتوفري فرصة هلـم للتعـبري احلـر واالكتـشاف                
 طفـل   ١٠٠٠تستقبل املراكز األربعة يف كل شهر ما يزيد عن          . واالستماع ضمن اجملموعة  

جديد حيث تسجل البيانات اخلاصة باألطفال وعائالهتم على برنامج لقاعدة البيانات مـع             
ة على خصوصيتها، وتتم إحالة األطفال املتضررين نفسياً إىل وحدات الدعم النفـسي             احملافظ

ملعاجلتهم ومتابعة منوهم النفسي السليم، كما تنظم املراكز األيام اخلاصة اليت تتم كل شهرين              
وترتبط مبناسبة معينة كيوم الالجئ العاملي، يوم الطفل العريب، أو بوجود شخصية تـشكل               

  . طفل من مجيع املراكز٥٠٠ إىل ٤٠٠ للمستفيدين وجيتمع فيها من دعماً معنوياً

  التعاطي مع الالجئني الفلسطينيني    
صدر العديد من القوانني والتشريعات اليت استهدفت توفري احلماية القانونية هلـم،               -٢٥٨

وكانت البداية بالقرارات اإلدارية اليت استهدفت استثناء الفلسطينيني من شـرط اجلنـسية             
بالنسبة ملمارسة معظم املهن احلرة والوظائف املتاحة للسوريني يف إدارات الدولة ومؤسساهتا            

من األمثلة مهنة ممارسة الصيد يف املياه اإلقليمية السورية، مهنة الترامجة احمللفـني، كتابـة               (
ني ، ُوحيسب لسورية أهنا عاملت الفلسطينيني كالسوري)العرائض، التوظيف يف إدارة اجلمارك 

متاماً من جهة، وأكدت من جهة أخرى على موقفها الرافض للتوطني جبميع أشكاله وصوره              
وهو ما جتلى من خالل التأكيد على احتفاظ الفلسطينيني جبنسيتهم األصلية رغم متتعهم بكل              
حقوق املواطن السوري تقريباً، إذ بات حيق للفلسطيين يف سورية متلك أكثر من حمل جتاري               

لك حبقوق االنتفاع الناجتة عن حق اإلجيار، كما حيق له االنتساب إىل النقابـات              والتمتع كذ 
ويكون للفلسطيين الواجبات واحلقوق    ) .. .مثل نقابة األطباء، احملامني، واملقاولني    (السورية  

نفسها اليت تكون للمواطن السوري يف النقابات السورية مبا يف ذلك الترشح لرئاسة وعضوية              
ورية كافةً، وللفلسطيين يف سورية حق التقاضي وحق توكيل احملامني شـأنه يف             النقابات الس 

ذلك شأن املواطن السوري، وله مطلق احلرية يف التنقل والسفر داخل األراضـي الـسورية،     
والسكن يف أية قرية أو مدينة سورية، علماً أن جممل هذه احلقوق هي حقوق إرادية فرضتها                

  . طوعاً وانسجاماً مع ثوابتها القومية والتزاماهتا اإلنسانيةاحلكومة السورية على نفسها

  التعاطي مع الالجئني العراقيني    
مع بدء االحتالل األمريكي للعراق تدفق مئات اآلالف من العـراقيني إىل سـورية                -٢٥٩

الـصادر  ) حال الالجئني العراقيني يف سورية(طلباً للجوء والتماساً للحماية، وقد أشار تقرير  
غالبية العراقيني  "ن املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة يف دمشق إىل أن             ع
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 اجتذبتهم سياسة الباب املفتوح السورية،      ٢٠٠٣الذين غادروا العراق منذ حرب اخلليج عام        
وهلذا السبب وعلى مدى أقـل مـن ثـالث    . وكذلك تسامح البالد وكرمها جتاه الالجئني  

حركة نزوح مجاعي هادئة ومستمرة جعلت من سورية الدولة املضيفة ألكرب           سنوات قامت   
كانت سورية البلد العريب الوحيد الذي مسح فيـه لالجـئني           ". عدد من العراقيني يف املنطقة    

العراقيني بالعبور حبرية واحلصول على إقامة مؤقتة قانونية ملّدة ستة أشهر ودون فرض أي قيود 
  .  أو طائفي أو قوميأو شروط أو متييز ديين

  اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني العراقيني    
يب واملنظمات الدولية الـيت قـدمت       وبدعم من االحتاد األور   (قدمت وزارة الصحة      -٢٦٠

مجيع اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية لالجئني العراقيني جماناً حيث         ) الدعم الفين واملادي  
ملراكز الصحية باملعدات الالزمة واملخـابر، كمـا قامـت          قامت الوزارة بتحديث وجتهيز ا    

بتدريب العاملني يف عشرين مركزاً صحياً تقدم اخلدمات للمناطق األكثر كثافة بـالالجئني             
. العراقيني، وقد مشل التدريب فعاليات الرعاية الصحية األولية والتعامل مع األمراض الشائعة           

طين ووفرت سلسلة التربيد واحلقن اآلمن، وشـرعت        دعمت الوزارة أيضاً برنامج التلقيح الو     
يف بناء قاعدة معلومات للحالة التغذوية لألطفال واألمهات، كما كثفت جهـود الكـشف      

، ض األغذية اخلاصة والفيتامني ألف    املبكر عن أمراض سوء التغذية عند األطفال مع توفري بع         
يب العـاملني يف    خالل تـدر  اآلباء من    الصحي لألمهات و   رافق ذلك كله تنشيط التثقيف    

أطباء الصحة املدرسية على مهارات االتصال وجتهيـز املراكـز الـصحية            املراكز الصحية و  
بالنشرات واملواد التثقيفية لتوزيعها على األمهات من الوافدين العراقيني املراجعني للمراكـز            

  .الصحية وعلى طالب املدارس

  ينياخلدمات التربوية املقدمة لالجئني العراق    
 يف املائة من العراقيني املوجـودين يف        ٣٤,٥تقدر منظمة األمم املتحدة للطفولة أنَّ         -٢٦١

.  عاماً أي يف سـن التعلـيم       ١٨ و ٥سورية هم من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني          
يعامل الطالب العراقيون على قدم املساواة مع الطالب الـسوريني، ويف العـام الدراسـي               

غ العدد اإلمجايل للتالميذ العراقيني املسجلني يف املدارس الرمسية الـسورية            بل ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 مليون دوالر، وهـي كلفـة       ١٣,٧ تلميذاً، وبلغت كلفة استيعاهبم يف املدارس        ٤٩ ١٣٢

حتملتها حكومة اجلمهورية العربية السورية بشكلٍ  أساسي، وقد صدر قرار عـن املكتـب               
تضمن إعفاء األطفال العراقيني من كامـل       ) ٥٨امللحق رقم   (التنفيذي لالحتاد العام النسائي     

 يف املائة من قسط الروضة والباص خالل العـام          ٥٠قسط الروضة يف النوادي الصيفية ومن       
هذا وتطمح احلكومة السورية بالتعاون مع منظمات األمم املتحـدة واملفوضـية            . الدراسي

 ألف طفل عراقي يف املدارس السورية       ١٠٠و  األوروبية إىل تأمني املوارد الالزمة الستيعاب حن      
اليت تعاين من ضغط كبري بسببِ اكتظاِظ الطالبِ فيها يف أماكن متركز الالجئني العـراقيني،               
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سيما يف حمافظيت    زالت هنالك حاجة لبناِء عدٍد من املدارس وتوسيع مدارس أخرى وال           وال
ت املالية للمدارس ودعم الكـوادر      دمشق وريف دمشق، باإلضافِة إىل احلاجة لدعمِ املوازنا       

، )كتب دراسية، وسائل إيضاح، كهرباء وماء     (التعليمية واإلدارية، وتغطية النفقات التشغيلية      
 قدمت حكومة أملانيا االحتادية للحكومة السورية عن طريق مصرف          ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط 

ني يورو وذلـك لتمويـل       مالي ٦بقيمة  » منحة«قروض إعادة اإلعمار األملاين مسامهة مالية       
يف املناطق اليت ازدمحت باإلخوة     » املساعدة الطارئة لربنامج بناء املدارس وتأهيلها     «مشروع  

  .العراقيني واليت تستقبل مدارسها أعداداً كبرية منهم

  جلسات دعم املهارات الوالدية لألمهات العراقيات    
لسوري بالتعاون مع اليونيسيف حيث تنفذ هذا الربنامج منظمة اهلالل األمحر العريب ا         -٢٦٢

تتألف اجملموعة من   ( جمموعات لألمهات    ٦تستقبل مراكز يف جرمانا والسيدة زينب وقدسيا        
 جلسة دورة لدعم مهـاراهتن التربويـة بإشـراف          ١٢يتابعن على مدى    )  سيدة ٢٠-١٥

يرافق ذلك نـشاطات    . اختصاصيات نفسيات مدربات ومبساعدة سيدات عراقيات مدربات      
  . فيهية ورحالت لألمهات املشاركاتتر

  التمكني النفسي لليافعني ولليافعات    
العريب السوري بالتعاون مع اليونيسيف حيث    تنفذ هذا الربنامج منظمة اهلالل األمحر       -٢٦٣

         مت اختيار جمموعة من اليافعات واليافعني العراقيات والعـراقيني تتـراوح أعمـارهم بـني               
يبهم على برنامج صمم خصيصاً لتزويدهم باملهارات التدريبية الالزمـة       سنة لتدر ) ١٨-١٤(

لكي يقوموا هم أنفسهم بتدريب أقراهنم من الفئة العمرية ذاهتا يف مراكز جرمانا والـسيدة               
على )  يافعة ويافعاً  ١٢-١٠ تتألف اجملموعة من  (قدسيا أيام السبت ضمن جمموعتني      زينب و 

  .  جلسة تدريبية١٢مدى 

  ات الثقافية املقدمة لالجئني العراقينياخلدم    
أقامت مديرية ثقافة الطفل يف وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برناجمـاً               -٢٦٤

ترفيهياً وفنياً تضمن تقدمي عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم مجاعية تبعها إقامة             
يوليـه إىل   / متوز ١٣ على لبنان من     معارض لنتاج األطفال الوافدين أثناء العدوان اإلسرائيلي      

، وأقيمت نشاطات لدعم األطفال العراقيني الوافدين إىل سـورية          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٠
 تضمنت إطالق طائرات ورقية يف سـاحة اجلنـدي          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١بتاريخ  

اجملهول وورشة رسم مجاعية يف ساحة األمويني حيث مت توقيع مشروع مشترك بـني وزارة               
الثقافة ومنظمة اليونيسيف لدعم األطفال واليافعني السوريني وكل األطفال املوجـودين يف            

  . ، وبدأ العمل بتنفيذ اخلطوات التمهيدية له٢٠٠٨سورية يف عام 
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وبذلك ُيحَسب للحكومة السورية أهنا أحسنت معاملة الالجئني العراقيني وساوهتم            -٢٦٥
 أبواب مدهنا ومدارسها ومستشفياهتا، ومل حتشدهم يف     مبواطنيها يف أحيان كثرية، وفتحت هلم     

خميمات معزولة على أطراف الصحراء، وهو سلوك برغم إنسانيته إال أنـه كّبـد اجملتمـع                
السوري نفقات كبرية وأعباء باهظة أشارت هلا الورقة اليت قدمتها حكومة اجلمهورية العربية             

 اإلنسانية لالجئني واملهجرين داخل العراق ويف       السورية إىل املؤمتر الدويل ملعاجلة االحتياجات     
 واليت ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٨ و١٧دول اجلوار والذي انعقد مبدينة جنيف السويسرية يومي      

عرضت فيها بعض األعباء االقتصادية والصحية والتربوية واالجتماعية واألمنيـة والنفقـات            
ي اإلشارة بدايةً إىل أن هـذه األرقـام         املترتبة على الوجود العراقي املكثف يف سورية، وينبغ       

 مليون عراقي يف سـورية      ١,٢ليست هنائية وإمنا هي تقديرية بصورة كبرية وتفترض وجود          
 مليون عراقي على األقل موجـودين  ١,٥علماً أن األرقام الرمسية املتداولة حالياً تتحدث عن   

  .حالياً ضمن األراضي السورية

  هم قانون األحداث اجلاحننياألطفال الذين يسري علي  -باء   
 وتعديالته إجراءات خاصة مبحاكمة األحـداث،  ١٩٧٤ لعام ١٨نظم القانون رقم     -٢٦٦

  ).٢١٦-١٩٦الفقرات (وقد ورد تفصيل لذلك يف التقرير الدوري الثاين 
ويف جمال محاية األحداث من االستغالل وتأمني أفضل الظروف إلعادة دجمهـم يف               -٢٦٧

  :ة الشؤون االجتماعية والعمل مبا يلياجملتمع تقوم وزار
 يف ٤٠زيادة االعتمادات املخصصة ملعاهد ومراكز األحداث اجلاحنني بواقع        )أ(  

  ؛ ٢٠١٥املائة لغاية 
 يف  ٤٠زيادة اإلعانات السنوية املخصصة جلمعيات رعاية األحداث بواقع           )ب(  

  ؛٢٠١٥املائة لغاية 
اجلاحنني واحد يف محص لغاية عام      إحداث ثالثة معاهد إلصالح األحداث        )ج(  
  ؛٢٠١٥، واثنني يف دير الزور وريف دمشق لغاية ٢٠٠٩

 الـسويداء   - درعا   -إحداث ثالثة مراكز مالحظة لإلناث يف دير الزور           )د(  
  ؛ ٢٠١٥ محاه لغاية - احلسكة - طرطوس -، وأربعة مراكز يف الرقة ٢٠٠٩لغاية 

 لألحداث اجلاحنني وتلقي شـكاوى      إحداث ثالثة مراكز للرعاية الالحقة      )ه(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦األطفال يف اخلطة اخلمسية العاشرة 

إحداث مركزين لإلرشاد والتوجيه األسري يف اخلطة اخلمـسية العاشـرة             )و(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦

إحداث مركزين منوذجيني لرعاية األطفال اللقطاء يف دمـشق وحلـب يف        )ز(  
  ؛ ٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة اخلمسية العاشرة 
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إحداث مركز ضيافة حلماية األطفال اجملين عليهم يف اخلطة اخلمسية العاشرة         )ح(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦

إحداث معهدين لرعاية األطفال املشردين واملتسولني وأطفال الشوارع يف           )ط(  
  .٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة اخلمسية العاشرة 

ليد لرعاية وجرى التعاون مع منظمة موفيموندو اإليطالية إلصالح معهد خالد بن الو       -٢٦٨
  .٢٠٠٥األحداث اجلاحنني يف دمشق وذلك يف بداية عام 

وقامت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبنح الترخيص لعدد من اجلمعيات األهلية             -٢٦٩
       العاملة يف جمال محاية وتنمية الطفل ومن هذه اجلمعيات مجعية الـسالم لرعايـة الطفـل يف           

 تـشرين  ١٧(لتنميـة الطفـل     السورية  واجلمعية  ) ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٠(مدينة محص   
، كما قامت بعقد شراكة مع مجعية الرب يف مدينة محص هبدف حتسني             )٢٠٠٤أكتوبر  /األول

  .الرعاية املقدمة يف مركز األحداث هناك
وتوفر املعاهد اإلصالحية اليت يوضع فيها األحداث اجلاحنون التعليم والتدريب املهـين              -٢٧٠

وتقدمي النصح واإلرشاد ليباشر احلدث حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة،           والعمل املناسب   
وهي أشد أنواع اجلرائم    (أما األحداث الذين أمتوا اخلامسة عشرة من عمرهم وارتكبوا جنايات           

فتفرض حبقهم عقوبات خمففة جداً، ويودعون يف معاهد إصالح على أن           ) يف التشريع السوري  
 من قانون األحداث وال جيوز إطالقاً أن        ٢٩ا تنص عليه املادة     خيصص هلم جناح خاص وفق م     

يقيموا أو خيتلطوا مع املساجني أو املوقوفني من الرجال من غري األحداث، ويقوم على رعايـة                
  .األحداث يف معاهد اإلصالح أشخاص أكفياء مشهود هلم بالعلم واألخالق

       مع املعهد القضائي الـذي أنـشئ       وتدرس اهليئة السورية لشؤون األسرة بالتعاون         -٢٧١
  . موضوع ختريج قضاة خمتصني يف التعامل مع قضايا الطفولة٢٠٠٢عام 

  األحداث    
 الذي تضمن تقسيم فـرع      ٢٠٠٦ق لعام   /١٧٤٧أصدر وزير الداخلية القرار رقم        -٢٧٢

ه اخلاصة محاية اآلداب واألحداث يف إدارة األمن اجلنائي إىل فرعني مستقلني لكل منهما مهام           
  .وأقسامه يف احملافظات مها فرع محاية اآلداب وفرع محاية األحداث

وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع مجعية تطوير دور املرأة على              -٢٧٣
تطوير معهد التربية االجتماعية للفتيات اجلاحنات يف دمشق حبيث يصبح داراً للتأهيل وذلك             

  . اجلاحنات إىل ممارسة األعمال اليت تشكل خطراً عليهنللحد من عودة الفتيات
وتقوم وزارة الثقافة بدورات حمو أمية يف مراكز األحداث مبختلف احملافظات، كما              -٢٧٤

أن ملديرية ثقافة الطفل يف الوزارة حضوراَ مستمراً من خالل فعالياهتا وأنشطتها يف مراكـز               
  . األحداث باحملافظات



CRC/C/SYR/3-4 

85 GE.10-42692 

رعاية السجناء وأسرهم ومجعيات رعاية األحداث بالتعاون مع وزارة وتقوم مجعيات   -٢٧٥
الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتقدمي التوعية املستمرة لألحداث، حيث تقـوم            
وبشكل دوري بإعطائهم حماضرات عن خماطر املخدرات وخماطر األمراض املنتقلة عن طريق            

 األحداث إضافة لتعليم الراغبني منهم على اسـتعمال         وتقوم بدورات حملو األمية بني     اجلنس،
احلاسب اآليل وتساعد وتشجع األحداث على متابعة دراستهم وتؤمن هلم كـل مـا يلـزم     
لذلك، وتقوم هذه اجلمعيات بوضع مشرف اجتماعي متخصص لعالج العـادات النفـسية             

  .السيئة عند هؤالء األحداث وإعادة دجمهم يف اجملتمع بالشكل األمثل

األطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك إعادة التأهيل اجلسدي والنفـسي              -جيم   
  )٣٩املادة (وإعادة االندماج االجتماعي 

 على الربوتوكول االختيـاري     ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٧صدقت سورية يف      -٢٧٦
ل يف املـواد    التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـا           

 عاماً  ١٢اإلباحية، ويفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة تصل إىل السجن ما ال يقل عن              
 ٢٠٠١ لعام ٥٠على كل من يقوم باستغالل األطفال جنسياً، كما أن قانون املطبوعات رقم 

 مينع استخدام الطفل يف إنتاج األعمال اإلباحية أو أدائها، كما تتشدد القوانني الـسورية يف              
سيما يف موضوع االجتار باألسلحة      معاقبة البالغ الذي حياول استغالل األطفال يف اجلرمية وال        

 مـن   ٣٩ واملادة   ٢٠٠١ لعام   ٥١ من املرسوم التشريعي رقم      ١٨واملخدرات مبوجب املادة    
 واليت حجبت األسباب املخففة للعقوبة عن البالغ الذي يستخدم          ١٩٩٣ لعام   ٢القانون رقم   

  .يف ارتكاب جرائم املخدراتالقاصرين 
وتشارك احلكومة السورية يف معظم احملافل الدولية اخلاصة مبناهضة جتنيد املرتزقـة              -٢٧٧

  .ومتويلهم وتدريبهم وتبذل جهوداً كبرية يف إبعاد األطفال عن ثقافة العنف املسلح
ء وأهنت اهليئة السورية لشؤون األسرة وأشهرت نتائج أول حبث وطين حول سـو              -٢٧٨

 سنة مـن خـالل      ١٨-١٥معاملة الطفل نفذته بإجراء دراسة مقطعية راجعة لألطفال من          
اعتمد البحث على عينة عشوائية عنقودية بلغت       . التركيز على ما تعرضوا له خالل ماضيهم      

 طفالً وطفلة من مجيع احملافظات السورية حسب حجم الفئة املـستهدفة يف كـل               ٤ ٠٠٠
 يف املائة من    ٤٧,٧، وقد توزعت العينة إىل      ) حضر -ريف  (امة  حمافظة إضافة إىل مكان اإلق    

 يف املائة من خارج املـدارس أي مـن          ٥٢,٣األطفال امللتحقني باملدارس من هذه الفئة، و      
  . األطفال غري امللتحقني بالتعليم يف هذه السن

  منع تشغيل األطفال    
رية، غـري أن تقيـيم      ال يتوفر إحصائيات حديثة ودقيقة عن عمل األطفال يف سو           -٢٧٩

منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة والذي جتريه هيئة ختطيط الدولة يف سورية لرصد ما مت               
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إجنازه خالل األعوام اليت انقضت من عمر اخلطة يكشف عن اخنفاض نسبة عمالة األطفـال               
 عـام    يف املائة يف الريف    ١٠,١١ يف املائة يف احلضر و     ٨,٢من  )  سنة ١٧-٦(للفئة العمرية   

، ويؤكد التقييم   ٢٠٠٧ يف املائة يف الريف عام       ٨,٢٠ يف املائة يف احلضر و     ٦,٣٧ إىل   ٢٠٠٤
  . أن العامل األساسي املؤثر يف عمالة األطفال هو الوضع املعيشي ألسرهم

وتقوم احلكومة السورية باحلد من ظاهرة عمل األطفال عن طريق تنفيذ جمموعة من               -٢٨٠
 املعدل بالقانون   ١٩٥٩ لعام   ٩١لدولية، كما أن قانون العمل رقم       التشريعات واالتفاقيات ا  

 يفرض عقوبات علـى األسـر وعلـى         ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠ تاريخ   ٢٤رقم  
  . أصحاب العمل الذين يوظفون أطفاالً وحيرموهنم من التعليم

 ٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاين  ٢٨ تاريخ   ٩٠٣وأصدرت رئاسة جملس الوزراء القرار رقم         -٢٨١
الذي نظم يف الفصل األول من الباب الثالث والعشرين أسس وشروط تشغيل األحـداث،              
كما أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية لقانون العمل بـالقرار            

 الذي حدد الصناعات واألعمال الـيت ال جيـوز تـشغيل            ٢٠٠١ لعام   ١٨٢الوزاري رقم   
           ١٨٣نهم أقل من ست عشرة سـنة وبـالقرار الـوزاري رقـم              األحداث فيها إذا كان س    

 الذي حدد الصناعات واألعمال اليت ال جيوز تشغيل األحداث فيهـا إذا كـان        ٢٠٠١لعام  
 كانون  ٣٠ بتاريخ   ١٧٣٦سنهم أقل من مثاين عشرة سنة، كما أصدرت الوزارة القرار رقم            

لى أن احلدث هو كل ذكر أو أنثى مل         ، الذي نص ع   )٩امللحق رقم    (٢٠٠٤ديسمرب  /األول
يتم الثامنة عشرة من العمر، وقد منع هذا القرار تشغيل األحداث قبل متام اخلامسة عشرة يف                
أي عمل كان ونص على السماح بتشغيل من هو دون الثامنة عشرة يف األعمال اإلنتاجيـة                

لتنـاول الطعـام     ساعات على أن يتخللها ساعة       ٦ بوحدد ساعات العمل اليومية للحدث      
والراحة ال حتسب من ساعات الدوام، وشدد على أال يعمل احلدث أكثر من أربع سـاعات              
متوالية وعلى عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، وأكد القرار أنه ال جيوز تشغيل أحداث يف               

هم يف  الوردية املسائية بني الساعة العاشرة مساًء والساعة السابعة صباحاً، وأنه ال جيوز تشغيل            
  . أيام الراحة األسبوعية وأيام العطل واألعياد

وأوجب القرار أيضاً إخضاع األحداث إىل فحص طيب عند بداية التحاقهم بالعمـل               -٢٨٢
للتأكد من لياقتهم للعمل، كما أوجب إعادة هذا الفحص سنوياً حىت إمتامهم الثامنة عشرة من               

 -  جـرارات  - روافع( األدوات اخلطرة    عمرهم، ومينع تكليف احلدث العمل على اآلالت أو       
، وألزم صاحب العمل أن خيضع احلدث قبل تكليفه القيام بأي عمل إىل دورة              )أعمال الكهرباء 

  .تدريبية أو مترين مناسب للعمل، ومنع تكليف األحداث ممارسة األعمال اخلطرة واجملهدة
 إىل مـديرياهتا يف     وتصدر وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل التعـاميم الالزمـة           -٢٨٣

احملافظات لتكثيف اجلوالت التفتيشية على املنشآت الصناعية والزراعية والتجارية وعلى الباعة      
اجلوالني للتأكد من عدم تشغيل األطفال، وتقوم هذه املديريات بتنظيم الـضبوط القانونيـة              

لـربامج التنمويـة    وبإحالة أصحاب العمل املخالفني إىل القضاء، كما تتوىل الوزارة متابعة ا          
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وبرامج الرعاية االجتماعية لألطفال من خالل مراكز إصالح األحداث اجلـاحنني ومعاهـد             
  .رعاية ذوي اإلعاقة ودور األيتام واحملرومني

وتتعاون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدوليـة يف إطـالق               -٢٨٤
ن ظاهرة عمل األطفال، كما وضعت الوزارة       برنامج العمل الالئق الذي يلحظ احلد م      وتنفيذ  

بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية مسودة وثيقة مشروع الربنامج الوطين للقضاء            
 ويغطي يف   ٢٠١١ و ٢٠٠٨وميتد املشروع بني عامي     . على أسوأ أشكال العمل عند األطفال     

ته الثانية األطفال العاملني يف     مرحلته األوىل القطاع غري املنظم يف دمشق، كما يغطي يف مرحل          
  . القطاع الصناعي يف حلب ويف الصناعات الزراعية يف دير الزور

وسوف تقوم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتأسيس اللجنة الوطنية ملكافحـة             -٢٨٥
عمل األطفال اليت تضم ممثلني عن اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلاص وعن املنظمـات    

ة والدولية املهتمة بالطفولة وذلك هبدف مساعدة سورية على تنفيذ التزاماهتا الناشئة عن     األهلي
 اخلاصة بالقضاء على أسوأ أشـكال       ١٨٢مصادقتها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

عمل األطفال وللحد من دخول أطفال جدد إىل سوق العمل، وسوف تقوم بالتعاون مـع               
اليونيسيف بإنشاء وحدة ملكافحة عمل األطفال تتعاون مـع األسـر           منظمة العمل الدولية و   

واملدارس واملنظمات الشعبية والنقابات املهنية وأصحاب العمل واملنظمات احلكومية وغـري           
  . احلكومية األخرى

وستقوم الوزارة أيضاً وبالتعاون منظمة العمل الدولية ببناء قدرات العاملني فيهـا يف        -٢٨٦
الت أبرزها التدريب على أسس وضع امليزانيات االجتماعية واليت يشكل وضعها كثري من اجملا

األساس لربنامج احلد من الفقر ومتكني املرأة ذي الصلة الوثيقة بعمل األطفال والذي ينفـذ               
  .بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  )٣٠املادة (ليني األطفال الذين ينتمون إىل أقلية أو جمموعة السكان األص  -دال   
ال يوجد يف اجلمهورية العربية السورية ما يسمى مشكلة األقليات باعتبار أن الدستور               -٢٨٧

، وكذلك قانون العاملني املوحد وغريه من القوانني والتشريعات السورية مل           ١٩٧٣الدائم لعام   
وعلـى  . واجبـات متيز بني األشخاص املتمتعني باجلنسية العربية السورية من حيث احلقوق وال          

صعيد التعليم فإن املساواة مكفولة بالدستور والقانون دومنا متييز بسبب العـرق أو اللـون أو                
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو                 

قليـات بكافـة    ويتمتع األطفال الذين ينتمون لأل    . الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب       
احلقوق واملزايا املمنوحة لألطفال السوريني فهم يتعلمون لغاهتم اخلاصة وعـاداهتم وتقاليـدهم    
اخلاصة باإلضافة إىل مناهج وزارة التربية ضمن مدارس تابعة للوزارة وكذلك يتعلمون فيها كل              

  .ما يؤهلهم للعيش املشترك ومبا يضمن حفاظهم على خصوصيتهم 
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  اخلامتة    
مت إعداد هذا التقرير التزاماً باملبادئ التوجيهية العامة الواردة يف الوثيقة، ومت تضمينه               -٢٨٨

ثاين أو اليت   الدوري ال ت الصلة اليت مل ترد يف التقرير        اإلحصاءات والتشريعات واملعلومات ذا   
، ومت الرد على املالحظات     )٢٠٠٩فرباير  / وحىت شباط  ٢٠٠٠أغسطس  /بعد آب (استجدت  

  .من اللجنة على التقرير الدوري الثاينالواردة 
ولفهم الواقع السوري والظروف والصعوبات احمليطة بتنفيذ بعض بنود االتفاقيـة،             -٢٨٩

تناول اجلزء الثاين من هذا التقرير معلومات أساسية عن سورية تناولت املؤشرات اجلغرافيـة              
  . ماعيةوالسكانية واالقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية واالجت

ويلقي . وتكفل القوانني النافذة يف سورية محاية حقوق اإلنسان ومنها حقوق الطفل            -٢٩٠
اجلزء الثالث من هذا التقرير املزيد من الضوء على بعض القوانني الـيت وردت يف التقريـر                 
الدوري الثاين أو اليت مل ترد فيه أو القوانني والتشريعات اجلديدة اليت صدرت بعـد كتابـة                 

تقرير، ويشمل ذلك دستور الدولة، قانون العقوبات السوري، القانون املدين والتجـاري،            ال
 من املـادة    ٦ والفقرة   ٤٢ و ٤قانون األحوال املدنية وتغطي هذه القوانني ما جاء يف املادتني           

 من االتفاقية، وجتري سورية وبشكل مستمر دراسة تفصيلية عن مدى توافق التشريعات             ٤٤
وق الطفل وهي على وشك إصدارها يف قانون موحد جيمع حقوق الطفل مبـا  النافذة مع حق 

  . ينسجم مع توصية اللجنة على التقرير الدوري الثاين
ويضمن الدستور كل حقوق اإلنسان وحرياته الـيت بينتـها املواثيـق والعهـود                -٢٩١

 سن تشغيل   وقد منح قانون العمل السوري الوزير املختص صالحية رفع        . واإلعالنات الدولية 
، يف بعض الصناعات واألعمال الـيت تقتـضي         )سن اخلامسة عشرة  (األحداث من اجلنسني    

ذلك، وذلك يتوافق إىل حد كبري مع مالحظة اللجنة على التقرير الدوري الثاين والتوصـية               
  .برفع العمر األدىن لاللتحاق بالعمل

لطفل الفضلى يف الـدعاوى     إن القانون املدين والقانون التجاري قد حتريا مصلحة ا          -٢٩٢
. اليت تقام منه أو عليه وأعطي اعتباراً أساسياً يساير توصية اللجنة على التقرير الدوري الثاين              

وبناء عليه وعلى ما جاء يف قانون العقوبات وقانون األحوال املدنية، ترى سورية أن دواعي               
اهتا يف كثري من اجلوانب حـول    القلق الواردة يف املالحظات على التقرير الثاين قد زالت مربر         

يضاف إىل ذلك أن ما جاء يف قانون األحوال املدنية يتوافـق            . تطبيق مصلحة الطفل الفضلى   
 من االتفاقية، لذلك فإن هذه املالحظة على التقرير الثاين ال تتوافق مـع واقـع                ٧مع املادة   

 الـيت   ظ بسرية املعلومات  التشريع وال مربر إللغاء النص املشار إليه خاصة أنه راعى االحتفا          
  . تشري إىل أنه ولد غري شرعي

واختذت سورية متشياً مع توصيات اللجنة على التقرير الثاين جمموعة من التدابري لنشر               -٢٩٣
مبادئ االتفاقية منها توزيع أعداد كبرية من االتفاقية على اجلهات املعنية، ونشرها عن طريـق               
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لصقات ووسائل اإليضاح والنشرات التعريفية ووزعت على       أجهزة اإلعالم املختلفة، وإعداد امل    
املدارس واملؤسسات العاملة يف جمال الطفولة، وبثت رسائل قصرية عرب برامج تلفزيونية وإذاعية             

مت دمج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل يف املناهج الدراسية          . لألطفال عن فحوى االتفاقية   
ريب على االتفاقية نظمت دورات تدريبية، وعقـدت لقـاءات          واملناهج املعدلة، وألجل التد   

موسعة، وألقيت حماضرات تعريفية، ونظمت برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات أدبية وثقافيـة     
  .لنشر بنود االتفاقية، ونشرت املقاالت باجلرائد والصحف احمللية، وأجريت الدراسات

اجلهة الرمسية يف رصد وتنـسيق اجلهـود        وتعترب اهليئة السورية لشؤون األسرة هي         -٢٩٤
اخلاصة بتنفيذ أحكام االتفاقية يساعدها يف ذلك العديد من اجلهات احلكومية ومؤسـسات             

  .اجملتمع األهلي
وتتعاون منظمات اجملتمع األهلي ومن خالل ممثليها يف اللجان الوطنية وجلنة االتفاقية              -٢٩٥

اطات اخلاصة باألطفال، وإن جتمعات األطفـال       والذين يتابعون التنسيق واملشاركة يف النش     
والشباب باملدارس والنوادي واحلركة الكشفية وغريها تشارك بشكل فعال يف مناقشة احلقوق 
واحلريات الواردة باالتفاقية ويدخل كل ذلك ضمن سياق تنفيذ توصيات اللجنة على التقرير             

  . الدوري الثاين
ة التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موضـع        ويف ختام هذا التقرير تؤكد سوري       -٢٩٦

، وتؤكد أهنا ستعمل على تسخري مجيع إمكانياهتا للوفاء بالتزاماهتا )مع مراعاة حتفظاهتا(التنفيذ 
الكاملة باالتفاقية، رغم الصعوبات االقتصادية واالجتماعية واإلحصائية اليت تواجهها، مقدرة          

فق اخلطط الشاملة اليت وضـعتها واآلليـات الـيت          أن جتاوز هذه الصعوبات حيتاج لزمن و      
  .استحدثتها، مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاماً مع مبادئها
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  املراجع
  ".حتليل اجلمعيات التطوعية يف سورية): "٢٠٠٦(يب واالحتاد األور  -١
خطة العمل العربية الثانية للطفولـة      ): "٢٠٠٤(األمانة العامة جلامعة الدول العربية        -٢

)٢٠١٥-٢٠٠٤ ."(  
، أطروحة  "أمناط التغذية التكميلية للرضع املشاهدة يف دمشق      ): "٢٠٠٢ (.البوشي أ   -٣

  .مقدمة إىل كلية الطب جبامعة دمشق
تقرير الدراسة حـول العنـف يف املـدارس         ): "٢٠٠٤(اليونيسيف  /جامعة دمشق   -٤

  ".احلكومية ومدارس األونروا يف سورية
، " يوماً من اإلميان   ٤٦اهلالل األمحر العريب السوري،      "):٢٠٠٧(جريدة سرييا تاميز      -٥

  .يونيه/ حزيران٢٥ تاريخ ٧١٠٨العدد 
، "العلم ينتقل مع الرحل يف حتد لقوانني الباديـة        ): "٢٠٠٩(جريدة الوطن السورية      -٦

  .٢٦/١/٢٠٠٩، تاريخ ٥٦٩العدد 
ربنامج القطري  وثيقة ال ): "٢٠٠٧(حكومة اجلمهورية العربية السورية، اليونيسيف        -٧

٢٠١١-٢٠٠٧."  
، جامعة دمـشق    "أثر التلفزيون والراديو على تنشئة األطفال     ): "٢٠٠٥ (.حالق ب   -٨

  .، وزارة اإلعالم، اليونيسيف)قسم اإلعالم(
تقومي مشروع تعليم الفتيات باملنـهاج املكثـف يف ديـر         ): "٢٠٠٣(رمحة أنطون     -٩

  .، وزارة التربية واليونيسيف"الزور
         دراسة اإلساءة اجلنسية لألطفال يف مركـز الطـب الـشرعي          ): "٢٠٠٢ (.ضو م   -١٠

  ".يف حلب
وضع معاهد األحداث ومراكز الرقابة يف اجلمهورية       ): "٢٠٠٥ (.م.  بركات ،.عز إ   -١١

  .، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واليونيسيف"العربية السورية
، جامعـة   "تقرير موجز :  األطفال مسح العنف ضد  ): "٢٠٠٣ (.م. ، بركات .عز إ   -١٢

  .، اليونيسيف)قسم الصحة العقلية، كلية التربية(دمشق 
  ".التقييم القطري املشترك): "٢٠٠٥(فريق عمل األمم املتحدة يف سورية   -١٣
، "أسباب تسرب الفتيات من التعليم األساسي يف سـورية        ): "٢٠٠٣(القش، أكرم     -١٤

  . وزارة التربية واليونيسيف
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: ٢٠٠٤-١٩٩٦الفقـر يف سـورية      ): "٢٠٠٥(،  .، أبـو إمساعيـل خ     .هليثي  ال  -١٥
، برنـامج األمـم املتحـدة       "التشخيص واعتبارات يف السياسات املعاضدة للفقراء     

  .اإلمنائي، دمشق
  .يونيه/، حزيران٢٥العدد ): ٢٠٠٧(جملة جهينة   -١٦
  ".، النتائج األوليةالتعداد الوطين العام للسكان): "٢٠٠٤(املكتب املركزي لإلحصاء   -١٧
  ".٢٠٠٧اجملموعة اإلحصائية لعام ): "٢٠٠٨(املكتب املركزي لإلحصاء   -١٨
حجم وميزات عمالـة    ): "٢٠٠٢(، اليونيسيف   FAFOاملكتب املركزي لإلحصاء،      -١٩

  ". األطفال يف سورية
املكتب املركزي لإلحصاء، وزارة الصحة، اليونيسيف، املشروع العـريب لـصحة             -٢٠

  ".املسح العنقودي متعدد املؤشرات الثاين): "٢٠٠٠(األسرة 
املكتب املركزي لإلحصاء، وزارة الصحة، اليونيسيف، املشروع العـريب لـصحة             -٢١

موجودات من التقرير األويل للمسح العنقودي متعدد املؤشرات        ): "٢٠٠٧(األسرة  
  ".٢٠٠٦الثالث 

  .، جنيف"املية لتغذية األطفال والرضعستراتيجية العاال): "٢٠٠٣(منظمة الصحة العاملية   -٢٢
  ".٢٠٠٦-٢٠٠٥تقرير موجز : "مؤسسة كرمي رضا سعيد  -٢٣
التقرير الوطين الثـاين    ): "٢٠٠٥(هيئة ختطيط الدولة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          -٢٤

  ".حول أهداف األلفية للتنمية يف اجلمهورية العربية السورية
           التعلـيم  -التقرير الوطين الثاين للتنميـة البـشرية        "): ٢٠٠٥(هيئة ختطيط الدولة      -٢٥

  ". يف سورية
اخلطة اخلمسية العاشرة للجمهورية العربية السورية      ): "٢٠٠٦(هيئة ختطيط الدولة      -٢٦

٢٠١١-٢٠٠٦."  
تقرير : التقدم حنو عامل جدير باألطفال    ):" ٢٠٠٧(هيئة ختطيط الدولة، اليونيسيف       -٢٧

  ".٢٠٠٢ للجلسة اخلاصة حول األطفال يف ٥+عة عن ورشة عمل مراج
أوضاع رعاية الطفولة املبكرة    ): "٢٠٠٩(ؤون األسرة، اليونيسيف    اهليئة السورية لش    -٢٨

  .، قيد الطبع"وتنميتها يف سورية
حتليل الوضع الراهن للطفولة    ): "٢٠٠٩(اهليئة السورية لشؤون األسرة، اليونيسيف        -٢٩

  .، قيد الطبع"يف سورية
  ".العنف وعواقبه على الفتيات والنساء): "٢٠٠٦(اهليئة السورية لشؤون األسرة   -٣٠
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بيانات عن النسب املئوية للـسكان      ): "٢٠٠٦(وزارة اإلسكان والتعمري يف سورية        -٣١
  ".الواصلني إىل املياه النظيفة والصرف الصحي يف احملافظات السورية

    تب واملراجع الدراسية ملناهج التعليم العـام       أدلة تأليف الك  ): "٢٠٠٧(وزارة التربية     -٣٢
  ". ما قبل اجلامعي يف اجلمهورية العربية السورية

         بـرامج مديريـة الـصحة     ): "٢٠٠٧(وزارة التربية، مديرية الـصحة املدرسـية          -٣٣
  ". املدرسية وأنشطتها

ديريـة ألعـوام    تقرير عن أنشطة امل   ): "٢٠٠٨(وزارة الثقافة، مديرية ثقافة الطفل        -٣٤
٢٠٠٧-٢٠٠٤."  

وضع الشبان يف املعاهد    ): "٢٠٠٥(وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، اليونيسيف        -٣٥
  ".ومؤسسات الرقابة يف اجلمهورية العربية السورية

دراسة اجلمعيات غـري    ): "٢٠٠٦(وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، اليونيسيف        -٣٦
  ".احلكومية حلماية األطفال

           دليـل اجلمعيـات    ): "٢٠٠٢(رة الشؤون االجتماعية والعمـل، اليونيـسيف        وزا  -٣٧
  ".غري احلكومية

دراسة عن اسـتخدام  ): "٢٠٠٦(وزارة الصحة، منظمة الصحة العاملية، اليونيسيف        -٣٨
  ".األسر السورية للملح امليودن

اليود البويل عند   التقرير النهائي لتقدير طرح     ): "٢٠٠٦(وزارة الصحة، اليونيسيف      -٣٩
  ".أطفال املدارس االبتدائية يف سورية

خالصة دراسة عن فقر الدم بعوز احلديد يف        ): "٢٠٠٠(وزارة الصحة، اليونيسيف      -٤٠
  ".السلمية وحمردة يف حمافظة محاة

  ". الفعل اإلنساين يف اجلمهورية العربية السورية): "٢٠٠٧(اليونيسيف   -٤١
  ". درسة صديقة الطفلامل): "٢٠٠٦(اليونيسيف   -٤٢

        


