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ألف-

قو ة
-1

تقدددم الجمهوريددة العربيددة السد د د د د د ددوريددة التقرير الدددوري الرابع المجمع منددذ تقددديم التقرير السد د د د د د د ددابق

ع ددام  2004وحتى نه دداي ددة ع ددام  ،2021إعم دداالن لنل الم ددادة ( )1/40من العه ددد ال دددولي للحقوق الم دددني ددة

والسد د د ددياسد د د ددية ،في ظل اسد د د ددتمرار الحرب اإلرهابية التي تي اش د د د د ان عليها ،واإلجراءات القس د د د درية أحادية الجانب

المفروض ددة عليها ،ووجود قوات أجنبية محتلة على أ ارض دديها ،إلى جانب الحرب االقتص ددادية ،وانعذل ذل

على حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

يتناول التقرير عرضد د د دنا اللتزام س د د ددورية في مجال الحقوق المدنية والس د د ددياس د د ددية ،واإلجراءات المتخذة
-2
والتقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب األشخاص داخل الجمهورية
العربية السددورية ،من خالل اسددتعراا التغييرات التي أجريت على التشدريعات والممارسددات القضددائية واإلدارية

المتعلق د ددة بتنفي د ددذ أحذ د ددام ه د ددذا العه د ددد ،من د ددذ تق د ددديم الحذوم د ددة تقريره د ددا ال د دددوري الرابع ع د ددام  2004ب د ددالوثيق د ددة

( ،)CCPR/C/SYR/2004/3والرد على المالحظات الختامية الوثيقة (.)CCPR/CO/84/SYR

باء-

ملية إ وا التقرير
-3

مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل على النحو اآلتي:
(أ)

ردلة التحضدددددد ر تم تشد د د د ددذيل لجنة وطنية إلعداد التقرير الوطني الجامع حول تنفيذ

أحذام العهد الدولي للحقوق المدنية والس د د ددياس د د ددية بقرار رئيل مجلل الوزراء رقم  ،853تاريخ ،2021/6/3
برئاس د ددة نائب وزير الخارجية والمغتربين وعض د ددوية ممثلين عن مجلل الش د ددعب ،وو ازرات (العدل ،الخارجية

والمغتربين ،الداخلية ،التعليم العالي والبحث العلمي ،اإلدارة المحلية والبيئة ،الشد د د ددؤون االجتماعية والعمل)،

وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ،ونقابة المحامين؛
(ب)

ردلدددة جم المعلو دددا

عمل د ددت اللجن د ددة الوطني د ددة من خالل ممثليه د ددا على توفير

المعلومات الالزمة التي يتطلبها التقرير وتم عقد عدة اجتماعات لمراجعة المعلومات المتوفرة ،وبقيت عملية

جمع المعلومات مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير وذل من أجل تحديث المعلومات؛
(ج)

ردلة الصددديا ة تم تش د ددذيل لجنة مص د ددغرة لص د دديا ة التقرير إذ عملت على تض د ددمين

المعلومات المتوفرة في المواض د د دديع المناس د د ددبة من التقرير وص د د دديا تها وقد خلص د د ددت هذه المرحلة إلى إعداد

مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية ورفعها إلى اللجنة الوطنية.

جيم-

نهجية التقرير
-4

أِ
يعَّد هذا التقرير بمقاربة تشد د د دداركية لمختلف القطاعات الحذومية ،واشد د د ددترال مجلل الشد د د ددعب ،ونقابة

المحامين في عملية اإلعداد ،وتواصد د ددلت اللجنة مع الو ازرات والجهات ذات الصد د ددلة المعنية بتنفيذ التوصد د دديات

وجمعت المعلومات عن اإلجراءات المتخذة والتقدم المحرز والتحديات ،وتم ص د د د دديا ة التقرير في ثالثة أجزاء،

األول تضدمن الرد على المالحظات الختامية العامة التي ال تدخل في نطاق مادة محددة في االتفاقية ،والجزء
الثاني تضد د ددمن تقديم معلومات متعلقة بتعزيز حقوق اإلنسد د ددان وحمايتها وفقنا لمواد االتفاقية ،من خالل عرا
اإلجراءات المتخذة في كل مادة ،وذكر مؤشد درات التنفيذ قدر اإلمذان ،وتم الرد على المالحظات الختامية عند

تنداول المدادة التي تددخدل المالحظدة في نطداقهدا ،واختتم التقرير في الجزء الثدالدث بدالتحدديدات المتعلقدة بدالتنفيدذ في

ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد منذ سنوات ،وإبراز التحديات الرئيسة.
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الجزء األرل
الر لى المالدظا الصتا ية العا ة
-5

نورد فيما يلي رد الجمهورية العربية السورية على التوصيات العامة التي ال تدخل في نطاق مواد

العهد ،وهي:

التوصية ( )5المتعلقة بإنشاء ؤسسة رطنية لحقوق اإلنسان
-6

بدأت الجمهورية العربية السد ددورية منذ سد ددنوات د ارسد ددة إنشد دداء هيئة وطنية معنية بحقوق اإلنسد دان،

ووض ددعت مش ددروع هيذلية أولية لها ،إال أن األوض دداع التي مرت بها البالد أدت إلى إعادة ترتيب األولويات
الوطنية بالتركيز على مذافحة اإلرهاب وحفظ األمن واالسددتقرار ومواجهة اآلثار السددلبية لءجراءات القسدرية

أحادية الجانب ،والتص دددي لرثار االقتص ددادية واالجتماعية لجائحة (كوفيد ،)19-ما أدى إلى تأجيل إنش دداء

الهيئة حتى تتحسن الظروف.
-7

نشدير إلى وجود ثالث لجان معنية بحماية حقوق اإلنسدان في مجلل الشدعب هي ،لجنة الحريات

العامة وحقوق اإلنسد د ددان ،ولجنة الشد د ددؤون االجتماعية المعنية بحقوق المرأة واألسد د درة والطفل ،ولجنة اإلعالم

المعنية بشددؤون الصددحافة والطباعة والنشددر واسددتقاللية وحرية الصددحافة والطباعة والنشددر ووسددائل اإلعالن.

إض ددافة إلى الدور الذي تقوم بق نقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق والتعاون مع القض دداة لتحقيق العدالة
والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحذام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

التوصددددددد ديدة ( )20المتعلقدة نشدددددددددر التقرير الدوري الادالدا رالمالدظدا الصتدا يدة ر عميم
التقرير الوري الاالا لى المنظما
-8

ر الحكو ية العا لة فا البلو

تتبع الجمهورية العربية الس د ددورية س د ددياس د ددة موحدة فيما يتعلق بنش د ددر التقارير الوطنية والمالحظات

الختامية الصد د ددادرة عن هيئات المعاهدات ،إذ تعمل على تعميمها على الجهات الحذومية والجهات األخرى
المعنية بما فيها المجتمع المدني للعمل عليها ،وتشد د د د د د ددذيل لجان وطنية لتتبع التنفيذ وإعداد التقرير الالحق،
وقد تم نشدر التقرير الوطني الثالث على نطاق واسدع ما سداهم في إشدرال الجهات الوطنية في إعداد التقرير

الحالي .وقد نل قرار تشد د د د د د ددذيل اللجنة الوطنية المعنية باعداد التقرير الحالي على أن تقوم اللجنة بمتابعة

تنفيذ أحذام العهد الدولي للحقوق المدنية والسدياسدية والمالحظات الختامية .وسدبق أن تمت إجراءات مماثلة

عقب مناقشة التقرير الوطني الخامل حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

الماوسددددددية السددددددا ية
التوصددددددية ( )21المتعلقة باقتراح التماس المسددددددا و التقنية
كيانا األ م المتحو أر ركاال ها المعنية بحقوق اإلنسان
لحقوق اإلنسان ر رها
-9

تعداونت الحذومة السد د د د د د ددورية مع الهيئدات التدابعدة لألمم المتحددة المعنيدة في إطار االسد د د د د د ددتفدادة من

الخبرات األمميدة لبنداء القددرات والتددريدب في مجدال إعدداد التقدارير الوطنيدة ذات الصد د د د د د دلدة بمسد د د د د د ددائدل حقوق
اإلنسان .وعلى سبيل المثال تم عقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنس د د د د ددان بناء على طلب الحذومة الس د د د د ددورية لتدريب الفريق الوطني المعني باعداد التقرير الوطني الثالث

آللية االسددتعراا الدوري الشددامل عام  .2021-2020كما شدداركت سددورية في دورة افت ارضددية حول إعداد

وتقدديم التقدارير ومتدابعدة تنفيدذ التوصد د د د د د ديدات في مجدال حقوق اإلنسد د د د د د ددان  ،التي نظمهدا مركز األمم المتحددة
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للتددريدب والتوثيق في مجدال حقوق اإلنسد د د د د د ددان لجنوب رب اسد د د د د د ديدا والمنطقدة العربيدة بدالتعداون مع المذتدب

اإلقليمي لمفوضية حقوق اإلنسان في تموز .2021

المتابعة التا أُ ط ت لتوصديا اللجنة فا

التوصدية ( )22المتعلقة تقو م علو ا
الاق ار  6ر 8ر 9ر 12فا ضون سنة رادو
-10

تم تنفي د د ددذ التوصد د د د د د دي د د ددة من خالل تقد د د دديم رد ب د د ددالوثيق د د ددة ()CCPR/CO/84/SYR/Add.1

تاريخ  2006/9/15المعنونة :تعليقات مقدمة من الحذومة السورية على المالحظات الختامية.

الجزء الاانا
المعلو ا المتعلقة تنا م وا العهو
يتضددمن هذا الجزء وصددفان للتدابير التش دريعية والمؤس دسددية واإلدارية واإلجرائية التي اتخذتها الدولة
-11
إعماالن ألحذام العهد حيث يتضد د د د د ددمن معلومات محددة تتعلق بالمواد من  1إلى  27من العهد ،وفقان لترتيب

هذه المواد وأحذام كل منها ،ويتخللها الرد على المالحظات الختامية للجنة على التقرير السابق.

الما
-12

( )1دق قرير المص ر
كانت الجمهورية العربية الس د د د د د ددورية وما زالت من أوائل الدول التي تنادي بحق تقرير المص د د د د د ددير

للشدعوب ،ووقفت إلى جانب الشدعوب التي سدعت إلى تقرير مصديرها بالوسدائل الشدرعية ،وفي ضدوء الق اررات

األممية التي تتعلق بهذا الحق ،وعلى المس د د د ددتوى الوطني تس د د د ددتمر الجمهورية العربية الس د د د ددورية انطالقان من
التزاماتها الدسددتورية والقانونية بأداء واجباتها ومسددؤولياتها في الدفاع عن سدديادتها وسددالمة أ ارضدديها وحماية

أمن مواطنيها ،واسددتمرار صددمودها بارادة شددعبها بجميع فئاتق ومذوناتق وقوة جيشددها ،من خالل منظومة من
المبادئ األساسية تيكرس االستقالل والسيادة وحذم الشعب القائم على االنتخاب والتعددية السياسية والحزبية
وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنسدان ،ويؤكد الدسدتور َّ
أن الجيش والقوات

المس ددلحة مؤسد دس ددة وطنية مس ددؤولة عن الدفاع عن س ددالمة أرا الوطن وس دديادتق اإلقليمية ،وهي في خدمة

مصالح الشعب وحماية أهدافق وأمنق الوطني.

وبموجب المادة األولى من الدس د ددتور تي اعاد الجمهورية العربية الس د ددورية دولة ديمقراطية ذات س د دديادة
-13
تامة ،ير قابلة للتجزئة ،وال يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها ،وهي جزء من الوطن العربي والشعب
في سورية جزء من األمة العربية .وتؤكد المادة الثانية َّ
أن السيادة للشعب ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها،

وتقوم على مبدأ حذم الشددعب بالشددعب وللشددعب ،ويمارس الشددعب السدديادة ضددمن األشددذال والحدود المقررة

في الدسددتور .وانطالقان من هذه المبادئ الدسددتورية وحرية الشددعب في تقرير مصدديره ،أقر مواطنو الجمهورية
العربية السورية في االستفتاء الشعبي الذي جرى في  ،2012/2/26دستو انر وطنيان جديدان بنسبة (،)%89.4

صد د د د ددوت عليق ( )%57.4من المواطنين السد د د د ددوريين في الداخل والخارج .ويعد إنجاز هذا الدسد د د د ددتور تطو انر
طبيعيان واسدتجابة للتحوالت والمتغيرات ،ودليالن ينظم مسديرة الدولة نحو المسدتقبل ،وضدابطان لحركة مؤسدسداتها

ومصد انر لتشريعاتها.
-14

ويذفل الدستور حق المواطن في المساهمة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

(المادة  )34وحقق في الترشد د ددح واالنتخاب واالسد د ددتفتاء .إذ يقوم النظام السد د ددياسد د ددي للدولة على مبدأ التعددية
السددياسددية ،وتتم ممارسددة الس دلطة ديمقراطيان باالقتراع (المادة  .)1/8وقد تم االلتزام باالسددتحقاقات الدسددتورية
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في مواعيدها كاالنتخابات الرئاسد ددية عام  2014وعام  ،2021وانتخابات مجلل الشد ددعب لدورين تش د دريعيين

عامي ( ،)2020-2016وانتخابات مجالل اإلدارة المحلية واخرها في عام  ،2019إذ تم كفالة ممارسد د د د د د ددة
حق االقتراع لجميع المواطنين وفقان لقانون االنتخابات العامة.

ولم يعد خافيان تراجع االحترام وااللتزام  -من قبل دول عديدة ال سد د د د د دديما الدول الغربية  -بالقانون
-15
الدولي وأحذام الميثاق األممي وس د د د ددعيها لفرا نظمها وقيمها على الدول األخرى ،وتوس د د د دديع هيمنتها حول

العالم ،األمر الذي أدى إلى زعزعة االسددتقرار واألمن والسددلم العالمي ،وهدد الحق في تقرير المصددير لكثير

من الشد ددعوب حول العالم بما فيها الشد ددعب السد ددوري ،الذي تعرا منذ عام  2011وما زال لمحاوالت جدية

من قبل مجموعة من الدول المعادية لتفتيت الدولة الس د ددورية وزعزعة اس د ددتقرارها وتقويق حقوق ش د ددعبها في
تقرير مركزها السد ددياسد ددي والسد ددعي إلى تحقيق نمائها االقتصد ددادي واالجتماعي والثقافي ،كما يس د درقت ونهبت
ثرواتها ومواردها الطبيعية وممتلكاتها التاريخية والثقافية خدمة لألجندات الس د ددياس د ددية لتل الدول في س د ددورية

والمنطقة العربية ،وتم اس ددتخدام جميع الوس ددائل لتحقيق هذا الهدف ،ال س دديما الوس ددائل العس ددذرية والس ددياس ددية
واإلعالمية واالقتص د د د ددادية ،وتمثلت في ش د د د ددن حرب إرهابية باس د د د ددتخدام جماعات إرهابية مس د د د ددلحة ودعمها،

البيتها مدرج على لوائح مجلل األمن المتصلة بالتنظيمات اإلرهابية ،ضمت في صفوفها عشرات اآلالف

من اإلرهدابيين األجداندب من أكثر من مئدة جنسد د د د د د ديدة ،وتم دعم هدذه الجمداعدات من الخدارج إعالميدان ومداليدان
ولوجسد د ددتيان ،بالعتاد والسد د ددال وفتح الحدود لمرورهم ،ال سد د دديما من شد د ددمال سد د ددورية ،وارتكبت هذه الجماعات
انتهاكات فظيعة لحقوق اإلنسددان وجرائم ضددد اإلنسددانية بحق السددوريين .وتتعرا سددورية بشددذل مباشددر إلى

عدوان من قبل ما يسددمى ب التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريذية ،ومن قبل تركيا التي احتلت
جزءان من أ ارضد دديها ،إلى جانب العدوان اإلسد درائيلي المتواصد ددل واحتاللق للجوالن العربي السد ددوري ،وقيام هذه

القوى العدوانية بالس ددرقة العلنية والنهب المس ددتمر للثروات الس ددورية ال س دديما النفط والقمح والمياه و يرها من
الموارد األساسية.

التزامان منها بأحذام الدسد د ددتور وواجباتها في حماية مواطنيها تصد د دددت الدولة السد د ددورية لهذه الحرب
-16
اإلرهابية على عدة جبهات ،وعملت على إعادة األمن واالسد ددتقرار إلى األ ارضد ددي السد ددورية ،ابتداء بتصد دددي
الجيش العربي السد د ددوري لءرهاب ومذافحتق لحماية السد د ددوريين وتحرير األ ارضد د ددي التي سد د دديطرت عليها تل

الجماعات ،وأيضد د د د د دان لتحرير األ ارض د د د د ددي المحتلة من قبل قوى اس د د د د ددتعمارية ،إلى جانب العمل على احتواء
تداعيات الحرب والعدوان وضد د د ددمان سد د د دديادة واسد د د ددتقالل سد د د ددورية وفقان للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة،
واالس ددتجابة الحتياجات المتض ددررين من الحرب ض ددمن إمذانياتها وصد دوالن إلعادة اإلعمار والبناء .كما أدت

تداعيات الحرب اإلرهابية على س د د د ددورية واإلجراءات القسد د د د درية أحادية الجانب التي فرض د د د ددتها الدول الغربية

وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريذية ،والتي طالت جميع القطاعات الحيوية ،وبلغت مرحلة من التوس د ددع

والتشدددد جعلها تتحول إلى حصددار وحرب إرهابية اقتصددادية تشددنها تل الدول على سددورية وشددعبها من أجل

زعزعة النظام السد د د ددياسد د د ددي فيها إلى إحداث أثر مدمر طال أيض د د د دان قدرة الدولة على االسد د د ددتجابة كما ينبغي
للتص د د د دددي لتل التداعيات الكارثية خاص د د د ددة على حياة المواطن الس د د د ددوري والتي تفاقمت مع تفش د د د ددي جائحة

كورونا .ونشد د ددير إلى أن الرسد د ددائل المتطابقة شد د ددبق األسد د ددبوعية التي وجهتها سد د ددورية إلى األمين العام لألمم

المتحدة ورئيل مجلل األمن حول الوضدع السدياسدي والوضدع اإلنسداني تيسدلط الضدوء على موقف الحذومة
وت ِ
ا جهود الحذومة
من مض د د ددامين التقارير األممية ذات الص د د ددلة التي كان أ لبها لألس د د ددف يمس د د دديسد د د دان ،ا
عر ي
السد د د ددورية في التصد د د دددي لءرهاب واالسد د د ددتجابة الحتياجات مواطنيها وتعاونها مع المنظمات الدولية في هذا

اإلطار ،كما عرض د د د د ددت الرس د د د د ددائل أيضد د د د د دان جميع اإلجراءات المتخذة بما فيها ما يتص د د د د ددل بالحقوق المدنية
والسددياسددية .وعلى الر م من هذه التحديات الجسدديمة والمعوقات ،حافظت سددورية على االلتزام بأحذام العهد

الدولي ،واس ددتمرت في المس دداهمة على الص ددعيد الدولي في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنس ددان وحرية
الشد ددعوب في تقرير مصد دديرها ،وحق الشد ددعوب في التصد ددرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية ،ودعمت ق اررات
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الجمعية العامة ذات الصد ددلة ،بدءان بالقرار (514د )15-المؤرخ  14كانون األول/ديسد ددمبر  1960والق اررات
الالحقة في الموضد د د ددوع نفسد د د ددق ،في إطار التزامها بالدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.
ويعد ذل مبدأن للسددياسددة السددورية بشددأن الدفاع عن حق الشددعوب في تقرير مصدديرها وفي التصدددي ومقاومة
جميع أشددذال االسددتعمار واالحتالل األجنبي واألنظمة العنص درية ،كما كرسددق ميثاق األمم المتحدة واإلعالن

المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقان لميثاق األمم المتحدة.

يشد د ددذل االحتالل اإلسد د درائيلي للجوالن العربي السد د ددوري منذ  5حزيران/يونيق  1967اعتداء سد د دداف انر
-17
على حق الش د ددعب الس د ددوري في الجوالن المحتل في تقرير مص د دديره ،كما يعد عائقان أمام ممارس د ددة المواطنين
السدوريين في الجوالن المحتل لجميع حقوقهم ،وأمام اسدتثمار الشدعب السدوري لثرواتق الطبيعية بتصدرف تام،

ويشدذل االحتالل عائقان أمام تطبيق الدولة السدورية ألحذام العهد على جميع أ ارضديها ،كما يعد الوجود ير
الشد ددرعي لقوات أجنبية أمريذية وتركية على األرا السد ددورية منذ أعوام اعتداء على السد دديادة الوطنية وعائقان
أمام تطبيق الدولة السورية ألحذام العهد بشذل تام على جميع أراضيها.

الما
-18

( )2ادترام الحقوق ردمايتها ركاالتها رن م زل ر وف ر سب د فعال للتظلم
كفل دس د د د د ددتور الجمهورية العربية الس د د د د ددورية حماية حقوق اإلنس د د د د ددان والحريات العامة ،إذ أكد في

المادة ( )33على أن المواطنين متس د د د دداوون في الحقوق والواجبات ،ال تمييز بينهم في ذل بس د د د ددبب الجنل

أو األص ددل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ،وأن المواطنة مبدأ أس دداس ددي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها
كل مواطن ويمارسد د ددها وفق القانون ،وعد الحرية حقان مقدس د د دان ،وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشد د ددخصد د ددية
وتحددافظ على كرامتهم وأمنهم ،وتكفددل الدددولددة مبدددأ تكددافؤ الفرص بين المواطنين ،وانطالقدان من ذلد تعدداقددب
القوانين الجزائية على انتهاكات حقوق اإلنسد ددان ،وكل اعتداء على الحرية الشد ددخصد ددية أو على حرمة الحياة
الخاصد د د ددة أو على يرها من الحقوق والحريات العامة التي يذفلها الدسد د د ددتور ،ولكل مواطن حق التقاضد د د ددي
وسلول سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء.

بذلت الحذومة السددورية جهودان كبيرة ونوعية في إصدددار تدابير تش دريعية نحو تنفيذ برنام وطني
-19
ش د د د ددامل لءص د د د ددال على الر م من األزمة التي تمر بها منذ عام  ،2011كان من بينها إنهاء العمل بحالة

الطوارئ ،وإلغاء محذمة أمن الدولة العليا ،وإلغاء محذمة األمن االقتص ددادي ،وص دددور س ددلس ددلة من القوانين
التي ِ
تكرس الحقوق المعترف بها في العهد ،منها:
•

قانون األحزاب الصد ددادر بالمرسد ددوم التشد دريعي رقم  /100/لعام  ،2011الذي سد ددمح بترخيل

•

قانون تنظيم التظاهر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /54/لعام 2011؛

•

قانون االنتخابات العامة الصادر بالقانون رقم  /5/لعام 2014؛

•

قانون اإلعالم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /108/لعام 2011؛

•

قانون األحوال المدنية الصادر بالقانون رقم  /13/لعام .2021

األحزاب في سورية ،وقد بلغ عدد األحزاب المرخصة حتى تاريخ إعداد التقرير  /22/حزبنا؛

-20

وفيما يتعلق بتوفير سددبيل فعال للتظلم أكد الدسددتور في المادة ( )4/24أن حق التقاضددي وسددلول

سد ددبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضد دداء مصد ددان بالقانون .وحظر الدسد ددتور تحصد ددين أي عمل أو قرار

إداري من رقابة القضد د دداء ،وأكد أن لكل شد د ددخل يحكم عليق بحذم ونفذت فيق العقوبة ،وثبت خطأ الحذم أن
يطالب الدولة بالتعويق عن الضد د ددرر الذي لحق بق (المادة  ،)53وتكفل الدولة المسد د دداعدة القضد د ددائية لغير
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وبناء عليق تم تعديل قانون المعونة القض د د د ددائية بالقانون رقم  /29/لعام  2013والذي
القادرين وفقان للقانون.
ن
أعفى المتداعين من دفع الرسوم والتأمينات في حال عدم قدرتهم ماديان على تحملها.
-21

ور م الظروف التي تمر بها البالد ،واسد د ددتهداف الجماعات اإلرهابية المسد د ددلحة للجهاز القضد د ددائي

-22

وبالنسد ددبة إلنفاذ األحذام الصد ددادرة لمصد ددالح المتظلمين نل الدسد ددتور على أن االمتناع عن تنفيذ

في أنحاء الجمهورية العربية السورية ،استمرت المؤسسة القضائية بأداء مهامها حماية لحقوق اإلنسان.

األحذام القضائية أو تعطيل تنفيذها يعد جريمة ييعاقب مرتكبها وفق أحذام القانون المادة ( .)2/138ويذفل
القانون الس ددوري إنفاذ األحذام الص ددادرة عن الس ددلطة القض ددائية من خالل دوائر تنفيذ األحذام على أنواعها.
وقد تضد ددمن قانون العقوبات نصد ددوصد دان تجرم االمتناع عن تنفيذ األحذام القضد ددائية منها المادة ( )361التي
تنل على أن كل موظف يسدتعمل سدلطتق أو نفوذه مباشدرة أو ير مباشدرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين

أو األنظمة وجباية الرس د ددوم أو الض د درائب أو تنفيذ قرار قض د ددائي أو مذكرة قض د ددائية أو أي أمر ص د ددادر عن
السد د ددلطة ذات الصد د ددالحية يعاقب بالحبل من ثالثة أشد د ددهر إلى سد د ددنتين .كما تنل المادة ( )364على أن

يعاقب بالحبل من شددهر إلى سددنة كل ضددابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصدديلة امتنع
عن تلبية طلب قانوني صد د د ددادر عن السد د د ددلطة القضد د د ددائية أو اإلدارية .وجرمت المادة ( )369كل من هاجم

أو قاوم بالعنف موظفان يعمل على تطبيق القوانين أو األنظمة أو جباية الرسد د د د ددوم والض د د د د درائب أو تنفيذ قرار
قضدائي أو مذكرة قضدائية أو أي أمر صدادر عن السدلطة ذات الصدالحية عوقب بالسدجن سدنتين على األقل
إذا كان مسددلحان وبالسددجن من سددتة أشددهر إلى سددنتين إذا كان أعزل من السددال  ،وتضدداعف العقوبة إذا كان
الفاعل اثنين فأكثر.

المدا

( )3سددددددد دمدان سدددددددددارا الدمكوي راإل نداا فا دق التمت بجمي الحقوق المدونيدة

رالسياسية

ي اً لى التوصددية يقم  16المتعلقة بإ ا النظر فا القوان
المسائد المتعلقة باألدوال الشصصيةل رالقضاء لى أ

لضددمان المسددارا

الرجد رالم أر فا

م ز سو الم أر فا قانون العقويا

تولي الجمهورية العربية السورية قضايا المرأة وحمايتها اهتمامان كبي انر ،وعملت في السنوات األخيرة
-23
على مراجعدة القوانين التمييزيدة ،وعددلدت العدديدد منهدا في إطدار المراجعدة المسد د د د د د ددتمرة لتشد د د د د د دريعداتهدا ولألحذدام

الواردة في قدانون العقوبدات السد د د د د د ددوري وبداألخل المتعلق بمدا يسد د د د د د ددمى جرائم الشد د د د د د ددرف  ،وقدانون األحوال
الشخصية ،ومن أبرزها:
•

تم إجراء مراجعة شد د د دداملة لقانون األحوال الشد د د ددخصد د د ددية ،وبناء عليها صد د د دددر تعديالن لقانون

األحوال الش د د د د د ددخصد د د د د د ديددة األول بددالقددانون رقم  /4/لعددام  ،2019والثدداني بدالقددانون رقم /20/

لعام  2019والذي شمل تعديالت لحوالي ( )75مادة من مواده ،بما يتناسب مع إزالة األحذام
التمييزية فيق ،وبما يذفل المس د د دداواة بين الرجل والمرأة ،وش د د ددملت الزواج إذ تم رفع س د د ددن الزواج
للفتى والفتاة إلى سددن الثامنة عشددر ،كما عدلت بعق األحذام الخاصددة بالطالق ،والحضددانة
والوصد د دداية ،وكذل توسد د دديع الوصد د ددية الواجبة ،إضد د ددافة إلى أحذام أخرى تتعلق بالمهر والنفقة

واإلرث ،وأعطى للمرأة إمذانية وضع القيود على عقد الزواج ضماننا لحقوقها.
•

ص د د د دددر القانون رقم ( )1لعام  2011الذي عدل المادة ( )489من قانون العقوبات الذي
ش د د د د د دددد العقوبة على جرائم العنف الجنس د د د د د ددي بش د د د د د ددذل عام ،وإذا وقع على من كان دون

الخامسة عشرة بشذل خاص.
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•

ص د د د د دددر القانون رقم ( )2لعام  2020الذي ألغى المادة ( )548من قانون العقوبات التي

•

تم وضد د د ددع مسد د د ددودة الخطة الوطنية للمسد د د دداواة بين الجنسد د د ددين نهاية العام  ،2020وتعد هذه

كانت تمنح عذ انر مخففان لمرتكب ما يسددمى جريمة الشددرف وأصددبح الفاعل يعاقب بعقوبة
جريمة القتل.

الخطة أداة لتنس د دديق الس د ددياس د ددات واإلجراءات المتعلقة بالمس د دداواة بين الجنس د ددين في الحذومة
وشركائها ،وهي تتضمن تدابير يتحمل فيها جميع المعنيين المسؤولية عن دور كل منهم.

•

أولى البرنام الوطني التنموي لس د د ددورية فيما بعد الحرب  -اس د د ددتراتيجية س د د ددورية ،2030
أهمية كبير لقض ددايا النس دداء والفتيات س دواء من خالل رؤيتق أو أهدافق االس ددتراتيجية والتي
تم ترجمتها في برامجق ومنها التمذين االجتماعي وتدريب وتأهيل النساء الريفيات.

ي اً لى التوصددددددد ديدة يقم  17المتعلقدة بدا صدا الصطوا المنداسددددددد دتدة لتحق ق ما دد توا ن للم أر فا
الحيا العا ة

-24

يؤكد دسد د ددتور الجمهورية العربية السد د ددورية في المادة ( )23على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص

التي تتيح لها المس دداهمة الفعالة والكاملة في الحياة الس ددياس ددية واالقتص ددادية واالجتماعية والثقافية ،وتعمل على

إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشد دداركتها في بناء المجتمع ،وأكد في المادة ( )26أن المواطنين متسد دداوون في

تولي وظائف الخدمة العامة .وحققت المرأة قفزة نوعية في وجودها في مراكز صدنع القرار من خالل المشداركة

في المجاالت الس ددياس ددة واالقتص ددادية واالجتماعية والثقافية والص ددحة والتعليم والعمل ،إذ تش ددغل المرأة منص ددب

نائب رئيل الجمهورية منذ عام  ،2006وشد ددغلت منصد ددب رئيل مجلل الشد ددعب في عام  2016وهي سد ددابقة
من نوعهددا ض د د د د د ددمن البرلمدداندات العربيددة ،وبلغ تمثيددل المرأة في المجلل ( ،)%11.2وترأس لجنتين فيددق ،وهي

عض د ددو في المحذمة الدس د ددتورية منذ عام  ،2012وتش د ددغل منص د ددب نائب عام للجمهورية ،كما تتولى منص د ددب
ع
قاا في جميع المحاكم (مدني ،جزائي،
وزير ومعاون وزير ،ومدير عام ،وعضد د د ددو في محذمة النقق ،وهي

إداري) ،ورئيل منظمة شعبية ونقابة مهنية وحزب سياسي ،ونائب رئيل جامعة وعميد كلية ودبلوماسية.
-25

المرأة ممثلد د ددة في ال وفود الرسد د د د د د ددميد د ددة في المؤتمرات الد د دددوليد د ددة وفي الحوار الوطني في جنيف

وفي سدوتشدي وفي لجان المصدالحة الوطنية وفي مبادرات المجتمع المدني الناشدطة في هذا اإلطار ،وبلغت

نسد د د د د د ددبة تمثيلها حاليان في مجالل اإلدارة المحلية نحو ( ،)%7.2وتبلغ نسد د د د د د ددبة تمثيل المرأة ( )%44.3من
إجمالي العاملين في الجهات العامة في الدولة ،وتمثل المرأة ( )%10من حذومة عام  .2021وتبلغ نسد د ددبة
تمثيد ددل المرأة في القضد د د د د د د د دداء نحو ( ،)%20وهد ددذا العد دددد في ت ازيد ددد إذ التحق في عد ددام  2021بد ددالمعهد ددد

القضد د ددائي ( )66قاضد د دديان بلغ عدد اإلناث ( )37أي تجاوزت نسد د ددبة المرأة ( ،)%57وبلغت نسد د ددبة المرأة في
وزرة التعليم العالي ( ،)%55وبلغت نسبة المحاميات (.)%36.4
ا
في عددام  2018أيِقرارت االسد د د د د د ددتراتيجيددة الوطنيددة لدددعم وتمذين المرأة ،التي يعددت أحدددى اآلليددات
-26
الوطنية التي تس د د ددعى إلى بلورة الجهود وتنس د د دديق الخطط الوطنية لالرتقاء بواقع المرأة في س د د ددورية وترس د د دديخ
ركائز العدل واإلنص د د دداف ،وترص د د ددد الجهات الوطنية ض د د ددمن موازناتها الس د د ددنوية االعتمادات المالية الالزمة
لتنفيذ هذه البرام .

والتزامان من الجمهورية العربية السد ددورية بتنفيذ المادة ( )3فقد أكد الدسد ددتور أن المجتمع يقوم على
-27
أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة االجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل
فرد (المادة  ،)19وأن المواطنين متس د د د دداوون في الحقوق والواجبات وال تمييز بينهم في ذل بس د د د ددبب الجنل
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أو األص د د د ددل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة  .)3/33ويتجلى مبدأ المس د د د دداواة بين الرجال والنس د د د دداء في
المشاركة في الحياة السياسية والتمتع بالحقوق السياسية في مظاهر عدة منها:

(أ)

المسارا فا دق الترشح راالنتصاب
-28

كانت س ددورية من أوائل الدول التي كفلت للمرأة حق الترش ددح واالنتخاب منذ عام  1949وكان لها

دور فاعل في الحياة السدياسدية والبرلمانية ونصدت الدسداتير المتعاقبة على حق الترشدح واالنتخاب على قدم

المسداواة مع الرجل ،وقد أكد ذل دسدتور عام  2012الذي ينل في المادة ( )34على أن لكل مواطن حق
اإلسد د ددهام في الحياة السد د ددياسد د ددية واالقتصد د ددادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذل  ،ولم يميز الدسد د ددتور
وقانون االنتخابات العامة بين الرجل والمرأة في الترشددح واالنتخاب ،إذ أكد الدسددتور أن المواطنين متسدداوون

في الحقوق والواجبدات وال تمييز بينهم في ذلد بسد د د د د د دبدب الجنل أو األصد د د د د د ددل أو اللغدة أو الددين أو العقيددة

(المادة  .)3/33وعرف الدسدتور الناخبين بأنهم هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشدرة من عمرهم وتوافرت
فيهم الشد د د د د ددروي المنصد د د د د ددوص عليها في قانون االنتخاب (المادة  .)59وحدد قانون االنتخابات المقصد د د د د ددود
بالناخب بأنق كل مواطن يتمتع بالحقوق االنتخابية .والمرشد د ددح كل مواطن ير ب بترشد د دديح نفسد د ددق .وكل هذه

النصوص جاءت عامة دون تمييز بين رجل أو امرأة.

-29
أكد قانون األحزاب وقانون االنتخابات العامة حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية انطالقان
من أن المواطنين متسد د د دداوون في الحقوق والواجبات ،إذ بلغت نسد د د ددبة تمثيل المرأة في األحزاب السد د د ددياسد د د ددية
المرخصد د ددة أكثر من ( )%30وتشد د ددغل سد د دديدتان منصد د ددب أمين عام لحزب .وتتراو نسد د ددبة تمثيل المرأة في

القيادات الحزبية وس د ددطيان ( ،)%25وتؤكد األنظمة الداخلية لهذه األحزاب تمذين المرأة وإشد د دراكها في الحياة
السياسية وتوليها مناصب قيادية على مختلف مستوياتها في الحزب.
-30

تحرص سد د د ددورية على المشد د د دداركة الفاعلة للمرأة في قضد د د ددايا األمن والس د د د دالم ،ونظمت مؤتم انر في

عام  2014تحت عنوان (دور المرأة في إنهاء الحرب وإحالل الس د ددالم) بمش د دداركة ( )600س د دديدة ،ونت عنق

انتخاب لجنة من س د د دديدات يمثلن جميع أطياف المجتمع الس د د ددوري والمجتمع المدني للمش د د دداركة في المحافل

الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
(ب)

المسارا فا نطاق الوظياة العا ة
-31

أكد الدس ددتور أن الخدمة العامة تكليف وش ددرف ،ايتها تحقيق المص ددلحة العامة وخدمة الش ددعب،

وأن المواطنين متس د د د دداوون في تولي وظائف الخدمة العامة ،ويحدد القانون ش د د د ددروي توليها وحقوق وواجبات

المذلفين بق (المادة  .)26ويس د د د د د دداوي القانون األس د د د د د دداس د د د د د ددي للعاملين في الدولة رقم ( )51لعام  2004بين

المواطنين ذكو انر كددانوا أو إنداثدان من حيددث الدددخول إلى الوظيفددة العددامددة والرواتددب والترقيددات والعالوات ،وأكددد
قانون العمل رقم ( )17لعام  2010في المادة ( )119أنق تس د د د د د ددري على النس د د د د د دداء العامالت جميع األحذام

الناظمة لتش د د د ددغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوض د د د دداع عملق .وفي ذات الس د د د ددياق س د د د دداوى قانون
التأمينات االجتماعية رقم ( )92لعام  1959بين المرأة والرجل في االستفادة من جميع أحذام التأمين.

(ج)

المسارا فا شغد المناصلل
-32

إضددافة إلى ما تم تناولق في ردنا على التوصددية رقم ( )17أعاله ،نبين فيما يلي بعق المؤشددرات

على إشرال المرأة في المناصب على اختالف مستوياتها ،ومنها:
•

فا جال القضددداء المرأة ممثلة في مجلل القضد دداء األعلى بسد دديدتين من أصد ددل سد ددبعة

ع
قاا من أصدل ()1777
أعضداء .كما بلغ عدد القضداة في سدورية من السديدات ()326
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قد ع
داا بت دداريخ  . 2021/3/25وتشد د د د د د دغ ددل المرأة منصد د د د د د د ددب ق دداا في قضد د د د د د د دداء مجلل

الدولة ،إذ صدددر المرسددوم رقم ( )34لعام  2020المتضددمن تعيين خمسددة سدديدات قضدداة

من أصل (.)15
•

فا الحكو ة ال تقل نسدبة تمثيل المرأة في الحذومات المتعاقبة عن  ،%10وعلى سدبيل
المثال تشدغل ثالث سديدات منصدب وزير في حذومة عام  2021و ازرات (الثقافة ،التنمية

اإلدارية ،ووزيرة دولة) كما ترأس س د د د دديدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ عام 2017

وهي أعلى جهة رقابية وتفتيشدية في سدورية .وتشدغل سديدتان منصدب مسدتشدار في رئاسدة
الجمهورية .وبلغ عدد الدبلوماسيات ( )67دبلوماسية مقابل ( )177دبلوماسيان.

•
•

فا المجالس المحلية المرأة ممثلة في جميع مستويات اإلدارة المحلية.
فا النقابا

قر انر بزيادة مشد د د د د دداركة النسد د د د د دداء
صد د د د د دددر عن االتحاد العام لنقابات العمال ا

العامالت في جميع النشداطات والفعاليات في النقابات بما فيها الوفود الداخلية والخارجية

بحيث ال تقل عن (.)%25

الما

( )4داال الطوايئ االستانائية

ي اً لى التوصية يقم  6المتعلقة بحالة الطوايئ
-33

أنهي العمددل بحددالددة الطوارئ في ال جمهوريددة العربيددة السد د د د د د ددوريددة بموجددب المرسد د د د د د ددوم رقم ()161

تاريخ  ،2011/4/21ورافق ذل ص د د دددور المرس د د ددوم التش د د دريعي رقم ( )53تاريخ  ،2011/4/21الذي ألغى

محذمة أمن الدولة العليا ،وإحالة الدعاوى القائمة أمامها إلى المراجع القضد د د د ددائية المختصد د د د ددة في القضد د د د دداء

العادي وفقان للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
-34

بعد رفع حالة الطوارئ ص دددر المرس ددوم التشد دريعي رقم ( )56لعام  2011الذي نل على تش ددذيل

لجنة قضد ددائية برئاسد ددة نائب رئيل محذمة النقق وعضد ددوية قاضد دديين بمرتبة مسد ددتشد ددار في محذمة النقق

يسددميهم مجلل القضدداء األعلى وقاضدديين بمرتبة مسددتشددار يسددميهما المجلل الخاص لدى مجلل المهمة،

وحددت المادة ( )3مهام اللجنة القض د ددائية بالبت في الطلبات المقدمة إلعادة النظر في األوض د دداع القانونية
المتعلقة باألوامر والق اررات العرفية الصد د د ددادرة باالسد د د ددتيالء على األموال المنقولة و ير المنقولة في ظل نفاذ

حالة الطوارئ التي كانت معلنة قبل تاريخ  ،2011/04/21وأكد المرسد ددوم التشد دريعي أن ق اررات اللجنة بهذا

الشأن مبرمة.

الما
-35

()5

وم جوا

ق و أر إهواي الحقوق رالحريا المعترف ها فا العهو

يؤكد دسد د ددتور الجمهورية العربية السد د ددورية أن سد د دديادة القانون أسد د دداس الحذم في الدولة ،وال يجوز

المسد د د د د د دداس بدالحقوق والحريدات العدامدة مؤكددان عددم جواز تقييدد أو إهددار الحقوق والحريدات المعترف بهدا في
العهد ،وأفرد بابان خاصدان للحقوق والحريات المحمية في الدسددتور مسددتندان إلى منظومة من المبادئ األسدداسددية
تكرس االس ددتقالل والس دديادة وحذم الش ددعب القائم على االنتخاب والتعددية الس ددياس ددية والحزبية وحماية الوحدة

الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنس د د د د د ددان والعدالة االجتماعية والمس د د د د د دداواة وتكافؤ الفرص

والمواطندة يذون فيهدا المجتمع والمواطن هددفدان و دايدة يذرس من أجلهمدا كدل جهدد وطني ويعدد الحفدا على
كرامتهما مؤشد انر لحضدارة الوطن وهيبة الدولة .والمؤشدر على ذل ما تم الحديث عنق في ردنا على المادتين
رقم ( )2ورقم ( )4أعاله.
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الما

( )6الحق فا الحيا

ي اً لى التوصية يقم  7المتعلقة بالحو
-36

الحاال التا مك ف ها فرض قوية اإل وام

تكفل الجمهورية العربية السدورية الحق في الحياة وتفرا عقوبات مشدددة على المسداس بق تصدل

إلى اإلعدام ولكن في أض د د دديق نطاق ،وال تيفرا إال في حاالت نادرة في الجرائم األش د د ددد خطورة والتي تثير
سددخطان اجتماعيان وتكشددف عن خطورة الجاني ،كجرائم القتل واال تصدداب والخطف أو عند تعدد جرائم القتل

أو تعدد الض د د د ددحايا وال س د د د دديما األطفال والنس د د د دداء ،وجرائم تهريب المخدرات واالتجار بها و يرها من الجرائم
الخطيرة المحددة حص د د د انر بنل القانون .وقد أحيط تطبيق عقوبة اإلعدام بقيود وض د د ددمانات عدة ،إذ ال ينفذ

حذم باإلعدام إال بعد اس د ددتنفاذ كافة طرق الطعن العادية و ير العادية ،واس د ددتطالع رأي لجنة العفو وموافقة
رئيل الدولة ولق استبدالها بعقوبة أدنى (المادة  43عقوبات) ،إضافة إلى إمذانية استفادة المحذوم باإلعدام

من قوانين العفو التي تس ددتبدلها بالس ددجن المؤبد وقد ص دددر بين عامي  2011و 2020عش ددرون قانون ع
عفو

عام .إض د ددافة للقيود المذكورة انفان يؤكد القانون أن تطبيق عقوبة اإلعدام يتم وفق األطر القانونية وباش د دراف
قض د د د د ددائي ويعاقب القانون كل من يتجاوز هذه القيود والضد د د د د دوابط ،ويؤكد القانون أن عقوبة اإلعدام ال تنفذ
على من هم دون سن الثامنة عشرة أو على الحوامل.

الما

( )7دظر التعميل أر المعا لة أر العقوية القاسية أر الال إنسانية أر المه نة

ي اً لى التوصدية يقم  9المتعلقة با صا وا ر دا ة لوقف اسدتصوام الحتس االنا ار

رالقضداء لى

جمي أشكال التعميل

-37

يحظر الددسد د د د د د ددتور جميع أفعدال التعدذيدب أو المعداملدة المهيندة إذ تنل المدادة ( )53على أندق (ال

يجوز تعدذيدب أحدد أو معداملتدق معداملدة مهيندة ،ويحددد القدانون عقداب من يفعدل ذلد ) ،وال يجوز تحري أحدد

أو توقيفق إال بموجب أمر أو قرار ص د د د ددادر عن الجهة القض د د د ددائية المختص د د د ددة ،أو إذا قبق عليق في حالة

الجرم المشد ددهود ،أو بقصد ددد إحضد دداره إلى السد ددلطات القضد ددائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة ،وكل ش ددخل

ييقبق عليق يجب أن ييبلغ أسد د د ددباب توقيفق وحقوقق ،وال يجوز االسد د د ددتمرار في توقيفق أمام السد د د ددلطة اإلدارية
إال بأمر من السلطة القضائية المختصة.
-38

يجرم قانون العقوبات السد د د ددوري التعذيب ،ويفرا جزاءات شد د د ددديدة على من يقوم بأعمال الشد د د دددة

للحصد د ددول على إقرار عن جريمة ،أو معلومات بشد د ددأنها إذ تصد د ددل العقوبة إلى الحبل ثالث سد د ددنوات المادة

( .)391كما يجرم قانون العقوبات العسد د ددذري في المادة ( )116أعمال الشد د دددة بصد د ددورها كافة .وأناي قانون
أص د ددول المحاكمات الجزائية بالنائب العام اإلش د دراف على الس د ددجون وأماكن التوقيف ،وألزم قاض د ددي التحقيق
وقاضدي الصدلح أن يتفقد األشدخاص الموجودين في محل التوقيف والسدجون مرة واحدة في الشدهر ،ورؤسداء
المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثالثة أشد د د د د ددهر على األقل المادة ( .)422وألزم القانون كل من علم بتوقيف
أحددد األشد د د د د د دخدداص في أمذنددة ير التي أعدددتهددا الحذومددة للحبل والتوقيف أن يخبر بددذل د النددائددب العددام،

أو معاونق ،أو قاضي التحقيق ،أو قاضي الصلح المادة (.)424
-39

بموجب القوانين السد د د د ددورية ال توجد أية حصد د د د ددانة على الجرائم المتعلقة بأفعال التعذيب ألية جهة

كانت ،وفي حال الكش د د د د ددف عن أية حالة يتم التعامل معها وفقان للقانون أيان كان مرتكبوها ،إذ تتم مس د د د د دداءلة
ضد ددباي وعناصد ددر الشد ددرطة إذا اسد ددتخدمت أفعال الشد دددة خالل التحقيق ،ويبين الجدول اآلتي عدد الضد ددباي
وعناصددر الشددرطة الذين تمت مسدداءلتهم السددتخدامهم أفعال الشدددة خالل التحقيق أو في السددجون أو أماكن

التوقيف خالل السنوات الخمل األخيرة.
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العام

عدد الذين تمت مساءلتهم

إحالة إلى القضاء

عقوبات مسلكية

2016

27

14

13

2017

21

13

8

2018

16

4

12

2019

13

5

7

2020

1

1

0

وكما بين الجدول اآلتي أعداد الضددباي والعناصددر الذين تمت يمسدداءلتهم لقيامهم بأعمال شدددة في
-40
السجون وأماكن التوقيف المؤقت:

عدد الذين تمت مساءلتهم إحالة إلى القضاء

العام

عقوبات مسلكية

2016

6

4

2

2017

7

5

2

2018

3

3

0

2019

1

0

1

2020

1

0

1

-41

وصد د د د دددرت عدة تعاميم عن و ازرة العدل وو ازرة الداخلية بتوفير الضد د د د ددمانات القضد د د د ددائية المذكورة أعاله

ويجري متابعة ذل من السلطة القضائية وفرا عقوبات جزائية بحق كل من يخالف ذل من السلطة العامة.

الما
-42

( )8دظر االسترقاق راال جاي بالرق ق راإلكراه لى السصر أر العمد اإلل از ا
يعاقب قانون مذافحة االتجار باألش د ددخاص الص د ددادر بالمرس د ددوم التشد د دريعي رقم ( )3لعام ،2010

وتم إنشد د د د دداء إدارة متخص د د د د دصد د د د ددة في و ازرة الداخلية لمذافحة االتجار
كافة صد د د د ددور االتجار باألشد د د د ددخاصَّ ،
باألشددخاص ،كما يتم وضددع خطة وطنية لمذافحة االتجار باألشددخاص كل عامين ،وقد اعتمدت اخر خطة

لعامي ( )2021- 020من قبل رئيل مجلل الوزراء في عام 2020م ،وقد تضد ددمنت الخطة أربعة محاور
لمذافحة جرائم االتجار باألشخاص هي:
)أ(

الوقاية :التي تهدف إلى رسد ددم السد ددياسد ددات للحد من جرائم االتجار باألشد ددخاص ،ونشد ددر

(ب)

الحماية :وتهدف إلى حماية الضحايا والتعرف عليهم.

(ج)

المالحقة القض د ددائية :تهدف إلى ض د ددمان إجراءات المالحقة والتحقيق واالتهام وض د ددمان

(د)

بناء الشراكات ،والتعاون المحلي ،واإلقليمي ،والدولي:

الوعي ،والحد من تجارة األعضاء البشرية ،وتعزيز القدرات الوطنية.

تنسيق جهود المذافحة.

-43

وفيما يلي إحصد ددائيات عن جرائم االتجار باألشد ددخاص المضد ددبوطة من قبل إدارة مذافحة االتجار

باألشخاص في سورية:
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تجارة أعضاء بشرية

تهريب فتيات

-

العام

استغالل دعارة الغير

2010

4

2

2011

53

19

-

2012

75

1

2

2013

34

4

2

2014

86

7

7

2015

55

3

5

2016

96

-

20

2017

110

3

7

2018

298

4

19

2019

234

2

2

2020

43

1

20

2021

13

-

9

-44

(بيع كلى)

لالستغالل بالدعارة

وفيما يتعلق بأنظمة العمل أكد الدسد د د د د ددتور السد د د د د ددوري في المادة ( )40أن العمل حق لكل مواطن

وواجب عليق ،وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ،ويتولى القانون تنظيم العمل وشد د د د د د ددروطق وحقوق
العمال .ولكل عامل أجر عادل حسد د ددب نوعية العمل ومردوده ،على أال يقل عن الحد األدنى لألجور الذي

يضد د ددمن متطلبات الحياة المعيشد د ددية وتغايرها .تكفل الدولة الضد د ددمان االجتماعي والصد د ددحي للعمال .ووضد د ددع

قانون العمل رقم ( )17لعام  2010ضد د دوابط ص د ددارمة تتعلق بس د دداعات العمل واألجور ،ونل على إحداث

محذمة خاصد د د ددة للنظر بقضد د د ددايا منازعات العمل وحقوق العاملين (المادة  .)205ويخضد د د ددع تطبيق القانون

لرقابة و ازرة الشد د د د ددؤون االجتماعية والعمل ،كما تقوم النقابات العمالية والمهنية بدور رقابي لضد د د د ددمان حقوق
العاملين والدفاع عن قضاياهم ،ولضمان حقوق العمال السوريين في الخارج تقوم حذومة الجمهورية العربية

السورية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حذومات الدول في مجال العمل والقوى العاملة.

الما
-45

( )9الحق فا الحرية راأل ان
يؤكد دسد د د ددتور الجمهورية العربية السد د د ددورية أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم

الش د د د د ددخص د د د د ددية ،وتحافظ على كرامتهم وأمنهم المادة ( ،)1/33والعقوبة ش د د د د ددخص د د د د ددية ،وال جريمة وال عقوبة

إال بنل ،وكل يمتهم بريء حتى ييدان بحذم قضددائي مبرم في محاكمة عادلة ،وحق التقاضددي وسددلول سددبل
الطعن والمراجعة والدفاع أمام القض د دداء مص د ددون بالقانون ،وتكفل الدولة المس د دداعدة القض د ددائية لغير القادرين
وفقان للقانون (المادة  ،)51كما أكد الدسد د د د د ددتور أنق ال يجوز تحري أحد ،أو توقيفق ،إال بموجب أمر أو قرار
صد د د د د د ددادر عن الجهة القضد د د د د د ددائية بتهمة ارتكاب جناية ،أو جنحة ،وال يجوز تعذيب أحد أو معاملتق معاملة

مهينة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل ذل  ،وكل شخل يقبق عليق يجب أن يبلغ أسباب توقيفق وحقوقق،

وال يجوز االسد د ددتمرار في توقيفق أمام السد د ددلطة اإلدارية إال بأمر من السد د ددلطة القضد د ددائية المختصد د ددة ،ويؤكد
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ونفذت فيق العقوبة وثبت خطأ الحذم أن يطالب الدولة
الدس د د د ددتور بأن لكل ش د د د ددخل حذم عليق حذمان مبرمان ي
بالتعويق عن الضرر الذي لحق بق (المادة .)53
-46

ص د د دددر المرس د د ددوم التشد د د دريعي رقم ( )55لعام  2011المتض د د ددمن تعديل المادة ( )3/17من قانون

أصد د ددول المحاكمات الجزائية التي نصد د ددت على أال تتجاوز مدة التحفظ على المشد د ددتبق بهم سد د ددبعة أيام قابلة
للتجديد من قبل النائب العام وفقان لمعطيات كل ملف على حدة وعلى أال تتجاوز هذه المدة ستين يومان.
ي ا لى التوصدددية يقم  8المتعلقة تقو م سدددر
ستقلة ر ا
-47

اا للمواطن

اللبنان

رالسدددويي ل رإنشددداء لجنة

صواقية للتحق ق فا جمي داال اال تااء

بادرت الحذومة السد د د ددورية بتشد د د ددذيل لجنة (سد د د ددورية  -لبنانية) في عام  2005لمعالجة أوضد د د دداع

المفقودين السدوريين واللبنانيين في البلدين ،وقد قامت اللجنة بخطوات عملية في هذا اإلطار من خالل عقد

عدة اجتماعات منذ تاريخ  2005/10/3ولغاية  ،2006/4/29وبنتيجة أعمالها تم تسلم الجانب السوري رد
الجانب اللبناني فيما يخل المفقودين السددوريين البالغ عددهم  /1088/شددخصدان ،كما تسددلم الجانب اللبناني
ردان فيما يخل المفقودين اللبنانيين في س د ددورية والبالغ عددهم  /724/ش د ددخصد د دان ،وفق اللوائح المس د ددلمة من

الجانب اللبناني ،واتخذت اللجنة خالل مسد د د د ددارها العملي عدة خطوات عملية تدل على فاعليتها في معالجة

جانب المفقودين ،وأفر ت تل الخطوات في محاضر اجتماعات فعلية مشتركة ،تؤكد جدية اليات المعالجة

على أحسن وجق.

الما
-48

( )10المعا لة اإلنسانية لألشصاا المحرر

دريتهم

يقر قانون السددجون المعمول بق في الجمهورية العربية السددورية الفصددل بين األشددخاص الموقوفين

قيد المحاكمة ،والنزالء المحذومين ،كما يتم الفص د ددل وفقان للجرم المرتكب وبحس د ددب العمر والحالة الص د ددحية،
كما يتم فصل األحداث عن البالغين في أجنحة خاصة بهم ومنع اختالطهم مع باقي النزالء ،ويحظر قانون
السجون الجمع بين األحداث والبالغين ،وتؤكد ذل التعليمات والق اررات الدورية الصادرة عن وزير الداخلية.
-49

وفيما يتعلق بالمعاملة داخل الس د د د د د ددجون فيجري التنس د د د د د دديق مع الو ازرات المعنية كو ازرة الش د د د د د ددؤون

االجتماعية والعمل ،وو ازرة الثقافة ،بهدف وض ددع برام إص ددال وتأهيل للنزالء ،تس ددتهدف تعليمهم وتدريبهم

وتأهيلهم ،إذ يتم إخض د د دداع النزالء لدورات تدريبية في مختلف المجاالت :محو أمية ،حاس د د ددوب ،لغة ،حرف

مختلفة (نجارة ،حالقة ،حذاء ،خياطة ،إلكترونيات ،أرابيس د د د د د ) ،كما يجري تنظيم معارا داخل الس د د د د ددجن
وخارجق لعرا وتسويق إنتاجات النزالء .وفيما يلي جدول يبين عدد المستفيدين من هذه الدورات:

العام

حاسوب

لغة

موسيقى

محو أمية

الخط العربي

رسم

2016

714

862

122

299

106

-

2017

563

818

165

283

225

-

2018

418

687

133

224

147

10

2019

460

453

76

221

47

20

2020

299

443

76

251

111

26

-50

يذفل نظام السد د د د ددجون حق التعلم للنزالء ويمذنهم متابعة تحصد د د د دديلهم العلمي بمختلف مسد د د د ددتوياتق

بما فيها التعليم الجامعي ،إذ تم مؤخ انر افتتا مركز للجامعة االفت ارضد ددية السد ددورية لتمذين النزالء من متابعة
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تحصدديلهم الجامعي من داخل السددجن عبر اإلنترنت ،ويبين الجدول التالي أعداد النزالء الذين حصددلوا على

درجات علمية:

الشهادات العلمية
العام

إعدادية

ثانوية

جامعية

2016

59

84

1

2017

87

112

8

2018

74

135

8

2019

85

120

15

2020

73

82

1

-51

كما يتضد ددمن نظام السد ددجون والقوانين ذات الصد ددلة قواعد خاصد ددة بالرعاية الصد ددحية لجميع النزالء

ويذفل لهم الحق الرعاية الصحية والغذائية والتواصل مع ذويهم ومتابعة أوضاعهم القضائية .وتقدم السجون

الخددمدات الطبيدة لجميع النزالء من قبدل أقسد د د د د د ددام الخددمدات الطبيدة الموجودة في جميع السد د د د د د ددجون المركزيدة،

ومزودة بأجهزة طبية وفي حال الحاجة تتم إحالة النزالء إلى المشد د د ددافي خارج السد د د ددجن ،ويجري تقديم جميع

الخدمات الطبية مجانان .وفي ظل انتشد د د د د ددار جائحة كوفيد  19تم زيادة االهتمام بالجوانب الصد د د د د ددحية إذ يتم
تعقيم وتطهير كافة األماكن التي يوجد فيها النزالء إضد ددافة إلى اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالحت ارزية للوقاية

من كوفيد .19
-52

تعمل الحذومة الس ددورية على تس ددهيل وص ددول بعق المنظمات اإلنس ددانية والجمعيات األهلية إلى

الس ددجون ،إذ قامت اللجنة الدولية للص ددليب األحمر منذ عام  2016وحتى بداية عام  2021ب ( )164زيارة

ش د د ددملت الس د د ددجون في دمش د د ددق وحلب وحمل والالذقية والس د د ددويداء وحماه وطرطوس ،وقام الهالل األحمر

العربي السوري بسبع زيارات ،كما قامت جمعيات أهلية ب ( )15زيارة تقريبان.
-53

وفيما يتعلق بالعدالة اإلصد د د د ددالحية لألحداث ينظم قانون األحداث رقم  18لسد د د د ددنة  1974المعدل

بالقانونين رقم  51لعام  1979و 52لعام  2003كل ما يتعلق باإلجراءات الخاصد ددة بالطفل في حالة النزاع

مع القدانون بهددف إعدادة تدأهيلدق تربويدان واجتمداعيدان ومهنيدان من خالل تددابير إصد د د د د د ددالحيدة تنفدذ بحق األحدداث
الذين أتموا الخامسدة عشدرة في معاهد إصدال األحداث .وقد اعتمد المشدرع سدياسدة جنائية خاصدة باألطفال
تقوم على اعتبار الطفل ضد د ددحية وبحاجة إلى إعادة تأهيل وإصد د ددال  ،لذل نل على أن يتم تنفيذ األحذام
بحق الطفل في معاهد إصددال األحداث لمنع اختالطهم بفئات المجرمين البالغين وذل على أن يخصددل

لهم جنا خاص ،ويؤكد القانون أن تجري محاكمة الطفل الحدث سد انر ويجوز إعفاؤه من حضدور الجلسدات،

مع لزوم إصدار الحذم بجلسة علنية.
-54

أكد قانون حقوق الطفدل الجدديد فصد د د د د د ددل الطفدل في مذدان االحتجداز عن الكبدار ،وعدم الجمع بين

الطفل قيد المحاكمة والمحذوم ،ومراعاة الفصد ددل بين األطفال وفقان ألعمارهم ونوع التدبير المفروا بحقهم.
وقد نصد د ددت المادة ( )50على توفير البيئة المناسد د ددبة للطفل ضد د ددمن المؤس د د دسد د ددات اإلصد د ددالحية لتمذينق من

ممارسددة أنشددطة واتباع برام تسدداعده على صددون صددحتق ،وتنمية قدراتق ،واحترامق لذاتق ،وتقوية إحسدداسددق
بالمسد د د د ددؤولية .وتوفير جميع الخدمات القانونية المجانية للطفل في جميع المراحل بما فيها الحصد د د د ددول على

االستشارات بشذل منتظم ،وتقديم الشذاوى والطلبات ،مع ضمان السرية والخصوصية.
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الما
-55

( )11السج نتيجة وم الوفاء بالتزام عاقو
ال يتبنى القددانون الس د د د د د ددوري مبدددأ فرا عقوبددة على عدددم الوفدداء بددالتزام تعدداقدددي ذي طددابع مدددني،

دتثناء من ذل
فالمدين يلتزم بمالق وليل في شدخصدق ،وجزاء اإلخالل بااللتزام هو التعويق وليل السدجن ،واس ن
حددت بعق القوانين الخاصددة حاالت على سددبيل الحصددر يتم اللجوء فيها إلى الحبل التنفيذي وفقان للحاالت
والضد د د د د د دوابط المحدددة في المدادة ( )439من قدانون أص د د د د د ددول المحداكمدات المددنيدة رقم ( )1لعدام  ،2016وهدذه

الحاالت ال يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها ،ألن الحبل في هذه الحاالت ورد على خالف األصل
وتتعلق بمال المدين ال بش د د د ددخص د د د ددق ،كالتعويق عن الض د د د ددرر المتولد جرم جزائي في حال االمتناع عن دفع

التعويق ،وحاالت محددة في قضد ددايا األحوال الشد ددخصد ددية كالنفقة الواجبة على الزوج بأنواعها ،والمهر ،وذل

حماية لحق أسداسدي ومقدس وهو حق األسدرة والذي ال بد من حمايتق من أي اعتداء للمحافظة على أهم مذون

في المجتمع .ونل القانون المذكور على أن تتناسد ددب مدة السد ددجن مع المبلغ المسد ددتحق إذا تبدأ من  20يومان
وال تتجاوز مدة الحبل س ددنة ميالدية كحد أقص ددى ،وينقض ددي الحبل بالوفاء بااللتزام سد دواء أتم من قبل المدين

أم من قبل شد ددخل اخر ولو لم تكن لق مصد ددلحة في هذا الوفاء ،وتجدر اإلشد ددارة إلى أن الحبل في الحاالت
المذكورة ليل عقوبة وإنما هو تدبير مؤقت لحمل الشخل على تنفيذ التزاماتق.

الما
-56

( )12درية التنقد راإلقا ة
نل الدستور السوري في المادة ( )3/38على أن لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة

أو مغادرتها إال إذا منع من ذل بقرار من القضاء المختل أو من النيابة العامة ،أو تنفيذان لقوانين الصحة
والسد د د د ددالمة العامة ،وال تمنع القوانين المواطن من الدخول إلى بلده حتى في حال انتهاء صد د د د ددالحية الوثائق
الثبوتيدة التي يحملهدا أو في حدال فقددانهدا ،وذلد بعدد التدأكدد من قيود األحوال المددنيدة بدأندق سد د د د د د ددوري أو من

أصول سورية.

الما
-57

( )13إبعا األجنبا
األصدل في التشدريع السدوري أنق ال يجوز إبعاد أي شدخل مقيم بصدفة قانونية في سدورية وملتزم

بقوانينها وأنظمتها النافذة ،إال أنق في حال الحذم على أجنبي بعقوبة جنائية ،أجاز القانون إبعاده إلى خارج

األ ارضد د ددي السد د ددورية بموجب فقرة خاصد د ددة في الحذم ،أما إذا حذم عليق بعقوبة جنحية فال يتم ابعاده إال في

الحاالت التي ينل عليق القانون ،وقد يذون اإلبعاد مؤبدان أو لمدة تتراو بين ثالث س د ددنوات وخمل عشد د درة
سد د د ددنة .ونظم القانون رقم ( )2لعام  2014إجراءات دخول وخروج وإقامة األجانب في سد د د ددورية ،ويتم تحديد
حدداالت وإجراءات اإلبعدداد إلى خددارج سد د د د د د ددوريددة واليددة التنفيددذ واالعتراا على قرار اإلبعدداد بقرار من وزير

الداخلية تبعا لمقتضديات األمن والمصدلحة العامة ،ويسدمح لألجنبي أو العربي الذي سدبق إبعاده بالعودة إلى
سورية بعد انتفاء سبب اإلبعاد.

الما
-58

( )14المسارا أ ام القضاء
أكد الدس د ددتور الس د ددوري أن س د دديادة القانون أس د دداس الحذم في الدولة (المادة  ،)50وحق التقاض د ددي

وسدلول سدبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضداء مصدون بالقانون ،وأكد اسدتقالل القضداء .ويذفل مجلل
القضدداء األعلى توفير الضددمانات الالزمة لحماية اسددتقالل القضدداء .وتكفل الدولة المسدداعدة القضددائية لغير

القادرين وفقان للقانون (المادة  .)3/51ومبدأ المسد د د د د دداواة أمام القضد د د د د دداء هو حق لجميع المواطنين وعلى قدم
المسد دداواة أمام المحاكم دون تمييز بسد ددبب األصد ددل أو الجنل أو اللون أو العقيدة أو اآلراء الشد ددخصد ددية وهذا
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ال يتنددافى مع إعطدداء الحريدة للقدداضد د د د د د ددي كي يحذم بدالعقوبدة المالئمددة تبعدان الختالف ظروف كدل قضد د د د د د ديدة
أو ظروف المتهمين وال يتعارا مع وجود محاكم مختلفة الختالف أنواع المنازعات.
-59

من حق كل فرد  -لدى الفصد د د د د د ددل في أية تهمدة جزائيدة توجق إليدق أو في حقوقق والتزاماتق في أية

دعوى مدنية  -أن تكون قضد د دديتق محل نظر منصد د ددف وعلني من قبل محذمة مختصد د ددة مسد د ددتقلة وحيادية،

منش ددأة بحذم القانون .وتكرس القوانين الس ددورية في ض ددوء أحذام الدس ددتور مبدأ المس دداواة أمام القض دداء ويحق
لجميع المواطنين ممارس د د ددة حق التقاض د د ددي على قدم المس د د دداواة أمام محاكم واحدة ،وبال تميز أو تفرقة بينهم

بسد ددبب األصد ددل أو الجنل أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو اآلراء الشد ددخصد ددية .وفيما يتعلق بعالنية المحاكم

فقد نل قانون أصد د د د د د ددول المحاكمات المدنية وقانون أصد د د د د د ددول المحاكمات الجزائية على عالنية المرافعات

والمحاكمات إال في الحاالت التي حددتها القوانين فتكون سرية إذا تعلق األمر بالمحافظة على النظام العام

أو األخالق العامة ،وأجاز القانون لرئيل المحذمة أن يمنع القصد ددر من حضد ددور المحاكمة (المادة - 190
 278من قانون أصول المحاكمات الجزائية) ،وتؤكد القوانين أن إصدار األحذام يذون علنيان حذمان.

كفل الدس د د د د ددتور الس د د د د ددوري حق كل متهم بارتكاب جريمة أن ييعَّد بريئنا إلى أن يثبت عليق الجرم قانوننا،
-60
إذ نص د د د ددت المادة ( )2/51على أن كل متهم بريء حتى ييدان بحذم قض د د د ددائي مبرم في محاكمة عادلة ،كما أكد

توفير الضد د د ددمانات القضد د د ددائية للمتهم في جميع مراحل الدعوى القضد د د ددائية ،إذ تنل المادة ( )3/53على أن كل
شد ددخل يقبق عليق يجب أن يبلغ أسد ددباب توقيفق وحقوقق وال يجوز االسد ددتمرار في توقيفق أمام السد ددلطة اإلدارية

إال بأمر من الس ددلطة القض ددائية المختص ددة ،كما تض ددمن قانون أص ددول المحاكمات الجزائية جميع األحذام الواردة

في الفقرة الثالثة من المادة ( )14من العهد ،إذ نص ددت المادة ( )69على اطالع المدعى عليق باألفعال المنس ددوبة

إليق ويطلب جوابق عنها .وتنل المادة ( )108على أنق يجب أن ينل في مذكرة التوقيف ص د د د دراحة على الجرم
الذي اسد د ددتوجب إصد د دددارها ونوعق والمادة القانونية التي تعاقب عليق ،وتوجب المادة ( )109أن يبلغ المدعى عليق
مدذكرات الددعوة واإلحض د د د د د ددار والتوقيف ويترل لدق ص د د د د د ددورة عنهدا .وتنل المدادة ( )303على أندق إذا كدان المتهم

أو الشدهود أو أحدهم ال يحسدنون التكلم باللغة العربية عين رئيل المحذمة ترجماننا ال يقل عمره عن الثامنة عشدرة
وحلفدق اليمين بدأن يترجم فيمدا بينهم وبين المحذمدة بص د د د د د دددق وأمداندة ،وإال كداندت اإلجراءات بداطلدة .وجعدل القدانون
وجود محدام أمدام محداكم الجندايدات إلزام دينا ،إذ يقوم رئيل المحذمدة في بددايدة إجراءات الددعوى بسد د د د د د دؤال المتهم هدل
اختار محامينا للدفاع عنق ،فان لم يذن قد فعل ،عين لق الرئيل أو نائبق محامينا في الحال ،وإال كانت المعامالت
الالحقة باطلة حتى لو عينت لق المحذمة محامينا خالل المحاكمة (المادة  ،)274كما اش د د د ددتري القانون ض د د د ددرورة
وجود محام لدى محاكم األحداث في الجنايات والجنح ،ويلزم القانون النائب العام بتوضيح أسباب االتهام ويطلب
تالوة قائمة ش ددهوده وش ددهود المدعي الش ددخص ددي والمتهم (المادة  .)281وبعد س ددماع ش ددهود النائب العام والمدعي

الشد د د ددخصد د د ددي يسد د د ددتمع إلى شد د د ددهود المتهم (المادة  ،)291وللمتهم الحق في أن يدعو من يشد د د دداء منهم ،وال يحق

االعتراا على قبولق االسد د د ددتماع إلى أي من الشد د د ددهود الذين ييطلب دعوتهم للشد د د ددهادة إال لسد د د ددبب القرابة (المادة

 .)292وال يجوز مقاطعة الشد دداهد في أثناء شد ددهادتق ،وللمتهم أو وكيلق بعد أدائها أن يطر عليق بواسد ددطة الرئيل
ما يرونق من األسد ددئلة وأن يقول بحق الشد دداهد وشد ددهادتق ما يرى فيق فائدة للدفاع (المادة  .)289كما أجاز القانون

للمتهم أن يقدم لنفسدق ما شداء من دفاع شدفوي أو كتابي ،ولق أن يقدم المسدتندات التي يراها الزمة لدفاعق ،كما أن
حق المتهم في إبداء أقوالق بحرية ال يجيز سد د د ددماعق شد د د دداهدنا ضد د د ددد نفسد د د ددق ،وبالتالي عدم تحليفق اليمين في أثناء

االستجواب لما يمثلق القسم من إكراه على حريتق في الكالم.
-61

في حالة األحداث يراعى جعل اإلجراءات مناس د د د ددبة لس د د د ددنهم ومواتية لض د د د ددرورة العمل على إعادة

تأهيلهم ،وتضد ددمن قانون حقوق الطفل الجديد حزمة من المبادئ المتعلقة بالعدالة اإلصد ددالحية للطفل مؤكدان
األحذدام القدانونيدة واإلجراءات والتددابير التي تتخدذ بحق كدل طفدل في حدالدة نزاع مع القدانون ،وتضد د د د د د ددمن هدذه

العدالة حقوق الطفل وسالمتق ،وتهدف إلى إصالحق وتأهيلق وإعادة إدماجق في المجتمع
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أخذ المش د د ددرع الس د د ددوري بمبدأ التقاض د د ددي على درجات ض د د ددمانان لحق المتهم في اللجوء إلى الطعن
-62
باألحذام بما يذفل إعادة النظر بالحذم الص د د د ددادر بحقق أمام درجة قض د د د ددائية أعلى ،إذ نل قانون أص د د د ددول
المحاكمات الجزائية على أن جميع األحذام الجزائية تصددر بالدرجة األولى وتقبل الطعن أمام محذمة أعلى

هي محذمة االس د د د ددتئناف وحذم االس د د د ددتئناف يقبل الطعن أمام محذمة النقق كما أنق يجوز الطعن بالنقق

بأحذام محذمة الجنايات ،كما أن جميع األحذام الص د د د د ددادرة عن المحاكم المدنية تقبل الطعن باالس د د د د ددتئناف

أو النقق وفقان للقواعد الواردة في القانون المدني وقانون أصد د ددول المحاكمات المدنية .وأجاز قانون أصد د ددول
المحاكمات الجزائية في المادة ( )367طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيان كانت المحذمة
التي حذمت بها والعقوبة التي قضت بها وذل في أحوال حددتها المادة المذكورة.

كفل الدس د ددتور لكل ش د ددخل حذم عليق حذمنا مبرمنا ونفذت فيق العقوبة وثبت خطأ الحذم أن يطالب
-63
الدولة بالتعويق عن الضرر الذي لحق بق (المادة  ،)4/53كما أقر قانون العقوبات مبدأ التعويق في المادة

( ،)138وقانون أص د د د دول المحاكمات الجزائية في المادة ( )4إذ إن لكل متضد د د ددرر من جريمة حق اللجوء إلى
القضد د دداء للمطالبة بالتعويق عن الضد د ددرر الذي لحق بق ،وقد عالجت المواد من  367إلى  378من أصد د ددول
المحاكمات الجزائية مسألة التعويق عند إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح .كما تنل المادة 375

المتعلقة باعادة المحاكمة على أنق إذا طلب المحذوم عليق تعويض دنا عن الضددرر الذي أصددابق من جراء الحذم
السابق جاز للمحذمة أن تحذم لق بق في الحذم الصادر ببراءتق؛ ويجوز طلب التعويق في جميع أدوار إعادة

المحاكمة ،وتتحمل الدولة التعويق المحذوم بق ولها أن ترجع على الذين كانوا السد د د د د ددبب في صد د د د د دددور الحذم
بالعقوبة ،ويضم التعويق الرسوم والنفقات القضائية (المادة .)376

ال يجوز تعريق أحدد مجدددان للمحداكمدة أو للعقداب على جريمدة سد د د د د د ددبق أن أدين بهدا أو يبرئ منهدا
-64
بحذم نهائي وفقا للقانون ولءجراءات الجنائية وأقر المش د د د د ددرع الس د د د د ددوري عدم جواز مالحقة الش د د د د ددخل عن

الجريمدة ذاتهدا مرتين أو سد د د د د د ددبق أن أدين بهدا أو برئ منهدا بحذم نهدائي ،إذ تنل المدادة ( )181من قدانون

العقوبدات السد د د د د د ددوري على أندق ال يالحق الفعدل الواحدد إال مرة واحددة ،ومتى تمدت محداكمدة أحدد عن فعدل من
األفعال ويق ِ
ض د دي عليق بالعقوبة أو البراءة فال يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل الجريمة نفسد ددها التي سد ددبق
أن حوكم من أجلها في المرة األولى (محذمة النقق السورية .)1982

ي ا لى التوصددددددد ديدة يقم  10المتعلقدة بمحكمدة أ

الدورلدة العليدا ر نح المتهم

الحق فا الطع فا

ق ار اي المحكمة
-65

إن الحديث عن محذمة أمن الدولة العليا ووظائفها وإجراءاتها أصد د د د د ددبح من الماضد د د د د ددي إذ ألغيت

المحذمة عام  2011بالمرسد د د ددوم التشد د د دريعي رقم ( ،)53الذي نقل جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها
إلى المراجع القض ددائية المختص ددة في القض دداء العادي وفقان للقواعد واإلجراءات المنص ددوص عليها في قانون
أصول المحاكمات الجزائية.

الما
-66

( )15إ انة األف ار بالجرائم
أكد دس ددتور الجمهورية العربية الس ددورية س دديادة القانون من خالل النل على عدد من الض ددمانات

األسد د دداسد د ددية المتعلقة بالعدالة الجزائية والشد د ددرعية الجزائية ومعاملة المتهمين ،مؤكدان مبدأ العقوبة شد د ددخصد د ددية
وال جريمة وال عقوبة إال بقانون (المادة  ،)51كما نل على أنق ال تسد د د د د ددري أحذام القوانين إال على ما يقع

صد ال قانون أصدول المحاكمات الجزائية في
من تاريخ العمل بها وال يذون لها أثر رجعي (المادة  ،)52وقد ف ا
هذه الض ددمانات مؤكدان في المادة األولى منق أن :ال تفرا عقوبة وال تدبير احترازي أو إص ددالحي من أجل
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جرم لم يذن القددانون قددد نل عليددق حين اقت ارفددق ،وال تؤخددذ على المدددعى عليددق األفعددال التي تؤلف الجرم
وأعمال االشترال األصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينل القانون على هذا الجرم.

ال ينفع المدعى عليق يطبق على األفعال
-67
نل المش د د ددرع على أن كل قانون يعدل ش د د ددروي التجريم تعدي ن
المقترفة قبل نفاذه ما لم يذن قد صد د د دددر بشد د د ددأنها حذم مبرم (المادة  ،)3وأن كل قانون يعدل حق المالحقة يطبق
على الجرائم الس ددابقة لق إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليق ،وإذا عين القانون الجديد مهلة لممارس ددة حق المالحقة
فال تجري هذه المهلة إال من يوم نفاذ القانون ،وإذا عدل القانون مهلة موض ددوعة من قبل فهي تجري وفقنا للقانون

القديم على أال يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محس ددوبة من يوم نفاذه (المادة  .)4ومن جهة أخرى

إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ،سد د د ددرى هذا الميعاد وفاقنا للقانون القديم على أال يتجاوز مداه الميعاد الذي

عينق القانون الجديد محسدوبنا من يوم نفاذه (المادة  .)5وفيما يتعلق بالعقوبة أكد القانون أنق ال يقضدى بأية عقوبة
لم ينل عليها حين اقتراف الجرم (المادة  .)6وكل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضد ددي بعقوبة أخف يطبق على
الجرائم المقترفة قبل نفاذه ،ما لم يذن قد ص د دددر بش د ددأنها حذم مبرم (المادة  .)8وبالمقابل كل قانون جديد يقض د ددي
بعقوبدات أش د د د د د ددد ال يطبق على الجرائم المقترفدة قبدل نفداذه (المدادة  ،)9وكدل قدانون جدديدد يعددل طريقدة تنفيدذ إحددى

ال يغير مدداهيتهددا ال يطبق على األفعددال المقترفددة قبددل نفدداذه مددا لم يذن أكثر م ارعدداة للمدددعى عليددق
العقوبددات تعدددي ن

أو المحذوم عليق (المادة .)10

الما
-68

( )16اال تراف بالشصصية القانونية
نظم ددت قوانين األحوال الم دددني ددة المتع دداقب ددة واخره ددا الق ددانون رقم  13لع ددام  2021ك ددل م ددا يتعلق

باألحوال المدنية والتأكيد على الشددخصددية القانونية للمواطن السددوري منذ والدتق حيان واكتسددابق االسددم واللقب
والموطن والجنسية وحالتق العائلية واألسرية .إذ يمنح المواطن بمجرد تسجيلق في السجل المدني رقمان وطنيان

خاصد دان بق ويتميز هذا الرقم بأنق وحيد ودائم ،وتلتزم جميع الجهات الرس ددمية باس ددتخدام هذا الرقم وتثبيتق في
سددائر المعامالت والسددجالت والوثائق الخاصددة بهذا المواطن ،وبموجب القانون ( )13لعام  2021أصددبحت
الجمهوريدة العربيدة السد د د د د د ددوريدة أمداندة واحددة من خالل إحدداث أمداندة سد د د د د د ددوريدة الواحددة التي تقوم على قداعددة

البيانات تحوي جميع بيانات مواطني الدولة ،وتيسد د د د ددجل فيها واقعاتهم أينما حدثت ،ويتمثل فيها المواطن في

قيد وحيد ييعرف برقمق الوطني ،وتحوي أيض د دان واقعات ير السد ددوريين الحاصد ددلة على أ ارضد ددي الدولة ،وأكد
القانون إحداث مركز السجل المدني في أي مذان على أراضي الدولة.
-69

ويستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:
•

إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تط أر على حالتق المدنية أو عنوانق.

•

إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشد د ددخصد د ددية ،وتخزينها واسد د ددتخراج بيانات عنها،

•

الحفا على س د د د د درية السد د د د ددجل المدني وما يتضد د د د ددمنق من بيانات ومعلومات ،وعدم جواز

وإصدار الوثائق الخاصة بها ،وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.

االطالع عليها إال من قبل العاملين المختصين وضمن حدود صالحياتهم ومهامهم ،وإذا
اقتضد ددى الحال في دعاوى التزوير االطالع على هذه السد ددجالت ومسد ددتنداتها ،فيجب أن
يتم هذا االطالع في مذان السجالت بواسطة هيئة المحذمة أو من تنتدبق لهذا الغرا.

الما
-70

( )17الحق فا در ة الحيا الصاصة ر وم التو د فا صوصيا األف ار
كفل الدسددتور السددوري حماية خصددوصدديات األفراد من خالل النل على حماية الحياة الخاصددة،

وعد المسد دداكن مصد ددونة ال يجوز دخولها أو تفتيشد ددها إال بأمر من الجهة القضد ددائية المختصد ددة وفي األحوال
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المبينة في القانون .ونل على أن سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السلكية والالسلكية و يرها مذفولة

وفق القانون .ونل على حماية الحرية الشد د د د ددخصد د د د ددية وحرمة الحياة الخاصد د د د ددة أو على يرها من الحقوق
والحريددات العددامددة من كددل اعتددداء وعدددهددا جريمددة يعدداقددب عليهددا القددانون ،وال يجوز تحري أحددد أو توقيفددق

إال بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة.
-71

عاقب قانون العقوبات الس د د ددوري في المادة رقم ( )360كل موظف يدخل بص د د ددفتق هذه منزل أحد

الناس أو ملحقات المنزل في ير الحاالت التي ينل عليها القانون ودون مراعاة األصد ددول التي يفرضد ددها،

كما تنل المادة ( )86من قانون أصد د د ددول المحاكمات الجزائية على أنق ال يجوز دخول المنازل وتفتيشد د د ددها

إال إذا كان الشد ددخل الذي يراد دخول منزلق وتفتيشد ددق مشد ددتبهان فيق بأنق فاعل جرم أو شد دري أو متدخل فيق
أو حائز أشد ددياء تتعلق بالجرم أو مخف شد ددخص د دان مدعى عليق ،وأن دخول القاضد ددي أحد المنازل بحال عدم

توفر الشدروي المذكورة انفان يعتبر تصدرفان تعسدفيان من شدأنق فسدح المجال للشدذوى أمام المحاكم ،وعد القانون
مخالفة هذه األصدول القانونية تسدتوجب العقاب على اعتبارها خرقان لحرمة المنزل وفق أحذام المادتين 557

و 558من قانون العقوبات.
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أكدت قوانين أخرى على حماية الحياة الخاص د د د د ددة منها المرس د د د د ددوم التشد د د د د دريعي  108لعام 2011

المتضمن قانون اإلعالم ،وقانون االتصاالت رقم  18لعام  ،2010والمرسوم التشريعي رقم  17لعام 2012
المتض د ددمن قانون تنظيم التواص د ددل على الش د ددبذة ومذافحة الجريمة المعلوماتية ،فقد عرفت المادة األولى من

قانون اإلعالم حق الخص ددوص ددية بأنق حق الفرد في حماية أس د ارره الش ددخص ددية والعائلية وم ارس ددالتق وس ددمعتق
وحرمة منزلق وملكيتق الخاصد د ددة وفي عدم اختراقها أو كشد د ددفها دون موافقتق  ،وحظر القانون على اإلعالمي

التعرا للحياة الخاص د د د ددة لألفراد (المادة  ،)13وعاقب قانون الجرائم المعلوماتية كل من نش د د د ددر عن طريق

الش د ددبذة معلومات تنته خص د ددوص د ددية أي ش د ددخل دون رض د دداه حتى ولو كانت تل المعلومات ص د ددحيحة.

كما عاقب على اعتراا أو التقاي المعلومات المتداولة على المنظومة المعلوماتية أو الشدبذة قصددان وبوجق
ير مشروع أو التنصت عليها.

الما
-73

( )18درية الاكر رالوجوان رالوي
حرص دس د ددتور الجمهورية العربية الس د ددورية لعام  2012على تأكيد هذا الحق فقد نل في المادة

الثالثة على أن تحترم الدولة جميع االديان ،وتكفل حرية القيام بجميع شد د د د ددعائرها على أال يخل ذل بالنظام

العام ،كما أكد أن األحوال الشد د د ددخصد د د ددية للطوائف الدينية مصد د د ددونة ومرعية ،كما نل في المادة ( )42منق

على أن حريدة االعتقداد مصد د د د د د ددوندة وفقدان للقدانون ،ولكدل مواطن الحق في أن يعرب عن أريدق بحريدة وعلنيدة
بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

-74

عداقدب قدانون العقوبدات في المدادة  462كدل من أقددم على تحقير الشد د د د د د دعدائر الددينيدة التي تمدارس

عالنية أو على االزدراء باحدى تل الشد ددعائر ،وفرا عقابان على مجرد إحداث تشد ددويش عند القيام باحدى
الطقوس الدددينيددة أو االحتفدداالت أو الرسد د د د د د ددوم الدددينيددة المتعلقددة بتلد الطقوس أو عرقلتهددا بددأعمددال الش د د د د د د دددة

بناء مخصد د د دصد د د دان للعبادة أو شد د د ددعا انر أو يره
أو التهديد ،وكل من هدم أو حطم أو شد د د ددوه أو دنل أو نجل ن
مما يذرمق أهل ديانة أو فئة من الناس (المادة  ،)463وتبدو كفالة المشرع السوري لحرية االعتقاد وممارسة

الش ددعائر الدينية باعتماد قانون أحوال ش ددخص ددية خاص بالمس ددلمين واخر لغير المس ددلمين والطوائف األخرى

الموجودة في سدورية ،وأكد احترام هذه القوانين وحسدن تطبيق األحذام التي تضدمنتها باحداث محاكم خاصدة
بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذه القوانين.
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فيما يتعلق في الفقرة  /4/الخاصد د د ددة باحترام حرية اآلباء ،أو األوصد د د ددياء عند وجودهم ،في تأمين

تربيدة أوالدهم دينيدا وخلقيدا وفقدا لقنداعداتهم الخداصد د د د د د ددة ،فقدد أكدد قدانون حقوق الطفدل في المدادة ( )15أن لكدل
طفل حق العيش في كنف أس د درة متماسد ددذة ومتضد ددامنة ،ولكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في

الحضدانة والحماية والتربية والرعاية .كما نصدت المادة ( )16على أن تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة،
وتوليهما رعاية خاصد ددة ،وتعمل على تهيئة الظروف الالزمة لتنشد ددئة الطفل في بيئة تضد ددمن لق توفر احترام

القيم األخالقية واالجتماعية والوطنية .وأكد القانون في المادة ( )17أن األسد د درة
الحرية والكرامة اإلنسد د ددانية و ا
هي المذان الطبيعي األصد د ددلح للطفل ،وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها وتقع المسد د ددؤولية في تربية
الطفل ورعايتق على عاتق والديق ،ثم على من يقوم مقامهما.

ي اً لى التوصية يقم  11المتعلقة باالستنكاف الضم ر
-76

الصو ة العسكرية

يؤكد دستور الجمهورية العربية السورية في المادة ( )46منق أن الخدمة العسذرية اإللزامية واجب

مقدس وتنظم بقانون وأن الدفاع عن س د د ددالمة الوطن وص د د دديانة أس د د درار الدولة واجب على كل مواطن ،وهي

منظمة بدقة بموجب القوانين الناظمة لخدمة العلم دونما تمييز ،وحماية الوطن تقتض ددي مش دداركة أبنائق كافة

في الدفاع عنق بخاصدة أن سدورية في حالة حرب مع إسدرائيل التي تحتل الجوالن السدوري منذ عام ،1967

ووجود قوات احتالل تركي وأمريذي على أجزاء من أ ارض د دديها ،كما تتعرا لحرب إرهابية منذ عام .2011
وليل في العهد ما يقيد حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

الما

( )19درية ال أر رالتعب ر

ي ا لى التوصد د ت

يقم  13ر 14المتعلقت

تنقيح التشدددريعا لضدددمان أن كون الق و

فا درية ال أر رالتعب ر ر نظيم رسائط اإل الم متالة للما
-77

()19

لى الحق

العهو

حرية االعتقاد مصونة في دستور الجهورية العربية السورية ولكل مواطن الحق في أن يعرب عن

رأيق بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسد د د ددائل التعبير كافة (المادة  42من الدسد د د ددتور) .وفي ضد د د ددوء ذل
صدرت مجموعة من القوانين التي تؤكد حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتوجق السياسي ومنها:
•

قانون اإلعالم الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  108للعام 2011

•

قانون األحزاب رقم  100لعام ()2011

•

قانون تنظيم و ازرة الثقافة رقم  7لعام 2018

•

قد ددانون حمد ددايد ددة حقوق المؤلف والحقوق المجد دداورة بد ددالمرسد د د د د د ددوم التشد د د د د د دريعي رقم /62/

•

قانون إحداث الهيئة العامة للكتاب رقم  /8/تاريخ 2006/2/19

•

قانون نقابة الفنانين رقم  40لعام 2019

تاريخ 2013/9/16

-78

فيما يتعلق في حرية الرأي والتعبير كفل الدسددتور في المادة ( )43حرية الصددحافة والطباعة والنشددر

ووسددائل اإلعالم واسددتقالليتها .وشددذل صدددور قانون اإلعالم الجديد نقلة نوعية في تعزيز حرية الرأي والتعبير

على أن تمارس بوعي ومسددؤولية المادة ( ،)1/4وهو قانون واحد ينظم جميع وسددائل اإلعالم (سددمعي بصددري

 مطبوع  -إلكتروني) وتضد د د ددمن إجراءات صد د د ددارمة لحماية حرية العمل اإلعالمي وجميع وسد د د ددائط اإلعالم،إذ أكددد على حق المواطن في الحص د د د د د ددول على المعلومددات المتعلقددة بددالش د د د د د د ددأن العددام (المددادة  ،)2/3واحترام
خصد د ددوصد د ددية األفراد وكرامتهم وحقوقهم (المادة  ،)3/4واإلعالم بوسد د ددائلق كافة مسد د ددتقل يؤدي رسد د ددالتق بحرية،
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وال يجوز تقييد حريتق إال وفقنا ألحذام الدس د ددتور والقانون المادة ( ،)2وص د ددان حرية اإلعالمي ومنحق الحق في
الحصددول على المعلومات واسددتخدامها ،والحق في البحث عن المعلومات أينا كان نوعها والحصددول عليها من
أي جهة ،والحق في نشد د د د ددر ما يح ِ
صد د د د دلق من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها (المادة  ،)1/9ويحظر
يا
على أي جهددة فرا قيود تحول دون تكددافؤ الفرص بين اإلعالميين في الحص د د د د د ددول على المعلومددة (المددادة

 ،)3/9وال يخضد د ددع العمل اإلعالمي للرقابة المسد د ددبقة (المادة  ،)6ويعد أي اعتداء على اإلعالمي في معرا

تأدية عملق بمنزلة االعتداء على الموظف العام (المادة  .)11وقد رخصدت  /237/مطبوعة بين جريدة ومجلة

باإلض د ددافة إلى مطبوعات األحزاب المرخص د ددة .كما تم الترخيل ل  /19/إذاعة خاص د ددة في المحافظات كافة،

وال تخضد د د ددع المواقع اإللكترونية في سد د د ددورية للترخيل ،ويوجد االف المواقع اإللكترونية التي تعمل ،منها 87

موقعان معتمد لدى و ازرة اإلعالم.
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أكد قانون تنظيم و ازرة الثقافة تعزيز الحرية الفكرية للمواطنين ،دون أي تمييز على أساس الجنل

أو العرق أو يرهدا في ذلد  ،وفق مدا لحظتدق المواد  /26-19/من العهدد الددولي الخداص بدالحقوق المددنيدة
والسد ددياسد ددية ،بتأكيده تشد ددجيع تأسد دديل الجمعيات الثقافية المختلفة ،ومسد دداعدتها على القيام بمهامها ،وضد ددع

الخطط التي تشد ددجع االسد ددتثمار في قطاع الثقافة ،وتسد ددمح بايجاد المناخ المناسد ددب إلشد درال القطاع الخاص

في النش د د د د دداي الثقافي وتقديم الخدمات الثقافية للمواطنين ،وض د د د د ددمان الوفاء بالش د د د د ددق الثقافي من االلتزامات
المحددة في االتفاقيات العربية واإلقليمية والدولية النافذة في الجمهورية العربية الس د د د ددورية ،وتش د د د ددجيع أعمال

البحدث والتحقيق والتدأليف والترجمدة والنشد د د د د د ددر واإلبدداع في مختلف مجداالت الثقدافدة والفنون ،واالرتقداء بهدا،

والمشد دداركة في فعالياتها ،وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،وتعزيز االتصد ددال بالمؤس د دسد ددات الثقافية
والفنيدة الخدارجيدة ،واإلفدادة من تجداربهدا ونشد د د د د د دداطداتهدا ،ودعوة كبدار رجدال الثقدافدة والفكر والفن بدالعدالم لزيدارة

سد ددورية ،وإقامة الفعاليات الثقافية المشد ددتركة .وإحداث النوادي والملتقيات الثقافية ودور الثقافة والفرق الفنية.

كما تقوم و ازرة الثقافة بدعم اتحاد الفنانين التش د ددذيليين ،واتحاد الكتاب العرب ،في س د ددبيل توس د دديع دائرة حرية
التعبير ،ونشددر أفكار الفنانين واألدباء وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين سدواء على شددذل مطبوع أو في قالب فني

أو بأية وسيلة يختارونها.
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بما يلي:

التزامان بالفقرة الثالثة من المادة ( )19فقد حدد قانون اإلعالم محظورات النش د د ددر بش د د ددذل حص د د ددري
)1

نش د ددر أي محتوى من ش د ددأنق المس د دداس بالوحدة الوطنية واألمن الوطني أو اإلس د دداءة إلى

)2

نش د د د د ددر أي محتوى من ش د د د د ددأنق التحريق على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف واإلرهاب

)3

نشد ددر األخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسد ددلحة باسد ددتثناء ما يصد دددر عن

)4

نش د د ددر كل ما يحظر نش د د دره في قانون العقوبات العام والتش د د دريعات النافذة وكل ما تمنع

الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
أو التحريق على الكراهية والعنصرية.

الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
المحاكم من نشره.

-81
وحظر قدانون اإلعالم على اإلعالمي أن يتعرا للحيداة الخداصد د د د د د ددة لألفراد وال يعدد مسد د د د د د دداسد د د د د د دان
بالخصد ددوصد ددية الشد ددخصد ددية توجيق نقد أو نشد ددر معلومات عن المذلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يذون

المحتوى اإلعالمي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفان المصلحة العامة.
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فيمدا يتعلق بحريدة الفكر والتعبير فقدد تم تطوير نظدام عمدل و ازرة الثقدافدة ومهدامهدا بدالقدانون رقم /7/

تداريخ  ،2018/3/4الدذي كرس دورهدا في تعزيز الحريدة الفكريدة للمواطنين ،دون أي تمييز على أس د د د د د د دداس

الجنل أو العرق أو ير ذل  ،بتأكيده جملة مهام أبرزها:
•

تعميم المعرفة والثقافة بين الجماهير ،وتيسدير سدبل الثقافة الشدعبية في أوسداطهم ،وتنويع
أساليبها ،وتوسيع نطاقها ،وإ ناؤها بالمبتكرات الحديثة ،وإفادة أكبر ع
عدد ممذن منها.

•

تشد د ددجيع الفنون واآلداب ،وبعث نشد د دداطها ،وتأمين مسد د ددتقبلها ،واكتشد د دداف المواهب األدبية

•

تشجيع تأسيل الجمعيات الثقافية المختلفة ،ومساعدتها على القيام بمهامها.

•

وض ددع الخطط التي تش ددجع االس ددتثمار في قطاع الثقافة ،وتس ددمح بايجاد المناخ المناس ددب

والفنية فيها ،وتوفير أسباب الحياة والعمل والرفاهية لمحترفيها.

إلشرال القطاع الخاص في النشاي الثقافي وتقديم الخدمات الثقافية للمواطنين.
-83

كما صد دددر قانون خاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمرسد ددوم التشد دريعي رقم /62/

ت دداريخ  ،2013/9/16كجزء من حم دداي ددة الحري ددة واإلب ددداع الفكريين ،بم ددا يذف ددل حم دداي ددة حقوق المؤلفين في
نتاجاتهم األدبية أو العلمية أو الفنية المبتكرة ،مهما كان نوعها أو أهميتها أو طريقة التعبير فيها أو الغرا

من تصنيفها.

والتزامان بأحذام المادة  /9/من دسددتور الجمهورية العربية السددورية التي كفلت حماية التنوع الثقافي
-84
للمجتمع السد د د د د د ددوري بجميع مذونداتدق وتعددد روافدده بداعتبداره ت ارثدان وطنيدان ،وتلبيدة اللت ازمدات الجمهوريدة العربيدة

السد د د د د د ددوريدة المتولددة عن توقيعهدا التفداقيدة صد د د د د د ددون التراث الثقدافي المعتمددة في المؤتمر العدام لليونسد د د د د د ددذو

عام  ،2003فقد أعدت و ازرة الثقافة مشد د د د ددروع ص د د د د د تش د د د د دريعي يهدف إلى حماية التراث الثقافي الالمادي
الوطني ،وينطوي على ض د د ددمان حماية وص د د ددون التقاليد وأش د د ددذال التعبير الش د د ددفهي للجماعات والمجموعات

واألفراد ،بما في ذل اللغة بوصد د د د د د ددفها كوسد د د د د د دديلة للتعبير عن التراث ،وفنون وتقاليد األداء ،والممارسد د د د د د ددات

االجتماعية والطقوس واالحتفاالت ،والمعارف والممارس د د د د ددات المتعلقة بالطبيعة والكون ،والمهارات المرتبطة

بالفنون الحرفية التقليدية .وقد اعتمد هذا المش د د ددروع من الحذومة ،ويجري نقاش د د ددق حاليان في مجلل الش د د ددعب
تمهيدان الستصداره.

الما
-85

( )20دظر الو و إلى الكراهية القو ية أر العنصرية
أكد الدستور السوري في المادة ( )19أن :يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس

التض د ددامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة االجتماعية والحرية والمس د دداواة وص د دديانة الكرامة اإلنس د ددانية لكل فرد .

كما نصد د ددت المادة  47على أن :تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها ،
وبنداء عليدق فان الدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهيدة القوميدة أو العنصد د د د د د درية أو الدينيدة محظورة ويعداقب عليهدا

القانون وبشدة لكونها تشذل تحريضنا على التمييز أو العداوة أو العنف وتهدد األمن واالستقرار.
-86

وقدد جرم قدانون العقوبدات كدل دعوة تهددف إلى إثدارة النعرات الطدائفيدة أو المدذهبيدة (المدادة ،)307

كما عاقب على االعتداء الذي يس ددتهدف إثارة الحرب األهلية أو االقتال الطائفي (المادة  ،)298كما عاقب

ق ددانون الجرائم المعلوم دداتي ددة على األعم ددال ال دددع ددائي ددة والتحريق على ارتك دداب الجرائم ،كم ددا يحظر ق ددانون

اإلعالم على الوس د د ددائل اإلعالمية نش د د ددر أي محتوى من ش د د ددأنق المس د د دداس بالوحدة الوطنية واألمن الوطني،

وانطالقان مما س ددبق تش دددد القانون الس ددوري في المعاقبة على جميع األفعال التي تتعلق باإلرهاب س دواء أكان
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الفاعل أص د د د د دديالن أم ش د د د د دريذان أم متدخالن أم محرض د د د د دان أو مخبئان ،ألنها تقوم على العنف والفكر اإلقص د د د د ددائي
والعنصري الذي يحق على الكراهية ونبذ اآلخر.
كانت الجمهورية العربية السد ددورية سد ددباقة دائمان في المشد دداركة في أي جهد دولي أو إقليمي يهدف
-87
إلى مذافحة الكراهية القومية أو العنص درية أو اإلرهاب بذافة أشددذالق ،وتؤكد سددورية أنق يجب على الصددعيد

اإلقليمي والددولي العمدل على تطوير المنظومدة القدانونيدة الددوليدة المتعلقدة بداإلعالم من أجدل حظر الخطداب

اإلعالمي المحرا على العنف والكراهيددة ،وتعزيز التعدداون الدددولي في مجددال تبددادل المعلومددات والخبرات
المتعلقة بمذافحة اإلرهاب ،والضد د د د ددغط على الدول الداعمة لءرهاب للتوقف عن هذا الدعم ،وتجفيف منابع

دعم اإلرهاب بالمال والسد د ددال  .وأن مهمة مذافحة اإلرهاب والتطرف العنيف المفضد د ددي لءرهاب هي مهمة
ووالية تمارسدها حذومات الدول بشدذل أسداسدي سدواء في إطار السديادة الوطنية أو في إطار العمل الجماعي

عبر المنظومة األممية وبما يساهم في تعزيز األمن والسلم المستدامين.

الما

( )21دق التجم السلما

ي ا لى التوصية ( )15المتعلقة بضمان مايسة الحق فا التجم السلما
-88
اك ِف ال دسدتور الجمهورية العربية السدورية في المادة  /44/للمواطنين حق االجتماع والتظاهر سدلميان
واإلضد د دراب عن العمل في إطار مبادئ الدس د ددتور ،وينظم القانون ممارس د ددة هذه الحقوق ،وص د دددر المرس د ددوم
وبين القانون في المادة  /2/بأنق
التش دريعي رقم  /54/لعام 2011م ،المتعلق بتنظيم حق التظاهر الس ددلمي ،ا
يهدف إلى تنظيم حق التظاهر الس د ددلمي للمواطنين بوض د ددعق حقان من حقوق اإلنس د ددان األس د دداس د ددية التي كفلها
دسد ددتور الجمهورية العربية السد ددورية ،كما يهدف إلى التوفيق بين أمن الوطن وسد ددالمتق وممارسد ددة المواطنين

حقهم ف ي التظاهر الس د د د د ددلمي ،وتمذين الس د د د د ددلطات العامة من حماية األموال والممتلكات العامة والخاص د د د د ددة

واسدتمرار سدير المرافق العامة والحفا على النظام العام .وبينت المادة الثالثة من القانون من الذي يحق لق

تنظيم التظاهر الس ددلمي من المواطنين واألحزاب الس ددياس ددية والمنظمات الش ددعبية والنقابات المهنية ومنظمات
المجتمع األهلي المرخصد د د د د د ددة ،واعتبر القدانون في المدادة (/5ب) أندق في حدال عددم الرد على طلدب التظداهر

خالل أس د د ددبوع من تاريخ اس د د ددتالمق يعد ذل موافقة على الترخيل ،وإذا كان القرار بالرفق يجب أن يذون

معلالن وأجاز القانون في الفقرة (ج) الطعن بالقرار الص د د د ددادر بالرفق أمام محذمة القض د د د دداء اإلداري .وفيما
المقدمة من يذ صدور القانون حتى تاريخق:
يلي أعداد الطلبات ي
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العام

عدد الطلبات

الطلبات الموافق عليها الطلبات المرفوضة

الدطدلدب د د ددات الدمدطدعددون فددي
رفضها

2011

267

228

39

0

2012

130

104

26

0

2013

35

24

11

0

2014

22

18

4

0

2015

16

14

2

0

2016

24

13

11

0

2017

24

14

10

0
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العام

عدد الطلبات

الطلبات الموافق عليها الطلبات المرفوضة

الدطدلدب د د ددات الدمدطدعددون فددي
رفضها

2018

15

6

9

0

2019

6

1

5

3

2020

4

3

1

0

الما
-89

( )22درية كوي الجمعيا رإنشاء النقابا
كفل دس د د د ددتور الجمهورية العربية الس د د د ددورية في المادة  /45/منق حرية تكوين الجمعيات والنقابات

على أسددل وطنية وألهداف مشددروعة وبوسددائل سددلمية مذفولة وفقان للشددروي واألوضدداع التي ييبينها القانون،
وتنل المادة  /10/منق على أن المنظمات الشد د ددعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضد د ددم المواطنين
من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصد ددالح أعضد ددائها وتضد ددمن الدولة اسد ددتقاللها وممارسد ددة رقابتها الشد ددعبية

ومشد د د د دداركتها في مختلف القطاعات والمجالل المحددة في القوانين وذل في المجاالت التي تحقق أهدافها،

ووفقان للشروي واألوضاع التي ييبينها القانون.
-90

ويرجع التنظيم النقابي في س د د ددورية إلى عام  1935إذ تش د د ددذلت نقابات للمهن الحرة والحرف ،وتم

بعد ذل تأسيل االتحاد العام لنقابات العمال (تنظيم نقابي ير حذومي) في العام نفسق ،يتمتع بالشخصية

االعتبارية ،واالنض د ددمام إلى النقابات ال يخض د ددع ألي ش د ددروي أو عوائق إطالقان ،وللعض د ددو حرية مطلقة في
االنس د د ددحاب من النقابة ،ويبلغ مجموع النقابات في س د د ددورية  /170/نقابة موزعة على أربعة عش د د ددر محافظة
وتمثل النقابات  /2640/لجنة نقابية قاعدية منبثقة عن مجموع العمال المنتمين للتنظيم النقابي ،ويبلغ عدد

االتحادات المهنية في س ددورية  /8/اتحادات تمثل مختلف عمال المهن في جميع القطاعات .وتجدر الش ددارة
إلى أن س د د د ددورية عض د د د ددو في منظمة العمل الدولية منذ عام  1947وص د د د ددادقت على عدد من اتفاقية العمل

الددوليدة منهدا اتفداقيدة منظمدة العمدل الددوليدة الخداصد د د د د د ددة بدالحريدة النقدابيدة وحمدايدة حق التنظيم النقدابي رقم 87

لعدام  ، 1948واتفداقيدة منظمدة العمدل الددوليدة الخداصد د د د د د ددة بحق التنظيم والمفداوضد د د د د د ددة الجمداعيدة رقم  98لعدام
 . 1949وتشارل في مؤتمرات العمل الدولية بشذل دوري.
-91

ينظم قانون الجمعيات والمؤس د دس د ددات الخاص د ددة رقم  /93/لعام - 1958ويحظى قطاع الجمعيات

والمنظمات ير الحذومية بالدعم والمسد دداعدة لتحقيق أهدافق في خدمة وتنمية المجتمع وفقان ألهداف التنمية
المسدتدامة التي تعتبر هذه المنظمات طرفان أسداسديان في تحقيقها .ويبلغ عدد الجمعيات المرخصدة في سدورية

( )1692تنقسم نشاطاتها بين أعمال خيرية وتنموية.
ي اً لى التوصدددددددية  12المتعلقة با صا

طوا

اجلة لتعويد جمي التشدددددددريعا التا ق و أنشدددددددطة

المنظما

-92

ينظم القدانون رقم  93لعدام  1958وتعدديالتدق اليدة إنشد د د د د د دداء الجمعيدات (المنظمدات ير الحذوميدة)

وتس د د د ددجيلها وإدارتها ومهامها ،والترخيل لها ،ولم يض د د د ددع القانون أي قيد على إنش د د د دداء الجمعيات إال إذا كان

ع
متعارا مع السالمة العامة واألمن القومي والنظام العام والصحة واآلداب العامة وحماية
الغرا من إحداثها

حقوق اآلخرين ،كما لم يتض د د ددمن القانون أية قيود تتعلق بترخيل منظمات خاص د د ددة بحقوق اإلنس د د ددان والدفاع

عنها وفق نظام التصنيف المعياري المعتمد للمنظمات ير الحذومية ،ويوجد حالينا ( )1692جمعية ومؤسسة
أهلية مرخصد ددة تعمل في مجاالت متنوعة منها حماية حقوق اإلنسد ددان يصد ددل عددها إلى  /50/جمعية ،ومنها
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على س د د د د د ددبيدل المثدال رابطدة الحقوقيين التي تعمدل على تعزيز واحترام حقوق اإلنسد د د د د د ددان ،ولهدا فروع في عددة

محافظات ،كما تقوم النقابات المهنية بدور المدافع عن حقوق أعضددائها ،وتلعب نقابة المحامين دو نار مهمنا في
الددفداع عن حقوق اإلنسد د د د د د ددان .ويجري حداليدان العمدل على إعدداد مش د د د د د ددروع قدانون جدديدد خداص بدالمنظمدات ير
الحذومية.
-93

كما صدر في عام 2011م المرسوم التشريعي رقم  /100/المتضمن قانون األحزاب الذي نظم تشذيل

األحزاب وعملها في الجمهورية العربية الس ددورية لتس ددهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم س ددياس ددينا ،والعمل على تنمية
الوعي الس د ددياس د ددي بهدف تنش د دديط الحياة الس د ددياس د ددية ،ومش د دداركة المواطنين فيها ،وتكوين قيادات قادرة على تحمل

المس ددؤوليات العامة (المادة  ،)3وأكد القانون عدم قيام الحزب على أس دداس ديني أو مذهبي أو قبلي ،أو مناطقي،

أو على أسدداس التمييز بسددبب العرق أو الجنل أو اللون ،وجاء دسددتور عام  2012ليؤكد على هذا الحق بالنل
على أن النظام الس د ددياس د ددي للدولة يقوم على مبدأ التعددية الس د ددياس د ددية ،وتتم ممارس د ددة الس د ددلطة ديمقراطينا باالقتراع،
وتس د ددهم األحزاب الس د ددياس د ددية المرخص د ددة والتجمعات االنتخابية في الحياة الس د ددياس د ددية الوطنية وعليها احترام مبادئ

الس دديادة الوطنية والديمقراطية .وقد بلغ عدد األحزاب في س ددورية ( )22حزبنا منها ( )12حزبنا جديدنا مرخصد دنا وفقنا
لقانون األحزاب (بين الفترة  ،)2021 -2011إضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعددها عشرة أحزاب.

الما
-94

( )23األسر فا المجتم
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة

االجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد ،ويعد الدستور األسرة نواة المجتمع ويحافظ
القانون على كيانها ويقوي أواص ددرها ،مؤكدان حماية الدولة للزواج والتش ددجع عليق ،والعمل على إزالة العقبات
المادية واالجتماعية التي تعوقق ،وحماية األمومة والطفولة ،ورعاية النشء والشد د د د ددباب ،وتوفير لهم الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتهم (المادة .)20 -19
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وقد نظم قانون األحوال الشدخصدية قضدايا الزواج والطالق والنسدب والحضدانة والوصدايا والميراث،

وقد تض ددمن القانون رقم  4لعام  2019الذي عدل قانون األحوال الش ددخص ددية أحذامان تعزز من حقوق المرأة
وبخداصد د د د د د ددة فيمدا يتعلق بدالحق في الزواج إذ عددت المدادة األولى مندق الزواج عقدد بين رجدل وامرأة يحدل كدل

منهما لرخر شد ددرعان ايتق إنشد دداء رابطة للحياة المشد ددتركة والنسد ددل ،وبينت المادة الخامسد ددة أن الزواج ينعقد
بدايجداب من أحدد العداقددين وقبول من اآلخر ،مؤكددان بدأن تكمدل أهليدة الزواج في الفتى والفتداة بتمدام الثدامندة

عشرة من العمر.
-96

كما يؤكد قانون حقوق الطفل الجديد أن األسرة هي النواة األساسية في المجتمع المؤلفة من األب

واألم واألبن دداء ،وهي المذ ددان الطبيعي األصد د د د د د ددلح للطف ددل ،وتعم ددل ال دددول ددة على دعمه ددا للقي ددام بواجب دداته ددا

(المدادة  )17وتكفدل الددولدة حمدايدة األمومدة والطفولدة ،وتوليهمدا رعدايدة خداصد د د د د د ددة ،وتعمدل على تهيئدة الظروف

القيم األخالقية واالجتماعية
الالزمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن لق توفر احترام الحرية والكرامة اإلنسانية و ا
والوطنية (المادة .)16

الما

( )24ا صا وا ر الحما ة لألطاال رالحق فا التسج د راكتساب الجنسية

تولي الجمهورية العربية السد د ددورية اهتمامان خاص د د دان بحقوق الطفل ،وقد صد د دددر مؤخ انر قانون حقوق
-97
الطفل رقم  /21/تاريخ  2021/8/15حيث يأتي القانون في س د د د د د ددياق العمل على تعزيز المنظومة القانونية
في مجال حماية حقوق الطفل في الجمهورية العربية السددورية ،وموجهان للسددياسددة التش دريعية المتعلقة بحماية
حقوق الطفل ومرجعان للسد د ددلطة التنفيذية ،ومسد د ددتندان إلى المبادئ المتعارف عليها دوليان في هذا المجال ،وعد

GE.22-08104

27

CCPR/C/SYR/4

القانون األولوية لمصد ددلحة الطفل الفضد ددلى في جميع الق اررات واإلجراءات المتعلقة بق ،أيان كانت الجهة التي
تصد د د د د د دددرهدا أو تقوم بهدا (المدادة  .)2وأكدد القدانون أن لكدل طفدل الحق في الحيداة والبقداء والنمداء (المدادة ،)3
ولكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة ،والحصددول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز

على أس دداس الجنل أو األص ددل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين ،أو على أي أس دداس اخر (المادة .)6

والحق في أن يذون لق اسد د د ددم يميزه ،ويسد د د ددجل بق عند والدتق ،وفق أحذام قانون األحوال المدنية ،وال ينطوي

على معنى يمل كرامتق (المادة  .)4والحق في أن يذون لق جنس د د د ددية وفق أحذام القوانين (المادة  ،)5ولكل
طفل حق التعبير عن ارائق بحرية في المسد ددائل التي تمسد دق ،وفق عمره ،ودرجة نضد ددجق (المادة  .)8وتعمل
الدولة بجميع الوس د د د د د ددائل الممذنة على تعميم ثقافة التربية األسد د د د د د درية والتقويم الس د د د د د ددلوكي في نواحي التربية

المختلفة ،وخاصة في مؤسسات التعليم والرعاية العامة والخاصة واألهلية (المادة .)11
-98

كمدا كفدل القدانون حقوق الطفدل في التمتع بدالحقوق والحريدات العدامدة والحمدايدة والرعدايدة ،والحق في

جميع الحقوق الشد د د د د د ددرعيدة ،والحق في التعبير عن أرائق ،والحق في االنتسد د د د د د دداب إلى المنظمدات والجمعيدات

والنوادي بما يناس د د ددب مس د د ددتوى وعيق ،والحق في التعليم ،وأرس د د ددى القانون مبادئ حماية الطفل من أش د د ددذال
العنف واإلس د دداءة واإلهمال جميعها بما فيها اإلهمال األس د ددري .والحماية من أش د ددذال العنف كافة ،وخاص د ددة
اإلسد دداءة البدنية ،أو المعنوية ،أو الجنسد ددية أو األخالقية ،و ير ذل من أشد ددذال اإلسد دداءة في المعاملة ،ولق
الحق في الحماية من االستغالل ،واإلهمال ،والتقصير ،والتشرد ،واألخطار المرورية ،والممارسات الخطرة.

وقد اتخذت الجهات الحذومية المعنية عددان من الق اررات واإلجراءات سد د د د د ددهلت بموجبها تسد د د د د ددجيل
-99
واقعات األحوال الشدخصدية ،داخل سدورية وخارجها ،من بينها القانون رقم  25لعام  2015المتعلق بتسدجيل
المواليد ،والتعاميم التي ص د د د دددرت عن و ازرة الخارجية والمغتربين للبعثات الدبلوماس د د د ددية الس د د د ددورية لتس د د د ددجيل

الواقعات المدنية وتسهيل منح جوازات السفر للمواطنين المقيمين في الخارج.

الما
-100

( )25المشايكة فا إ اي الشؤرن العا ة ردق االقتراع
وضددعت الجمهورية العربية السددورية معايير أسدداسددية لممارسددة الحقوق السددياسددية للمواطنين وإدارة

شد ددؤون البلد ،إذ كفل الدسد ددتور المسد دداواة بين المواطنين والحق في اإلسد ددهام في الحياة السد ددياسد ددية ،مؤكدان أن
الخدمة العامة تكليف وشد ددرف ،و ايتها تحقيق المصد ددلحة العامة وخدمة الشد ددعب ،والمواطنون متسد دداوون في
تولي وظائف الخدمة العامة ،ويحدد القانون ش د ددروي توليها وحقوق وواجبات المذلفين بها (المادة  ،)26وأن

المواطنين متسد د د د دداوون في الحقوق والواجبات ال تمييز بينهم في ذل بسد د د د ددبب الجنل أو األصد د د د ددل أو اللغة

أو ال دددين أو العقي دددة .وتكف ددل ال دددول ددة مب دددأ تك ددافؤ الفرص بين المواطنين (الم ددادة  ،)33ولك ددل مواطن حق

اإل سد د د ددهام في الحياة السد د د ددياسد د د ددية واالقتصد د د ددادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذل (المادة  .)34وأن
االنتخاب واالستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم وتنظيم ممارستها بقانون (المادة .)49
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أكد الدسدتور أن السديادة للشدعب ،ال يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها ،وتقوم على مبدأ حذم الشدعب

بالشد ددعب وللشد ددعب (المادة  .)2ويقوم النظام السد ددياس د دي للدولة على مبدأ التعددية السد ددياسد ددية ،وتتم ممارسد ددة

السددلطة ديمقراطيان باالقتراع ،وتسددهم األحزاب السددياسددية المرخصددة والتجمعات االنتخابية في الحياة السددياسددية
الوطنية ،وعليها احترام مبادئ السد دديادة الوطنية والديمقراطية (المادة  .)1/8ونل الدسد ددتور على أن يينتخب
أعض د د دداء مجلل الش د د ددعب باالقتراع العام والس د د ددري والمباش د د ددر والمتس د د دداوي وفقان ألحذام قانون االنتخاب ،وأن
يتضمن قانون االنتخابات نصوص تكفل حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسالمة االنتخاب ،وحق المرشحين
في مراقبة عمليات االنتخاب ،وعقاب العابثين بارادة الناخبين.
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وضددعت الجمهورية العربية السددورية في أولوياتها تمثيل جميع فئات وطبقات المجتمع وهو ما بدا

واضددحان في تشددذيل مجلل الشددعب والمجالل المحلية ،فقد نصددت المادة ( )19من قانون االنتخابات العامة
على أن يتكون مجلل الشدعب والمجالل المحلية من ممثلين عن قطاعين األول العمال والفالحين ،والثاني
باقي فئات الش د د ددعب .وتكون نس د د ددبة العمال والفالحين في مجلل الش د د ددعب ( % )50على األقل من مجموع

مقاعده .ويجب أال تقل نس ددبة تمثيل الفالحين والعمال والحرفيين وص ددغار الكس ددبة في المجالل المحلية عن

( .)%60كمدا ينل الددسد د د د د د ددتور على أن المجدالل المنتخبدة ديمقراطيدان على الصد د د د د د ددعيدد الوطني أو المحلي
مؤس د دسد ددات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السد دديادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع (المادة  .)12وبموجب

الدستور تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية ،ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها
ومدى تمتعها بالشد د د د ددخصد د د د ددية االعتبارية واسد د د د ددتقاللها المالي واإلداري (المادة  ،)130ويرتكز تنظيم وحدات

اإلدارة المحلية على تطبيق مبدأ ال مركزية السد د د د د ددلطات والمسد د د د د ددؤوليات ،ويبين القانون عالقة هذه الوحدات

بالسددلطة المركزية واختصدداصدداتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها ،كما ييبين طريقة تعيين أو انتخاب
رؤس د ددائها ،وكذل اختص د دداص د دداتهم واختص د دداص د ددات رؤس د دداء المص د ددالح فيها ،ويذون لوحدات اإلدارة المحلية

مجالل يمنتخبة انتخابان عامان وسريان ومباش انر ومتساوية (المادة .)131
-103

ينظم قددانون االنتخددابددات العددامددة رقم  5لعددام  ،2014األحذددام الخدداص د د د د د د ددة بدداالنتخددابددات العددامددة،

إذ حددت (المادة  )2أهداف هذا القانون في:

-104

)1

تنظيم انتخاب رئيل الجمهورية.

)2

تنظيم انتخاب أعضاء مجلل الشعب.

)3

تنظيم انتخاب أعضاء مجالل اإلدارة المحلية.

)4

تنظيم االستفتاء الشعبي.

)5

ضد د د ددمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية ،وسد د د ددالمة العمليات االنتخابية ونزاهتها،

)6

تحديد ضوابط تمويل العمليات االنتخابية وتنظيمها.

)7

تنظيم الدعاية االنتخابية.

وحق المرشحين في مراقبتها ،وعقاب العابثين بارادتهم.

ويؤكد القانون أن االنتخاب واالسد د ددتفتاء حق لكل مواطن وواجب عليق ،متى توفرت فيق الشد د ددروي

المنصد د ددوص عليها في هذا القانون لممارسد د ددتق ،وذل بغق النظر عن دينق أو رأيق أو انتمائق السد د ددياسد د ددي،

ويمارس حق االنتخاب أو االسد ددتفتاء باالقتراع العام ،والسد ددري ،والمباشد ددر ،والمتسد دداوي ،بصد ددورة حرة وفردية،

وال يجوز ممارسدة هذا الحق بالوكالة (المادة  ،)3ويتمتع بحق االنتخاب أو االسدتفتاء كل مواطن أتم الثامنة

عشرة من عمره ،ما لم يذن محرومان من هذا الحق أو موقوفان عنق وفقان ألحذام هذا القانون.
-105

وضد د ددمانا لنزاهة االنتخابات واسد د ددتقالليتها نل القانون على تشد د ددذيل لجنة قضد د ددائية تسد د ددمى اللجنة

القضدائية العليا لالنتخابات مقرها دمشدق ،تتولى إدارة االنتخابات واالسدتفتاء ،واإلشدراف الكامل على انتخابات

عض د ددوية مجلل الش د ددعب ومجالل اإلدارة المحلية ،واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لض د ددمان حرية ممارس د ددتها

وسد د د ددالمتها ونزاهتها ،وتتمتع باالسد د د ددتقالل في عملها عن أي جهة أخرى .وتتألف اللجنة من سد د د ددبعة أعضد د د دداء
يس ددميهم مجلل القض دداء األعلى من مس ددتش دداري محذمة النقق ،ومثلهم احتياطان ،ويص دددر مرس ددوم بتشد دذيلها،
وتحديد مذافآت أعض ددائها .وأعض دداء اللجنة ير قابلين للعزل ،وإذا ش ددغر مذان أحد أعض ددائها ألي س ددبب من

األسد د ددباب حل بدالن منق األقدم من القضد د دداة االحتياي .وتمارس اللجنة مهامها واختصد د دداصد د دداتها باسد د ددتقالل تام
وحيادية وشفافية ،ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صالحياتها.
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وقد جرت بعد اعتماد دسد د د د د د ددتور عام  2012انتخابات لألدوار التشد د د د د د دريعية األول والثاني والثالث

وفق اآلتي:

•

الوري التشددددددريعا األرل حدد المرس د د د ددوم رقم  113لعام  2012موعد انتخاب أعض د د د دداء
مجلل الش د ددعب للدور التشد د دريعي األول في  2012/5/7تحت إشد د دراف اللجنة القض د ددائية

العليا لالنتخابات ،واللجان الفرعية في المحافظات ،وبلغت نس د د د ددبة المش د د د دداركة ()51.26
وبلغ عدد المقترعين ( )5186957مقترعان.

•

الوري التشريعا الاانا حدد المرسوم رقم  63لعام  2016موعد انتخاب أعضاء مجلل
الش د ددعب للدور التش د دريعي الثاني في  2016/4/13تحت إش د دراف اللجنة القض د ددائية العليا

لالنتخابات واللجان الفرعية في المحافظات وبلغت نسد ددبة المشد دداركة ( )57.56وبلغ عدد

المقترعين ( )5.85.444مقترعان.
•

الوري التشدددددددريعا الاالا حدد المرسد د د د ددوم رقم  76لعام  2020موعد انتخاب أعضد د د د دداء

مجلل الش ددعب للدور التش دريعي الثالث في  2020/4/13تحت إش دراف اللجنة القض ددائية

العليددا لالنتخددابددات واللجددان الفرعيددة في المحددافظددات .وتنددافل ( )1656مرشد د د د د د دح دان بينهم
( )200مرشد د ددحة للفوز بعضد د ددوية مجلل الشد د ددعب المؤلف من  250مقعدان وبلغت نسد د ددبة
المشاركة ( )33.17بالمئة .وبلغ عدد المقترعين أكثر من ( )6,20000مقترعان.
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ينظم قانون اإلدارة المحلية الصد د ددادر بالمرسد د ددوم التشد د دريعي رقم  /107/لعام  2011كل ما يتعلق

باإلدارة المحلية واش د د ددترال المواطنين في إدارة ش د د ددؤونهم المحلية ال مركزيان ،وقد وس د د ددع القانون من س د د ددلطات
وصد د ددالحيات المجالل المحلية سد د ددبيالن لالنتقال بها من البعد الخدمي التقليدي إلى البعد التنموي ،وتوظيف

ذلد في خددمدة عمليدة التنميدة المحليدة ،وصد د د د د د دوالن إلى المراكز القدانونيدة والوظيفيدة التي أحددثهدا هدذا القدانون،

والكيانات المؤس د دسد دداتية كالم ارصد ددد الحض د درية ومراكز الدعم المجتمعي ،والمسد دداحات التي أعطاها للوحدات

اإلداريدة لزيدادة إيراداتهدا وتعظيم االسد د د د د د ددتفدادة من هدذه اإليرادات ،كدل هدذا في سد د د د د د ددبيدل زيدادة كفداءة وفداعليدة

المجالل المحلية على تقديم خدمات أفضد د د ددل وتطوير فرص اقتصد د د ددادية وتنموية تعمل على تقليل الفجوات

التنموية ما بين المناطق السد د د ددورية ،وبهدف تطبيق ال مركزية السد د د ددلطات والمسد د د ددؤوليات نل قانون اإلدارة
المحلية على الخطة الوطنية لالمركزية اإلدارية وعرفها بأنها الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصد د د دداصد د د ددات
من السدلطة المركزية المتمثلة بالو ازرات واإلدارات والمؤسدسدات والشدركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة
بها إلى السلطة المحلية المتمثلة بمجالل الوحدات اإلدارية ومذاتبها التنفيذية واألجهزة المرتبطة بها.
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أناي القانون بالمجالل المحلية  -في جميع المسد ددتويات  -المسد ددؤولية عن جميع الشد ددؤون التي تهم

المواطنين في هذه الوحدات مباش د درنة ،وذل في إطار الس د ددياس د ددة العامة للدولة ،فال تكون المجالل المحلية أداة
ألداء الخدمات العامة وحس ددب ،وإنما تعد كياننا أس دداس ددينا في عملية اإلنتاج والتنمية ،وتختل المجالل المحلية
في نطاق الس د ددياس د ددة العامة للدولة بتس د دديير ش د ددؤون اإلدارة المحلية فيها وجميع األعمال التي تؤدي إلى تطوير

المحافظة اقتص د د د د ددادينا واجتماعينا وثقافينا وعمرانينا بما يتماش د د د د ددى مع التنمية المس د د د د ددتدامة والمتوازنة في مجاالت
التخطيط ،والصد د د ددناعة ،والزراعة ،واالقتصد د د دداد والتجارة ،والتربية ،والثقافة ،واآلثار ،والسد د د ددياحة ،والنقل والطرق،

والري ،ومياه الشد د د ددرب والصد د د ددرف الصد د د ددحي ،والكهرباء ،والصد د د ددحة ،والشد د د ددؤون االجتماعية والعمل ،والخدمات
والمرافق ،والمقالع والثروة المعدنية ،وإدارة الكوارث واإلطفاء ،وإدارة وتنظيم الس د د د د ددير ومراكز إجا ازت الس د د د د ددوق،

والبيئة ،والرياضددة والشددباب ،والمشدداريع المشددتركة بين الوحدات اإلدارية .وللمنظمات الشددعبية الحق في مراقبة
المجالل المحلية ونقدها ،وهو ما يجري بالنسبة إلى مذاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة.

30

GE.22-08104

CCPR/C/SYR/4

-109

الجددير بدالدذكر أن قدانون اإلدارة المحليدة قدد أعطى الحق لكدل مواطن في مراقبدة المذداتدب التنفيدذيدة

وأجهزة السددلطة ونقدها ،وللمواطنين الحق في اسددتجواب ممثلهم في المجلل المحلي وذل في أثناء الندوات

الع ددام ددة التي يعق ددده ددا ه ددذا المجلل؛ أو تق ددديم تقرير بحق ددق إلى المجلل الم ددذكور ال ددذي يقوم ب ددالتحقيق في

االتهامات الموجهة إليق ،فان ثبتت إدانتق تقرر إلغاء عضدويتق ،وتهدف الرقابة الشدعبية إلى التأكد من مدى

تنفيدذ المجدالل المحليدة ومذداتبهدا التنفيدذيدة ولجدانهدا وأجهزتهدا لبرامجهدا التي أعلنتهدا على المواطنين والق اررات

التي تتخذها.
-110

بعد ص د د د دددور قانون اإلدارة المحلية بالمرس د د د ددوم التش د د د دريعي رقم  /107/لعام  2011جرت العملية

االنتخددابيددة األولى للمجددالل المحليددة في عددام  2011بموجددب المرسد د د د د د ددوم رقم ( )391تدداريخ 2011/11/5
المتضد د د د د د ددمن تحدديدد موعدد انتخدابدات مجدالل اإلدارة المحليدة في  ،2011/12/12وجرت العمليدة االنتخدابيدة

الثانية للمجالل المحلية في عام  2018بموجب المرسد د د د ددوم  /214/تاريخ  2018/6/24المتضد د د د ددمن تحديد

موعد انتخابات أعضاء المجالل المحلية في  2018/9/16وفيما يلي البيانات الخاصة بهذه العملية:

عد د د دددد الد د د ددوحد د د دددات

العام

اإلداريد ددة محد ددافظ ددة ،عدد المرشحين

مدينة ،بلدة ،بلدية
2018

الما
-111

1444

55181

عدد المقترعين
4342524

عد د د دددد أعضد د د د د د د د د د دداء نس د د د ددبة النس د د د دداء من

المجد د ددالل المحليد د ددة عد د د دددد أعضد د د د د د د د د د دداء

الفائزين

المجالل المحلية

18428

1094

( )26المسارا أ ام القانون
يؤكد دسد د د ددتور الجمهورية العربية السد د د ددورية على أن المواطنين متسد د د دداوون في الحقوق والواجبات،

ال تمييز بينهم في ذل د بسد د د د د د دبددب الجنل أو األص د د د د د د ددل أو اللغددة أو الدددين أو العقيدددة ،ويقوم المجتمع في
الجمهورية العربية الس د د د د ددورية على أس د د د د دداس التض د د د د ددامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة االجتماعية والحرية

والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية لكل فرد.
-112

بالنسد د ددبة للمسد د دداواة أمام القانون في نطاق الوظيفة العامة فلكل مواطن الحق المتسد د دداوي في التقدم

لش د ددغل الوظائف العامة بما تتوافر فيق من ش د ددروي ومؤهالت علمية وخبرات عملية تطلبها الوظيفة والقانون

وهذه الش د د ددروي عامة ومجردة للجميع بحيث تنت فرصد د د دان متكافئة للتقدم لش د د ددغل هذه الوظائف .كما حفظت
القوانين في سددورية المسدداواة في الراتب والعالوة والترفيع وهذه العناصددر تعد عصددب الحقوق الوظيفية والتي
توفر للموظفين مطالب الحياة وتحقق العدل والمسداواة للجميع ،ونظام الرواتب في سدورية عام ويشدمل جميع

الدرجات والوظائف دون اسد د د ددتثناء أو تفرد في المعاملة والفروق فيق متناسد د د ددبة مع الفروق في المواصد د د ددفات
الوظيفية والمهنية لكل مستوى وظيفي.

-113

كما أن المسد د د د دداواة أمام القانون في مجال التعليم مذفولة بالدسد د د د ددتور والقانون دونما تمييز وتنطلق

السددياسددية التعليمية في سددورية من المبادئ الدسددتورية التي نصددت على إلزامية التعليم األسدداسددي وقد طبقت

قوانين التعليم األساسي والثانوي والجامعي هذه المبادئ حرفيان وتضمنت القواعد التالية:

GE.22-08104

•

المساواة التامة في قواعد القبول في مختلف مراحل التعليم.

•

المساواة التامة في التدريل واالمتحانات والدرجات العلمية والمنح والمذافآت واالمتيازات.

•

المساواة التامة في االستفادة من أدوات البحث العلمي والمذتبات والمخابر.

•

المساواة التامة في اختيار أعضاء الهيئة التدريسية في ترقيتهم ومذافآتهم وامتيازاتهم.
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الما
-114

( )27درية األقليا اإلثنية رالوينية راللغوية
ش ددذلت مذونات الش ددعب الس ددوري على مر العص ددور مص ددد انر لغنى س ددورية وممي انز لهويتها وعامالن

أس د د دداس د د دديان في قيام الحض د د ددارات على أرض د د ددها منذ االف الس د د ددنين ،وال ينظر إلى أي جماعة إثنية أو عرقية
أو دينية مهما صددغرت على أنها أقلية ،وبالتالي ال أسدداس لوجود تمييز أو اسددتثناء أو تقييد أو تفضدديل يقوم

على أسد د دداس العرق أو اللون أو النسد د ددب أو األصد د ددل القومي أو اإلثني أو الجنل ،يقود إلى عدم االعتراف
بحقوق اإلنسددان والحريات األسدداسددية أو التمتع بها أو ممارسددتها .وقد رسددخ الدسددتور هذا المبدأ ،فكفل حرية

التنوع الثقافي للمجتمع السد د د د ددوري بجميع مذوناتق وتعدد روافده باعتباره تراثان وطنيان يعزز الوحدة الوطنية في
إطار وحدة أ ارضد د د د د ددي الجمهورية العربية السد د د د د ددورية .وتحترم الدولة جميع األديان وتكفل حرية القيام بجميع

شعائرها على أال يخل ذل بالنظام العام ،وكفل الدستور صون ورعاية األحوال الشخصية للطوائف الدينية.

ونل الدسددتور على عدم جواز مباش درة أي نشدداي سددياسددي أو قيام أحزاب أو تجمعات سددياسددية على أسدداس

ديني أو طدائفي أو قبلي أو منداطقي أو فئوي أو مهني أو بنداء على التفرقدة بسد د د د د د دبدب الجنل أو األصد د د د د د ددل

أو العرق أو اللون.

ي اً لى التوصية ( )18المتعلقة بالمكون الكر
-115

ال يوجد في القانون الس د ددوري وال في الممارس د ددة الفعلية مايمنع المذون الكردي من اس د ددتخدام اللغة

الكردية فيما بينهم ،والتمتع بثقافتهم ،إذ تحترم الدولة السد ددورية األعياد والمناسد ددبات المتعلقة بالمذون الكردي
وتشد د د دداركهم طقوسد د د ددها وبخاصد د د ددة ما يسد د د ددمى (عيد النوروز في  21أذار من كل عام) إذ تقام الفعاليات في

األماكن العامة ،والمراكز الثقافية ،وتغطى رسددميان وإعالميان ،وال قيود عليها في اسددتخدام تراثها الفني كمذون
من مذونات المجتمع السوري.

 -116أمدا في مجدال التعليم تعتمدد الجمهوريدة العربيدة السد د د د د د ددوريدة منهداجدان وطنيدان موحددان للتعليم في جميع
المدارس في المحافظات الس د د ددورية كافة ،اس د د ددتنادان إلى المعايير الوطنية ،وباش د د دراف المؤس د د دس د د ددات الوطنية.
وبددالتددالي ال يجوز تطبيق أي نظددام تعليمي خددارج عن إشد د د د د د دراف و ازرة التربيددة وفق األنظمددة والقوانين التي
تضد د د د ددعها .وال يوجد ما يمنع من تدريل مادة اللغة المحلية لبعق الصد د د د ددفوف التي تطلب تدريسد د د د ددها كمادة

إثرائية ،للحفا عليها كجزء من التراث اللغوي الس د د د د ددوري ،وكونق يتم التداول بها ض د د د د ددمن تجمعات محدودة

ال يمذن تعميمها على النظام التربوي مثل (السد دريانية ،الكلدانية ،اآلش ددورية ،الش ددركس ددية ،اآلرامية ،األرمنية)
شريطة أال تدخل في االمتحانات الوطنية ويتم إقرارها من الجهات الحذومية المختصة.
ي اً لى التوصية ( )19المتعلقة بما سمت اللجنة دالة انعوام الجنسية لألك ار

 -117يعد األكراد في سد د د ددورية جزءنا من الشد د د ددعب السد د د ددوري ،ويعاملون على قدم المسد د د دداواة كونهم مواطنين
س ددوريين ،وبالنس ددبة لألكراد الذين كانوا مس ددجلين في س ددجالت أجانب الحس ددذة ،فقد ص دددر المرس ددوم التشد دريعي
رقم  /49/لعام 2011م ،القاضد ددي بمنحهم الجنسد ددية العربية السد ددورية ،وبلغ عدد المسد ددتفيدين من هذا المرسد ددوم

التشدريعي ،/126501/:وقد حصدلوا على البطاقات الشدخصدية وفقنا لسدن منح البطاقة الشدخصدية./87986/ :
وقد بلغ عدد األطفال الحاصلين على الجنسية العربية السورية وفقنا للمرسوم  /15339/لغاية عام .2015
-118

نش د د د د د ددير إلى أن األزمة التي مرت بها الجمهورية العربية الس د د د د د ددورية حدت من تطبيق المرس د د د د د ددوم

التشد د دريعي  49لعام  ،2011إذ أحجم عدد من الذين يشد د ددملهم المرسد د ددوم من التقدم بطلبات للحصد د ددول على

الجنسدية خوفان مما يسدمى اإلدارة الذاتية الكردية االنفصدالية ،إذ إنق منذ أواخر عام  2015فرضدت جماعات
كردية انفصدالية بدعم من الواليات المتحدة األمريذية سديطرتها على مناطق في شدمال شدرق سدورية مسدتغلة
تداعيات الحرب اإلرهابية ،وقامت بفرا أعمالها وإدارتها بالقوة على المواطنين الس د ددوريين في تل المنطقة
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ونهبت الثروات الوطنية وال سد د د د د دديما النفط والقمح من أجل تحقيق أجنداتها االنفصد د د د د ددالية ،وخلف اسد د د د د ددتيالء

الجماعات الكردية االنفصد د د ددالية على المدارس الحذومية واقعان سد د د دديئان على العملية التعليمية واسد د د ددتقرارها من
خالل فرا منهاج تعليمي كردي يقتصد د د د د د ددر على اللغة الكردية فقط ،ما أدى إلى معاناة شد د د د د د ددديدة للتالميذ

العرب ولدذويهم في المنطقدة ذات الغدالبيدة العربيدة .وعلى الر م من ذلد قددمدت الحذومدة السد د د د د د ددوريدة جميع
التس د د د د د ددهيالت للتالميذ الموجودين في تل المنطقة الس د د د د د ددتقبال الطالب القادمين من مناطق س د د د د د دديطرة تل

الجماعات االنفصالية لتقديم امتحانات الشهادتين اإلعدادية والثانوية بما فيهم التالميذ السوريون األكراد.

الجزء الاالا
التحو ا
 -119تواجق الجمهورية العربية السد ددورية منذ عام  2011حربان إرهابية ممنهجة واحتالالن أجنبيان لجزء من
أ ارض د دديها ،كان لها تداعيات كارثية على حالة حقوق اإلنس د ددان فيها ،وزاد من حدتها فرا إجراءات قس د درية
أحادية من الدول الغربية تم تش د د ددديدها وتوس د د دديع نطاقها ،فتحولت إلى حص د د ددار اقتص د د ددادي خانق اس د د ددتهدف

المواطن السد د د د د ددوري في حقق في الحياة والعيش الكريم والصد د د د د ددحة والتعليم والتنمية بأشد د د د د ددذالها كافة ،وحدت
اإلجراءات القس د د درية بقوة من إمذانيات الدولة من القيام بالمهام المنوطة بها وحماية مواطنيها ،وشد د ددذل ذل

تحديان إضافيان لها .وفيما يلي أهم التحديات التي تواجهها سورية:
•

اسددتمرار الحرب اإلرهابية والدعم الخارجي للجماعات اإلرهابية المسددلحة ،وانفتا الحدود
وعدم إمذانية ضد د ددبطها وبخاصد د ددة مع تركيا ،ووجود قوات االحتالل األمريذي وأدواتق من

الجماعات االنفصالية المسلحة ،كل ذل استنزف قدرات الدولة ومواردها.
•

قيام االحتالل اإلسد د د درائيلي واألمريذي والتركي على األ ارضد د د ددي السد د د ددورية بسد د د ددرقة الموارد

والثروات الوطنيددة الطبيعيددة (النفط والغدداز ،الميدداه ،القمح ،اآلثددار) مددا أدى إلى حرمددان

المواطن السد د د د د ددوري منها ،إضد د د د د ددافة إلى التخريب الممنه للممتلكات العامة والخاصد د د د د ددة
واإلضرار الجسيم بالبيئة.

•

اسد ددتمرار فرا اإلجراءات القسد درية األحادية على الشد ددعب السد ددوري ،وما ترتب عليق من

اثار كارثية وخاصد د د ددة في ظل ما يسد د د ددمى قانون قيصد د د ددر الذي امتد ليشد د د ددمل بالعقوبات

المتعاملين مع الدولة السد د د ددورية دوالن وأفرادان ،كل ذل أدى إلى إعاقة توفير التمويل الالزم
لتنفيذ الخطط الوطنية في جميع القطاعات وال س د دديما تل المتص د ددلة بتوفير المس د ددتلزمات
األساسية لتأمين العيش الكريم للمواطن السوري ،ولتنفيذ خطط إعادة اإلعمار.

•

مظلة الحماية التي تقدمها دول أعضد د د د د دداء في مجلل األمن لالحتالل اإلس د د د د د درائيلي التي

تشددجعق على االسددتمرار واإلمعان في انتهاكاتق ،وإعاقتهم ألي محاوالت لمسدداءلة المحتل

وإلنهاء االحتالل استنادان للمواثيق الدولية.
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وفي الختام تؤكد الجمهورية العربية السورية احترام التزاماتها الدولية في حماية حقوق اإلنسان وبخاصة

المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس د د ددياس د د ددية وكفالتها على أرا الواقع ،ومنفتحة على التعاون

الجاد في هذا المجال في إطار احترام سديادتها واسدتقاللها ووحدة أ ارضديها وعدم التدخل في شدؤونها الداخلية ،وإن
ذل يتوقف على مص د د د د ددداقية واس د د د د ددتقاللية وفاعلية جهود المجتمع الدولي في مذافحة اإلرهاب وإنهاء اإلجراءات

القسرية أحادية الجانب لما لها من تداعيات على حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية.
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