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 مقدمــة

                                                                                         يضع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على عاتق الدول األطراف فيه بعض االلتزامات اليت  - ١
   .           حكام العهد                                                                تكفل مواءمة التشريعات والتنظيم القانوين والقضائي السائد فيها مع أ

                                                                                                     وحتـرص اجلمهوريـة العربـية السـورية يف تقريرها احلايل على االلتزام بتقدمي صورة موثقة وواضحة                  - ٢
                                                                                                               للتشـريعات السـورية وانسجامها مع احلقوق اليت ينص عليها العهد، حيث مت إدراج احلقوق الواردة يف العهد                  

                                                       داخلية النافذة يف سورية بغية تعريف اللجنة باإلطار                                                                      حسـب املواد مادة مادة، ومقابلتها بالتشريعات والقوانني ال        
   .                                                                 القانوين الذي تنفذ من خالله أحكام العهد يف اجلمهورية العربية السورية

                                                                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على تقدمي تقارير               ٤٠    ً                 فعمالً بأحكام املادة     - ٣
                                                                ً          لطرف لتنفيذ احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، أعد هذا التقرير استناداً للمبادئ                                عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة ا

                                                                                                                    التوجيهية العامة اليت وضعتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان للتقارير اليت تقدم بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق                
   .                 املدنية والسياسية

       مبوجب     ١٩٦٩      أبريل  /       نيسان  ٢١                     املدنية والسياسية يف                                           إن انضمام سورية إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق - ٤
   .                                            ً       ً                وبناء على أحكام الدستور، قد جعل منه تشريعاً داخلياً واجب التنفيذ ٣                    املرسوم التشريعي رقم 

                                                     كما أن احلقوق اليت أشار إليها العهد الدويل اخلاص           .                                                والدستور السوري هو القانون األساسي يف البالد       - ٥
      من    ١٢        واملادة    .                                                                       ياسية هي حقوق مكفولة بالدستور السوري والقوانني النافذة يف البالد                                 بـاحلقوق املدنـية والس    

                                                                  الدولة يف خدمة الشعب وتعمل مؤسساهتا على محاية احلقوق األساسية           "  :                                        الدستور أكدت ذلك يف العبارة التالية     
   .  "  إخل    ...                       للمواطنني وتطوير حياهتم 

 اجلزء األول

 ة السوريةحملة عامة عن اجلمهورية العربي

           السياسية-                 العوامل اجلغرافية   ) أ ( 

                                                                                               تقع اجلمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط، وحتدها تركيا من                :      املوقع - ٦
          ويبلغ طول   .                                                                                   الشمال والعراق من الشرق وفلسطني واألردن من اجلنوب ولبنان والبحر األبيض املتوسط من الغرب

          ً            كيلومتراً ومع فلسطني   ٣٥٦         ً             كيلومتراً ومع األردن    ٥٩٦         ً                كيلومـتراً ومع العراق     ٨٤٥                       حدودهـا مـع تركـيا     
         ً    كيلومتراً،    ١٨٣         ً                                                   كيلومتراً، أما طول شاطئها على البحر األبيض املتوسط فيبلغ حنو    ٣٥٩         ً                كيلومتراً ومع لبنان       ٧٤

   .          ً  كيلومتراً ٢     ٤١٣                                  وبذلك يكون إمجايل طول احلدود السورية 
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          ً      ً           كيلومتراً مربعاً وتعادل     ١٨٥     ١٨٠                                            ة العامـة لـلجمهورية العربية السورية                       تـبلغ املسـاح     :         املسـاحة  - ٧
ٍ                                    مليون هكتار أراٍض زراعية والباقي جبال وبادية        ٦       ً                هكتاراً، منها حنو       ١٨     ٥١٧     ٩٧١                        وقد احتلت إسرائيل يف      .                 

         مدينة           ً      ً                                                         كيلومتراً مربعاً من أراضي اجلوالن مت استرداد قسم منها باإلضافة إىل            ١     ٢٦٠               ما مساحته        ١٩٦٧       عـام   
         ً      ً        كيلومتراً مربعاً حتت   ١     ٢٠٠               ، يف حني بقي         ١٩٧٣                           أكتوبر التحريرية يف سنة      /                                 القنـيطرة بعد حرب تشرين األول     

         ً      ً                    ً        كيلومتراً مربعاً وحتده بالكامل تقريباً       ١     ٨٦٠                                وتبلغ املساحة الكاملة للجوالن       .                             االحـتالل اإلسرائيلي حىت اآلن    
   .               حمافظة القنيطرة

                                                                     رة عامة، مناخ منطقة البحر األبيض املتوسط الذي يتصف بشتاء ممطر                                 يسـود يف سورية، بصو      :        املـناخ  - ٨
   .                                       وصيف جاف يتخللهما فصالن انتقاليان قصريان

                                            حمافظة وتقسم كل حمافظة بصورة عامة إىل          ١٤                            تقسم األراضي يف سورية إىل        :                       التقسـيمات اإلداريـة    - ٩
                     ويرأس احملافظة حمافظ،     .                 غر وحدة إدارية                                          وتضم الناحية جمموعة من القرى، هي أص        .                            مناطق وكل منطقة إىل نواح    

                                                                                                                     كما يرأس املنطقة مدير املنطقة والناحية مدير الناحية وميثل القرية جملس القرية ويرأسه املختار الذي يشرف على                 
َعيَُّن احملافظون مبرسوم، ويعني مديرو املناطق والنواحي من قبل وزارة الداخلية،   .                          القرية واملزارع التابعة هلا ُ                                                                       و وُي َّ  َ     أما    ُ 

                     ً                         ً      ً                                       ً               املخاتري فريتبطون إدارياً باحملافظ ويكون املختار عادةً مسؤوالً أمام مدير الناحية، ومدير الناحية مسؤوالً أمام مدير 
                                                      وباإلضافة إىل ذلك، فإن مراكز احملافظات تقع يف املدن اليت مسيت   .                             ً            املنطقة وهذا بدوره يكون مسؤوالً أمام احملافظ

              حمافظة، وعدد   ١٤                                                       ناطق هي املدن اليت مسيت املناطق بأمسائها، ويبلغ عدد احملافظات                           احملافظات بأمسائها، ومراكز امل
  .      نواح   ٢١٠                      منطقة، وعدد النواحي   ٦١       املناطق 

  :                                                                         انصهرت على األرض السورية حضارات عريقة متنوعة منذ آالف السنني منها            :                   العنصـر البشـري    -  ١٠
                                                             وحضارة إيبال اليت اكتشفت فيها أول أجبدية يف العامل هي                                                                  اآلشـورية والكنعانية واآلرامية والفينيقية والسريانية     

  .                                                                                                   أجبديـة أوغاريت، لذلك مسيت سورية بأرض احلضارات، حيث حتتضن مواطنني من أصول عرقية ودينية خمتلفة           
                   مليون نسمة، يبلغ      ١٧,٣٤                                         يبلغ عدد سكان اجلمهورية العربية السورية     ٢٠٠٣                             وحبسب التقديرات اإلحصائية لعام 

                                   وتبلغ نسبة سكان املناطق الريفية       .               مليون نسمة       ٨,٤٦٦                              مليون نسمة، وعدد اإلناث           ٨,٨٧٤          ور منهم            عدد الذك 
                                                                 يف املائـة كمـا بلغ معدل النمو السنوي للسكان بني عامي              ٤٨                                            يف املائـة وسـكان املـناطق احلضـرية             ٥٢

       ونتيجة   .   ٠١  ٢٠                باأللف لعام       ٣,٨                              أما اخلصوبة فقد بلغ معدهلا        .         باأللف      ٠,٠٢٧                  مـا يعـادل          ٢٠٠٠-    ١٩٩٥
                                                                                                             لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية أصيب التوزيع الدميغرايف السوري باخللل، فقد أجرب االحتالل ما يزيد على               

     ٣٠٥     ٦٦١                                                       ، وأصبح عددهم اآلن نتيجة التزايد السكاين الطبيعي             ١٩٦٧                             نسمة على الرتوح يف عام          ١٥٠     ٠٠٠
  :                                                كان يف قرى أقصى مشال اجلوالن، وهذه القرى هي                            يف املائة من الس     ٥      وبقي    .     ٢٠٠٤                          نسـمة حـىت بداية عام       

         كانون    ١٤       ويف       ٢٠٠٣                 نسمة يف عام       ٢٥     ٠٠٠                  وبلغ عدد سكاهنا      .                                            مسـعدة وبقعاتا وعني قنية والغجر وسحيتا      
                                                                               ، قامت إسرائيل بضم األراضي السورية احملتلة يف اجلوالن وفرض اهلوية والقوانني اإلسرائيلية     ١٩٨١      ديسمرب  /    األول

  .                                  ً      ً   الذي اعترب ضم األراضي السورية باطالً والغياً    ١٩٨١       لعام    ٤٩٧                       در جملس األمن قراره رقم                   عـلى سكاهنا فأص   
                                                               القرى واألراضي الزراعية إىل مناطق لبناء املستوطنات اليت يبلغ         ١٩٦٧                                       كمـا حولـت قوات االحتالل منذ عام         
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                  جديدة من اليهود            أسرة    ٤     ٥٠٠                                                   وتعمل إسرائيل على زيادة هذه املستوطنات لتوطني          .             مسـتوطنة    ٤٤         عددهـا   
   .                                  واملهاجرين يف السنوات العشر القادمة

               العامل السياسي  ) ب ( 

  :       الدستور -  ١١

      ً               ضابطاً حلركة الدولة     ١٩٧٣     مارس  /      آذار  ١٣                                                       يعد الدستور النافذ يف اجلمهورية العربية السورية الصادر يف  
                    مادة موزعة على       ١٥٠          ب تتضمن                                           ويتألف الدستور من مقدمة وأربعة أبوا       .                       ً            مبؤسساهتا املختلفة ومصدراً لتشريعها   

                             املبادئ السياسية واالقتصادية     :                                              املبادئ األساسية، ويتألف من أربعة فصول هي        :              الـباب األول    :                 الـنحو الـتايل   
      سلطات   :             والباب الثاين   ).   ٤٩           إىل املادة  ١         من املادة  (                                                          والتعليمـية والثقافية واحلريات واحلقوق والواجبات العامة،    

     إىل   ٥٠         من املادة  (  ،                                                       السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية     :        صول هي                              الدولـة ويتألف من ثالثة ف     
      أحكام   :               والباب الرابع   .    ١٤٩                                                     تعديل الدستور، ويتألف من مادة واحدة هي املادة           :               والباب الثالث    ).    ١٤٨       املادة  

                       نه يستند إىل منطلقات                                  وقد جاء يف مقدمة الدستور أ       .    ١٥٠                                                         عامـة وانتقالـية ويتألف من مادة واحدة هي املادة           
   .                                                                               رئيسية أمهها أن احلرية حق مقدس وال تكتمل حرية املواطن إال بتحرره االقتصادي واالجتماعي

                                          مالمح نظام احلكم يف اجلمهورية العربية السورية

                                                                                                          اجلمهورية العربية السورية دولة دميقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة ال جيوز التنازل عن أي جزء من                 -  ١٢
                                                     ونظام احلكم يف سورية نظام مجهوري، والسيادة للشعب          ).  ١       املادة   (                                         اضـيها وهـي جـزء من الوطن العريب            أر
                                                                                               وحزب البعث العريب االشتراكي هو احلزب القائد يف اجملتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل             ).  ٢       املادة   (

   ٩                    ً  وتضم هذه اجلبهة حالياً    ).  ٨      املادة  (   ية                                                          على توحيد طاقات مجاهري الشعب ووضعها يف خدمة أهداف األمة العرب
                                 ً         ً                           وجمالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً دميقراطياً حيث ميارس املواطنون من      .                                أحـزاب مبـا فيها حزب البعث      

    ).   ١٠      املادة  (                                        خالهلا حقوقهم يف إدارة الدولة وقيادة اجملتمع 

                  السلطة التشريعية    :          ى التوايل                                                                        نـص الدسـتور يف الـباب الثاين منه على وجود سلطـات ثالث هي عل               -  ١٣
  .                                  والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

                 السلطة التشريعية  

  :            من الدستور  ٥٠                                        ً         يتوىل جملس الشعـب السلطـة التشريعيـة وفقـاً للمادة  -  ١٤

  ،  "ُ                             ً     ً      ً        ً         ً     ً                                 ُينتخب أعضاء جملس الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً ألحكام قانون االنتخاب             " و 
   "                                                                                         الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وال جيوز متديدها إال يف حالة احلرب بقانون   جملس " و
    ).   ٥١      املادة  (
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   :                               من الدستور االختصاصات التالية  ٧١                           ويتوىل جملس الشعب مبوجب املادة  -  ١٥

                    ترشيح رئيس اجلمهورية  ) أ ( 

              إقرار القوانني  ) ب ( 

                      مناقشة سياسة الوزارات  ) ج ( 

                                  إقرار املوازنة العامة وخطط التنمية  ) د ( 

                                  إقرار املعاهدات واالتفاقيات الدولية    ) ه ( 

                  إقرار العفو العام  ) و ( 

                                     قبول استقالة أحد أعضاء اجمللس أو رفضها  ) ز ( 

  .                                       حجب الثقة عن الوزارات أو عن أحد الوزراء  ) ح ( 

              وأشار إىل أن      ).    ١٤٩       املادة   (     تور                                                                      وقد أعطى الدستور لثلث أعضاء جملس الشعب حق اقتراح تعديل الدس           -  ١٦
                                                                                                              اقتراح التعديل ينبغي أن يتضمن النصوص املراد تعديلها واألسباب املوجبة لذلك، وأن جملس الشعب يشكل جلنة                

   .                            خاصة لبحث االقتراح فور وروده

                 السلطة التنفيذية

                   لس الوزراء وجمالس                                                                                      تـتألف السـلطة التنفيذية يف اجلمهورية العربية السورية من رئيس اجلمهورية وجم             -  ١٧
    ).          جمالس املدن (            الشعب احمللية 

                                                  ً                                        ويصدر الترشيح ملنصب رئاسة اجلمهورية عن جملس الشعب بناًء على اقتراح القيادة القطرية حلزب البعث  -  ١٨
                                          وميارس مهام رئيس اجلمهورية السلطة التنفيذية   .                                                        العريب االشتراكي، ويعرض الترشيح على املواطنني لالستفتاء عليه

  :                 ، على النحو التايل )  ٩٣      املادة  (                                            ة عن الشعب ضمن احلدود املنصوص عليها يف الدستور     نياب

                                                                                            يضـع رئـيس اجلمهوريـة بالتشاور مع جملس الوزراء السياسة العامـة للدولة ويشرف على                - ١
   ؛  )  ٩٤      املادة  (         تنفيذها، 

   ؛  )  ٩٧     ملادة  ا (                                                                   يدعو جملس الوزراء لالنعقاد برئاسته، كما حيق له طلب تقارير من الوزراء،  - ٢
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                                                                                يصدر رئيس اجلمهورية القوانني اليت يقرها جملس الشعب وحيق لـه االعتراض عليها بقرار معلق  - ٣
                                                                                                                 خالل شهر من تاريخ ورودها إىل رئاسة اجلمهورية، فإذا أقرها اجمللس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس                 

  ؛ )  ٩٨      املادة  (          اجلمهورية، 

  ؛ )  ٩٩      املادة  (          ً                     ألوامر وفقاً للتشريعات النافذة،                          يصدر املراسيم والقرارات وا - ٤

  ؛ )   ١٠٠      املادة  (                                                            يعلن احلرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة جملس الشعب،  - ٥

  ؛ )   ١٠١      املادة  (                                                    يعلن حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه املبني يف القانون،  - ٦

                              األجنبية ويقبل اعتماد رؤساء                                                                   يعتمد رئيس اجلمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى احلكومات          - ٧
   ؛  )   ١٠٢      املادة  (                               البعثات السياسية األجنبية لديه، 

   ؛  )   ١٠٣      املادة  (                                      هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة،  - ٨

   ؛  )   ١٠٤      املادة  (                                            ً                 يربم املعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً ألحكام الدستور،  - ٩

   ؛  )   ١٠٥   دة    املا (                             يصدر العفو اخلاص ورد االعتبار،  -  ١٠

   ؛  )   ١٠٦      املادة  (           مينح األومسة،  -  ١١

                                                                                        حيـل جملـس الشـعب بقرار معلل وال جيوز حل اجمللس لنفس السبب أكثر من مرة، وجتري                   -  ١٢
   ؛  )   ١٠٧      املادة  (                       ً                االنتخابات خالل تسعني يوماً من تاريخ احلل، 

  ؛ )   ١٠٨      املادة  (                                يدعو جملس الشعب النعقاد استثنائي،  -  ١٣

  ؛ )   ١٠٩      املادة  (                             ً           ني والعسكريني وينهي خدماهتم وفقاً للقانون،                 يعني املوظفني املدني -  ١٤

  ؛ )   ١١٠      املادة  (                                                        يعد مشاريع القوانني وحييلها إىل جملس الشعب للنظر يف إقرارها،  -  ١٥

   ).   ١١١      املادة  (                                               يتوىل سلطة التشريع يف أوقات حمددة يبينها الدستور،  -  ١٦

                                                  العليا يف الدولة ويتكون من رئيس جملس الوزراء ونوابه                                                    أمـا جملس الوزراء فهو اهليئة التنفيذية واإلدارية       -  ١٩
                                                                                                          والـوزراء ويشرف على تنفيذ القوانني واألنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساهتا، ويشرف رئيس اجمللس               

    ).    ١١٥      املادة  (                   على أعمال الوزراء، 

    ).    ١٢٩      املادة  (  ً           قاً للقانون،                                                                أما جمالس الشعب احمللية فهي هيئات متارس سلطاهتا يف الوحدات اإلدارية وف -  ٢٠
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                السلطة القضائية

                                                                                                            تـتألف السلطة القضائية من قضاء احلكم والنيابة العامة واحملكمة الدستورية العليا وقد بني الدستور يف                 -  ٢١
                                                                                        منه أن السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس اجلمهورية هذا االستقالل يعاونه يف ذلك جملس القضاء    ١٣١      املادة 

                                                              ً                                   كما تتألف احملكمة الدستورية العليا من مخسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس اجلمهورية                .        األعـلى 
                                                                                      وتكون مهمة احملكمة الدستورية العليا التحقيق يف الطعون اخلاصة بصحة انتخاب أعضاء               ).    ١٣٩       املادة   (        مبرسوم،  

                                      ظر احملكمة الدستورية العليا وتبت يف             كما تن    ).    ١٤٤       املادة   (                          ً                            جملـس الشـعب وحتيل إليه تقريراً بنتيجة التحقيق،          
    ).    ١٤٥      املادة  (                 دستورية القوانني، 

                من الدستور،      ١٣١                                                             ً                     تتمـتع السـلطة القضائية باالستقالل والتصرف الكامل باختصاصاهتا وفقاً للمادة             -  ٢٢
    ).    ١٣٣      املادة  (                                                    والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، 

  :                                                            يف جمال حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها اجلمهورية العربية السورية                     بعض االتفاقيات الدولية  �

                                                                                                  إن سـورية طـرف يف عدد كبري من الصكوك الدولية اليت تنص على جمموعة من احلقوق وااللتزامات                   -  ٢٣
   :                                                             الكفيلة باحترام كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية نذكر منها ما يلي

  .     ١٩٦٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٦                       ة والسياسية الصادر يف                                      العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدني      - ١
  .    ١٩٦٩      أبريل  /       نيسان  ٢١              انضمت سورية يف 

         كانون    ١٦                                                                                 العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر يف               - ٢
   .     ١٩٦٩      أبريل  /       نيسان  ٢١              انضمت سورية يف   .     ١٩٦٦      ديسمرب  /    األول

   .     ١٩٣١      يونيه  /        حزيران  ٢٥              انضمت سورية يف   .    ٩٢٦ ١                          االتفاقية اخلاصة بالرق لعام  - ٣

             انضمت سورية    .     ١٩٢٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥                                                    الربتوكول املعدل التفاقية الرق املوقعة يف جنيف يف          - ٤
  .    ١٩٥٤      أغسطس  /    آب ٤  يف 

                                                                                                االتفاقـية التكميلـية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف الدولية املمارسات الشبيهة بالرق              - ٥
  .    ١٩٥٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٧              انضمت سورية يف   .     ١٩٥٦      سبتمرب  /  ول     أيل ٧          الصادرة يف 

  .    ١٩٥٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢              انضمت سورية يف   .     ١٩٤٩                          اتفاقيات جنيف األربعة لعام  - ٦

        تشرين   ١٤              انضمت سورية يف   .     ١٩٧٧                                               الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف األربعة لعام  - ٧
   .                  توكول اإلضايف الثاين                كما انضمت إىل الرب  .     ١٩٨٣      نوفمرب  /     الثاين
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         كانون    ٣١                                                                                      االتفاقـية الدولـية لقمـع جـرمية الفصـل العنصري واملعاقبة عليها الصادرة يف                 - ٨
   .     ١٩٧٦      يونيه  /        حزيران  ١٨              انضمت سورية يف  .     ١٩٦٥      ديسمرب  /    األول

         كانون    ٢١                                                                                     االتفاقـية الدولـية للقضـاء عـلى مجـيع أشكال التمييز العنصري، الصادرة يف                 - ٩
  .    ١٩٩٨                                   ، وقبلت بتعديل فقرهتا الثامنة يف عام     ١٩٦٩      أبريل  /       نيسان  ٢١              انضمت سورية يف   .    ٩٦٥ ١      ديسمرب  /    األول

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٠                                                                     االتفاقـية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف الرياضة الصادرة يف            -  ١٠
   .     ١٩٨٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨              انضمت سورية يف   .     ١٩٨٥

  .     ١٩٤٩       ديسمرب   /              كانون األول   ٩                                  عية واملعاقبة عليها الصادرة يف                                      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلما     -  ١١
   .     ١٩٥٥      يونيه  /        حزيران  ٢٥              انضمت سورية يف 

    ٣٠                                                                                          االتفاقـية الدولـية لقمـع االجتـار غري املشروع بالنساء واألطفال املوقعة يف جنيف يف                  -  ١٢
          وقد انضمت   .     ١٩٤٧      نوفمرب  / ين            تشرين الثا  ١٢                                       ، واملعدلة بالربوتوكول املوقع يف نيويورك يف     ١٩٢١      سبتمرب  /     أيلول

  .    ١٩٤٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧        سورية يف 

                                                                                  اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، وبروتوكوهلا اخلتامي املعتمد يف نيويورك يف  -  ١٣
   .     ١٩٥٩      يونيه  /        حزيران  ١٢                                         انضمت سورية لالتفاقية وبروتوكوهلا اخلتامي يف   .     ١٩٥٠     مارس  /      آذار  ٢١

   .                                                        كول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال     بروتو -  ١٤

      سبتمرب  /       أيلول ٣                                                                             بـروتوكول تعديـل اتفاقية قمع االجتار بالنساء واألطفال املربمة يف جنيف يف             -  ١٥
  .     ١٩٣٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ١١                                                                     ، واتفاقـية قمع االجتار غري املشروع بالراشدات املربمة يف جنيف يف                 ١٩٢١

  .    ١٩٤٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧       ورية يف        انضمت س

  .     ١٩٧٩       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨                                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة           -  ١٦
   .     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ٢٧              انضمت سورية يف 

    ١٥              انضمت سورية يف   .     ١٩٨٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠                                    اتفاقـية حقـوق الطفـل املؤرخـة        -  ١٧
   .     ١٩٩٣      يوليه  /   متوز

  .                                                                                الربتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة -  ١٨
  .    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧              انضمت سورية يف 

                                                                                              الـربتوكول االختياري الثاين التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع وبغاء األطفال واستخدامهم يف              -  ١٩
   .     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧    ة يف           انضمت سوري  .              املواد اإلباحية
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                                                                            اتفاقية ذات صلة حبقوق العمال واحلريات النقابية مت تبنيها ضمن إطار              ٤٨                             كمـا أن سورية منضمة إىل        -  ٢٤
   :                           منظمة العمل الدولية، ومنها

  .    ١٩١٩                                اخلاصة بتحديد ساعات العمل لعام  ١             االتفاقية رقم  - ١

   .     ١٩١٩       لعام                       اخلاصة مبكافحة البطالة ٢             االتفاقية رقم  - ٢

   .     ١٩٢١                                               اخلاصة حبق التنظيم النقايب للعمال الزراعيني لعام   ١١             االتفاقية رقم  - ٣

   .     ١٩٢١                                                            االتفاقية اخلاصة بتطبيق الراحة األسبوعية يف اجملاالت الصناعية لعام  - ٤

   .     ١٩٢٥                                             االتفاقية اخلاصة بالتعويض عن إصابات العمل لعام  - ٥

   .     ١٩٣٠                        أو العمل اإلجباري لعام                            االتفاقية اخلاصة بتحرمي السخرة - ٦

   .     ١٩٣٦                                          االتفاقية اخلاصة باإلجازات السنوية بأجر لعام  - ٧

   .     ١٩٢٨                                             االتفاقية اخلاصة بطرق حتديد احلد األدىن لألجور لعام  - ٨

   .     ١٩٩٠                                                         االتفاقية اخلاصة بتنظيم ساعات العمل يف التجارة واملكاتب لعام  - ٩

   .                                                       عاملة بني العمال الوطنيني واألجانب بالتعويض يف حوادث العمل                            االتفاقية اخلاصة باملساواة يف امل -  ١٠

                                                                                                                  كذلك فإن سورية منضمة إىل العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الثقافية والفكرية ضمن إطار                
   .               منظمة اليونسكو

                العامل االقتصادي  ) ج ( 

                                                مالمح النظام االقتصادي يف اجلمهورية العربية السورية

                   فهو اقتصاد اشتراكي   .   ١٣                                                                    حدد الدستور يف اجلمهورية العربية السورية مالمح النظام االقتصادي يف مادته  -  ٢٥
   ):  ١٤      املادة  (                                                                                خمطط يهدف إىل القضاء على مجيع أشكال االستغالل، وينظم القانون امللكية، وهي ثالثة أنـواع 

   .                                                  ملكية الشعب وتشمل الثروات الطبيعية واملرافق العامة - ١ 

   .                                                            ملكية مجاعية وتشمل املمتلكات العائدة للمنظمات الشعبية واملهنية - ٢ 

   .                                         ملكية فردية وتشمل املمتلكات اخلاصة باألفراد - ٣ 

                                                                                                    اعـتمدت اجلمهوريـة العربية السورية منذ الستينات مبدأ التخطيط الشامل القتصادها وصدرت اخلطة               -  ٢٦
                  واهلدف األساسي من     .   ً                                  ياً يتم إجناز اخلطة اخلمسية العاشرة         وحال  .     ١٩٦٦-    ١٩٦٠                               اخلمسـية األوىل لفترة العامني      

                                                                                                    هذه اخلطط هو إرساء قواعد العدالة االجتماعية وحتقيق التنمية االقتصادية، فقد انطلق النهج االقتصادي يف سورية 
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   ام                                                                                                 ومع بداية احلركة التصحيحية على قاعدة التعددية االقتصادية حيث يؤدي كل من القطاع الع                  ١٩٧٠          منذ عام   
                                                                                                      واخلاص واملشترك دوره يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مع التأكيد على الدور القيادي للقطاع العام، إال 
                                                                                                    أن طبيعة وحجم كل قطاع يف هيكل االقتصاد الوطين مل تبق ثابتة طيلة مراحل التنمية املتتالية، وإمنا كانت تتحدد 

                                                            يف كل مرحلة مع مالحظة األمهية النسبية اليت حيظى هبا الشأن االجتماعي     ً                                 وفقاً للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية 
   .                            يف السياسة االقتصادية يف سورية

                                  ً                                                                         أخذ هنج التعددية االقتصادية، اعتباراً من مطلع عقد التسعينات، يتميز بإعطاء املزيد من احلرية للقطاع                -  ٢٧
                                              والقرارات لدعم هذين القطاعني، وكان أبرزها                                                                    اخلـاص والقطـاع املشترك حيث مت إصدار العديد من األنظمة            

                                                                                        وتعديالته لتشجيع االستثمار والذي مسح مبوجبه هلذين القطاعني مبمارسة األنشطة يف جماالت               ١٠                القـانون رقم    
                                                                                                           اإلنتاج والتوزيع واالسترياد والتصدير ويف جمال االستثمار واخلدمات واليت كانت ممارستها مقتصرة على القطاع              

   .      العام

                                                                                     ً                       إن املسـألة احملوريـة اليت تستحوذ على اهتمام القيادة السياسية يف إدارة االقتصاد يف سورية حالياً هي                   -  ٢٨
                                        ، حيث إن أبعاد هذه العملية لن تقتصر على  "                            حتديث نظام التعددية االقتصادية "   و "                           عملـية الـتحرير االقتصادي    "

         وقد بلغ    .                                 ألنظمة واإلدارة يف القطاع العام                                                                     استمرار توسيع القطاعني اخلاص واملشترك فحسب، بل وعلى تطوير ا         
                  باألسعار الثابتة     ٢٠٠٣                                                                            اإلنـتاج احمللي اإلمجايل حسب آخر إحصاءات املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية لعام         

         مليار  ١     ٦٢٧             حيث بلغ        ٢٠٠١                              يف املائة مقارنة مع عام          ٢,٧             بنمو معدله      ).  س . ل (                        ملـيار لرية سورية       ١     ٦٧٢
       حيث      ٢٠٠١                              يف املائة مقارنة مع عام          ٤,٤                س بنمو معدله     .             مليارات ل   ١     ٧٠٨            رية فيبلغ                    أما باألسعار اجلا    .  س . ل

   .  س .         مليار ل ١     ٦٢٦    بلغ 

                س وزاد يف عام     .          ماليني ل     ٨٢٠     ٣٠٧                بسعر السوق        ٢٠٠٠                                                 أما بالنسبة للدخل القومي فقد بلغ يف عام          -  ٢٩
      أي      ٢٠٠٢           س يف عام     .     ون ل       ملي    ٩١٢     ٩٣٥          س، وبلغ    .           مليون ل     ٨٤٢     ٤٠٠                    يف املائة ليصبح        ٦,٣         مبعدل       ٢٠٠١
  ٠      ٢٠٠١                  يف املائة على عام    ٤,٦       بزيادة 

                                                                                            وجتلى تنفيذ اخلطة اخلمسية التاسعة لوزارة االقتصاد وجهاهتا التابعة هلا باالنطالق حنو حتديث التشريعات  -  ٣٠
             إىل االقتصاد                                                                                      والقوانني واإلصالح اهليكلي للسياسات االقتصادية لالنتقال باالقتصاد السوري من االقتصاد التقليدي

   :                        فقد قسمت اخلطة إىل مرحلتني  .                                                          املعريف، وتطوير العالقات االقتصادية مع الدول العربية واألجنبية

                                    متابعة عملية اإلصالح والتطوير اهليكلي؛  :     ٢٠٠٣-    ٢٠٠١             األوىل للسنوات   ) أ ( 

             تابعة سياسات                       ً                       تعزيز فرص النمو انطالقاً من التوجيهات العليا مل  :     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                الثانية للسنوات   ) ب ( 
  .                                اإلصالح االقتصادي والتحديث والتطوير

                         ً                                                             وتؤدي املصارف يف سورية دوراً يف غاية األمهية يف تفعيل األنشطة االقتصادية واالجتماعية، حيث تشرف  -  ٣١
                                       ً                     ولكل مصرف من املصارف الستة املوجودة حالياً اختصاص ودور           .                                             الدولـة على النظام املصريف وتديره وتوجهه      
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                                                                                      ها عن بعضها البعض وهي بشبكتها املنتشرة يف مركز العاصمة ومراكز احملافظات واملناطق املختلفة يف           وأهداف متيز
                                                                                                    سورية تقدم اخلدمات والتسهيالت ملن يرغب من املؤسسات واألفراد يف حدود األنظمة واالختصاصات املعمول              

   .               هبا لدى كل منها

   :                  رف يف سورية مبا يلي                                        وباختصار ميكن اإلشارة إىل أهم ما أجنزته املصا -  ٣٢

                                                                       محاية مدخرات املواطنني وتأمني منوها وحسن استخدامها يف متويل القطاعات املختلفة؛  ) أ ( 

                                                                     متكني الدولة من تنفيذ السياسة النقدية وتكيفها وفق مقتضيات الصاحل العام؛  ) ب ( 

                                                          توفري اخلدمات املصرفية للقطاعات االقتصادية واالجتماعية العامة؛  ) ج ( 

   .                                                                             إسهام اجلهاز املصريف بدور فعال كأداة للرقابة املالية على املؤسسات واملشاريع العامة  ) د ( 

           ً                                                                                        وقـد مت مؤخراً منح التمويل املصريف للقطاع اخلاص من البنك اإلسالمي للتنمية ومن املصرف التجاري السوري        
   .                                         لتمويل الصادرات العربية خلارج الوطن العريب

                                                                          قاهتا التجارية واالقتصادية مع كافة دول العامل وإىل الدفاع عن مصاحلها                                      سـعت سورية إىل تطوير عال      -  ٣٣
                                                        حيث ارتبطت مع الكثري من دول العامل املتقدم والنامي           .                                                       ومصـاحل العـامل الثالث يف احملافل االقتصادية الدولية        

                   لضرييب، كما ترتبط                                                                                            باتفاقيات جتارية وتعاون اقتصادي وعلمي وفين واتفاقات محاية االستثمار وجتنب االزدواج ا           
                                                                وتتوقع توقيع اتفاق شراكة معها يف إطار عملية برشلونة اليت            .                                               سورية بعالقات تعاون مع بلدان االحتاد األورويب      

           ً                                         وسورية أيضاً عضو يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى   .          متوسطية-                                     تسعى إىل إقامة منطقة جتارة حرة أوروبية 
                            وتساهم سورية مسامهة فاعلة      .                                                  ة أوىل يف سبيل إقامة سوق عربية مشتركة واحدة                                       يف إطار اجلامعة العربية كمرحل    

                                                                                                                مـع الـدول األعضـاء يف املنتديات االقتصادية الدولية، كما أهنا دولة عضو يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية                   
    ).       األسكوا (                          واالجتماعية ملنطقة غرب آسيا 

                                     علية املتعلقة بالتطوير االقتصادي الوطين                                       التشريعات والقوانني احلديثة واإلجراءات الف  �

                                                           توقيع العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت ومذكرات التفاهم مع     ٢٠٠٣          وحىت عام     ٢٠٠٠          مت منذ عام  -  ٣٤
                                                                                                                        الـدول العربـية واألجنبية واإلعداد لقيادة اللجان العليا املشتركة واللجان الوزارية مع الدول العربية واألجنبية                

   .                      ة وجلان املتابعة واخلرباء               واللجان التجاري

                                                                                     تصديق اتفاقيات إقامة مناطق جتارة حرة مع العديد من الدول العربية واألجنبية، ووضعها موضع  - ١
   .        التنفيذ

   .                                                 التصديق على العديد من االتفاقيات التجارية الدولية - ٢
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   .                                                            إبرام اتفاقيات لتشجيع وضمان االستثمار مع العديد من دول العامل - ٣

              مليون يورو    ١٢                      بتمويل مايل قدره         ٢٠٠٠                                                    قطاع األعمال السوري باملرحلة الثانية من عام            دعم - ٤
   .             ملدة مخس سنوات

   .                                                         إعداد مذكرة مسوغات انضمام سورية إىل منظمة التجارة العاملية - ٥

                                                                                                   تشكيل أمانة تنفيذ للجنة الوطنية بني سورية والبلدان األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية              - ٦
                                                                            لتسهيل النقل والتجارة اخلارجية وحتقيق الكفاءة التجارية وتعميم الوسائل           )       اإلسكوا (                          واالجتماعـية لغرب آسيا     

    ).                 صغارهم ومتوسطيهم (                                     التكنولوجية على جمهزي اخلدمات التجارية 

                                                                                       صـدور مراسـيم بإحداث مناطق حرة يف سورية، منها مناطق حرة مرفئية على عدد من املدن           - ٧
   .     ورية            الساحلية الس

   .                                                            إصدار مرسوم حول انضمام سورية إىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات - ٨

                             ، بنظام االستثمار اجلديد يف         ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧          ، تاريخ     ٤٠                        إصـدار املرسـوم رقم       - ٩
   .            املناطق احلرة

                              ، القاضي بتشكيل جملس النقد         ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ٣          ، تاريخ      ١٤١                          إصـدار املرسـوم رقـم        -  ١٠
                                                                                                         تسليف، وصدور قرارات ترخيص لعدد من املصارف اخلاصة للعمل يف سورية، وتعديل أسعار الفائدة الدائنة                  وال

   .     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ٢٨        ، تاريخ  ٤                                           واملدينة للمصارف العامة بقرار جملس النقد رقم 

                                املتعلق بأحكام هتريب العمالت         ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز  ٨          ، تاريخ     ٣٣                              إصدار املرسوم التشريعي رقم      -  ١١
   .                واملعادن الثمينة

                          ، القاضي بزيادة اكتتاب        ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب   ١٢          ، تاريخ     ٤٤                                إصـدار املرسوم التشريعي رقم       -  ١٢
   .                                                                  اجلمهورية العربية السورية يف رأس مال الوكالة الدولية لضمان االستثمار

                    ، حول إحداث مركز        ٢٠٠٣       أغسطس   /     آب   ٢١          ، تاريخ     ٤٩                                  إصـدار املرسـوم التشريعي رقم        -  ١٣
   .                                أهيل املصريف يرتبط بوزارة االقتصاد            التدريب والت

                                     ، القاضي بتعديل بند إضافة بند آخر من     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ٢        ، تاريخ   ٥٤                 إصدار املرسوم رقم  -  ١٤
   .                                                                                          قانون الرسوم العقارية يتعلقان برسوم التأمني االختياري أو اإلجباري على الدين والرهون بأنواعها

                  ، حول مكافحة غسيل     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ٩     اريخ    ، ت  ٥٩                                    إصـدار املرسـوم التشـريعي رقم         -  ١٥
   .       األموال
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                                 ، القاضي بدمج مؤسسات التجارة         ٢٠٠٣      مارس   /       آذار   ٢٢          ، تاريخ      ١٢٠                      إصـدار املرسوم رقم      -  ١٦
      يوليه  /      متوز  ١                                                                               ً                     اخلارجـية مبؤسسـة واحدة تسمى املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية ومت التنفيذ للدمج اعتباراً من                

٢٠٠٣     .   

   ٢                       ، القاضي بتعديل الفقرة     ٢٠٠٣      فرباير  /      شباط  ١٥        ، تاريخ   ١٣                  م التشريعي رقم                  إصـدار املرسو   -  ١٧
                                                            املتضمن إعفاء اهلبات والتربعات املقدمة من داخل الدولة             ١٩٧٥         لعام    ٩                           من قانون اجلمارك رقم         ١٥٦           من املادة   

             ن ملقدم اهلدية                                                                                    أو خارجها للوزارات واإلدارات وهيئات الدولة من الضرائب والرسوم اجلمركية شريطة أن ال يكو
   .                         فائدة أو مصلحة مع أي جهة

                       ، اخلاص بشروط استرياد        ٢٠٠٣       يوليه   /      متوز   ٢١          ، تاريخ     ٣٦                                  إصـدار املرسـوم التشريعي رقم        -  ١٨
   .              سيارات املعاقني

                                                  ، القاضي بتصديق االتفاق التجاري واالقتصادي مع           ٢٠٠٣         ، لعام     ١٥                         إصـدار القـانون رقم       -  ١٩
   .         السعودية

                             ، املتضمن املصادقة على اتفاقية     ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٤        ، تاريخ  ٧ ١                  إصدار القانون رقم  -  ٢٠
   .                                         إنشاء األكادميية العربية لألعمال اإللكترونية

                                          ، خبصوص انضمام اجلمهورية العربية السورية إىل     ٢٠٠٣       لعام   ١١                          إصدار املرسوم التشريعي رقم  -  ٢١
   .                            معاهدة التعاون بشأن الرباءات

                                          ، يف إطار حتديث القوانني كركن أساسي يف            ٢٠٠٤                             واملراسيم التشريعية يف عام                            تـواىل صدور القوانني    -  ٣٥
                                                       ً     ً                                                   مسرية التطوير االقتصادي، وتشجيع القطاع اخلاص باعتباره جزءاً هاماً من الثروة الوطنية، باإلضافة إىل تواصل               

                      برز املراسيم الصادرة              وكان من أ    .                                                                            االستثمار يف العنصر البشري وتأهيل الكوادر اإلدارية كأساس ملسرية التحديث         
                              ، القاضي بإلغاء حماكم األمن         ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ١٤          ، تاريخ     ١٦                                              يف هـذا اإلطـار هو املرسوم التشريعي رقم          

                  وتعمل سورية على     .                                                                           بعـد أن سـبقه إصدار املرسوم القاضي بالسماح بتداول العمالت األجنبية             .           االقتصـادي 
  . "     الغات "                                 وكانت من أوائل الدول يف اتفاقية                                             االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، بعد أن سبق

 اجلزء الثاين

 التزام اجلمهورية العربية السورية بأحكام العهد

  حق تقرير املصري-١املادة

                                                                                      إن سورية كعضو مؤسس ملنظمة األمم املتحدة، تنطلق يف املمارسة والتطبيق حلق الشعوب يف تقرير املصري  -  ٣٦
                                               حيث إن جلميع الشعوب احلق يف تقريـر مصيـرها          .                       ميثاق األمم املتحدة                                      عـلى املقاصـد واملبادئ املقررة يف      



 CCPR/C/SYR/2004/3 
 Page 14 

                                                                                                       بنفسـها، وهـي مبقتضـى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منوها االقتصادي              
                                                                                 فقـد سامهت سورية يف جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وحرية              .                       واالجـتماعي والـثقايف   

                                                                                                                لشعوب يف تقرير مصريها، ويف التصرف يف ثرواهتا ومواردها الطبيعية فكان تأييد سورية لقرارات اجلمعية العامة                 ا
                          والقرارات الالحقة ذات        ١٩٦٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤       املؤرخ    )   ١٥- د (   ٥١٤                 ً            ذات الصلة، وخصوصاً القرار     

                  ً      ً                   ، وكونه يشكل أساساً متيناً الحترام حقوق                    ً                                                      الصلة، تأكيداً على متسك سورية بالدفاع عن مبادئ القانون الدويل         
                                              ً                                   ً                     وهو أحد املبادئ اليت توجه السياسية السورية دفاعاً عن حق الشعوب يف تقرير مصريها وإنكاراً جلميع                  .       اإلنسان

   .                                أشكال االستعمار والتمييز العنصري

         اخلاصة،                                                                مـن العهـد على أنه ال جيوز يف أي حال حرمان الشعب من أسباب عيشه   ١                 تؤكـد املـادة      -  ٣٧
      ً                      عائقاً أمام ممارسة املواطنني     ١٩٦٧      يونيه  /        حزيران ٥                                                      ويشـكـل االحـتالل اإلسـرائيلي للجوالن السوري منذ          

                                                                                                           السوريني يف اجلوالن احملتل حلقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأمام استثمار الشعب السوري لثرواته             
   .                           حكام العهد على مجيع أراضيها                                               الطبيعية بتصرف تام كما أنه حيرم سورية من تطبيق أ

                                                                                            تكفل احلياة السياسة الدميقراطية يف اجلمهورية العربية السورية متتع الشعب العريب السوري باحلق يف حرية  -  ٣٨
                                                                                              اختيار نظامه السياسي واالقتصادي، ويكفل هذا احلق مبوجب أحكام الدستور الذي نص على أن السيادة للشعب 

           وحق الفرد    )   ٢٦       املادة   (                                                               املسامهة يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية                          ، وحق الفرد يف      ) ٢       املادة   (
    ١١          ، تاريخ     ١٥      ً                                                                وجتسيداً لذلك مت إصدار قانون اإلدارة احمللية باملرسوم التشريعي رقم             .            واالنتخاب  ح           يف الترشـي  

   :        ً  متضمناً    ١٩٧١     مايو  /    أيار

                                             بنفسها مهام القيادة وحتقيق أوسع اجملاالت                                                       تركـيز املسؤولية يف أيدي طبقات الشعب لتمارس        - ١
                                                                                                                   لتطبيق مبدأ الدميقراطية وحتقيق إرادة الشعب وتأمني رقابته الدائمة على حسن التنفيذ من خالل ممثليه يف اجملالس                 

   .              احمللية املنتخبة

   ام                                                                                            جعل الوحدات اإلدارية احمللية مسؤولة عن االقتصاد والثقافة واخلدمات يف نطاق التخطيط الع             - ٢
   .                                  والقوانني واألنظمة اليت تقرها الدولة

                                                                                        نقـل االختصاصـات املتعلقة هبذه الشؤون إىل السلطات احمللية حبيث تقتصر مهمة السلطات               - ٣
   .                                                                                            املركزية على التخطيط والتشريع وإدخال التقانات احلديثة والتأهيل والتدريب وتنفيذ املشروعات الكربى

 ٢املادة 

                   وأصبح منذ ذلك        ١٩٦٩                                                   د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام                                  صـادقت سورية على العه     -  ٣٩
                       مواد هذا العهد، وغريه     ١٩٧٣                                         وقد راعى دستور اجلمهورية عند صياغته يف عام   .         ً                  احلني جزءاً من تشريعها الوطين

             اد الدستور،                                      ومواد هذا العهد ال تتعارض مع مو        .                                                             من االتفاقيات واملعاهدات اليت كانت قد انضمت إليها سورية        
                                                                                ً                                   واجلدير بالذكر أنه يف حال تعارض أي قانون حملي مع أحكام معاهدة دولية تكون سورية طرفاً فيها فإن الغلبة                   
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                            ليس لقانون داخلي أن يضع      "         بأنه       ١٩٣١         لعام     ٢٣                                    وقد قضى قرار حمكمة التمييز رقم         .                        تكون للمعاهدة الدولية  
            وقد عزز هذا    ".                                         ن يغري ولو بصورة غري مباشرة يف أحكام نفاذها                                            قواعد خمالفة ألحكام معاهدة دولية سابقة له أو أ

      ديسمرب  /              كانون األول    ٢١          ، تاريخ      ٣٦٦ /    ١٩٠٥                                                                   الفهم يف قرار آخر للغرفة املدنية يف حمكمة النقض الصادر برقم            
                                                     ، والذي يبني أن احملاكم الوطنية ال تطبق املعاهدات             ١٩٨١         لعام      ٣٠٥   ص    "       احملامون "                      منشـور يف جملـة           ١٩٨٠
     وإذا   .  ً                              ً                                    ً                                     اً على أن الدولة قد التزمت دولياً بتطبيقها، وإمنا باعتبارها أصبحت جزءاً من قوانني الدولة الداخلية                 تأسيس

                                                                                                   وجد تعارض بني أحكام املعاهدة وأحكام قانون داخلي، فإن على احملكمة الوطنية أن تطبق أحكام املعاهدة الدولية 
                                                   من القانون املدين السوري تنص على عدم سريان          ٥ ٢                كما أن املادة      .                                        مـرجحة حكمهـا على القانون الداخلي      

                                                                                                                   أحكام املواد السابقة أو املخالفة ملعاهدة دولية نافذة يف سورية، إضافة إىل أن قانون أصول احملاكمات يف سورية                  
                                                                   العمل يف القواعد املتقدمة ال خيل بأحكام املعاهدات املعقودة واليت تعقد بني "  :             منه على أن   ٣١١                قد نص يف املادة   

   .  "                                سورية وغريها من الدول يف هذا الشأن

     ً                                                              عبثاً فقد انصهرت على أرضها حضارات متنوعة منذ آالف السنني،            "            أرض احلضارات  "     َّ          مل تسمَّ سورية     -  ٤٠
                                                                                                                وحتتضـن على أرضها مواطنني من أصول عرقية ودينية خمتلفة، لذلك فإن ظاهرة التمييز غري معروفة وغريبة عن                  

   .                                                      ف التمييز أو التفضيل على أساس العرق أو الدين أو اللون                       اجملتمع السوري الذي ال يعر

                                                                                                   وقد عكس دستور اجلمهورية قيم اجملتمع السوري ودعم املفاهيم املنصوص عليها يف العهد حيث جاء يف                 -  ٤١
                            لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة  "   و "                                               املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات "         مـنه     ٢٥         املـادة   
     ً                                وحرصاً على حتقيق االنسجام بني مفهوم وضع   .  "                                                     سية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك     السيا

  ،  "                       ال جرمية وال عقوبة بدون نص "                                                                               القواعد القانونية الالزمة لتنفيذ العهد من جهة، وتطبيق القاعدة القانونية العاملية 
     وعلى   .                                                   ع املشرع القواعد القانونية الالزمة لضمان تنفيذ العهد        ، فقد وض "                         املتهم بريء حىت تثبت إدانته "          وقاعدة أن 

                                                                                                               الـرغم من عدم وجود ظاهرة التمييز بكافة أشكاله يف اجملتمع السوري، إال أن املشرع قام خبطوات وقائية لردع                
                                                        من قانون العقوبات باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني            ٣٠٧                                                      هـذه الظاهرة يف حال حماولة نشرها، فعاقبت املادة          

                                                                                لرية كل من يقوم بعمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات املذهبية أو العنصرية أو    ٢٠٠     إىل    ١٠٠            والغرامة من 
                            كل من ينتمي إىل مجعية أنشأت    ٣٠٨                                                                احلـض على الرتاع بني الطوائف وخمتلف عناصر األمة، كما عاقبت املادة     

   .              مصادرة أمالكها                                                 للغاية املشار إليها أعاله بنفس العقوبة وحبل اجلمعية و

                                                                                             لقد ضمن القانون للمواطن حقه يف التظلم ومعاقبة من قام بإيقاع الظلم به مهما كان وضعه الوظيفي أو  -  ٤٢
ّ                            كل فعل من شأنه أن يعّوق السوري عن ممارسة          "  :                                     من قانون العقوبات تنص على أن         ٣١٩                     االجـتماعي، فاملادة                         

                                           ، كما أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري  "          شهر إىل سنة                                            حقوقه أو واجباته املدنية يعاقب عليه باحلبس من 
                                   ً                                        اليت تؤكد حق كل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى     ٥٧                    صـريح يف املـادة      

ّ    ً      ً                           للنـيابة العامة، وتلتزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة إذا نصب الشاكي نفسه مّدعياً شخصياً، املادة                                                                                                  ١  ،  
                                                                 ومل مييز القانون يف ممارسة هذا احلق بني شخص وآخر ال يف اللون               .                                     من قانون أصول احملاكمات اجلزائية      ٢     قرة     الف

   .                                                                                            أو اجلنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو اجلنسية، كما أن هذا احلق القانوين يشمل أي جرمية ترتكب حبقه
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     ً     ً                                      رائماً وفقاً لقانون العقوبات ومل مييز القانون                                                                 يشكل أي انتهاك للحقوق الدستورية اليت تضمنها العهد ج         -  ٤٣
                                                                                                              يف معاقـبة منتهكي نصوص العهد، بني املواطن واملوظف املسؤول بل إنه شدد هذه العقوبة على املوظفني الذين                  

                   حيث اعترب القانون     .                                                                                      يسـيئون اسـتعمال السلطة، لردع هؤالء املوظفني عن إساءة استعمال سلطتهم ونفوذهم            
  :                    من قانون العقوبات   ٣٦٧                                                         ستعمال السلطة هي أحد أسباب تشديد العقوبة فقد جاء يف املادة                  السوري أن إساءة ا

                                                                                               يف ما خال احلاالت اليت يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن اجلرائم اليت يرتكبها املوظفون فإن الذين يقدمون  "
                                 وظائفهم على ارتكاب أية جرمية                                                                                   مـنهم بصفتهم املذكورة أو بإساءهتم استعمال السلطة أو النفوذ املستمدين من           

     وتبت    ".    ٢٤٧                                                                                            كانت، حمرضني كانوا أو مشتركني أو متدخلني يستوجبون العقوبات املشددة اليت تفرضها املادة              
                                      وتعديالته يف أي نزاع يطرح عليها نتيجة     ١٩٦١       لعام   ٩٨                                                 السلطة القضائية املستقلة مبوجب الدستور وقانوهنا رقم 

   .                       شكوى باملس حبقوق املواطنني

                                                              ّ                                       إن حرص املشرع السوري على إدماج نصوص العهد يف تشريعاته الوطنية شكّل أداة رئيسية من أدوات                 -  ٤٤
                                            فمن املعروف أن القانون ينص على القاعدة         .                                                                        التوعـية بـه، بـل إنه أدمج يف الثقافة احلياتية للمواطن السوري            

                                           شرها باجلريدة الرمسية واجلرائد املنتشرة يف                                             ، والقوانني السورية اليت تصدر يتم ن       "                  ال جهـل بالقانون    "             التشـريعية   
                                                       ً          ً                                  سـورية وتـأخذ توعـية السلطات القضائية واإلدارية بالعهد بعداً أكثر ختصصاً، حيث متارس كليتا احلقوق يف     

                            وهكذا فإن مفاهيم العهد تعترب   .                              ً                                                 اجلمهورية العربية السورية منرباً للتوعية باحلقوق والواجبات وااللتزامات الدولية     
                       والكثري من الذين يشغلون   .                                                                 ساسية لعمل السلطة القضائية، حيث يشترط بالقاضي خترجه من كلية احلقوق       ركيزة أ

 ُ                                                     وُتطلع وزارة اخلارجية بإعالم اجلهات املعنية بتطورات         .                                                         وظائف يف الدولة هم من احلائزين على الشهادة احلقوقية        
                                    للجهات املعنية املعلومات واملنشورات                                                                          القـانون الـدويل وااللـتزامات الدولية وحقوق اإلنسان، حيث ترسل            

                                                                                                             والقـرارات املرتـبطة بتطور مفاهيم حقوق اإلنسان، فتتوىل هذه اجلهات بدورها إدماج هذه احلقوق يف ثقافة                 
   .                        ً                                    العاملني حتت واليتها، وفقاً اللتزامات القطر الدولية ومنها العهد

                                ه وزارة شؤون رئاسة اجلمهورية                                                                    كمـا أحدث الرئيس الراحل حافظ األسد مكتب شكاوى تشرف علي           -  ٤٥
                                         ويتلقى هذا املكتب شكاوى وتظلمات املواطنيـن   .     ١٩٧١       لعام   ٢٩                        من القرار اجلمهوري رقم   ٢٥           مبوجب املادة 

                                                    ً      ً                                                    ويقوم مبعاجلتها واختاذ اإلجراءات املناسبـة، ويرفـع تقريراً شهرياً إىل السـيد رئيس اجلمهورية، مما يكفل متتع               
                                                                                ء حبق التظلم يف حال انتهاك حقوقهم وحرياهتم وجيوز إحالة الشكوى إىل اهليئة املركزية                              مجيع املواطنني على السوا   

     من  ٢               وقد نصت الفقرة   .                      خملة بواجبات الوظيفة ت                                                         للرقابة والتفتيش من أجل التحقيق فيما إذا كانت تتضمن اهتاما
  .  "                               وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص                                        سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة "                    من الدستور على أن   ٢٥      املادة 

                                                           ٌ  حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء، هو حق مكفولٌ  "  :         على أن  ٢٨           من املادة  ٤            ونصت الفقرة 
                                                                                                    وال ميكـن للقرارات القضائية أو اإلدارية أو البالغات يف سورية أن تتغاضى عن حكم القانون أو                    ".           بالقـانون 

   .                                                            مع أحكامه، لذا فإهنا تكفل إنفاذ األحكام الصادرة لصاحل املتضررين                           تتجاوزه بل هي تؤكده وتنسجم 

    ً                                                                                                 حرصـاً من احلكومة السورية على التوعية حبقوق اإلنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع هذه احلقوق                -  ٤٦
       يناير /               كانون الثاين   ٢          ، تاريخ       ٢٩٨٩                                                                        ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان، فقد صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم            

                                                                                                      ، القاضـي بتشـكيل اللجـنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين برئاسة وزير الدولة لشؤون اهلالل األمحر                 ٢٠٠٤
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                                                                                                               وعضـوية مـندوبني عن وزارة اخلارجية والدفاع والداخلية والعدل والتعليم العايل ومنظمة اهلالل األمحر العريب                
                                               لتوعية املتكاملة بالقانون الدويل اإلنساين، ومواءمة                                                      وأنيطت باللجنة مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطين ل         .       السوري

                                                                                                             التشـريعات الوطنية ورصد االنتهاكات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعميق املعرفة هبا، ومن ضمنها التوعية حبقوق               
   .                                         اإلنسان يف القوات املسلحة وقوى األمن الداخلي

  املساواة بني اجلنسني ومبدأ عدم التمييز-٣املادة 

                                                                                        س املرأة يف اجلمهورية العربية السورية كافة احلقوق املعطاة للرجال، وليس هناك أي متييز بني اجلنسني    متار -  ٤٧
ّ                                            ً                                               حيث تّضمن الدستور يف اجلمهورية العربية السورية نصوصاً تصون حقوق املرأة، فقد نصت املادة                  :           على أن    ٢٦     

             ، دون متييز    "                                   عية والثقافية وينظم القانون ذلك                                                                   لكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتما         "
                                                        تكفل الدولة للمرأة مجيع الفرص اليت تتيح هلا املسامهة          "  :                 لتنص على أن     ٤٥                                      بـني املرأة والرجل، مث جاءت املادة        

  ا                                                                                                                     الفعالة والكاملة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وتعمل على إزالة القيود اليت متنع تطوره              
                          بل تكامل بنيوي ألن املادة   ٤٥   و  ٢٦                                      وعلى هذا األساس ال يوجد تناقض بني املادتني    ".                       ومشاركتها يف بناء اجملتمع

                                                                                              تنص على املساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات، فهي ال متنع أن تبذل الدولة كل جهدها لزيادة تطور   ٢٥
  .                                     املرأة ومشاركتها يف جوانب احلياة املتعددة

        ، والذي     ١٩٨١       لعام   ٣٥                                                                                    التعليم يف سورية جماين، وتقوم وزارة التربية بتطبيق قانون التعليم اإللزامي رقم            -  ٤٨
                          سنة يف مدارس التعليم       ١٢           سنوات و   ٦                         ممن تتراوح أعمارهم بني       )      ً       ً  ذكوراً وإناثاً  (                              ينص على إحلاق مجيع التالميذ      

                         ، واعترب مرحليت التعليم      ١٥    ً                امياً حىت سن ال                                 الذي جعل التعليم إلز        ٢٠٠٢         لعام     ٣٢                              االبـتدائي، والقـانون رقم      
                                                        األمر الذي يساعد يف القضاء على األمية باإلضافة إىل اجلهود اليت   .                                          االبتدائي واإلعدادي، مرحلة أساسية يف التعليم

      ق مع                                                                                                                تبذل من قبل العاملني يف التعليم اإللزامي إلعادة املتسربني إىل املدارس، من خالل متابعتهم بالتعاون والتنسي               
                                                                          أما بالنسبة لإلجراءات املتخذة حبق األهايل املمتنعني عن إرسال أوالدهم من             .                                    اجلهات املعنية لتطبيق هذا القانون    

            حبقهم واليت     ١٩٨١       لعام   ٣٥                               من قانون التعليم اإللزامي رقم   ٦٥     إىل  ٧                                      اجلنسني للتعليم، فهي انطباق أحكام املواد 
   .                                                  ض عقوبة مالية حبق املخالفني واحلبس ملدة ال تتجاوز الشهر                                     تتضمن إحالتهم للقضاء، بعد حماورهتم، وفر

            يف جمال العمل  �

                                                                                              جند أن املرأة تستفيد مع الرجل على قدم املساواة من فرص العمل املتوفرة ومن فرص التعيني يف الوظائف      -  ٤٩
                  وىل من قانون العمل               وتعرف املادة األ  .                                                              العامة يف الدولة يف خمتلف القطاعات، ويف ظل شروط عمل وأجور متماثلة

                                                يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري         "  :                                  وتعديالته صاحب العمل مبا يلي         ١٩٥٥         لعام     ٩١       رقـم   
                                          ويالحظ أن مفهوم شخصية صاحب العمل ورد بصيغة   .  "           ً        ً                                  يسـتخدم عـامالً أو عماالً لقاء أجر مهما كان نوعه         
                                               و احلال بالنسبة لتعريف صاحب العمل الزراعي              كذلك ه   .                                                      مطلقـة جتعله يشمل املرأة والرجل على قدم املساواة        

                   وقد ورد النص على     .            وتعديالته     ١٩٨٥         لعام      ١٣٤                                      من قانون العالقات الزراعية رقم        ٥                          املنصـوص عليه يف املادة      
                             من قانون العمل املذكور، اليت  ٢                                                                     تكريس هذه املساواة بني املرأة والرجل يف تعريف العامل املنصوص عليه يف املادة 
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                وعلى غرار ذلك  " .  إخل    ...                                                             يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه        : "       ما يلي              جـاء فيها    
                                            العامل الزراعي هو كل رجل أو امرأة أو         "  :                                                           من قانون العالقات الزراعية العامل الزراعي كما يلي         ٥             عرفت املادة   

  .  إخل    ...  "                                                     مراهق يعمل يف عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي أو مزارع

                       العامل لدى الدولة        ١٩٨٥         لعام    ١                                                                    وعرفـت املادة األوىل من القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم             -  ٥٠
                         كل من يعني يف إحدى الوظائف  "                                ً                                      مبفهوم مطلق يشمل املرأة والرجل معاً، فقد جاء يف هذا التعريف أن العامل هو 

           من قانون    ١٣٠                           املساواة بصورة صرحية يف املادة                   هذا وقد تأكدت هذه    ".                                   امللحوظة يف املالك العددي للجهة العامة
                                                                     مع عدم اإلخالل بأحكام املواد التالية تسري على النساء العامالت مجيع النصوص  "  :                         العمل اليت نصت على ما يلي

   ".                                                  املنظمة لتشغيل العامل دون متييز يف العمل الواحد بينهم

           فقد تضمن  ٠                             هذه املساواة بني املرأة والرجل ٢   ١٩٧       لعام  ٤                                      ويف ذات السياق أكد املرسوم التشريعي رقم  -  ٥١
                                                                                                                 مـنح املـرأة العاملة التعويض العائلي على قدم املساواة مع الرجل العامـل يف احلاالت املبينـة فـي املرسوم                  

             ً                   قد ساوى أيضاً بني املرأة والرجل     ١٩٥٩       لعام   ٩٢                                       وهذا وإن قانون التأمينات االجتماعية رقم   .                التشريعي املذكور
  .                       ادة من مجيع أحكام التأمني       يف االستف

                                                                                                       كما أن مجيع مواطين اجلمهورية العربية السورية متساوون يف أحقية مشاركتهم يف إدارة الشؤون العامة                -  ٥٢
                                   وقد ذهب الدستور السوري ألبعد من ذلك   .                                                            للدولة دون النظر ألي فارق أو متييز جلهة العرق أو اللون أو اجلنس

                                    ً         ً     ً                           اركة يف إدارة الشؤون العامة ليست حقاً بل واجباً أيضاً وعلى كل مواطن                              حيث اعترب املش     ٢٥                 يف مادتـه رقم     
                                                              ً         ً                 أن يساهم يف هذه اإلدارة، وذلك من خالل جمالس الشعب املنتخبة انتخاباً دميقراطياً،              -     ً                     ذكـراً كان أم أنثى       �

  .              ن طريق ممثلني هلم                                                                             واليت ميارس من خالهلا املواطنون حقهم يف إدارة الدولــة وقيادة اجملتمع إما مباشرة أو ع

       ّ      فقد أكّد    ٠                                                                                           ومن جهة أخرى جند أن املرأة السورية تتمتع بفرص متكافئة مع الرجل يف املضمار السياسي               -  ٥٣
                                          ، على حق املرأة بالتصويت يف االنتخابات           ١٩٧٣         لعام     ٢٦                                                    قـانون االنـتخاب الصادر باملرسوم التشريعي رقم         

                                                       ، حيث تتساوى املرأة والرجل بالنسبة لشروط الترشيح                                                   كما منحها حق الترشيح لعضوية جملس الشعب        .         العامـة 
                                          فقد بلغ عدد املرشحني يف الدور التشريعي         .                                      احملددين بقانون االنتخاب السابق ذكره      )  ب (           أو الفئة     )  أ (            وفق الفئة   

    يف   ٣٠                       ويبلغ عدد اإلناث األعضاء   .       ً  مرشحاً   ٨٤٩      ً          مرشحاً واإلناث  ٩     ٥٥٦                              األخري جمللس الشعب بالنسبة للذكور 
                            يف املائة من أعضاء جملس        ١٢     ً                         عضواً أي ما يعادل نسبة          ٢٥٠                                         الشعب احلايل من أصل العدد اإلمجايل وهو             جملس  

                          ويوجد وزيرتان يف احلكومة      .            يف املائة      ١٣,١                                                             أمـا يف السلطة القضائية فتبلغ نسبة القضاة من النساء             .        الشـعب 
   .                                                           السورية احلالية، كما تشغل النساء مناصب هامة يف وزارات الدولة

     يف      ٢٥,٥                                                                                           ويف سياق األعمال األخرى يبلغ عدد النساء السوريات العامالت يف جماالت الزراعة أكثر من                - ٤ ٥
    وقد   .                            ً                             كما أصبحت سيدات األعمال جزءاً من نسيج اجملتمع السوري          .            يف املائة    ١٤                              املائـة، ويف جمـال الصناعة       

                               ً     ان سيدات األعمال الصناعية انطالقاً من                                       يف املائة من جمموع العامالت، فتم تشكيل جل   ١,٣  ّ                 شكّلت ما يفوق نسبة 
             يف املائة،     ٢٠                                                         وتشارك املرأة املوظفة يف القطاع العام بنسبة أكرب من            .                                           إميـاهنم بدور املرأة يف التكامل االقتصادي      
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                          وكذلك ارتفعت نسبة التعليم   .                                                                    وتشغل احليز األكرب يف سلك التعليم حيث تزيد نسبة املعلمات اإلناث عن الذكور
  .         يف املائة  ٢٠             الفتيات إىل        املهين بني

         فقد جرم    .                                                                                     هذا وقد محى املشرع السوري املرأة من مجيع أشكال العنف واالغتصاب والتعسف األخالقي             -  ٥٥
                             وتعديالته االغتصاب يف املواد      ١٩٤٩         لعام      ١٤٨                                                               قـانون العقوبـات السـوري الصادر باملرسوم التشريعي رقم           

ّ                        مـنه، كمـا جّرم اخلطف يف امل           ٤٩٢    و    ٤٩٠    و    ٤٨٩                                        ، وكذلك احلال بالنسبة جلرم احلض على          ٥٠١    و    ٥٠٠     واد             
  .     منه   ٥١١   و   ٥١٠                                           الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة يف املواد 

ّ                                      وجـّرم قـانون مكافحة الدعارة رقم         -  ٥٦                                           وتعديالته ارتكاب الفجور والدعارة أو          ١٩٦١                الصادر عام      ١٠  
   .             من القانون ٧   و ٦  ،  ٤  ،  ٣  ،  ٢  ،  ١                تسهيلهما، املواد 

                                                                                ال يوجد يف سورية ما يعرف باالغتصاب املنهجي واالستعباد اجلنسي وممارسات شبيهة بالرق، وإن      هذا و -  ٥٧
  .                                                                 فردية جيرم فاعلها ويعاقب حسب ما تنص عليه القوانني واألنظمة النافذة                          حاالت االغتصاب واخلطف هي حاالت

                                   تطوير وحتديث القوانني املتعلقة باملرأة •

                                                                       لتشريع السوري مبا يساير تطور املنظومة االجتماعية، حرص املشرع السوري              ً                     انطالقاً من ضرورة تطوير ا     -  ٥٨
  .                                                  على حتديث القوانني والتشريعات السورية املتعلقة باملرأة

   :                  على النحو التايل    ٢٠٠٠                                                              فقد مت إصدار العديد من املراسيم والقوانني املتعلقة باملرأة منذ عام  -  ٥٩

                            ، املعدل لبعض مواد قانون         ٢٠٠١       ديسمرب   /       األول         كانون   ٣١          تاريخ     ٧٨                       صـدر القـانون رقم       - ١ 
                                                                  وتعديالته الذي أصبح حيق للمرأة العاملة مبوجبه توريث راتبها             ١٩٥٩         لعام     ٩٢                                 التأميـنات االجتماعـية رقـم       
   .                           التقاعدي إىل ورثتها الشرعيني

      من    ٥٤                          ، القاضي بتعديل املادة         ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ١٣          تاريخ     ٣٥                              صـدر املرسوم التشريعي رقم       - ٢ 
   .                                         املتعلق مبدة إجازة األمومة للمرأة العاملة    ١٩٨٥       لعام  ١                                   لقانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم  ا

                                         ، القاضي باملصادقة على اتفاقية إنشاء          ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب   ١٠          تاريخ      ٢٥٧                  صدر املرسوم رقم     - ٣ 
  .    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٥                                            منظمة املرأة العربية املوقعة يف القاهرة بتاريخ 

                                القاضي باملصادقة على انضمام        ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥          تاريخ      ٣٣٠              سـوم رقـم               صـدر املر   - ٤ 
                                                                                                                       اجلمهورية العربية السورية إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمدة من قبل اجلمعية العامة                 

  .    ١٩٧٩      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٨          املؤرخ يف    ١٨٠ /  ٣٤                            لألمم املتحدة مبوجب قرارها رقم 

  ،     ١٩٧٥          للعام   ٣٤                     من القانون رقم       ١٩                       القاضي بتعديل املادة          ٢٠٠٣          للعام     ١٨                   صدر القانون رقم     - ٥ 
   ".                                                                             تنتهي مدة احلضانة بإمتام الغالم الثالثة عشرة من عمره والبنت اخلامسة عشرة من عمرها   : "             لتصبح كما يلي
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                  وتعديالته يعترب       ١٩٧٥         لعام     ٣٣      ً                                                                   أخـرياً جتدر اإلشارة إىل أن االحتاد العام النسائي احملدث بالقانون رقم            -  ٦٠
                                                                           ً        ً            ً     ً       أحد أهم املنظمات الشعبية السورية، وهو يتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة مالياً وإدارياً، وميارس دوراً فعاالً يف 
                                                                                                   احلياة السياسية داخل سورية من خالل املشاركة يف رسم اخلطط والربامج التنموية واقتراح تطوير القوانني املتعلقة 

                                                                                                            ة، وذلك على قدم املساواة مع املنظمات الشعبية األخرى مثل االحتاد العام لنقابات العمال واالحتاد العام                       باملـرأ 
                                                                                         إن للمرأة كل احلقوق للعمل من أجل إزالة أية معوقات تعترض حقوقها، بل إن تنظيم                 .                      للفالحني واحتاد احلرفيني  

  .                    أة إذا تعرضت ألي عائق                                                   االحتاد العام النسائي من أحد مهامه الدفاع عن حقوق املر

 ٥ و٤املادتان 

      ١٩٦٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢          تاريخ     ٥١                                                            إن قـانون حالة الطوارئ الصادر باملرسوم التشريعي رقم           -  ٦١
              ً                                      والنافذ حالياً باجلمهورية العربية السورية، هو           ١٩٦٣      مارس   /       آذار  ٩          تاريخ    ١                                  واملعـدل باملرسوم التشريعي رقم      

                                                                            لى فكرة اخلطر احمليق بالكيان الوطين والذي يسوغ للسلطات املختصة اختاذ كل                                            نظـام دستوري استثنائي قائم ع     
                                                                             ً        ً                الـتدابري املنصـوص علـيها يف القانون واملخصصة حلماية أراضي الدولة وحبارها وأجوائها، كالً أو جزءاً، ضد       

      إىل                                                      وميكن عند تطبيقه نقل بعض صالحيات السلطات املدنية         .                                             األخطـار الـنامجة عـن عدوان مسلح خارجي        
                                             يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ ويلغيها         : "                       من الدستور على أن       ١٠١                                    السلطات العسكرية وقد نصت املادة      

                                                                           وقد بينت املادة األوىل من هذا القانون مربرات صدوره حني نصت على جواز                ".                               عـلى الوجه املبني يف القانون     
                                               ها أو يف حالة تعرض األمن أو النظام العام يف أراضي                                                     إعالن حالة الطوارئ يف حالة احلرب أو قيام حالة هتدد بوقوع

  .                                                                    اجلمهورية أو يف جزء منها للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة

         لتهديد     ١٩٤٨                                                                          وملا كانت اجلمهورية العربية السورية، وهي عضو مؤسس لألمم املتحدة تتعرض منذ عام  -  ٦٢
                                                                  دول العربية األخرى اجملاورة، بل إن هذا التهديد باحلرب وصل يف                                                           فعـلي باحلرب من قبل إسرائيل، مثلها مثل ال        

                                                                                                            أحيان كثرية إىل مرحلة االعتداء على أراضي وأجواء وحبار اجلمهورية العربية السورية، وكان ذلك باألخص يف                
   يخ                            ٍ                                                          حيث قامت إسرائيل باحتالل جزٍء من أراضي اجلمهورية العربية السورية واستمرت حىت هذا التار    ١٩٦٧    عام 

                                                                                               باحتالهلا وطرد القسم الكبري من سكاهنا، وكان آخر هذه االعتداءات اإلسرائيلية هو اعتداؤها على عني الصاحب 
  .    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول ٥  يف 

                                                                                                       إن هـذه الظروف مبجملها، املتمثلة حبالة التهديد الفعلي باحلرب، واستمرار إسرائيل باحتالل جزء من                -  ٦٣
                                                     ً                         السورية، مع وجود هتديد فعلي بالتوسع يف هذا االحتالل، خالفاً لقرارات األمم                                            أراضـي اجلمهوريـة العربـية       

                                                                                                             املـتحدة، أوجدت حالة استثنائية تستوجب حشد القوى يف اجلمهورية العربية السورية بشكل سريع واستثنائي،               
                      لدستور والقانون املطبق                                                                           ً   وحتقق بالتايل قدرة اإلدارة على اختاذ قرارات سريعة تستجيب هلذه األخطار احملدقة وفقاً ل

                           وغين عن القول إن مجيع       ٠                                                         وقد استلزم ذلك صدور هذا القانون واستمرار تطبيقه         ٠                             يف اجلمهورية العربية السورية   
                                                                                              دول العامل قد طبقت تشريعات استثنائية بشكل أو بآخر عندما تعرضت حلالة حرب أو هتديد باحلرب بغية ضمان 

                                                                       احلقوق األساسية اليت أقرها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف                                                  أمـن بالدها ومحايته، مستمدة ذلك من        
                                                                                                                    مادتـه الرابعة، حينما أجاز للدول األطراف فيه أن تتخذ يف حاالت الطوارئ االستثنائية اليت تتهدد حياة األمة،                  
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                            ت املترتبة عليها مبقتضى العهد                   ً                                                          واملعلن قيامها رمسياً ويف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزاما
  .                                   املذكور وضمن الشروط املنصوص عليها فيه

  ،  )             وزير الداخلية (                                                            من قانون الطوارئ، للحاكم العريف، رئيس جملس الوزراء أو نائبه  ٤                وقد أجازت املادة  -  ٦٤
          ئل اإلعالم                                                                                                    إصـدار أوامـر كتابية باختاذ تدابري وقيود على حرية األشخاص ومراقبة الرسائل واالتصاالت ووسا              

                                                                                                          وحتديـد مواعيد فتح األماكن العامة وإغالقها وسحب إجازات السالح والذخرية وإخالء بعض املناطق أو عزهلا                
                                                                                               واالستيالء على منقول أو عقار وفرض احلراسة على الشركات وحتديد العقوبات على خمالفة هذه األوامر، على أال 

  .           لرية سورية ٣     ٠٠٠                         سنوات، وعلى الغرامة حىت  ٣                 تزيد عن احلبس ملدة 

                                                                                                         إن تشكيل حمكمة أمن الدولة العليا واإلجراءات املتبعة فيها ال خيتلف من حيث املبدأ عن تشكيل احملاكم                  -  ٦٥
                                                                                            فمحكمة أمن الدولة العليا مؤلفة من غرفتني كل منهما تضم ثالثة قضاة، مدنيان والثالث                .                      القضـائية العاديـة   

                                                        حملكمة، من أجل تغطية اجلوانب املتعلقة بالعسكريني الذين حيالون                                  والقاضي العسكري موجود يف هيئة ا     .      عسكري
                                                                                                          إىل هـذه احملكمة، وتغطية اجلرائم الفرعية املنصوص عليها يف قانون العقوبات العسكري من حيث االختصاص                 

                                                  وكذلك األمر بالنسبة لتشكيل حماكم النقض اليت         ٠           ً                                            واحلكم، حرصاً على وحدة القضية يف كافة مراحل احملاكمة        
ٍ                                                                         تتضمن يف هيئتها أيضاً قاٍض عسكري لنفس األسباب اآلنفة الذكر، وليس هلؤالء القضاة العسكريني املنتدبني هلذه     ً                   

  .                                     احملاكم أية صفة عسكرية خالل جلسات احملاكمة

                                                            ً                                     وفـيما يتعلق باألحكام الصادرة عن حمكمة أمن الدولة العليا، ونظراً حلساسية القضايا احملالة إليها، فهي    -  ٦٦
                                                                                                        بالصفة القطعية إال أهنا ال تصبح نافذة إال بعد التصديق عليها من قبل رئيس الدولة، الذي منحه القانون                   تصـدر   

                        ولرئيس اجلمهورية إصدار     .                                                                                     حق إلغاء احلكم وحق إعادة احملاكمة أو حفظ الدعوى أو ختفيض العقوبة أو تبديلها             
                        وهذا يدل على حرص املشرع    .      ً             عدداً من املرات                                                                العفو على احملكومني أمام هذه احملكمة وقد مارس هذه الصالحية         

                                                                                                                  بالنتيجة على احلفاظ على أمن وسالمة الوطن يف ظل الظروف االستثنائية اليت يعيشها واليت كانت الدافع والغاية                 
  .                   إلصدار قانون الطوارئ

              قد أكدت املادة                                                                                وحق الدفاع عن املتهمني مصان أمام حمكمة أمن الدولة العليا مثل باقي احملاكم العادية، و -  ٦٧
  .                               على صيانة حق الدفاع عن املتهمني    ١٩٦٨       لعام   ٤٧                               السابعة من مرسوم هذه احملكمة رقم 

                                                                                                       إن تطبـيق أحكام قانون الطوارئ يف اجلمهورية العربية السورية ال يعين بأي شكل من األشكال تعطيل                  -  ٦٨
                                        فيها االلتزامات اليت دخلت فيها اجلمهورية                                                               أحكام الدستور والقوانني السورية، وال االلتزامات الدولية األخرى، مبا

                                                                                                        العربية السورية مبوجب اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة األطراف، ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، 
                                                         كما أن حالة الطوارئ حبكم األسباب املوجبة لتطبيقها مل           .             من العهد    ٤٠                                        وااللتزام بتقدمي التقارير مبوجب املادة      

                                                                                                     نطو على التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي، كما أن تطبيقها مل  ت
                            ، اليت بقيت خاضعة لألحكام       ١٨    و   ١٦    و   ١٥    و   ١١    ، و  ) ٢    و  ١          الفقرتان     ( ٨    و  ٧    و  ٦                                يقـد إىل خمالفة أحكام املواد       

  .   عهد                                          ً             النافذة يف الدستور والقوانني السورية انسجاماً مع أحكام ال
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 : اآلليات املتاحة ملراجعة مدى صحة ممارسة السلطات االستثنائية أثناء حالة الطوارئ -٦٩

    ً                                                            ً                       حرصا  من املشرع على عدم التجاوز يف تطبيق حالة الطوارئ فقد فرض قيودا  على تطبيق هذه األحكام،  
 جلنة لدراسة تطبيق األحكام العرفية ويوجد. ومسح بإلغاء القرارات الصادرة عن احلاكم العريف أمام احملاكم اإلدارية

 : قبل فرضها حيث

 .أن سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة:  من الدستور٢ الفقرة ٢٥أكدت املادة  -١

               ً              كل خطأ سبب ضررا  للغري يلزم من : " من القانون املدين السوري على أن١٦٤نصت املادة  -٢
 املادة مل متيز عند حديثها عن مرتكب اخلطر بني املواطن واملوظف ومن الواضح أن هذه". ارتكبه بالتعويض

 .املسؤول عند ارتكابه اخلطأ

                       ً      ً كل جرمية تلحق بالغري ضررا  ماديا  : " من قانون العقوبات السوري على أن١٣٨ونصت املادة  -٣
 ".            ً                     كان أو أدبيا  تلزم الفاعل بالتعويض

وري، على التعذيب أو الضغط العقلي أو اجلسدي                         ً               وقد عاقب القانون انسجاما  مع الدستور الس -٤
 ). من قانون العقوبات٣٩١املادة (النتزاع إقرار لإلحالة للقضاء واحملاكمة والعقوبة، حىت لو صدر عن موظف 

على احلبس من سنة إىل ثالث سنوات " من قانون العقوبات السوري ٣٥٨وقد نصت املادة  -٥
                               ً                                     ديبية أو اإلصالحية إذا قبلوا شخصا  دون مذكرة قضائية أو قرار أو استبقوه ملديري وحراس السجون واملعاهد التأ

 ".إىل أبعد من األجل

مجيع قرارات احلاكم العريف هي قرارات إدارية تقبل اإلبطال أمام احملاكم اإلدارية إن شاهبا عيب  -٦
اء مواطنني تضرروا من قرارات                                          ً                     ً    قانوين، وقد أبطل بالفعل القضاء اإلداري عددا  من هذه القرارات تبعا  الدع

 .صدرت عن احلاكم العريف

     ً                                                                          ً           وأخريا  ال بد من اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن قانون الطوارئ نافذ اآلن إال أنه عمليا  شبه معطل،  -٧٠
                       ً وتتعلق حاالت تطبيقه حصرا  . حيث إنه ال يطبق إال يف حاالت حمدودة حبدود القدر الذي يفرضه الوضع ال أكثر

                                 ً                                                                رائم الواقعة على أمن الدولة متاشيا  مع توجيهات السيد رئيس اجلمهورية اليت أعلنها أمام جملس الشعب من أن باجل
       ً                                      وتأكيدا  على قرن القول بالفعل، فقد صدر املرسوم . هذا القانون جيب أن يطبق يف أضيق احلدود وحبذر شديد

وجبه حماكم األمن االقتصادي اليت اعتربت  الذي ألغيت مب٢٠٠٤فرباير / شباط١٤ تاريخ ١٦التشريعي رقم 
  .واحدة من مظاهر تطبيق قانون الطوارئ واحملاكم االستثنائية
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 ٦املادة 

                                                                                                     إن احلق يف احلياة هو من أقدس حقوق اإلنسان لذلك فقد راعى املشرع السوري إنزال أقصى العقوبات                  -  ٧١
      املواد   .               ً     ً                      من قتل إنساناً عمداً بني االعتقال واإلعدام                   ً                                 حبق كل من حيرم إنساناً من هذا احلق، حيث تتراوح عقوبة كل

  .                   من قانون العقوبات   ٥٣٥   و   ٥٣٤   و   ٥٣٣

ِ                             كما أن حرص املشرع على قيام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانني مل يعِن بأي شكل من األشكال إعطاءها  -  ٧٢                                                               
  ٠        للمساءلة                                                                   ً  الصالحيات بتنفيذها خارج األطر املنصوص عليها وكل من يفعل ذلك يكون معرضاً 

  ٠ "                               ً         ال جيوز حتري أحد أو توقيفه إال وفقاً للقانون   : "        على أن            من الدستور  ٢٥           من املادة  ٢               وقد نصت الفقرة  -  ٧٣

                                                                                               وال جيـوز تعـريض املتهم أو املدان أو أي شخص خيضع لتحقيق قضائي ألي ضغط عقلي أو جسدي                    -  ٧٤
   ).           ون العقوبات        من قان   ٣٩١      املادة    . (                                     النتزاع إقرار حتت طائلة العقوبة اجلزائية

                                                                                                          أما بالنسبة لعقوبة اإلعدام فهي معمول هبا بشكل يتطابق مع أحكام املادة السادسة من العهد، وهي ال                  -  ٧٥
                                                                                                             تفـرض إال يف حـاالت نادرة، وعندما تعرب اجلرمية ببشاعتها ووحشيتها عن جمرم على درجة عالية من اخلطورة                   

  .                                                  ً عدام، مث نناقش احلاالت اليت تنفذ فيها عقوبة اإلعدام فعالً                                 وسنذكر اجلرائم اليت يعاقب عليها باإل  .         اإلجرامية

                               اجلرائم اخلطرية املرتكبة ضد األشخاص

   :                                                ً            من قانون العقوبات يعاقب باإلعدام على القتل قصداً إذا ارتكب   ٥٣٥      املادة   :            القتل العمد -  ٧٦

     ً  عمداً؛  ) أ (

                                         لى تلك اجلناية أو فاعليها أو املتدخلني فيها      ً                ً            ً                 متهيداً جلناية أو تنفيذاً هلا أو تسهيالً لفرار احملرضني ع  ) ب (
                              أو للحيلولة بينهم وبني العقاب؛

  .                        على أحد أصول اجملرم وفروعه  ) ج ( 

                                           اجلرائم اخلطرية املرتكبة ضد املال العام أو اخلاص

                                إذا جنم عن احلريق وفاة إنسان         : "                                                        من قانون العقوبات على عقوبة اإلعدام وفق ما يلي            ٥٧٧            تنص املادة    -  ٧٧
   من    : "           على أنه     ٥٧٣                 حيث نصت املادة      "    ٥٧٤    و    ٥٧٣                                                       قب اجملرم باإلعدام يف احلاالت اليت نصت عليها املادتان            عو

               ً                                                                                         أضرم النار قصداً يف أبنية أو مصانع أو ورش أو خمازن أو أية عمارات آهلة أو غري آهلة واقعة يف مدينة أو قرية أو 
                                              و أكثر غري اجملرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر                                                ً   أضرمها يف مركبات السكة احلديدية أو عربات تقل شخصاً أ

                                                                                                                 مـن شخص أو أضرمها يف سفن ماخرة أو راسية يف أحد املرافئ أو يف مركبات هوائية طائرة أو جامثة يف مطار                      
   ".                    سواء أكانت ملكه أم ال
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            للسكن واقعة                                        ً                         يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً يف أبنية مسكونة أو معدة    "   ٥٧٤           ونصت املادة  -  ٧٨
                                                                                            خارج األمكنة اآلهلة أو يف أحراج أو يف غابات لالحتطاب أو يف بساتني أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت 

   ".         ملكه أم ال

                                                     اجلرائم الواقعة على أمن الدولة وهذه اجلرائم هي التالية

  :                                 جرائم اخليانة وتشمل اجلرائم التالية -  ٧٩

             من قانون      ٢٦٣              من املادة     ١        الفقرة   (                صفوف العدو                                        كـل سوري محل السالح على سورية يف         ) أ ( 
  ؛ )        العقوبات

                                                                                  كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل هبا ليدفعها إىل مباشرة العدوان على سورية   ) ب ( 
  ؛ )                   من قانون العقوبات   ٢٦٤      املادة  (                                                  أو ليوفر هلا الوسائل إىل ذلك إذا أفضى فعله إىل نتيجة 

      املادة  (                                                             ى العدو أو اتصل به ليعـاونه بأي وجه على فوز قواته                                       كـل سوري دس الدسائس لد       ) ج ( 
  ؛ )                   من قانون العقوبات   ٢٦٥

                                                                                         كـل سـوري أقدم بأي وسيلة، بقصد شل الدفاع الوطين، على اإلضرار باملنشآت واملصانع                 ) د ( 
           العسكري                                                                                                  والبواخر واملركبات اهلوائية واألدوات والذخائر واألرزاق وسبل املواصالت وكل األشياء ذات الطابع           

                                                                                                                  أو املعدة الستعمال القوات املسلحة إذا حدثت هذه األفعال يف زمن احلرب أو عند توقع نشوهبا أو إذا جنم عنها                    
  ؛ )                   من قانون العقوبات   ٢٦٦      املادة  (          موت إنسان 

                                       الطائفي بتسليح السوريني أو حبملهم       ل                                                        االعـتداء الذي يستهدف إثارة احلرب األهلية أو االقتتا            ) ه ( 
      املادة  (                                                                                             ح بعضهم ضد البعض اآلخر أو باحلض على التقتيل والنهب يف حمله أو حمالت إذا مت االعتداء                              عـلى التسل  

  ؛ )                   من قانون العقوبات   ٢٩٨

                                                                         كل جمموعة من ثالثة أشخاص أو أكثر جيوبون الطرق العامة واألرياف على              :              مجعيات األشرار   ) و ( 
                                          واألموال وارتكاب أي عمل آخر من أعمال                                                                   شكل عصابات مسلحة بقصد سلب املارة والتعدي على األشخاص          

                                    ً                                                       وحيكم باإلعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاول أو أنزل باجملين عليهم التعذيب   .         اللصوصية
   ).                   من قانون العقوبات   ٣٢٦           من املادة  ٣       الفقرة  (                واألعمال الرببرية 

  :                                      اجلرائم العسكرية اخلطرية املرتكبة زمن احلرب -  ٨٠

                    من قانون العقوبات    ١٠٢           من املادة  ١       الفقرة  (                                         كـل عسـكري ارتكب جرمية الفرار إىل العدو      ) أ ( 
  ؛ )       العسكري
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                                                                                              العسـكري الـذي يفر زمن احلرب مبؤامرة أمام العدو، ورئيس املؤامرة الذي يفر إىل اخلارج                  ) ب ( 
  ؛ )               عقوبات عسكرية   ١٠٣           من املادة  ٥       الفقرة  (

       عقوبات     )  ه (         فقرة      ١١٢       املادة   (                             م على العدو أو املتمردين                                       كل عسكري أىب إطاعة األمر باهلجو       ) ج ( 
  ؛ )      عسكرية

  ؛ )               عقوبات عسكرية   ١١٣           من املادة  ٧       الفقرة  (                                     العصيان والتمـرد إذا حصـل أمام العدو   ) د ( 

     ١١٤              من املادة     ٣        الفقرة   (                                                                       أعمال التحريض على العصيان أثناء األحكام العرفية أو أثناء احلرب               ) ه ( 
  ؛ )             عقوبات عسكرية

تشدِّد من حالته بقصد جتريده يف منطقة أعمال   ) و (                                       ُ    ِّ                                      من أوقع بعسكري جريح أو مريض أعمال عنفُ 
  ؛ )               عقوبات عسكرية   ١٣٢         من املادة   )  ب (       الفقرة  (                  قوة عسكرية مقاتلة 

                  ً                                                                 كـل عسكري يقدم قصداً وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتالف أبنية وإنشاءات أو         ) ز ( 
                                                                    طوط حديدية أو خطوط ومراكز الربق واهلاتف أو مراكز الطريان أو سفن وبواخر                           مستودعات أو جماري املاء أو خ

     ١٣٧       املادة   (                                                                                                  ومراكـب أو أي شيء غري منقول من أشياء اجليش أو من األشياء اليت تستعمل يف الدفاع الوطين                   
  ؛ )             عقوبات عسكرية

          قض العهد                                                                             كل عسكري سوري أو يف خدمة سورية حيمل السالح على سورية واألسري الذي ن               ) ح ( 
  ؛ )               عقوبات عسكرية   ١٥٤      املادة  (          ومحل السالح 

                                                                                          كل عسكري يسلم للعدو أو يف مصلحة العدو اجلند الذي يف إمرته أو يف املوقع املوكول إليه أو            ) ط ( 
                                                                                                              سـالح اجليش وذخريته أو مؤونته أو خرائط املواقع احلربية واملعامل واملرافئ واألحواض أو كلمة السر وأسرار                 

                                                                                      ية واحلمالت واملفاوضات وعلى كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله أو مشترك يف                              األعمـال العسكر  
  ؛ )               عقوبات عسكرية   ١٥٥      املادة  (                                                           املؤامرة اليت يراد هبا الضغط على قرارات الرئيس العسكري املسؤول 

                                                                                                   كـل مـن أقدم أثناء احلرب أو يف منطقة أعلنت فيها األحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو                    ) ي ( 
                                                                                                             اإلضرار باجليش أو قوات احلكومات املتحالفة على إفشاء كلمة السر أو اإلشارة اخلاصة أو التنبيهات أو الرسائل            
                                                                                                                 السرية املختصة باخلفراء أو املخافر وعلى حتريف األخبار أو األوامر املختصة باخلدمة وذلك عند جماهبة العدو، أو                 

                                                          احلليفة أو داللة القوات املذكورة للسري على طريق غري                                                                 عـلى داللـة العدو على أماكن قوات اجليش أو الدول          
                                                                                                          صـحيحة وعـلى التسبب يف إيقاع الذعر يف إحدى القوات السورية أو يف قيامها حبركات أو أعمال خاطئة أو               

  ؛ )               عقوبات عسكرية   ١٥٦      املادة  (                       لعرقلة مجع اجلنود املشتتني 

          عقوبات     ١٦٠   ،     ١٥٩   ،     ١٥٨                                                           كـل عسـكري يرتكب أعمال التجسس املنصوص عنها باملواد             ) ك ( 
  .      عسكرية
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  :                         باإلعدام يف مواده التالية    ١٩٩٣       لعام  ٢                           كما عاقب قانون املخدرات رقم  -  ٨١

  :                                                          من قانون املخدرات تعاقب باإلعدام من يرتكب أحد األفعال التالية  )  أ   (  ٣٩      املادة  

                     كل من هرب مواد خمدرة؛ ̀  ١̀ 

               هذا القانون؛                                          كل من صنع مواد خمدرة يف غري األحوال املرخص هبا يف ̀  ٢̀ 

                                  وذلك يف غري األحوال املرخص هبا        ٤                                                           كل من زرع نباتات من النباتات الواردة يف اجلدول رقم            ̀  ٣̀ 
                                                      يف القانون أو هربه يف أي طور من أطوار منوه أو هرب بذوره؛

                                                                             إذا وجدت يف القضية أسباب خمففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة اإلعدام إىل               )  ب   (  ٣٩      مادة   ̀  ٤̀ 
  .   ؤبد          االعتقال امل

  :                                        وال جيوز منح األسباب املخففة يف احلاالت التالية -  ٨٢

                               من هذا القانون وتراعى يف        ٤٠                                                                التكرار إلحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة ويف املادة             ) أ ( 
                                                                                        إثبات التكرار األحكام القضائية األجنبية القطعية الصادرة باإلدانة يف جرائم مماثلة هلذه اجلرائم؛

                                                                كاب جرمية من أحد العاملني يف الدولة املنوط هبم مكافحة جرائم املخدرات؛   ارت  ) ب ( 

                                                            استخدام قاصر يف ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة؛  ) ج ( 

                                                          الدولية لتهريب املواد املخدرة أو عمله حلساهبا أو تعاونه معها؛                             اشتراك اجلاين يف إحدى العصابات  ) د ( 

                                                                                 ين يف ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة أو يف تسهيلها السلطة                         استغالل اجلا     ) ه ( 
  .                                                    ً         املخولة مبقتضى وظيفته أو عمله أو احلصانة املقررة له طبقاً للقانون

                 من قانون املخدرات  )  أ (  ٤٠      املادة  -  ٨٣

        بينة يف                                                                                                كـل مـن حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم مواد خمدرة أو نبات من النباتات امل                    ̀  ١̀ 
                                                                                     أو تنازل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان كذلك بقصد االجتار أو                ٤            اجلدول رقم   

                                             اجتر فيها يف غري األحوال املرخص هبا يف هذا القانون؛

             ً      إذا كان عاملاً     ٤               ً              ً                                                        كل من نقل مواداً خمدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات املبينة يف اجلدول رقم                 ̀  ٢̀ 
                                                                   اد خمدرة منقولة بقصد االجتار وذلك يف غري األحوال املرخص هبا يف هذا القانون؛               بأن ما ينقله مو
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                                                                         كل من رخص لـه يف حيازة مواد خمدرة الستعماهلا يف غرض معني وتصرف فيها بأي صورة يف  ̀  ٣̀ 
              غري هذا الغرض؛

                       ّ        ً                        كل من أدار أو أعد أو هّيأ مكاناً لتعاطي املخدرات مبقابل؛ ̀  ٤̀ 

   من   )  ب (               من الفقرة    ̀  ٥̀        إىل   ̀  ١̀                                         عدام يف احلاالت املذكورة يف البنود من                            وتكـون العقوبة اإل    ̀  ٥̀ 
                                                                                       السابقة، وكذلك احلال فيما إذا ارتكب اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة يف دور               ٣٩       املادة  

                                                                                                      التعلـيم أو مرافقها اخلدمية أو يف مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصالحية أو يف دور العبادة أو                  
  .                                                                و السجون أو دور التوقيف أو يف اجلوار املباشر لدور التعليم واملعسكرات          املعسكرات أ

                            ً                                             يعاقب باإلعدام كل من قتل قصداً أحد العاملني يف الدولة القائمني على              :                      من قانون املخدرات     ٥٠       املادة   -  ٨٤
  .                                               تنفيذ هذا القانون أثناء تأديته وظيفته أو بسببها

                        وندرة تنفيذ هذه العقوبة                                   الواقع العملي يف تطبيق عقوبة اإلعدام 

                                                                                          إن تطبيق عقوبة اإلعدام ال يعين إعطاء الصالحية لسلطات إنفاذ القوانني بتطبيقها خارج األطر اليت ينص  -  ٨٥
  .                                                 ً         عليها القانون، وكل من يفعل ذلك يتعرض للعقوبة وفقاً للقانون

      ١٩٥٠     مارس  /      آذار  ١٣      تاريخ      ١١٢                                                           وإن قانون أصول احملاكمات اجلزائية الصادر باملرسوم التشريعي رقم  -  ٨٦
                                                                                                                       وتعديالته يضمن لكل متهم أن يطلع على التهمة املسندة إليه والبينة املعتمدة وله الوقت الكايف والوسائل الكافية                 
                                                                                                إلعداد دفاعه واالتصال مبحامي، وله احلق مبحاكمة دون إبطاء ال لزوم لـه، إذ ال يربر القانون للقاضي أي تأخري 

   ٠                                                              ً وإن احملاكمة احلضورية هي األصل، فإن استحال احلضور جرت احملاكمة غيابياً  .         مجع أدلته                 يف حسم الرتاع أو يف 
ٍ                                 ً  ويف احملاكمة احلضورية يتوجـب على املتهم جبناية أن يستعني مبحاٍم، فإن مل يفعل عينت احملكمة له حمامياً                                                      .  

                                اع عن املتهم دون أجر يدفعه،                                                                                 وإن نظـام املعونـة القضائية ونظام نقابة احملامني يتيح تسخري حمام للدف             -  ٨٧
                                                                                                                   وللمتهم أن يطالب استدعاء الشهود أو طرح األدلة اليت تساعده يف إثبات دفوعه، وأن يناقش هذه األدلة واألدلة                  

  .                املطروحة من خصومه

                                                               ً                                       وجيـب ترمجة كل اإلجراءات للغة اليت يفهمها املتهم، حبيث تعني احملكمة مترمجاً ينقل إليه ما يدور يف                   -  ٨٨
                                                                  ً                                          مـات، وال جييز القانون انتزاع االعتراف أو أن يسمح بأن يكون املتهم شاهداً على نفسه وإمنا يسأل عن                       احملاك

                                                   وللمتهم أن يطعن باحلكم أمام حمكمة النقض خالل مهلة شهر   .                                              الواقعة، ولـه مطلق احلرية يف نفيها أو اإلقرار هبا
  .                   من صدور احلكم احلضوري

                      ً                                                  دام املنصوص عليها سابقاً، فإن تطبيق هذه العقوبة أحيط بالكثري من                                            وعلى الرغم من وجود أحكام اإلع      -  ٨٩
                                                    ً         ً                                               الضـمانات حبيث ال يسمح بتطبيقها إال يف احلاالت اليت تثري سخطاً اجتماعياً يف جمتمع يؤمن باحترام حق احلياة                 

           ظ على حياة             ً      ً                                                                          باعتـباره حقـاً مقدساً ويؤمن يف الوقت ذاته بضرورة معاقبة القاتل كعقوبة رادعة لآلخرين للحفا      
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                                                                                                       ومع ذلك فإن املشرع السوري مل يفرض هذه العقوبة على جمرد ارتكاب جرمية القتل، ما مل تترافق مع                    .        األبرياء
                                             ً                                                              جـرائم أخـرى تكشف عن خطورة اجلاين خطورة شديدة جداً، كأن يترافق القتل باالغتصاب أو بالسرقة أو                  

  .                            ضحايا وال سيما األطفال والنساء                                                    بالتمثيل جبثة القتيل، أو بتعدد جرائم القتل أو تعدد ال

                 وقد أحيطت حقوق     .                                                                    ً                 ومـع أن القوانني تنص على عقوبة اإلعدام، إال أن القضاء ال حيكم هبا إال نادراً                -  ٩٠
                                                                                                     املتهم قبل احملاكمة وأثنائها وبعدها بالضمانات اإلجرائية واملضمونية املنصوص عليها يف الدستور والقانون السوري 

                                                                              لعهد حبيث ال تنفذ إال على أشد اجلرائم خطورة مع مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانني ما مل                    واملنسجمة مع أحكام ا
                                         ً                     ً                                             تكـن يف مصلحة املتهم، وأن يكون احلكم هبا صادراً عن احملكمة املختصة وفقاً للقانون وترسيخ مفهوم صدور                  

                                 ر يف مصلحة املتهم والبينة على                                            ً                                           العفو العام أو اخلاص وختفيض العقوبة وفقاً للقانون واملمارسة ومبدأ الشك يفس           
                                                                                                 املدعي، وأال تنفذ العقوبة على من هم دون سن الثامنة عشرة أو على احلوامل وغريها من الضمانات اليت تذكرها 

  :                          ً                                         مع مرفقاهتا الفرعية، ووفقاً للتفصيل الذي تبينه هذه املادة وهو التايل ٣                         من العهد وباألخص الفقرة   ١٤      املادة 

                                 ً                                                وبة اإلعدام إال على جرمية كان معاقباً عليها هبذه العقوبة وقت ارتكاهبا وإمنا                            ال جيوز فرض عق     ) أ (
                                                                                              يستفيد اجملرم من القانون األرحم ولو صدر بعد ارتكاب جرميته فال يقضى بأي عقوبة مل ينص عليها حني اقتراف 

   ٨      مادة   (           بل نفاذه                                                                  وكل قانون يقضي بعقوبة أشد ال يطبق على اجلرائم املقترفة ق             ).            عقوبـات   ٦        مـادة    (        اجلـرم   
   ).      عقوبات

                                                                                وعليه جيوز يف التشريع السوري فرض عقوبة أخف من اإلعدام إذا سن تشريع جديد يلغي عقوبة   ) ب (
                                                                                                              اإلعدام عن هذه اجلرمية أو ينص على عقوبـة بديلة، حيث ال يقمع جرم بعقوبة أو تدبري احترازي أو إصالحي                   

                 وكل قانون جديد     )          عقوبات  ٢      مادة   (                             ية اليت قضى هبا أي مفعول                                                        إذا ألغاه قانون جديد، وال يبقى لألحكام اجلزائ       
                                                                                                                  يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على اجلرائم املقترفة قبل نفاذها ما مل يكن قد صدر بشأهنا حكم مربم                    

   ).        عقوبات ٨     مادة  (

   شر                                                                                           ال جيوز احلكم باإلعدام أو بأي عقوبة أخرى على جرائم ارتكبها شخص دون سن الثامنة ع                 ) ج (
   ١          تاريخ     ٥٢                                                     من قانون األحداث املعدل باملرسوم التشريعي رقم           ٢٩           من املادة     )  أ (   ً           عمالً بالفقرة     .              مـن العمـر   

  .    ٢٠٠٣      سبتمرب  /     أيلول

   ٤                     عقوبات، والفقرة     ٤           ، الفقرة     ٤٣       املادة     . (                                                 يؤجل تنفيذ اإلعدام باملرأة احلامل حىت تضع محلها         ) د (
                                                     وال ينفذ حكم اإلعدام بأي شخص يف أيام اجلمع واآلحاد          .  )                                قانون أصول احملاكمات اجلزائية       ٤٥٤               مـن املـادة     

   ).                            قانون أصول احملاكمات اجلزائية   ٤٥٤           من املادة  ٣       الفقرة  (                        واألعياد الرمسية والدينية 

                                                                                              مل يسبق للقضاء يف سورية أن حكم باإلعدام على امرأة حامل، ومل جير يف سورية تنفيذ حكم                      ) ه (
  .          د وضع احلمل                                اإلعدام بامرأة حامل أو أم شابة بع
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    أما    ).         عقوبات   ٢٣٠      املادة  (                                                                يعفـى مـن العقاب من كان يف حالة جنون وقت ارتكاب اجلرمية              ) و (
                                                                                                            اجلـنون الالحق الرتكاب اجلرمية خالل التحقيق أو احملاكمة أو بعد صدور احلكم فإنه يوقف تنفيذ العقاب حلني                  

  .      اجلهة                                                وعليه فإن املمارسة املتبعة تتفق مع حكم القانون هلذه  .       الشفاء

                                                                 حني ارتكاب اجلرمية يؤدي إىل ختفيف العقوبة، وبالتايل ال يقضى            ي                           إن نقـص اإلدراك أو الوع       ) ز (
      من     ٢٣٣    و    ٢٣٢   ً          عمالً باملواد    (                                                                               باإلعدام على متخلف عقلي عن جرمية عقوبتها اإلعدام وإمنا ختفف العقوبة حبقه             

   ).              قانون العقوبات

                                                        يها باإلعدام وإمنا يأخذ القضاء السوري مببدأ القناعة                                                  ال توجد بينة خاصة يف اجلرائم املعاقب عل         ) ح (
                                                                                                          الوجدانية اليت تترك للقاضي مطلق احلق يف األخذ مبا يطمئن إليه ضمريه من بينات، وذلك يف ضوء القاعدة العامة          

  ر                                                                                                       يف أن الشك يفسر ملصلحة املتهم، وعليه فقد برأ القضاء السوري ساحة كثريين من جرائم عقوبتها اإلعدام لتوف       
ّ           الشك يف البينة اليت قّدمها اخلصوم                    .  

          ً                                                                              مل حيـدث أبـداً يف القضاء السوري أن نفذ حكم اإلعدام يف شخص مل يصدر حكم مربم يف                     ) ط (
  .                                                                     ً ولتنفيذ احلكم املربم يربط القانون هذا التنفيذ بشروط ال بد من توافرها مجيعاً  .      جرميته

    ُ                                   ا مل ُيستطلع رأي جلنة العفو اخلاصة املؤلفة                                                    إن احملكـوم عليه باإلعدام ال ينفذ حبقه هذا احلكم م         ) ي (
                                                                                             ويوافق رئيس اجلمهورية على إنفاذ احلكم مبرسوم يصدره، وحيدد املرسوم زمان ومكان تنفيذ               ٠             من مخسة قضاة  

  .                                  وهذه امليزة تطبق فقط يف أحكام اإلعدام  .     احلكم

                          كريني وبأقل قدر ممكن من                              ً                       ً                        يـتم تنفيذ حكم اإلعدام شنقاً باألشخاص العاديني، ورمياً بالرصاص للعس           -  ٩١
                                        وحيضر التنفيذ كل من رئيس اهليئة اليت         .                                                 ً     ً            وينفذ داخل السجـن إال إذا حدد مرسوم اإلعدام مكاناً عاماً           ٠     اإليالم

                    كاتب احملكمة اليت    -                          رئيس احملكمة البدائية     -                                                                  أصـدرت احلكـم أو قاض خيتاره النائب العام أو أحد معاونيه             
                   وقد صدر حكم اإلعدام   .            ضابط شرطة-             مدير السجن -       طبيب -         جل الدين                حمامي احملكوم ور-           أصدرت احلكم 

   ٢                                                                                                                 حبـق احملكـوم علـيه مسـيح فهـد عواد الرتكابه جناية االشتراك يف القتل العمد الواقع على والده بتاريخ                      
  .              حبق نفس الشخص    ١٩٩٣      يونيه  /        حزيران ٦                       ومت تنفيذ احلكم بتاريخ     ١٩٨٧      أغسطس  /  آب

                    نفذت أحكام اإلعدام     ٢٠٠٢                                  مل يصدر أي مرسوم باإلعدام، ويف عام     ٢٠٠١  م                    ومنذ ذاك احلني وحىت عا -  ٩٢
                                                                                                 على عدد من احملكومني يف جرائم تتصف بالوحشية والقسوة كالتمثيل يف جثة املعتدى عليه بالقتل أو اغتصابه، أو 

       ؛ قتل     ١٧٣                       قتل واغتصاب، املرسوم      :                                                                            تقطـيعه، أو قتل عدد من األشخاص لسبب تافه، وهذه اجلرائم هي التالية            
        ؛ القتل    ٢٢٨                                    ؛ قتل وطعن وفعل منايف للحشمة، املرسوم    ١٧٥                        ؛ قتل واغتصاب، املرسوم      ١٧٤                  واغتصاب، املرسوم   

                                    ؛ قتل وفعل منايف للحشمة، املرسوم         ٢٨٣                 ؛ قتل، املرسوم       ٢٢٩                          ؛ قتل واغتصاب، املرسوم        ٢٢٧    ً              عمـداً، املرسوم    
             ؛ قتل ثالثة      ٣٠٨               ً                قتل والده عمداً، املرسوم       ؛   ٣٠٧                              ؛ قتل بقصد السلب، املرسوم         ٢٨٥          ً              ؛ قتل عمداً، املرسوم        ٢٨٤

          ً             ؛ قتل عمداً، املرسوم       ٣٥٣                        ؛ قتل وسرقة، املرسوم        ٣٥٢          ً              ؛ قتل عمداً، املرسوم        ٣٠٩           ً                    أطفال متهيداً للسرقة، املرسوم     
  .   ٣٦٩          ً          ؛ قتل عمداً، املرسوم    ٣٥٤
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            قة، املرسوم          قتل وسر   :                                                                 نفذت أحكام اإلعدام على عدد من احملكومني يف اجلرائم التالية              ٢٠٠٣           ويف عـام     -  ٩٣
                  ؛ قتل عمد، املرسوم    ٢٩٦                    ؛ قتل وسرقة، املرسوم    ١٥٧                   ؛ قتل وسلب، املرسوم   ٦٤          ً                ؛ قتل عمداً وسرقة، املرسوم   ٦٣
                     ؛ قتل وسرقة وسلب،       ٤١٢                        ؛ قتل زوجها، املرسوم        ٤١١          ً              ؛ قتل عمداً، املرسوم        ٢٩٨          ً                ؛ قـتل عمداً، املرسوم         ٢٩٧

   .    ٤٢٩     رسوم           ً     ؛ قتل عمداً، امل   ٤٣٠                        ؛ قتل بسبب سافل، املرسوم    ٤٢٨       املرسوم 

                                                          ً                                                 ال بـد مـن التنويه إىل أن تنفيذ أحكام اإلعدام املشار إليها سابقاً كانت بسبب أعمال جرمية ارتكب                    -  ٩٤
   .                                                        كما جاء تنفيذها بعد فترة طويلة من تاريخ صدور هذه األحكام  .                                        معظمها قبل تنفيذ احلكم بفترة زمنية طويلة

                                              وق األشخاص الذين يواجهون حكم اإلعدام، حيث                                                        يوفر القضاء السوري كل الضمانات اليت تكفل حق        -  ٩٥
       أصول    ٢٤٠                                                                                  ميكن ملن حكم عليه باإلعدام أن يطعن يف احلكم لدى حمكمة النقض، وإن مل يطعن احملكوم فإن املادة 

                                                                وإن صادقت حمكمة النقض على احلكم فإن احلكم ال ينفذ إال بعد              .                                              جزائـية توجـب على النيابة العامة الطعن       
                                    أصول حماكمات جزائية، واملرحلة األخرية    ٤٥٩                                        العفو اخلاص، املؤلفة من مخس قضاة املادة                         اسـتطالع رأي جلنة     

  .                                                                             قبل تنفيذ حكم اإلعدام هي موافقة رئيس اجلمهورية الذي أعطاه الدستور حق إصدار عفوه

  و                                                                                                     وجيوز للمحكوم عليه باإلعدام أن يتقدم بالتماس عفو من رئيس الدولة، وجيوز لـه جتديد طلب العف                -  ٩٦
  .                   بعد سنة يف حال الرفض

                           وال توجد جرائم معينة ال تقبل   .                     ً                                           وتـتوفر اإلمكانية دوماً اللتماس العفو اخلاص أو ختفيف عقوبة اإلعدام   -  ٩٧
                          وإن طلب العفو اخلاص بعد   ٠                                                           وهذا احلكم يسري على مجيع احلاالت اليت يقضى فيها باإلعدام           .                 مشوهلـا بـالعفو   

  .          حكم اإلعدام                    ً           صدور احلكم يبقى مقبوالً حلني تنفيذ 

                                                                                                       وهكـذا فـإن عقوبـة اإلعدام ال تنفذ يف سورية إال بعد مرور امللف على عدد من اجلهات القضائية                     -  ٩٨
  .                 ً     ً                                                                 وهو أمر حيقق قدراً كبرياً من الضمانات للمحكوم عليه هبذه العقوبة لتجنب الوقوع يف خطأ قضائي ٠          والقانونية

                                                   هورية العربية السورية تؤكد حمدودية صدور أحكام                                                          إن الدراسـات اليت قامت هبا وزارة العدل يف اجلم          -  ٩٩
                                                                                                                 اإلعدام، كما أهنا تؤكد حمدودية تنفيذها بسبب اإلجراءات القضائية والتشريعية اليت يستلزمها التنفيذ من جهة،               

                                                وميكن القـول إن هذه العقوبة تكاد ال تطبق يف الواقع   .                                                  وقوانني العفو العام ومراسيم العفو اخلاص من جهة أخرى
                                                                          وإن طبقت فهي تطبق على جرمية بشعة تدل على شخصية اجلاين اخلطرة، بعد أن تبني تعذر   .              ً    ً  عملي إال نادراً جداً  ال

  .                إصالح هذه الشخصية

                                                                                         وكمـا أكدنا يف ردنا على مالحظات وتوصيات اللجنة خبصوص تقرير القطر الدوري الثاين فإنه مل متنع     -   ١٠٠
                                                         تابعة وضع حقوق اإلنسان يف سورية، وأنه ال يوجد لديها أي مانع                                       احلكومة السورية أي منظمة غري حكومية من م

                 كما يوجد عدد آخر                                                                              يف املستقبل من منح ترخيص بذلك ألي منظمة غري حكومية وفق القوانني واألنظمة النافذة،
    نعة                                                                                                              من جلان حقوق اإلنسان أو دعاة حقوق اإلنسان الذين يعربون عن آرائهم دون أن يتعرضوا لالعتقال أو املما                 

  .                                                      ً         لعملهم من قبل السلطات التنفيذية إذا مارسوا نشاطهم وفقاً للقانون
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 ٧املادة 

                     ً          ً           ال جيوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو         "      ّ        على أّنه      ٢٨              من املادة     ٣                                  نـص الدستور السوري يف الفقرة        -   ١٠١
   ".                                                  معاملته معاملة مهينة وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك

                                                                               تعريض املتهم أو املدان أو أي شخص خيضع لتحقيق قضائي ألي ضغط عقلي أو                          ً           وال جيوز وفقاً للقانون    -   ١٠٢
  :                          من قانون العقوبات ما يلي   ٣٩١                                              جسدي النتزاع اإلقرار واملعلومات، وقد جاء يف املادة 

           ً      ً                                                          من سام شخصاً ضروباً من الشدة ال جييزها القانون رغبة منه يف احلصول على إقرار عن  - ١ " 
  .                                      ، عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات                     جرمية أو معلومات بشأهنا

   ".                                                                إذا أفضت أعمال العنف عليه إىل مرض أو جرح، كان أدىن العقاب احلبس سنة - ٢ " 

                                                                                                        ويعاقب القانون على كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته املدنية باحلبس                  -   ١٠٣
     ٣١٩       املادة   (                                                       أو بأية وسيلة من وسائل اإلكراه اجلسدي أو املعنوي                                                          من شهر إىل سنة إذا اقترف بالتهديد والشدة         

    ).       عقوبات

                                                              ً          ً                            ويـنظر القضاء يف أي ادعاء من مواطن بتعرضه للتعذيب سواء كان جسدياً أو معنوياً أو معاملة مهينة،         -   ١٠٤
ُ                                ولقد ُعرضت عدة دعاوى هبذا الشأن على بع  .                         ً                   ويقضي بالتعويض املالئم فضالً عن العقوبة املقررة               ض أفراد وضباط      

  .                                  الشرطة وقضي عليهم بالعقاب والتعويض

                                                                                                           وإذا ادعى املتهم بأن اعترافاته انتزعت منه باإلكراه فإن على القاضي أن ينظر بذلك وأن يرفض األخذ                  -   ١٠٥
                                          ً                                         والقضاء السوري مستقر على تطبيق ذلك، تأكيداً على مبدأ أن يصدر االعتراف عن إرادة حرة،   .              هبذه االعترافات

  .                        لالعترافات املنتزعة بالقوة      ورفضه 

ّ                                                                          ِّ         ويكفي ملن يد عي بوقوع تعرض غري قانوين، من قبل موظف، أن يتقدم بشكواه للنيابة العامة، وينص ب نفسه    -١٠٦           
ّ    ً      ً                                                                                                     مد عيا  شخصيا ، ويدفع السلفة القانونية وكفالة االدعاء اليت تقدرها السلطة القضائية، ومن مث تلزم النيابة العامة بتحريك    

 ).٥ و١قانون أصول احملاكمات اجلزائية، املادتان (عامة أمام املرجع القضائي املختص الدعوى ال

 من أصول احملاكمات اجلزائية فإن كل متضرر له حق اللجوء ٤ من قانون العقوبات واملادة ١٣٨    ً        وعمال  باملادة  -١٠٧
 .للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به

 التابع لرئاسة اجلمهورية يبحث يف شكاوى املواطنني يف حال تعرضهم للتعذيب أو   كما أن مكتب الشكاوى -١٠٨
 .املعاملة القاسية أو الالإنسانية ويقوم باختاذ اإلجراءات الالزمة

     ً                                                                                            وحرصـاً مـن املشرع السوري على وضع آليات عملية ملراقبة عدم تعرض إخضاع أحد للتعذيب وال                  -   ١٠٩
                                                                                       الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة، فقد أناط بالضابطة العدلية ضمان مالحقة كل من                                               للمعاملة أو العقوبة القاسية أو    
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      موظفو    : "                                             من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن        ٦                                                        يرتكب مثل هذه التجاوزات القانونية حيث تنص املادة         
                         إىل احملاكم املوكول إليها                                                                                             الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء اجلرائم ومجع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم            

   ".            أمر معاقبتهم

             من قانون    ٧       املادة     . (                                                                                  ويقـوم النائب العام بوظائف الضابطة العدلية ووكالؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق           -   ١١٠
   ).                    أصول احملاكمات اجلزائية

         العام                                                                                                   ويسـاعده احملـافظون واملدير العام للشرطة ومدير الشرطة مبا فيهم مدراء السجون، ومدير األمن               -   ١١١
ُ                                                       ومراقـبو األمن العام املكلفون رمسياً برئاسة املخافر أو الُشعب ورؤساء الدوائر يف األمن العام، ورؤساء املراكب                            ً                               

                                    ويقوم مجيع من سبق اإلشارة إليهم بأداء   .                                                              البحرية واجلوية ومجيع املوظفني الذين خولوا صالحيات الضابطة العدلية
   ). ٨      املادة  (                                                 ية املعطاة هلم مبوجب القانون وحتت إشراف النائب العام                                   وظائف الضابطة العدلية يف نطاق الصالح

                                                                                                         ويراقـب النائب العام سري العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ                -   ١١٢
   ).  ١           ، الفقرة    ٥ ١       املادة   (                                                                                             القوانـني، وميارس اإلدارة العدلية وميثل السلطة التنفيذية لدى احملاكم والدوائر القضائية             

  .                                                وهو الذي حيرك دعوى احلق العام وينفذ األحكام اجلزائية

                                                                                                  ً  وإذا تواىن موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق يف األمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيهاً  -   ١١٣
  .                                                    وله أن يقترح على املرجع املختص تطبيق التدابري التأديبية

ٍ        ال جيوز لقاٍض أن       : "                                                           لسوري على الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية فإنه            ً                وحرصـاً من املشرع ا     -   ١١٤          
   ".                                             حيكم بالدعوى اليت توىل وظيفة النيابة العامة فيها

وتراقب السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة الداخلية حمال التوقيف والسجون لضمان احترام القوانني واحترام   -١١٥
 .قوفني كما سبقت اإلشارة إليهمعاملة السجناء واملو

يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة  : "     ً                                أيضا  من أصول احملاكمات اجلزائية على أن٤٢٣وتنص املادة  -١١٦
يف الشهر ورؤساء احملاكم اجلزائية مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل األشخاص املوجودين يف حمال التوقيف 

 ".والسجون

                          ً                             أن يعني وزير الداخلية مفتشا  أو مفتشني للسجون مكلفني خاصة  " من نظام السجون على ٨ املادة كما تنص -١١٧
 ".بزيارة السجون وبإجراء التحقيقات املتعلقة بأعمال موظفي احلراسة وباألفعال اليت يرتكبها املوقوفون داخل السجن

 املشروع فقد طلب من كل من علم بتوقيف أحد        ً                                           وتأكيدا  من املشرع على محاية احلرية الشخصية من احلبس غري -١١٨
املادة (الناس يف أمكنة غري اليت أعدهتا احلكومة للحبس والتوقيف أن خيرب بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح 

 ). من أصول احملاكمات اجلزائية٤٢٤
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 عليهم أن يتوجهوا يف احلال إىل احملل احلاصل         ُ  ّ                                              وعندما ي بل غ املوظفون املذكورون يف املادة السابقة مثل هذا اخلرب -١١٩
 ).٤٢٥املادة (                                         ً                  فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح من كان موقوفا  بصورة غري قانونية 

وإذا أمهل هؤالء العمل مبا تقدم اعتربوا شركاء يف جرمية حجز احلرية الشخصية وجرت املالحقة حبقهم هبذه  -١٢٠
 .الصفة

 ٨املادة 

                                         احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني         : "          على أن   ١                         من الدستور، الفقرة       ٢٥     ادة                     لقـد جـاء يف امل      -   ١٢١
  "                                                املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات " و  "                                                 حريـتهم الشخصـية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم       

   ".                                       تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني " و

         باحلبس من  "                                                  من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت           ٥٥٥                                     ويعاقـب قانون العقوبات يف املادة        -   ١٢٢
   ".                ستة أشهر إىل سنتني

                                    فجميع املواطنني متساوون أمام القانون،   .                                                       وهكـذا فإنـه ال يوجـد أي نوع من أنواع الرق يف سورية      -   ١٢٣
      ١٩٢٦    ام                                                                                                      وسـورية منضـمة إىل مجـيع االتفاقيات والصكوك الدولية اليت حتارب الرق وخاصة اتفاقية الرق لع                

   .     ١٩٥٦                                                                                          وتعديلها واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام 

                                                                                                         أمـا بالنسبة للمحكومني باألشغال الشاقة فإنه ال يطبق عليهم غري عقوبة احلبس البسيط مبا يتوافق مع                  -   ١٢٤
                          ، وعقوبة األشغال الشاقة        ١٩٤٩                             ور قانون العقوبات يف عام              فمنذ صد   .                              من املادة الثامنة من العهد      )  ب ( ٣        الفقرة  

  .                                                                                هي عقوبة نظرية غري مطبقة، ويعامل احملكومون هبا معاملة السجناء اآلخرين دون تفريق بينهم

                                     وتعديالته، أصول العمل يف السجون          ١٩٢٩         لعام       ١٢٢٢      َّ                                           وقـد بيَّن نظام السجون الصادر بالقرار رقم          -   ١٢٥
                                    تشغيل املسجونني يف أعمال البناء          ١٩٣٥         لعام      ١٣٩                                ا أجاز املرسوم التشريعي رقم           ، كم  )   ١٠٠       إىل     ٩٣         املـواد    (

                                                                                                        وزرع األشـجار ويف أعمـال التنظيم والتحسني واإلصالح والتعليم وذلك مقابل أجر، وال يستخدم احملكومون                
          ذه األصول             وأي خرق هل    .                                                                                    باألشـغال الشـاقة يف غري األعمال املشار إليها ووفق األصول احملددة بنظام السجون             

  .                                                         ً         القانونية معاقب عليه باعتباره إساءة الستعمال السلطة وخمالفاً للقانون

                                                                                                   أما األحداث الذين أمتوا العاشرة من عمرهم ومل يتموا الثامنة عشرة فال تطبق عليهم أي عقوبة، وتفرض          -   ١٢٦
        لعام    ١٨           حداث رقم                   من قانون األ     ٣٠            حسب املادة    (                                                       حبقهـم تدابـري إصالحية تنفذ يف معاهد إصالح األحداث           

   ).    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١        تاريخ   ٥٢                                             وتعديالته، وآخرها أحكام املرسوم التشريعي رقم     ١٩٧٤
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 ٩املادة 

 ١الفقرة 

املادتان (               ً                                                                  كما ذكرنا سابقا  احلرية حق مقدس كفله الدستور والقانون، قانون أصول احملاكمات اجلزائية،  -١٢٧
وجيه هتمة إليه حسب األصول القانونية وإال كان ذلك حجز حرية وال جيوز احتجاز أحد دون ت). ٤٢٥ و٤٢٤

 .غري مشروع معاقب عليه

                      ً                         كل من أوقف أو حبس شخصاً يف غري احلاالت اليت             : "                                    من قانون العقوبات تنص على أن         ٣٥٧          فاملـادة    -   ١٢٨
              ىل ثالث سنوات                           على احلبس من سنة إ        ٣٥٨             وتنص املادة      ".                                                      يـنص عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة       

                                                                                               مديري وحراس السجون واملعاهد التأديبية أو اإلصالحية وكل من اضطلع بصالحياهتم من املوظفني إذا قبلوا       "   على
   ".    ً                                                                شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إىل أبعد من األجل احملدد

 ٢الفقرة 

سباب هذا التوقيف واجلرم الذي استوجب                       ً                            أي شخص يتم توقيفه وفقا  للقانون السوري يتم إعالمه بأ -١٢٩
ويبلغ املدعى ).  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية١٠٨املادة (إصداره ونوعه، واملادة القانونية اليت تعاقب عليه 

 ).١٠٩املادة (عليه مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها ، 

اجلنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة، علـى أن يبدهلا بعد ولقاضي التحقيـق فـي دعاوى اجلناية و -١٣٠
 ).١٠٢املادة (استجواب املدعى عليه مبذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيـق ذلك 

وإذا أوقف املدعى عليه مبوجب مذكرة إحضار وظل يف النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن  -١٣١
         ً       ً                                   وقيفه عمال  تعسفيا  ولوحق املوظف املسؤول جبرمية حجز احلرية يستجوب أو يساق إىل النائب العام، اعترب ت

 .١٠٥ من قانون العقوبات مبوجب املادة ٣٥٨الشخصية، املنصوص عنها يف املادة 

عندما ميثل املدعى عليه أمام قاضي التحقيق، يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على األفعال املنسوبة إليه  -١٣٢
.  إياه أن من حقه أال جييب عنها إال حبضور حمام، ويدون هذا التنبيه يف حمضر التحقيق                      ًويطلب جوابه عنها منبها 

                                             ً                                              وإذا رفض املدعى عليه توكيل حمام، أو مل حيضر حماميا  يف مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق مبعزل عنه، 
 ). من قانون العقوبات١، الفقرة ٦٩املادة (

وكيل حمام يف دعاوى اجلناية فتتوىل نقابة احملامني أو القاضي تعيني حمام له، أما إذا تعذر على املدعى عليه ت -١٣٣
 ).٢، الفقرة ٦٩املادة (
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 ٣الفقرة 

 أصول جزائية توجب على قاضي ١٠٤راعى املشرع السوري سرعة تنفيذ اإلجراءات لصاحل املتهم فاملادة  -١٣٤
ة دعوة، أما املدعى عليه الذي جلب مبذكرة إحضار التحقيق أن يستجوب يف احلال املدعى عليه املطلوب مبذكر

خمفر ( ساعة يسوق رئيس النظارة ٢٤وحال انقضاء ال  .  ساعة من إلقاء القبض عليه٢٤فيجب استجوابه خالل 
من تلقاء نفسه املدعى عليه إىل النائب العام الذي يطلب إىل قاضي التحقيق استجوابه، فإن رفض أو كان ) الشرطة

النائب العام إىل قاضي حتقيق آخر أو إىل رئيس احملكمة البدائية أو إىل قاضي الصلح أن يستجوبه، فإن      ً     غائبا  طلب 
 .تعذر استجوابه أمر النائب العام بإطالق سراحه يف احلال

 :وقد جاءت نصوص القانون السوري لتؤكد على سرعة تنفيذ اإلجراءات ملصلحة املتهم حيث -١٣٥

من قبض عليه مبوجب مذكرة توقيف  : "قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه   من ١١٥تنص املادة  )أ( 
                                                                                                       ّ    يساق بال إبطاء إىل النيابة العامة يف مركز قاضي التحقيق الذي أصدر املذكرة وتعطي النيابة العامة املوظف الذي نف ذ   

 ".                ً      اضي التحقيق علما  باألمر            ً                                                      املذكرة إيصاال  بتسليم املدعى عليه وترسل هذا األخري إىل حمل التوقيف وحتيط ق

 أصول جزائية تغرمي الكاتب، وتنبيه النائب العام واحملقق عن عدم مراعاة ١١٦كما توجب املادة  )ب( 
 .األصول املشار إليها يف مذكرات الدعوة واإلحضار والتوقيف

لعقوبتها  أصول جزائية، إخالء سبيل املوقوف جبنحة إذا كان احلد األقصى ١١٧وتوجب املادة  )ج( 
 .                                                                          ًسنة، وذلك خالل مخسة أيام من توقيفه إذا كان له موطن يف سورية ومل يكن اجلرم مكررا 

 . مهلة استئناف قرار إخالء السبيل بأربع وعشرين ساعة١٢٢وحددت املادة  )د( 

 أصول جزائية، على النائب العام إبداء مطالبته أمام قاضي التحقيق خالل ١٣١وأوجبت املادة   )ه( 
 .ثة أيام على األكثر من وصول األوراق إليهثال

 على النائب العام يف مجيع األحوال اليت يظن هبا على املدعى عليه جبنحة أو  ١٣٦كما أوجبت املادة  )و( 
 .خمالفة أن يرسل أوراق الدعوى إىل قلم احملكمة العائدة إليها خالل يومني من إيداعه إياها مرفقة بقائمة مفردات

                                                ً                       على قاضي التحقيق إذا اعترب فعل املدعى عليه جنائيا  أن يقرر إيداع النائب ١٣٧ املادة وأوجبت )ز( 
 .العام أوراق التحقيق يف احلال إلجراء املعامالت املبينة يف فصل االهتام

 استئناف قرارات قاضي التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة وإجراء التبليغ ١٤٠وأوجبت املادة  )ح( 
 .لةخالل مهلة مماث

 على النائب العام أن يهيئ الدعوى خالل مخسة أيام من استالمه األوراق ١٤٤وأوجبت املادة  )ط( 
 .وأن ينظم تقريره يف اخلمسة أيام التالية على األكثر
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 على قاضي اإلحالة أن يفصل يف املطالب بقرار يتخذه يف احلال أو يف ميعاد ١٤٥وأوجبت املادة  )ي( 
 .ثالثة أيام

 على النائب العام تنظيم تقرير خالل مخسة أيام ابتداء من تسلمه األوراق ١٥٨جبت املادة وأو )ك( 
 .من قاضي اإلحالة

 إرسال املتهم خالل أربع وعشرين ساعة من تبلغه قرار االهتام إىل حمل ١٦١وأوجبت املادة  )ل( 
 .التوقيف الكائن لدى حمكمة اجلنايات

 الصلحية أن تصدر حكمها يف جلسة احملاكمة نفسها أو يف  على احملاكم٢٢٠وتوجب املادة  )م( 
 .اجللسة اليت تليها على األكثر

 املتعلقة بأصول احملاكمة يف اجلنح املشهودة، انعقاد احملكمة يف احلال أو ٢٣٢وتوجب املادة  )ن( 
           ً         لشهود شفاها ، وال جتيز  للنائب العام يف هذه احلال دعوة ا٢٣٣وجتيز املادة . إرجاءها لليوم التايل على األكثر

 . اإلمهال ألكثر من ثالثة أيام٢٣٤املادة 

 على أن احملكمة إذا رأت الدعوى غري جاهزة للحكم أن ترجئ احملاكمة إىل ٢٣٥وتنص املادة  )س( 
 .أقرب موعد ممكن

 على حمكمة الدرجة األوىل يف حال استئناف قرارها أن ترسل األوراق إىل ٢٥٣وتوجب املادة  )ع( 
 .كمة االستئناف خالل ثالثة أيامحم

 . على أن يستجوب رئيس حمكمة اجلنايات املتهم حال وصوله٢٦٣وتنص املادة  )ف( 

 على أن ذلك جيب أن يتم خالل أربع وعشرين ساعة على األكثر من وصول ٢٧٣تؤكد املادة  )ص( 
 .املتهم حملل التوقيف

 ٤الفقرة 

 االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لتفصل دون إبطاء يف قانونية لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو -١٣٦
 . اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين

وميارس املدعى عليه هذا احلق يف القانون السوري منذ بداية اعتقاله، فإذا أدىل املدعى عليه أثناء التحقيق  -١٣٧
                                                 ً         اع الدعوى أو بسقوطها أو يكون الفعل ال يستوجب عقابا  وجب على بدفع يتعلق بعدم االختصاص أو بعدم مس

قاضي التحقيق بعد أن يستمع إىل املدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام أن يفصل يف الدفع خالل أسبوع 
بوع ال ونود أن ننوه إىل أن فترة األس).  من أصول احملاكمات اجلزائية١ الفقرة ٧٣املادة (من تاريخ اإلدالء به، 

 . من هذه املادة٣                                  ً                                       تعين أن املدعى عليه جيب أن يظل موقوفا  خالل فترة هذا األسبوع، كما ورد يف الفقرة 
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                                                        ً                               وخيضع قرار قاضي التحقيق برفض طلب املدعى عليه للمراجعة وفقا  لألصول املتعلقة باستئناف قرارات  -١٣٨
 ).٢ الفقرة ٧٣دة املا(قاضي التحقيق دون أن توقف هذه املراجعة سري التحقيق 

                                           ً                                                   وإذا تبني لقاضي التحقيق أن الفعل ال يؤلف جرما  أو أنه مل يقم دليل على ارتكاب املدعى عليه إياه، قرر  -١٣٩
 قانون � من نفس القانون السابق ١٣٢املادة (                                           ً          منع حماكمته وأمر بإطالق سراحه إن مل يكن موقوفا  لداع آخر 

 .تحقيق أمام قاضي اإلحالة وينظر فيها قاضي اإلحالة بصورة مستعجلةويتم استئناف قرار قاضي ال). العقوبات

                         ً                         ً                              إذا تبني لقاضي اإلحالة أيضا  أن فعل الظنني ال يؤلف جرما  وأن األدلة غري كافية الهتامه قرر : ويف اجلنح -١٤٠
 ). ١، الفقرة ١٤٩املادة (                                      ً           منع احملاكمة وإطالق سراحه ما مل يكن موقوفا  بداع آخر، 

                                                                        ّ              حفظ القانون السوري للمدعى عليه حقه باالتصال بعائلته يف مجيع املراحل حيث يبل غ املدعى عليه وقد -١٤١
 .بالتهمة املوجهة له، والتبليغ يتم يف مكان إقامته أو عمله األمر الذي يتيح له إطالع عائلته على ما هو منسوب له

 أن يتم التحقيق حبضورهم وأعطت قاضي  من نفس القانون األشخاص الذين ميكن٧٠كما حددت املادة  -١٤٢
 من املادة نفسها، إال أهنا نصت على أنه على قاضي ٣التحقيق صالحية إجراء التحقيق مبعزل عنهم مبوجب الفقرة 

 . عائلته-التحقيق عند انتهائه من التحقيق املقرر على هذا الوجه، أن يطلع عليه ذوي العالقة 

 حالة التحقيق مع املدعى عليه وهو موقوف حيث أجازت لقاضي التحقيق ٧٢مث تناول املشرع يف املادة  -١٤٣
إال أن . منع االتصال باملدعى عليه، األمر الذي يفيد أن األصل هو االتصال باملدعى عليه ومن ضمنهم عائلته

 هذا املنع  على أال يشمل٢، الفقرة ٧٢              ً                                               املشرع أكد أيضا  على حق حماميه باالتصال الدائم به، حيث نصت املادة 
 . حمامي املدعى عليه الذي ميكنه أن يتصل به يف كل وقت ومبعزل عن أي رقيب

 ٥الفقرة 

 هل ميكن ملن كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين احلق يف احلصول على تعويض؟ -١٤٤

كل من تسبب بضرر للغري يلزم من ارتكبه : " من القانون املدين على أن١٦٤تنص املادة  )أ( 
 ".تعويضبال

 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية فإن لكل ٤ من قانون العقوبات واملادة ١٣٨    ً        وعمال  باملادة  )ب( 
 وإن االلتزامات املدنية اليت ٠متضرر من جرمية حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به

كما أن قانون أصول . من قانون العقوبات ١٤٦ وحىت ١٢٩ميكن أن حيكم هبا كتعويض بينت يف املواد من 
                                   ً                           منه على أن لكل شخص يعد نفسه متضررا  من جراء جناية أو جنحة أن ٥٧احملاكمات اجلزائية نص يف املادة 

 .                                                                       ً      ًيقدم شكوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى العامة إذا نصب الشاكي نفسه مدعيا  شخصيا 
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ص دون متييز بني شخص وآخر يف اللون أو اجلنس إن هذا النص القانوين أعطى احلق لكل شخ )ج( 
 .أو العرق أو الدين أو اللغة أو اجلنسية

ويشمل هذا احلق كل جرمية ارتكبت حبقه، وأن انتهاك احلقوق اليت تضمنها العهد وهي جزء من  )د( 
 .)٥٥٦ و٥٥٥، واملادتان ٣٢٤ وحىت ٣١٩املواد (                            ً                 مواد الدستور يشكل جرائم وفقا  لقانون العقوبات 

 ١٠املادة 

 ١الفقرة 

                     ً          ً    ال جيوز تعذيب أحد جسديا  أو معنويا  أو " من الدستور السوري على أنه ٢٨ من املادة ٣نصت الفقرة  -١٤٥
 ".معاملته معاملة مهينة، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك

 مساس بكرامتهم معاقب                                                   ً                   ويعترب القانون السوري املعاملة الكرمية للمسجونني واجبا ، ألن أي إهانة هلم أو -١٤٦
           ً      ً          من سام شخصا  ضروبا  من الشدة : " من قانون العقوبات على ما يلي٣٩١حيث تنـص املادة . عليه يف القانون

ال جييزها القانون رغبة يف احلصول على إقرار عن جرمية أو على معلومات بشأهنا عوقب باحلبس من ثالثة أشهر 
 ". عليه إىل مرض أو جرح كان أدىن العقاب احلبس سنةوإذا أفضـت أعمال العنف. إىل ثالث سنوات

    ً                                                                                   حرصا  على ضمان معاملة مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة يف اإلنسان،  -١٤٧
 : فقد أنيط بوزارة العدل والداخلية والنائب العام تفتيش السجون للتأكد من معاملة السجناء معاملة كرمية

من قانون السلطة القضائية على أن متارس وزارة العدل  ) ه(، الفقرة ١ث نصت املادة حي )أ( 
صالحية تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت فيما إذا كانت حالة احملكوم عليهم أو املوقوفني ال تنطوي على 

 ٠خمالفة قانونية، وإذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية واألنظمة النافذة

 من القانون نفسه على قيام إدارة التفتيش املرتبطة بوزير العدل ورئيس جملس ١٣نصت املادة كما  )ب( 
القضاء األعلى، بإجراء التفتيش على السجون ودور التوقيف ومعاهد اإلصالح هبدف التحقق من قانونية التوقيف وتنفيذ 

جودين حتت رقابتهم وتطبيق القواعد الصحية  العقوبات وتدابري االحتراز واإلصالح ومعاملة املوظفني لألشخاص املو  
 . واألنظمة الداخلية عليهم 

يتفقد قاضي التحقيق وقاضي : " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن٤٢٢ونصت املادة  )ج( 
الصلح مرة واحدة يف الشهر ورؤساء احملاكم اجلزائية كل ثالثة أشهر على األقل األشخاص املوجودين يف حمال 

:  من نظام السجون السوري على أن٣٠ونصت املادة . ، وذلك للتأكد من املعاملة الكرمية هلم"وقيف والسجونالت
حيظر على مجيع موظفي وعمال احلراسة أن يستعملوا الشدة حبق املوقوفني، أو أن يلقبوهم بألقاب حمقرة أو "

متهم اخلصوصية أو أن يطلبوا مساعدهتم يف                                         ِّ              خياطبوهم بلسان بذيء أو ميازحوهم، أو أن يشغ لوا املوقوفني خبد
 ".أشغاهلم إال يف األحوال املسموح هبا بصورة خاصة
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 : من قانون العقوبات على ما يلي٥٨ونصت املادة  )د( 

كل حمكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثالثة أشهر على األقل حتسن معاملته بالسجن  -١" 
 .بقدر صالحه

لطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والترته يشمل هذا التحسني ا -٢ 
 .والزيارات واملراسلة على ما يعينه قانون تنفيذ العقوبات

                                                                         ً        ويكفل نظام السجون السوري الرعاية الصحية للمحتجزين حيث حدد هذا النظام أصوال  ملعاملة   )ه( 
 ٢٨/١ مع أحكام الدستور الذي أكد يف املادة احملكومني ختتلف يف بعض جوانبها عن معاملة املوقوفني، مما يتماشى

 .أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته

 ٢الفقرة 

       ً                                                                                     وانطالقا  من أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته فإنه يتم فصل املتهمني عن املدانني، وتتم معاملتهم معاملة  -١٤٨
      ً     ً               ية فصال  كامال  يف تفريق أقسام وقد أفرد نظام السجون يف سور.                           ً         مستقلة تتفق مع كوهنم أشخاصا  غري مدانني

 حيث نص الفصل الثالث من نظام ٠املوقوفني املختلفة وحقق الفصل بني النساء والرجال واألحداث والبالغني
 :                                                    ً      السجون السوري على التفريق اإلجباري يف مجيع السجون وفقا  للتايل

لنساء، وتنظم تلك الغرف                        ً                      ، ختصص يف مجيع السجون غرفا  مستقلة للرجال وأخرى ل٣٢املادة  )أ( 
 :وجيب التفريق ينب املوقوفني واحملكومني وفق التصنيف اآليت. بصورة متنع أي اتصال بني قسم وآخر

 األظناء واملتهمون املوقوفون لدين ملادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة خمالفة؛  `١`

اية ينقلون إىل سجن مركزي؛ احملكومون مبادة جنحة أقل من سنة؛ احملكومون مبادة جنحة أو جن `٢`
 احملكومون مبادة خمالفة؛ املوقوفون لدين عليهم للدولة مبادة جناية أو جنحة؛

 .املوقوفون احلديثو السن `٣`

إذا كان السجن ذا أمهية وسطى يقسم : ٣٣ املادة :التفريق يف السجون ذات األمهية الوسطى )ب( 
 : تسمح به الغرف وعدد احلراساملوقوفون واحملكومون فيه كما يأيت، بقدر ما

 األظناء واملتهمون واملوقوفون لدين ملادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة خمالفة؛ `١`

 احملكومون مبادة خمالفة؛ `٢`

احملكومون مبادة جنحة أقل من سنة؛ احملكومون مبادة خمالفة؛ املوقوفون لدين للدولة مبادة جناية أو  `٣`
 جنحة؛
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 دة جناية أو جنحة الواجب إرساهلم لسجن مركزي؛احملكومون مبا `٤`

 .املوقوفون احلديثو السن `٥`

يف السجون املهمة حيث تسمح الغرف وعدد احلراس : ٣٤ املادة :التفريق يف السجون املهمة )ج( 
 :جتري على قدر اإلمكان التقسيمات اآلتية

 لدين ملادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة األظناء واملتهمون الذين ليس هلم سابقة قضائية؛ املوقوفون `١`
 خمالفة إذا مل يكن هلم سابقة قضائية؛

األظناء واملتهمون الذين هلم سابقة قضائية؛ املوقوفون لدين مبادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة  `٢`
 خمالفة إذا كانت هلم سابقة قضائية؛

ية؛ املوقوفون لدين حنو الدولة ملادة جناية احملكومون بأقل من سنة على أال يكون هلم سابقة قضائ `٣`
 أو جنحة إذا مل يكن هلم سابقة قضائية؛

احملكومون بأقل من سنة ممن هلم سابقة قضائية، املوقوفون بدين حنو الدولة مبادة جناية أو جنحة  `٤`
 إذا كانت هلم سوابق قضائية؛

 احملكوم عليهم مبادة جنحة الواجب إرساهلم لسجن مركزي؛ `٥`

 .املوقوفون احلديثو السن `٦`

يفرق احملكومون يف السجن املركزي على الصورة اآلتية : ٣٥ املادة :التفريق يف السجن املركزي )د( 
 :٣٢مع االحتفاظ بأحكام الفقرة األوىل من املادة 

  سنوات؛٣احملكوم عليهم بالسجن إىل  `١`

  سنوات؛١٠احملكوم عليهم باألشغال الشاقة أقل من  `٢`

  سنوات فزيادة؛١٠احملكوم عليهم باألشغال الشاقة املؤقتة من  `٣`

 احملكوم عليهم باالعتقال؛ `٤`

 .                                      ً      املوقوفون احلديثو السن احملكوم عليهم إصالحا  للنفس `٥`

 :أحكام مشتركة جلميع السجون تتعلق بتفريق أقسام املوقوفني املختلفة  )ه( 
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ويعترب ذا سابقة .  واجلنود يوضعون يف القسم الذي ينتمون إليهاملوقوفون املعدون للنقل: ٣٦املادة  `١`
  كل موقوف قضى يف السجن عقوبة شهر على األقل؛٣٢ و٣١قضائية ألجل تطبيق املادتني 

املومسات املسجالت احملكوم عليهن مبادة خمالفة يوضعن يف غرفة على حده يف قسم : ٣٧املادة  `٢`
 النساء؛

 يف غرف النوم ٣٧ و٣٦ و٣٥ و٣٤ و٣٣ و٣٢               ً        يق املوقوفني وفقا  للمواد جيري تفر: ٣٨املادة  `٣`
 واملشاغل وغرف الطعام وساحات الرتهة؛

                               ً                                              إذا مل يكن عدد ساحات الرتهة كافيا  جلميع أقسام املوقوفني تعني ساعات الرتهة بصورة متكن  `٤`
 من استعمال الساحات بالتتابع لكل من األقسام املذكورة؛

                                                                            ًَ ينفذ املدير أو رئيس احلراس األوامر املعطاة له من املستنطق أو من رئيس احملكمة تطبيقا   : ٣٩املادة  `٥`
             ً                        وجيب عليه خاصة  أال يضع مع موقوفني آخرين .  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية٤٥٧للمادة 

بيل وعندما جيب إخالء س. األظناء واملتهمني الذين أمرت السلطة القضائية بوضعهم على االنفراد
موقوفني متعددين يف يوم واحد تتخذ التدابري الالزمة لكي ال يتقابلوا يف دواوين القلم وال عند 

 خروجهم من السجن؛

. أما بالنسبة لألحداث الذين مل يتموا الثامنة عشرة من عمرهم فيوضعون يف مؤسسات إصالحية `٦`
حية ينفذوهنا يف معاهد خاصة وهؤالء ال تفرض عليهم أية عقوبة، بل تفرض عليهم تدابري إصال

ويراعى يف هذه املعاهد تصنيف الرتالء حسب سنهم ونوع اجلرمية اليت اقترفوها أو . باألحداث
١ تاريخ ٥٢ من قانون األحداث املعدلة باملرسوم التشريعي رقم ٢٩املادة . (اليت أدينوا هبا

 ).٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 :الوسائل الواجب اختاذها ملنع احلشد )و( 

                 ً                                                 جيب على احملافظ دفعا  حلشد منتظر أو إزالة حشد حاصل أن يرسل إىل الوزير يف : ٤١املادة  
 .               ً                           أقرب وقت تقريرا  بشأن نقل احملكومني إىل سجن آخر

 :املعامالت الواجب إجراؤها عند وصول املوقوفني )ز( 

 يف الغرف القائمة عند وصول املوقوفني إىل السجن يوضعون على االنفراد يف حجرات انتظار أو `١`
 ؛ ٤٢املادة . مقامها إىل أن يرسلوا إىل القسم املختص هبم
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 البدنية وجتري عليهم أعمال التنظيف سوتطبق عليهم معامالت اإلدخال إىل السجن وأخذ املقايي `٢`
 .الالزمة مث يرتدون اللباس اجلزائي عند اللزوم

 لعام ١٨حداث عن البالغني أوجد قانون األحداث رقم إضافة إىل ذلك وبالنسبة إىل فصل املتهمني األ -١٤٩
ّ                 املعد ل بالقانون رقم ١٩٧٤  منه من حماكم ٣١، حماكم خاصة باألحداث تتكون حسب املادة ١٩٧٩ لعام ٥١    

ويعامل األحداث . مجاعية متفرغة وغري متفرغة ختتص بالنظر يف القضايا اجلنائية والقضايا اجلنحية واملخالفات
ويوضع األحداث يف معاهد إصالحية، وال جيوز . ىل إعادة تأهيلهم االجتماعي وإصالح حاهلممعاملة هتدف إ

 .وضعهم يف السجون مهما كانت الظروف واألسباب

 : على١٩٧٤ لعام ١٨ من قانون األحداث رقم ٤٥فقد نصت املادة  -١٥٠

الحظة اليت أنشأهتا ال جيوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقر توقيف احلدث يف غري مراكز امل" 
أو اعترفت هبا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ويف حال عدم وجود هذه املراكز يوضع احلدث يف حمل 

 ".توقيف خاص باألحداث

                                                                      ً           ويبت قاضي التحقيق وحمكمة األحداث يف القضايا احملالة إليه بأسرع وقت ممكن حرصا  على مصلحة "كما 
 .٤٦، املادة "احلدث

  تأهيل املساجني- ٣الفقرة 

 التعليم والعبادات

                                                               ً                تنظم يف السجن املركزي دائرة للتعليم االبتدائي، وجيوز إجراء ذلك أيضا  يف السجون األخرى : التعليم -١٥١
وتسلم الدائرة املذكورة إما ألساتذة من مالك وزارة التربية منتدبني إىل وزارة الداخلية . بقرار من وزير الداخلية

                            ً                                                          م من موازنة هذه الوزارة وفقا  للشروط املنصوص عليها يف نظام موظفي وزارة التربية، أو ألستاذ يتقاضون رواتبه
من أساتذة املنطقة فيتقاضى هذا أجره من ميزانية وزارة الداخلية بناء على اقتراح املتصرف، وبعد رأي موافق 

 .١١٤  ً           ضا  ما، املادة                                                       ً        يبديه وزير التربية، على أن ال يتقاضى الشخص املذكور راتبا  أو تعوي

والتدريس إجباري لكافة املوقوفني الذين مل يبلغوا األربعني من عمرهم احملكومني بالسجن أكثر من ثالثة  -١٥٢
 . ١١٥أشهر سواء كانوا أميني أو كانوا ال يعرفون إال القراءة أو ال حيسنون الكتابة، املادة 

نني من قبل املتصرف أن يقرأوا مواضيع أخالقية أو وجيوز ملوظفي احلكومة أو ألشخاص آخرين مأذو -١٥٣
علمية أو يلقوا حماضرات عنها واملواضيع اليت يريد هؤالء األشخاص اآلخرون البحث فيها جيب عرضها على 

 .١١٦املتصرف، املادة 
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وحضور جلسات القراءة واحملاضرات إجباري للمحكومني، أما إذا كانت ذات صبغة دينية فال يكون  -١٥٤
 .            ً                                                        ورها إجباريا  إال ملن كان قد طلب اتباع مراسم الدين الذي تتعلق احملاضرة بهحض

 املكتبة

وجيوز للمحكومني استعمال الكتب أيام األعياد . توضع حتت تصرف املوقوفني كتب من مكتبة السجن -١٥٥
 فيجوز هلم ختصيص وكذلك يف أيام األسبوع إذا أجروا الفروض املعطاة من قبل األستاذ، كذلك بعد يوم الشغل

                                    ً                          ال يوجد حد يف هذا اخلصوص ملن يكون موقوفا  بدون عمل ولألظناء واملتهمني . ما بقي هلم من الوقت للقراءة
 .١١٧حيظر على املوقوفني استعمال الكتب، املادة 

 يف إجراء العبادات املختلفة

رجال الدين الذين جيوز دخوهلم يعني وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح املتصرف  -١٥٦
 .١١٨على املوقوفني بناء على طلبهم، املادة 

 :السجناء الدارسون يف السجون السورية، مبا فيهم طالب اجلامعات والتسهيالت املقدمة هلم

      ً        دارسا  موزعني ٩٥١، ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩بلغ عدد السجناء الدارسني يف السجون السورية بتاريخ  -١٥٧
 :وتقدم هلم التسهيالت التالية.  تعليم جامعي٣٤ تعليم ثانوي؛ ١٣٦ تعليم أساسي؛ ٧٨١: و التايلعلى النح

 يوجد يف سجن دمشق جناح يسمى جناح املدرسة؛ )أ( 

يوجد بباقي السجون غرف توفر األجواء املناسبة واملرحية للدراسة وفيها األجهزة والوسائل  )ب( 
 املطلوبة للدراسة؛

 جون مكتبات للمطالعة؛توجد بالس )ج( 

ُ                                        ت قدم كافة الكتب بشكل جماين ويتم تأمني طاقم : بالنسبة ملرحلة التعليم األساسي والثانوي )د( 
 املدرسني بالتعاون مع مديرية التربية وإدارة السجون؛

ع تقوم إدارة املدرسة مبتابعة تسجيل الطالب يف الكليات بالتنسيق م: وبالنسبة للطالب اجلامعيني  )ه( 
إدارة السجون، كما تقوم اإلدارة بتأمني نقل الطالب إىل مراكز االمتحان باملواعيد احملددة وبالتنسيق مع هذه 

 .املراكز

 :                      ً             ً                  ً                              ويؤمن نظام السجون أيضا  للمحكومني عمال  يتقاضون عليه أجرا ، حيث نص يف الفصل السادس على أن -١٥٨

                             ً وتدار املصانع املذكورة إما رأسا  . ون السوريةتؤسس مصانع يف السجن املركزي ويف مجيع السج )أ( 
                   ً                                               ويف حال إدارهتا رأسا  من قبل الدولة يعني وزير الداخلية، بقرار، شروط ٠من قبل الدولة أو حتال إىل متعهدين
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وجتري اإلحالة إىل املتعهدين من قبل وزير الداخلية . العمل وكيفيته وكذلك األجور الواجب أداؤها إىل املوقوفني
                        ً                                                                          ء على اقتراح املتصرف وفقا  ملواد دفتر الشروط وتكون أحكام هذا الدفتر العامة موافقة للنموذج املربوط هبذا بنا

 ).٩٣املادة (وينظم العمل بصورة ال تسمح حملكوم ما بالبطالة . النظام

لفة وذلك                 ً                                                           يكلف بالعمل أيضا  األظناء واملتهمون واملوقوفون لدين مبادة حقوقية أو إفالسية أو خما )ب( 
                                                                             ً وجيوز للموقوفني أن يتابعوا العمل مبهنتهم أو حرفتهم يف السجن، إال إذا كان ذلك خمالفا  . بناء على طلبهم

وإذا كانت الصناعة اليت كانوا يزاولوهنا منظمة يف السجن فإنه يتم استخدامهم . للصحة والترتيب واألمن والنظام
فتدفع أجرة السجناء الذين يستخدمون من قبل عمال معلمني من فيها بالتعرفة املعينة أما إذا مل تكن كذلك 

واملوقوفون . اخلارج إىل املأمور القائم بوظيفة حماسب أو متعهد األشغال العامة لتقسم بني حصة املستحق واخلزينة
يما لو الذين يشتغلون حلساهبم جمبورون على دفع عائدات تساوي املبلغ الذي يستفيد منه املتعهد أو اخلزينة ف

 .استخدموا يف أعمال داخل السجن

يعني احملافظ العائدات املذكورة بناء على اقتراح املدير أو رئيس احلراس وبعد مساع التعهد عند  )ج( 
 .                ً                                                 جيب على احلراس فضال  عن حراسة املوقوفني أن يهتموا بتنظيم العمل وحسن سريه. اللزوم

 :عمال تعيني تعرفات أجور ال-الترخيص بالعمل  )د( 

ال جيوز قبول عمل ما بصورة هنائية ما مل يأذن به وزير الداخلية بناء على طلب املتعهد ورأي  
املتصرف، وتعيني التعرفات النهائية ما مل يأذن به وزير الداخلية بناء على طلب املتعهد ورأي املتصرف، وتعيني  

وجيوز إعادة النظر هبا عند . ناعة إىل السجنالتعرفات النهائية ألجور العمال يف الشهر الذي يلي إدخال الص
 .٩٤املادة . وتبقى تعرفات أجور العمل معلقة يف املصانع. اللزوم بناء على طلب وزير الداخلية

 :نتاج عمل احملكومني  )ه( 

 يوزع نتاج عمل احملكومني بينهم وبني الدولة أو املتعهد حبسب كيفية إدارة أعمال السجن،  `١`
 ؛٩٥املادة 

                                         ً                                    تعطى مخسة أعشار إىل املوقوفني غري احملكومني سابقا  أو الذين عوقبوا حبكم واحد أو بأحكام  `٢`
متعددة بالسجن مدة ال تتجاوز السنة وتعطى أربعة أعشار الذين عوقبوا حبكم واحد أو بأحكام 

ر وتعطى ثالثة أعشا. متعددة جبزاء السجن مدة ال تقل جمموعها عن سنة وال يفوق مخس سنوات
إىل املوقوفني الذين عوقبوا جبزاء األشغال الشاقة أو عوقبوا حبكم أو بأحكام متعددة جبزاء احلبس 

 ؛٩٥مدة يتجاوز جمموعها مخس سنوات، املادة 

                                                        ً                     إن نصف األعشار العائدة للمحكومني من نتاج عملهم حيفظ احتياطا  حلني إخالء سبيلهم ومنه  `٣`
 ؛٩٦تتألف احلصة االحتياطية، املادة 
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. النصف اآلخر من األعشار العائدة إىل املوقوفني تتألف منه احلصة املوضوعة حتت التصرف `٤`
وجيوز للمدير أو رئيس احلراس أن يسمح للموقوفني بإرسال مساعدات إىل أسرهم من هذه 

 .٩٧احلصة، املادة 

 :نتاج عمل املتهمني واملوقوفني لدين )و( 

                 ً                                   الذين يطلبون عمال  ما يتبعون ذات القواعد املطبقة على إن األظناء واملوقوفني مبادة دين 
وهم يستفيدون من . احملكومني فيما يتعلق بتأسيس العمل ونظامه إال أهنم ال جيربون على إجراء عمل ما

 .٩٨سبعة أعشار نتاج عملهم وهلم أن يتصرفوا مبجموعها مدة توقيفهم، املادة 

 : حال البطالةالتدابري اليت تتخذ حبق املتعهد يف )ز( 

إذا أحيل العمل يف السجن إىل متعهد ما يعني املدير أو رئيس احلراس كل يوم يف التقرير الذي  
                                                                        ً           أرسله إىل املتصرف عدد املوقوفني الذين ال عمل هلم وكذلك املوقوفني الذين طلبوا عمال  مع أهنم غري 

    ً                           جدوال  بأيام البطالة يف كل سجن من ويف آخر الشهر يرفع املتصرف إىل الوزير . جمبورين على إجرائه
سجون احملافظة، ويقدم إليه اقتراحاته فيما يتعلق باجلزاء النقدي الواجب احلكم به على املتعهد، وبإجياد 

 .٩٩                     ً                          العمل عند اللزوم وفقا  ألحكام دفتر الشروط، املادة 

استخدام السجناء ميكن ): ١١٠املادة (املوقوفون املستخدمون يف أعمال ذات منفعة عامة  )ح( 
بأعمال البناء أو ما يشاهبها داخل السجون أو وضعهم حتت إمرة الوزارات والسلطة العسكرية والبلديات 

 .الستخدامهم يف أشغال تعود للنفع العام خارج املؤسسات املركزية أو السجون

 .       ًبيت ليال تتحمل الدائرة اليت تستخدم السجناء نفقات نقلهم وتقدم هلم الطعام وحمل امل )ط( 

وعلى كل دائرة ترغب يف استخدام . تدفع الدائرة اليت تستخدم السجناء أجرة يومية لكل منهم )ي( 
 :                                      ً        السجناء أن ترفع إىل وزارة الداخلية طلبا  تبني فيه

 عدد السجناء الذي حتتاج إليه؛ `١` 

 .وسائل احملافظة اليت لديها ألجل حراستهم `٢` 

َ                               ئر استخدام سجناء ت ع ه د ها مبراعاة مجيع أحكام هذا املرسوميعين قبول إحدى الدوا )ك(  ُّ  َ  َ                 . 

وخولت .  من قانون األحداث تدابري اإلصالح، ومشلت رعاية وتدابري إعادة تأهيل مناسبة٤عددت املادة  -١٥٩
ضوء  منه احملكمة بأن حتكم بتطبيق التدابري اإلصالحية تلك اليت تراها كفيلة بإصالح حال احلدث يف ٥املادة 

 .املعلومات املتوفرة لديها عن حالة احلدث النفسية واالجتماعية
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 التدابري اإلصالحية لألحداث

 بالتعديالت ١٩٧٩ لعام ١٨وقد مت توحيد احلماية وتدابري التأديب االحترازية الواردة بقانون األحداث  -١٦٠
حداث بأن ختتار ما يالئم حالة احلدث، ، وذلك هبدف إعطاء الفرصة حملكمة األ١٩٧٩ لعام ٥١اليت أقرها القانون 

 .ألن الغاية اليت يهدف إليها املشرع هي إصالح احلدث اجلانح وإعادته إىل السلوك االجتماعي

ومت التوسع يف تشكيل حماكم األحداث، حيث تضم احملكمة، عند النظر يف قضايا األحداث اجلنائية  -١٦١
ندوب عن كل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة التربية                  ً                  واجلنحية اهلامة فضال  عن قاضي األحداث، م

من املختصني من محلة املؤهالت العالية يف العلوم اإلنسانية وذلك للمشاركة يف تقرير التدبري اإلصالحي املالئم 
توقيع حلالة احلدث، ألن املبدأ األساسي يف معاجلة جنوح األحداث هو الوصول إىل إصالح حالة احلدث وليس 

 .العقوبة اليت تقع عادة على البالغني

ومت ختصيص شرطة لألحداث من املدانني تتوىل رقابة األحداث حلمايتهم من التعرض لالحنراف وارتكاب  -١٦٢
األفعال املخالفة للقوانني، وذلك على غرار ما هو قائم يف معظم الدول األجنبية والعربية من بني رجال الشرطة 

 .ني على العمل، وجيري تدريب اجلهاز املختص باألحداث على املهمة اليت ستسند إليهاحلاليني القائم

كما مت تنظيم اختصاصات املؤسسات املساعدة حملاكم األحداث كمكاتب اخلدمة االجتماعية ومراكز  -١٦٣
 . عليها                                  ً                                            املالحظة حبيث يصبح دور كل منهما واضحا  يف القانون وكذلك حتديد اجلهات اإلدارية اليت تشرف

وحددت مدة وضع احلدث يف املؤسسة اإلصالحية مبا ال يقل عن ستة أشهر وذلك إلتاحة الفرصة أمام  -١٦٤
                 ً                           ُّ                                                     احلدث ليشارك ذاتيا  يف اتباع السلوك القومي، وتقب ل إرشادات الفنيني العاملني يف املعهد، وكذلك إلعطاء الفرصة 

ة األحداث حول إخالء سبيل احلدث أو االستمرار يف تربيته جلهاز املعهد الفين يف تقدمي االقتراحات إىل حمكم
 .وتثقيفه وتأهيله على ضوء سلوكه داخل املعهد

وفرضت غرامة نقدية على ويل احلدث إذا تبني للمحكمة أن احنراف احلدث ناجم عن إمهاله وذلك ليشعر  -١٦٥
 .اآلباء مبسؤوليتهم التربوية واالجتماعية جتاه أبنائهم

ـ   -   ١٦٦                                                                                            اد جهاز ملراقبة السلوك يتألف من أصحاب االختصاص واخلربة واملؤهالت العلمية يربط بوزارة                    مت إجي
  .                                                                           الشؤون االجتماعية والعمل باعتبارها اجلهة املختصة بشؤون األحداث ورعايتهم وإصالحهم

             ى نفسية احلدث                                            ً                                    وأفسـح اجملال أمام املرأة بتويل قضاء األحداث نظراً لطبيعتها اليت متكنها من التعرف عل   -   ١٦٧
  .                                    واختيار التدابري املالئمة حلمايته وإصالحه

                                                                                                          وأخرجـت مرحلة الطفولة احلدث الذي مل يتم العاشرة من العمر من دائرة القانون اجلزائي، ومت اختيار                  -   ١٦٨
  .                            التدابري املالئمة حلمايته وإصالحه
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                                   هم املشرع مبعاملة خاصة حبيث تطبق                                                                          أما األحداث الذين أمتوا العاشرة ومل يتموا الثامنة عشرة فقد خص           -   ١٦٩
  .                                                حبقهم تدابري إصالحية عالجية، أي ال تطبق حبقهم أي عقوبة

                                                                                                  تتسم إجراءات وأصول حماكمة األحداث اجلاحنني بالبساطة والبعد عن الشكليات أمام القضاء العادي،              -   ١٧٠
  .               صحاب العالقة فقط                                                                 فجلسات حماكم األحداث أشبه جبلسات عائلية أو عيادات نفسية ال حيضرها إال أ

                                                                                                  يتم إعادة تأهيل األحداث ودجمهم يف اجملتمع من خالل تقدمي الرعاية االجتماعية لألحداث لدى دخوهلم                -   ١٧١
  .                 إىل املؤسسة اإلصالحية

                                                                                                  إن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف سورية أحدثت عدة معاهد ومراكز لرعاية األحداث اجلاحنني،               -   ١٧٢
                                                                                         هد إبعاد األحداث عن السجون العامة وإصالحهم وتزويدهم مبا حيتاجون إليه يف احلياة من                                    وغايتها من هذه املعا   

                                                                                               كما سعت الوزارة إىل إحداث مدرسة ابتدائية بعد أن أخذت موافقة وزارة التربية يف معاهد                 .               إصـالح وتعليم  
  .                                                       إصالح األحداث اجلاحنني بدمشق ضمن أحكام قانون التعليم اإللزامي

                                                                                             إىل التعليم النظري هناك تعليم مهين يشمل التدريب على احلرف املوجودة يف املعاهد وذلك                         وباإلضـافة  -   ١٧٣
                                                                            وذلك بتعليم األحداث مهنة يعتمدون عليها يف حتصيل مورد شريف للعيش بعد              ،                          هلـدف اقتصـادي اجتماعي    

                إحداث صندوق         كما مت   ،                                                                                 خـروجهم من املعهد وحتسني ظروفهم احلياتية كي يتمكنوا من االندماج يف جمتمعاهتم            
  .                                              وطين لتشغيل األحداث اجلاحنني وتطوير أداء العمل معهم

 ١١املادة 

                                              على عدم جواز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن           :                                    من قانون أصول احملاكمات املدنية        ٤٦٠                 أكـدت املـادة      -   ١٧٤
  :               حيث نصت على أنه  .                      الوفاء بالتزام تعاقدي

                                تعويض األضرار املتولدة عن حكم       :                         إال يف احلقوق التالية                        ً                            ال جيوز سجن شخص تأميناً لتنفيذ التزام تعاقدي        "
                                                                                                             جزائي أو لتسديد نفقة أو استرجاع بائنة أو دفع ملهر أو تسليم الولد إىل الشخص الذي عهد إليه حبقه                   

   ".                       وتأمني إراءة الصغري لوليه

                واز احلبس واملادة                                                                      فاألضرار النامجة عن جرم جزائي نشأت عن فعل غري مشروع مما ال تناقض معه وبني ج -   ١٧٥
                                                                                       كما أن حاالت النفقة واملهر واسترجاع البائنة يف حالة فسخ عقد الزواج والتفريق املؤقت والدائم   .           من العهد  ١١

                                                                            والتشريع السوري ال ينظر للزواج على أنه التزام عقدي فحسب ألن للزواج              .                                   تتعلق باحلقوق النامجة عن الزوجية    
                                                                            ه من خالل هذه احلرمة والقدسية على أنه جمرد عقد لدين بني طرفني تنظمه                                                  حرمته وقدسيته اخلاصة فال ينظر إلي     

                                                                                        ً                         قواعـد القانون املدين وأحكام العقود، بل هو نواة لألسرة ينظم قواعده قانون األحوال الشخصية وفقاً لقواعد                 
  .                                                                    وأصول ليست هي القواعد واألصول املطبقة يف العقود وإن تشاهبت يف بعض أحكامها
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                      ً                                       ً                                 ن الزواج يف أساسه مبنياً على عقد شرعي بني رجل وامرأة حتل لـه شرعاً بغاية إنشاء نسل                           وإذا كـا   -   ١٧٦
                                                    ً                                               مشترك إال أن آثاره والتزامات األطراف فيه ليست حمددة بناًء على إرادة الطرفني، بل هي نتاج حكم عام هو جزء 

                                  ً  ه كالتزام تعاقدي مدين حبت وال حمل أيضاً                                                                 من النظام العام مبين على نظرة اجملتمع للزواج، مما ال حمل معه للنظر إلي
                                        ً                                                                       للنظر إىل آثاره على أهنا نتائج عقد حبت، فضالً عن أن قضايا األحوال الشخصية خترج يف نطاقها ومفهومها عن                   
                                                                                                          القواعـد املقـررة يف األحوال املدنية والقوانني اليت تنظمها مما يبعدها عن دائرة االلتزامات التعاقدية اليت قصدها     

  .                             الدويل للحقوق السياسية واملدنية      العهد 

                                                                                                           كمـا أن االلتزام بتسليم الولد إىل الشخص الذي عهد إليه حبفظه، وتأمني إراءة الصغري لوليه، ال يعترب                   -   ١٧٧
  .                من العهد الدويل  ١١       ً        ً                                          ً           التزاماً تعاقدياً ليقال بأن تطبيق العقوبة عند خمالفته مناقضاً للمادة 

                                                                  احلاالت فقط هي اليت جيوز احلبس فيها، وهي حاالت خارج النطاق                ً                              وفقـاً ملـا سبق، وملا كانت هذه        -   ١٧٨
  .          من العهد  ١١                                                  العقدي فإنه ال يوجد تناقض بني القانون السوري واملادة 

 ١٢املادة 

                                               لكل مواطن احلق بالتنقل يف أراضي الدولة إال           : "                                    من الدستور السوري على ما يلي       ٢-  ٣٣            نصت املادة    -   ١٧٩
   ".          ً                              أو تنفيذاً لقوانني الصحة والسالمة العامة                        إذا منع من ذلك حبكم قضائي

                                                                                                         وال يوجـد يف القـانون واإلجراءات املتبعة يف سورية ما يقيد حرية املواطن يف االنتقال واختيار مكان                   
  .      لإلقامة

                                                      دخول األجانب أراضي اجلمهورية العربية السورية وإقامتهم     ١٩٧٠       لعام   ٢٩                        نظم املرسوم التشريعي رقم  -   ١٨٠
                                                                                                  م منها حيث نص بأن دخول أراضي اجلمهورية العربية السورية أو اخلروج منها غري جائز إال ملن                             فيها وخروجه 

  :                                      حصل على جواز سفر يستجمع الشروط التالية

                              جيب أن يكون اجلواز ساري املفعول؛  ) أ ( 

              ً                                                                 وأن يكون صادراً عن السلطات املختصة يف بالد اإلصدار أو أية سلطة أخرى معترف هبا أو عن   ) ب ( 
  .            ارة الداخلية  وز

  :                                                                إال أنه ميكن أن حتل حمل جواز السفر وثيقة تقوم مقامه ضمن الشرطني اآلتيني -   ١٨١

                                                       أن تكون صادرة عن إحدى السلطات اليت حيق هلا إصدار اجلوازات؛  ) أ ( 

  .                                                وأن ختول حاملها العودة إىل البلد الصادرة من سلطاته  ) ب ( 

ٍ                                   أشخاٍص ال جنسية هلم إىل بالدنا بصورة هنائية                                       وما هذا الشرط األخري إال للحيلولة دون قدوم       .  
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                                          ً                                                           وعـلى كـل فاجلواز أو الوثيقة جيب أن يكون مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات                -   ١٨٢
  .                                                                              السياسية أو القنصلية للجمهورية أو أية هيئة أخرى تندهبا حكومة اجلمهورية هلذا الغرض

                    ما هي هذه التأشريات؟

                                         ً                                             املرسوم املذكور وزير الداخلية أن يصدر قراراً مبوافقة وزير اخلارجية حيدد فيه أنواع التأشريات         لقد فوض  -   ١٨٣
  .                                                                       ومدة صالحيتها وشروط إجراءات منحها واإلعفاء منها وقيمة الرسوم اليت حتصل عنها

     وجعل        ً                                                                                         وتنفـيذاً هلـذا الـنص مت فصل أنواع التأشريات، وكيفية منحها والرسوم الواجب استيفاؤها،                 -   ١٨٤
  :                 التأشريات على نوعني

  .                                التأشريات الدبلوماسية وما يف حكمها - ١ 

  .                التأشريات العادية - ٢ 

  :                                            فالتأشريات الدبلوماسية متنح للفئات اآلتية باجملان -   ١٨٥

                                        حاملو جوازات السفر الدبلوماسية األجنبية؛  ) أ ( 

                                               حاملو تذاكر املرور اليت تصدرها هيئة األمم املتحدة؛  ) ب ( 

                    الذين مينح نظراؤهم يف   "           ذوي املكانة "                                                  و جوازات السفر العادية األجنبية من الشخصيات              حـامل   ) ج ( 
  .                             اجلمهورية جوازات سفر دبلوماسية

             ، والتأشريات   "     اخلاصة "                                                                               أمـا التأشريات األخرى اليت هي يف حكم التأشريات الدبلوماسية فهي التأشريات              -   ١٨٦
   ".      اجملاملة "        وتأشريات   "     ملهمة "

  :                متنح للفئات اآلتية  "     خلاصة ا "          فالتأشريات  - ١ 

                                              حاملو جوازات السفر اخلاصة األجنبية وما يف حكمها؛  ) أ ( 

                                               حاملو تذاكر املرور اليت تصدرها هيئة األمم املتحدة؛  ) ب ( 

                                 الذين مينح نظراؤهم يف اجلمهورية       "              ذوي املكانة     "                                             حاملو جوازات السفر العادية األجنبية من         ) ج ( 
  .               جوازات سفر خاصة

  .                                        فإهنا متنح حلاملي جوازات السفر األجنبية ملهمة  "     ملهمة "       تأشريات       أما ال - ٢ 

  :                          والقرار مينحها للفئات اآلتية  "       اجملاملة "            بقية تأشريات  
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                                                               موظفو اهليئات الدولية والوكاالت املتخصصة ومندوبو الدول يف املؤمترات؛  ) أ (

                 لقنصلية األجنبية؛                                                           املوظفون اإلداريون والكتابيون التابعون للبعثات الدبلوماسية وا  ) ب (

  .                                               أتباع أعضاء السلك السياسي والقنصلي الوطين واألجنيب  ) ج (

  :                                 أما التأشريات العادية فهي على نوعني - ٣ 

  .      للدخول - ١ 

  .      للمرور - ٢ 

                                                                                             وهي صاحلة لدخول اجلمهورية أو املرور منها لسفرة واحدة ما مل ينص فيها على جعل صالحيتها ألكثر من سفرة 
  .                    األكثر من تاريخ منحها                 خالل ستة أشهر على 

                                                                                           وجيـوز لظروف استثنائية جعل صالحيتها ملدة سنة، وجيوز متديد هذه اآلجال بإذن من وزارة                - ٤ 
  .                                     الداخلية لعدة سفرات وملدة تزيد على سنة

                                                                                           هذا وال جيوز أن تتعدى مدة التأشريات مدة صالح اجلواز بل على العكس جيب أن تكون أقل                  - ٥ 
  :           منها بشهرين

                                                     رط القرار أن تكتب التأشرية باللغتني العربية والفرنسية؛    ويشت  ) أ ( 

ــدا                                                                            وأال متنح لألجنيب الذي يود دخول البالد بقصد العمل إال بعد موافقة وزارة الداخلية   ) ب (         عـ
  .                                                   بعض االستثناءات اليت نص عليها القرار وعددها بشكل حصري

                                         ة بشكل نظامي وقانوين وبعد حصوله على                                                                  أمـا األجـنيب الذي دخل أراضي اجلمهورية العربية السوري          -   ١٨٧
                                           ً  ، الناظم لدخول وإقامة ومغادرة األجانب، قيوداً     ١٩٧٠       لعام   ٢٩                                         ترخيص اإلقامة فلم يضع املرسوم التشريعي رقم 

                                                                                    منه أوجبت على األجنيب الذي يرغب يف تغيري حمل إقامته إبالغ عنوانه اجلديد إىل                ٩                               عـلى إقامتهم إال أن املادة       
  .                                                     جلوازات أو فروعها يف احملافظات اليت تقع إقامته اجلديدة فيها              إدارة اهلجرة وا

  .                                                                          ويعفى من هذا احلكم األجانب الذين قدموا بتأشرية سياحية خالل الشهر األول من وصوهلم 

                          ً                                        من العهد وشرحها، فإنه عمالً بأحكام الدستور السوري ال جيوز             ١٢                                      وبالنسبة للفقرة الرابعة من املادة       -   ١٨٨
     ً                               أيضاً من املرسوم التشريعي لعام        ٢٦                 وقد نصت املادة      .       منه  ١           الفقرة     ٣٣       املادة    .                  ن عن أرض الوطن                 إبعـاد املواط  

   .                                           على منع إبعاد املواطن السوري عن أرض الوطن    ١٩٧٠
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                                                                       من العهد، وبعد مناقشة تقرير القطر الدوري الثاين، صدر القرار             ١٢              من املادة     ٤- ٣- ٢    ً           طبقاً للفقرات    -   ١٨٩
                                                       املتضمن إعفاء مجيع املواطنني من تأشرية اخلروج، حيث             ٢٠٠٢       نوفمرب   /           شرين الثاين     ت   ٢٥           بتاريخ       ١٣٨٧       رقـم   

  .                                                                                                              يستطيع السوري ومن يف حكمه املغادرة والعودة إذا كان لديه جواز سفر نظامي صاحل ملدة ال تقل عن شهرين                  
                  اجلهة اليت يعملون                                                                                                   وال يوجـد قيود على السفر، إال أن القرار طلب من العاملني يف الدولة احلصول على موافقة                  

                                                                 ً                         أما بالنسبة للقاصرين وناقصي األهلية فهم حيتاجون إىل موافقة الويل وفقاً ألحكام قانون               .                        لديهـا قـبل املغادرة    
  .              األحوال الشخصية

       ال جيوز     : "           على أنه      ١٩٧٠         لعام     ٢٩                              من املرسوم التشريعي رقم       ٤                                     وبالنسـبة لألجانب فقد نصت املادة        -   ١٩٠
                                                                              عربية السورية أو اخلروج منها إال من األماكن اليت حتدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن                     لألجنيب دخول األراضي ال

                                                                                                  من السفارة السورية يف اخلارج أو السلطة املختصة على احلدود، ويكون ذلك بتأشرية على جواز السفر أو الوثيقة 
   ".              اليت تقوم مقامه

 ١٣املادة 

                                             ً      ً                  بية السورية وال يتقرر إبعاده إال إذا ارتكب سبباً موجباً لإلبعاد                                                   ال تـنهى إقامة األجنيب باجلمهورية العر       -   ١٩١
                                             الذي ينظم دخول األجانب أراضي اجلمهورية           ١٩٧٠         لعام     ٢٩                              من املرسوم التشريعي رقم        ٣٤       ً            اسـتناداً للمادة    

  :                                        وإقامتهم فيها ومغادرهتم هلا وهذه األسباب هي

                                         فر ساري املفعول أو وثيقة تقوم مقامه                                                            دخول األراضي السورية أو اخلروج منها بدون جواز س          ) أ ( 
   ). ٢      املادة  (                                                                         ختول حاملها العودة، صادرة عن سلطات بلده املختصة، أو أية سلطة أخرى معترف هبا 

     أي -              مراكز احلدود -                                                               الدخـول أو اخلـروج مـن األراضي السورية من غري األماكن احملددة          ) ب ( 
   ). ٤      املادة  (                 الدخول غري املشروع 

   ).  ١٥      املادة  (      إلقامة            خمالفة مدة ا  ) ج ( 

  .                                   ارتكاب األجنيب جلرم يعاقب عليه القانون  ) د ( 

                                لوزير الداخلية إبعاد أي أجنيب عن    : "                                من املرسوم التشريعي ذاته على أن  ٢٥                 كمـا نصت املادة       ) ه ( 
     يف                                                                        ً                                          سورية ملقتضيات األمن واملصلحة العامة ولـه أن يأمر حبجز من يرى إبعاده مؤقتاً، أو أن يفرض عليه اإلقامة                 

                                                                                                                   مكان معني والتقدم إىل وحدة الشرطة املختصة يف املواعيد اليت يعينها إىل أن يتسىن إبعاده وميارس وزير الداخلية                  
   ".                                                         صالحياته املمنوحة له بانسجام كامل مع أحكام العهد يف هذا اجملال

                    ق إبعاده بالعودة إىل                     ال يسمح لألجنيب الذي سب   : "                                    من املرسوم التشريعي ذاته على ما يلي  ٢٦          نصت املادة  -   ١٩٢
                                                  أما املواطن العريب السوري فال جيوز إبعاده، وميكن لألجنيب    ".                                                األراضي العربية السورية إال بإذن من وزير الداخلية
  .                                            الذي يتعرض هلذا اإلجراء أن يطعن به أمام القضاء
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  :                              أما إجراءات الترحيل فهي كالتايل -   ١٩٣

                                  ً                        ما أو جرم حيال إىل القضاء املختص أصوالً وبعد أن يقول                                  ً             عندما يضبط األجنيب مرتكباً ملخالفة        ) أ ( 
                                                                                                             القضـاء كلمـته وخيـلى سبيل األجنيب حيال إىل إدارة اهلجرة واجلوازات للنظر بوضعه، فيتوىل فرع اإلجراءات                  
                                                                                                                  والتحقيق بإدارة اهلجرة دراسة وضعه وإعداد مذكرة لوزير الداخلية باقتراح الطرد أو الترحيل حسب نوع اجلرم                

  .               أوقف به األجنيب    الذي

                                                                                                    وبعـد اختاذ القرار بالترحيل أو الطرد تقوم دورية من اإلدارة بإيصال األجنيب إىل إحدى املنافذ                  ) ب ( 
  .                                                                      احلدودية، وينظم ضبط نظامي بالترحيل أو الطرد حسب احلال ويغادر األجنيب القطر

  .                                                    وإن كانت احلالة طرد يتخذ القرار مبنع دخوله القطر ثانية  ) ج ( 

                                                                                                      كن لألجنيب االعتراض على قرار الطرد وعدم دخول القطر بتظلم يقدم لبعثاتنا الدبلوماسية يف اخلارج                مي -   ١٩٤
                                                                                                  وحيال إىل وزارة الداخلية، عن طريق وزارة اخلارجية ويعرض املوضوع على وزير الداخلية، وعلى ضوء قراره يبلغ 

               ً                    ويكون الرد أيضاً عن طريق وزارة        .   فض                                                                         صـاحب العالقـة إمـا باإلجياب أو بإلغاء قرار منع الدخول، أو بالر             
  .       اخلارجية

   ).            من الدستور  ٣٤      املادة  (                                                             وبالنسبة لالجئني السياسيني فال يتم تسليمهم بسبب مبادئهم السياسية  -   ١٩٥

 ١٤املادة 

                                        مجهوري السيادة فيه للشعب، وميارسها      -                                                              إن نظام احلكم يف اجلمهورية العربية السورية نظام دميقراطي           -   ١٩٦
           والتشريعات   .                                                                                   ه املبني بالدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية        على الوج

                                            ً                                                                النافذة يف اجلمهورية العربية السورية صدرت وفقاً ألحكام الدستور، وال جيوز أن تتعارض معه، وهي مبضموهنا                
    ً                       وفضالً عن ذلك فإن مصادقة       .                     املدنية والسياسية                                                                 وغاياهتـا تتفق مع املبادئ اليت وردت يف العهد الدويل للحقوق          

                                           يعين بالنتيجة أن نصوص هذا العهد قد            ١٩٦٩       أبريل   /        نيسان   ٢١                                                  اجلمهوريـة العربية السورية على العهد بتاريخ        
  .          ً                         أصبحت جزءاً من التشريع الوطين النافذ

  ١       الفقرة 

                        استقالل القضاة واختصاصهم

                                                          جلمهورية هذا االستقالل يعاونه يف ذلك جملس القضاء األعلى                                                  السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس ا      -   ١٩٧
                                                                           والقضاة مستقلون ال سلطان عليهـم يف قضائهم لغري القانون، وشرف القضاة              ).                 مـن الدستور      ١٣١         املـادة    (

                                     وإن جمرد استعطاف قاض ملصلحة متهم معاقب    ).    ١٣٣      املادة  (                                      وضمريهم وجتردهم ضمان حلقوق الناس وحرياهتم 
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                                                               كما أن الباب الرابع من هذا القانون يعاقب على اجلرائم املخلة بسري .                   من قانون العقوبات   ٤٠٩     ملادة            عليه مبوجب ا
   .                                          القضاء أو ما يعترض نفاذ القرارات القضائية

       ً                                                                                                 وتأكيداً على استقالل القضاء فإن املمارسة القضائية تثبت مالحقة كل من أخل بالنصوص القانونية اليت                -   ١٩٨
                                                                                           ن اإلدارة ليس هلا أن متتنع عن تنفيذ حكم قضائي حيث يعاقب على عدم تنفيذ القرارات                                      كرست مواد العهد، وإ   

  .                   من قانون العقوبات   ٣٦١             ً         القضائية وفقاً للمادة 

                                          ً                                                 وإن سـورية ال تأخذ بنظام احمللفني، والقضاة دوماً حمترفون، وجيوز يف القضايا املدنية فقط لألطراف أن    -   ١٩٩
                                                                         القضاة، وهلم والية احلكم، وال يشترط فيهم سوى األهلية والبلوغ واتفاق                                               يـتفقوا على حتكيم أشخاص من غري        

  .            األطراف عليهم

                   من قانون أصول       ١٧٤                                                                            وميكـن ألحـد أطـراف الرتاع أن يطلب رد القاضي لألسباب احملددة باملادة                -   ٢٠٠
               ً          وهـي تسري أيضاً على      .      منه    ١٨٩                     ً                                                          احملاكمـات املدنية، ووفقاً لإلجراءات الواردة يف املواد اليت تليها حىت املادة             

  .                      القضاة يف احملاكم اجلزائية

                                            ً                                                            ولقد حدد القانون اجلهة القضائية املختصة مكانياً باحملاكمة على اجلرمية وإن خمالفة هذه القواعد يوجب                -   ٢٠١
                                                                                              وحملكمة النقض أن تقرر نقل الدعوى من حمافظة ألخرى إذا قام ارتياب مشروع حبياد احملكمة أو                 .            نقـض احلكم  

  .               ى األمن يف ساحتها      خشي عل

                                                شروط تعيني القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزهلم

       ، وإن   )              من الدستور     ١٣٦       املادة   (                                                                       يـبني القانون شروط تعيني القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزهلم            -   ٢٠٢
         بني أصول      ، ي     ١٩٦١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥          تاريخ     ٩٨                                                         قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم التشريعي رقم        

   وال   .                                          القضاء األعلى قبل أن يصدره رئيس اجلمهورية س                                                    تعيني القضاة مبرسوم يقترحه وزير العدل بناء على قرار جمل
  .                                                                       يتوىل القضاء إال قضاة حمترفون وفق األصول املنصوص عنها بقانون السلطة القضائية

                            ة اليت حتدد الشروط الواجب                               من قانون السلطة القضائي     )   ٧٥-  ٧٤-  ٧٣-  ٧٢-  ٧١-  ٧٠ (                   وفيما يلي املواد     -   ٢٠٣
  :                توافرها يف القضاة

  :                                                  يشترط فيمن يوىل قضاء احلكم أو النيابة العامة أن يكون  :   ٧٠      املادة  - ١ 

      ً                             ً                سورياً منذ مخس سنوات على األقل متمتعاً حبقوقه املدنية؛  ) أ ( 

           اء الدولة      ً                                                                                 سـاملاً من األمراض السارية ومن األمراض والعاهات اليت متنعه من القيام يف مجيع أحن                ) ب (
                         بالوظيفة اليت ستوكل إليه؛

                                                                غري حمكوم عليه جبناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدهتا السنة؛  ) ج ( 
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     ً                                                                                        حائزاً على إجازة احلقوق من إحدى جامعات اجلمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق                ) د ( 
           ً                                        احلالة حامالً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة                                           ً                                مـن جامعة أخرى تعترب معادلة هلا قانوناً بشرط أن يكون يف هذه            

                 ً                                                       معادلة هلا قانوناً وأن ينجح يف فحص التعادل املنصوص عليه يف القوانني النافذة؛

                                                                                                أال تقـل سـنه عن اثنني وعشرين سنة إذا كان التعيني يف وظيفة معاون قاض أو معاون قاض                       ) ه ( 
                                                          التعيني يف وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي                                                                   شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان         

                                                              وعن ثالثني سنة إذا كان التعيني يف وظيفة مستشار يف حمكمة االستئناف أو  .                               شرعي أو قاضي حتقيق أو وكيل نيابة
                                                      وعن مخس وثالثني سنة إذا كان التعيني يف باقي الوظائف األخرى؛  .        حمام عام

  .             ى قبول ترشيحه                            وقد وافق جملس القضاء األعلى عل  ) و ( 

                                ّ                                          يعـني قضاة احلكم والنيابة مبرسوم يوقّعه وزير العدل بناء على قرار جملس القضاء    :   ٧١         املـادة    - ٢ 
  .     األعلى

                                                                      جيوز جمللس القضاء األعلى أن يقرر التعيني يف إحدى الوظائف القضائية             :  ١           ، الفقرة     ٧٢         املـادة    - ٣ 
  :                            مباشرة من حاملي إجازات احلقوق

                                                                        يابة يف جملس الدولة واملوظفون الفنيون يف إدارة قضايا احلكومة وأعضاء هيئة                       قضـاة احلكم والن     ) أ ( 
                                                                                   التدريس يف كلية احلقوق القائمني والسابقني يف الدرجة املعادلة لوظائفهم السابقة أو احلالية؛

  :                                    ً األساتذة الذين مارسوا مهنة احملاماة فعالً  ) ب ( 

  ؛                                    مدة مثاين سنوات يف الفئة اخلامسة فما دون ̀  ١̀  

                                       مدة ستة سنوات يف الفئة السادسة فما دون؛ ̀  ٢̀  

  .                              مدة أربع سنوات يف الفئة السابعة ̀  ٣̀  

                                                                                                ال جيوز أن تتجاوز هذه التعيينات يف كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا مل يوجد بني القضاة                   :  ٢        الفقرة   
  .                                   من يستحق الترفيع إىل الوظائف املذكورة

      ً     ً                                             نظاماً خاصاً بتمرين القضاة املعينني يف أدىن الدرجات                                يضع جملس القضاء األعلى     :   ٧٣         املـادة    - ٤
  .                                 القضائية ينشر بقرار من وزير العدل

                                                                ينظر جملس القضاء األعلى بتثبيت القضاة املتمرنني بعد انقضاء سنتني على   :  ١         ، الفقرة   ٧٤      املادة  - ٥
  .           مدة التمرين
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                                مر التثبيت أو الصرف يعترب القاضي                                                  إذا انقضت مدة التمرين ومل يفصل جملس القضاء األعلى بأ  :  ٢       الفقرة 
تاً حكماً   .  ّ   ً     ً   مثّب

                                                              يصـرف القضاة الذين يقرر جملس القضاء األعلى عدم تثبيتهم من اخلدمة   :  ١         ، الفقرة   ٧٥      املادة  - ٦
  .     مبرسوم

  .                                           ً        ً          ً     ً                    حيق للقضاة املصروفني من اخلدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفقاً للقوانني النافذة  :  ٢       الفقرة  

                              ً   من قانون السلطة القضائية وفقاً   ٩٣   و  ٩٢                                                         لقضـاة حصانة من العزل والنقل باألصول احملددة باملادتني          ول -   ٢٠٤
  :             للتبويب التايل

  .                                                           احلصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع هبا مجيع القضاة  :  ١         ، الفقرة   ٩٢      املادة  - ١ 

                                             أو من وظيفة حمددة يف مرسوم التعيني إىل                                                               العزل املقصود هبذه املادة هو النقل من بلد إىل آخر           :  ٢        الفقرة  
  .          وظيفة أخرى

                                                                                                  النقل املقصود هبذه املادة هو النقل من بلد إىل آخر أو من وظيفة حمددة يف مرسوم التعيني إىل                    :  ٣        الفقرة  
  .          وظيفة أخرى

                                                                يستثىن من احلصانة من العزل القضاة الذين مل ميض على تعيينهم يف القضاء   :  ١         ، الفقرة   ٩٣      املادة  - ٢
  .         ثالث سنوات

  :                    يستثىن من حصانة النقل  :  ٢       الفقرة  

                                                                       قضاة النيابة العامة، ويتم نقلهم مبرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل؛  ) أ ( 

                                                     قضاة احلكم الذين مل ميض على تعيينهم يف القضاء ثالث سنوات؛  ) ب ( 

                              ً  القضاة الذين طلبوا النقل خطياً؛  ) ج ( 

ــندما                                             نوات فأكثر يف الوظيفة احملددة يف مرسوم تعيينهم                           قضاة احلكم الذين قضوا ثالث س  ) د (          ع
                     تقضي الضرورة بنقلهم؛

                           ً                 القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إىل أخرى؛    ) ه ( 

                                   معاونو قضاة الصلح والشرع والتحقيق؛  ) و ( 
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                                                                                              القضـاة احملكـوم عليهم من قبل جملس القضاء األعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب، وجيب أن                   ) ز (
                                                                                                                 يف النقل املبحوث عنه يف هذه الفقرة قصد العقوبة فال ينقل القاضي إىل مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل                           يـراعى 

  .                  التقدير أو الترقية

                             ً                                                               وإن إقالة القضاة ال جتوز إال بناًء على حتقيقات تفتيشية وإحالة جمللس القضاء األعلى مبرسوم، مث قرار من  -   ٢٠٥
                                    كمــا نص الفصل السابع من قانون        .                                     عليه يصدر املرسوم املنفذ ألحكامه                                   ً     جملس القضاء األعلى بالعزل، وبناءً    

  .               السلطة القضائية

                 العقوبات املسلكية

  :                                            العقوبات املسلكية اليت ميكن فرضها على القاضي هي  :    ١٠٥      املادة  - ١ 

                                                                           هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن املخالفة املرتكبة ولفت النظر إىل اجتناب             :               عقوبـة اللـوم   ) أ (
  ؛ )   ١٠٦      املادة  (                                                    لها وجيوز أن يتضمن احلكم عدم تسجيل اللوم يف سجل القاضي   مث

                                                                   هي حسم مبلغ ال يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غري الصايف ملدة عن          :                   عقوبة قطع الراتب    ) ب (
  ؛ )   ١٠٦      املادة  (                   شهر وال تزيد عن سنة 

  ؛ )   ١٠٦      املادة  (       السنتني                                         هي حرمان القاضي من الترفيع ملدة ال تتجاوز   :                   عقوبة تأخري الترفيع  ) ج (

                                     ً                                             هي إهناء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً هلذا القانون وال جيوز إعادة القاضي               :             عقوبة العزل   ) د (
   ).   ١٠٦      املادة  (                 املعزول إىل القضاء 

                                                                             تفرض العقوبات املسلكية على القضاة من قبل جملس القضاء األعلى، وحيالون عليه          :    ١٠٧       املادة   - ٢
  .                                                                   ى اقتراح وزير العدل أو رئيس جملس القضاء األعلى ال ينشر يف اجلريدة الرمسية              ً     مبرسوم يصدر بناًء عل

                                                                        حيال إىل جملس القضاء الذين خيلون بواجباهتم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إىل   :    ١٠٨      املادة  - ٣
  .                                                                كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو خيالفون القوانني واألنظمة العامة

                                                                 ضـي احملال على جملس القضاء األعلى أن يستعني بأحد القضاة إال بقرار من       للقا  :    ١٠٩         املـادة    - ٤
  .         اجمللس نفسه

  .                                                                     للقاضي احملال على جملس القضاء األعلى إن يستعني بأحد القضاة للدفاع عن نفسه  :    ١١٠      املادة  - ٥
                يابه، ولـه حق                                                                ً                                  وإذا مل حيضـر القاضـي احملال إىل جملس القضاء األعلى أو مل ينب عنه قاضياً جاز احلكم يف غ                   

  .                                                            االعتراض عليه يف ميعاد مخسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه

  :   ١١١      املادة  - ٦ 
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                                                     ً                                    حيـق لرئـيس جملس القضاء األعلى أن يعني أحد أعضاء اجمللس مقرراً الستكمال التحقيق عند                ) أ (
       احلاجة؛

  .                                   جتري احملاكمة أمام هذا اجمللس بصورة سرية  ) ب (

  .                         ات املسلكية غري قابلة للعفو      العقوب  :    ١١٢      املادة  - ٧

                                                                                  جيري تنفيذ عقوبة العزل مبرسوم، وتنفذ العقوبات األخرى بقرار من وزير العدل،              :    ١١٣       املادة   - ٨
  .                       وال ينشر يف اجلريدة الرمسية

                                                     ً                              ً          إن رفض القاضي البت بأية خصومة معروضة عليه يعترب إنكاراً للعدالة مما يعرضه للمخاصمة عمالً باملادة  -   ٢٠٦
  .                         قانون أصول احملاكمات املدنية     من    ٤٨٦

               القضاء العسكري

                                                              ّ                                          نشـأ القضاء العسكري يف سورية منذ الستينات من القرن التاسع عشر، إّبان احلكم العثماين لسورية،                 -   ٢٠٧
                       وحينما بدأ حكم االنتداب   .                                                                         وكـان يطـبق آنذاك قانون اجلزاء العسكري وأصول احملاكمات العسكرية العثماين    

         تاريخ     ١٢٦                                                                          استمر العمل بالقوانني العثمانية إىل أن صدر املرسوم التشريعي رقم                ١٩٢٠   م                       الفرنسي يف سورية عا   
     ّ                        وقد طّبق هذا القانون منذ       .               ً      ً                                        الذي تضمن نصاً وروحاً قانون العقوبات العسكري الفرنسي            ١٩٣٥      مايو   /       أيار   ٣٠

    ١٤          تاريخ     ١٥     رقم                                                                                             تـاريخ صـدوره، مث استمر العمل به بعد االنتداب الفرنسي حىت صدور املرسوم التشريعي                
     ً                              وأخرياً صدر قانون العقوبات وأصول       .                                                الـذي تضمن بعض التعديالت للقانون السابق           ١٩٤٩         أبـريل    /       نيسـان 

            ًً                                  املطبق حالياًً وهو قانون مستمد من قانون            ١٩٥٠       فرباير   /       شباط   ٢٧          تاريخ     ٦١                                احملاكمات اجلزائية العسكري رقم     
  .                                       حكامه من قانون العقوبات العسكري الفرنسي                                                العقوبات العسكري اللبناين، الذي استوحى الكثري من أ

                                                                                                  والقضـاء العسكري يف سورية، شأنه شأن القضاء العسكري يف مجيع دول العامل اقتضته الطبيعة اخلاصة             -   ٢٠٨
                                                                                       ً     ً      للجيش والقوات املسلحة اليت تتطلب تنظيم العالقة العسكرية ما بني الرؤساء واملرؤوسني، وتفرض قدراً كبرياً من 

           ً                                                                                 ري، التزاماً مبصلحة عليا للبالد، تتمثل يف احملافظة بشكل خاص على النظام العسكري، وعلى                              االنضـباط العسك  
  .                                                        األسرار العسكرية، وعلى أسلحة اجليش ومعداته وأمواله وأشيائه

  :                                               ويتألف القضاء العسكري من اجلهات القضائية التالية -   ٢٠٩

   من   )  ٣   و ١        املادتان  (                 يف اجلنح واملخالفات              وهي اليت تنظر   :                                 احملاكم العسكرية املؤلفة من قاض فرد  ) أ ( 
                                       قانون العقوبات وأصول احملاكمات العسكرية؛
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                                                                وتتألف احملكمة من رئيس وعضوين وتنظر يف قضايا اجلنايات، كما            :                         احملاكم العسكرية الدائمة    ) ب ( 
  )   ٣٤   و ٤   و ٣   و ١ (      املواد   .                                                                         أهنا ختتص مبحاكمة الضباط ولو كان اجلرم املسند إليهم يدخل باختصاص القاضي الفرد

                                          من قانون العقوبات وأصول احملاكمات العسكرية؛

     ١٦         املادتان   (                                                    ويتوىل التحقيق يف قضايا اجلنايات ويف اجلنح اهلامة           :                         قاضـي التحقيق العسكري     ) ج ( 
                                            من قانون العقوبات وأصول احملاكمات العسكرية؛  ٢٤ و

                 وهي احملكمة العليا  (          ض العادية                            وهي غرفة جزائية يف حمكمة النق  :                       حمكمــة النقـض العسكرية  ) د ( 
          من قانون    )   ٣١       املادة   (                                                                              ، على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط ال تقل رتبته العسكرية عن عقيد               )          يف سـورية  

          يف األحكام    )                 وهي حمكمة قانون   (                              وتنظر حمكمة النقض العسكرية       .                                         العقوبـات وأصـول احملاكمـات العسكرية      
  ؛ )  ٣٢      املادة  (                                    اكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريني                                      والقرارات القابلة للنقض الصادرة عن احمل

                                                                   وهم ميارسون مجيع الصالحيات املمنوحة لقضاة النيابة العامة مبقتضى           :                          النائـب العام ومعاونوه       ) ه ( 
                            من قانون العقوبات وأصـول      )   �٢٢  ١٦       املواد   (                                                                قـانون أصـول احملاكمات اجلزائية املطبق أمام القضاء العادي           

  . ة               احملاكمات العسكري

  :                            ويؤخذ قضاة القضاء العسكري من -   ٢١٠

                                        الضباط احلقوقيني الذين دخلوا اجليش مبسابقة؛  ) أ ( 

                                                            الضباط خرجيي الكلية احلربية العسكرية احلائزين على شهادة احلقوق؛  ) ب ( 

  .                                                    القضاة من مالك وزارة العدل واملنقولني إىل القضاء العسكري  ) ج ( 

                                                                 ة العسكريني كما جيري عليه احلال منذ ثالثني سنة يتم بعد مسابقة                                            ويف مجـيع األحوال فإن تعيني القضا       -   ٢١١
                                                                                                           جترى للحاصلني على شهادة اإلجازة يف احلقوق وميضي املقبولون يف املسابقة مدة سنتني حتت التمرين، مث يعينون                 

ٌ                         وال يكلف أٌي من هؤالء بأعمال قضائية   .                                                 يف املرحلة األوىل من عملهم يف النيابة العامة العسكرية                إال بعد أن تثبت          
  .      جدارته

  :                                                                                     احترام الضمانات اليت ينص عليها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية أمام القضاء العسكري -   ٢١٢

                                                                                            اإلجراءات املتبعة أمام قاضي التحقيق العسكري واحملاكم العسكرية والغرفة العسكرية يف حمكمة             ) أ ( 
  .                                                                   العادية واليت نص عليها قانون أصول احملاكمات اجلزائية العادي                                                      النقض هي اإلجراءات ذاهتا املطبقة لدى احملاكم      

                                                                ً                    من قانون العقوبات وأصول احملاكمات العسكرية على أن جتري احملاكمة وفقاً لألصول               ٦٩                     فقـد نصـت املادة      
     جلرمية                                                                                                       املنصـوص علـيها يف القانون العام للقضايا اجلنائية إذا كانت اجلرمية جناية، وللقضايا اجلنحية إذا كانت ا       

  .    جنحة
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                                 فاملدعى عليه أو املتهم يتمتعان       .                                                            حـق الدفاع أمام القضاء العسكري هو حق مصون بالقانون           ) ب ( 
                                   فمن حق املدعى عليه أو املتهم أن خيتار   .                                                                 جبمـيع احلقوق والضمانات اليت يتمتع هبا نظراؤهم أمام القضاء العادي   

ٍ                                                          حمـاٍم للدفاع عنه أمام قاضي التحقيق العسكري وأمام قاض                       وإذا مل خيتر     .                                    ي الفرد العسكري واحملاكم العسكرية      
                                                          ويف مجيع األحوال فإن من حق املدعى عليه أمام قاضي التحقيق أن ال   .      ً      ّ                      ً      حمامـياً عنه عّين له رئيس احملكمة حمامياً  

ٍ            جييـب على األسئلة املوجهة إليه إال حبضور حماٍم                                         من قانون العقوبات وأصول       ٧٥    و   ٧٤    و   ٧٣    و   ٧٢    و   ٧٠       املواد   (                                     
   ).            مات العسكرية    احملاك

                                                                     من قانون أصول احملاكمات العسكرية على أن تكون احملاكمة علنية أمام احملاكم   ٦٥          نصت املادة   ) ج ( 
                                                                                                           العسـكرية حتت طائلة البطالن، ما مل تقرر احملكمة إجراءها بالصورة السرية ألسباب تتعلق باألخالق واآلداب                

                                       ذلك فإن األحكام جيب أن تصدر يف مجيع األحوال         ولكن مع   .                                               العامـة، أو مبصـلحة اجلـيش والقوات املسلحة       
  .               بالصورة العلنية

                                                                                               األحكام الصادرة عن احملاكم العسكرية الدائمة وعن قضاة الفرد العسكريني قابلة لالعتراض إذا               ) د ( 
                              كما أن مجيع األحكام الصادرة عن .                                                                     كانت غيابية ضمن مهلة مخسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ احلكم

                       من قانون العقوبات      ٨٠    و   ٧٩    و   ١٥       املواد   (                                                                     هـذه احملـاكم قابلة للطعن بطريق النقض إال ما استثين بنص خاص              
    ٨١                                                                       ويف مجيع األحوال، وحىت عند استثناء حكم بنص خاص، فقد خولت املادة                ).                         وأصول احملاكمات العسكرية  

    ١٥              من املادة     ٤                     كما استثنت الفقرة      .                                                                             مـن القـانون ذاته وزير الدفاع بأن يطعن هبذا احلكم أمام حمكمة النقض             
                                                                                                            األحكـام املتضمنة عقوبة اإلعدام من جواز االستثناء بنص خاص، فهذه األحكام قابلة للطعن بالنقض يف مجيع                 

  .     احلاالت

                                                                                       األحداث اجلاحنون ال حياكمون أمام القضاء العسكري وإمنا تتم حماكمتهم لدى حماكم أحداث                 ) ه ( 
  .    خمتصة

                                                                             العسكرية فهي حماطة بالرعاية الصحية الكاملة وأبنية السجون صحية تدخلها                           بالنسبة للسجون     ) و ( 
                            وغذاء السجناء تتوافر فيه      .                                                                                  الشـمس واهلواء، وفيها محامات ودورات مياه، وغري ذلك مما حيتاج إليه املسجونون            
                           واحلق يف املراسلة ويف تلقي                                                                                                   القيمة الغذائية الكافية، مع نظافة الطعام واألواين باإلضافة إىل الرعاية الطبية الكاملة             

  .  إخل    ...          الزيارات 

                       حمكمة أمن الدولة العليا

        فاجللسات   .                                                                        ً     ً                تطـبق حمكمـة أمن الدولة العليا قانون العقوبات وأصول احملاكمات اجلزائية تطبيقاً كامالً              -   ٢١٣
  .               عن أي مراقبة                                                                                    ً       علنية، واملرافعات شفهية، وحقوق الدفاع مصونة ومنها توكيل حمام عن املتهم واالتصال به بعيداً      

  .                                                                   وحق الدفاع منصوص عنه صراحة يف املادة السابعة من قانون إنشاء هذه احملكمة

                                                                                                 أما االدعاءات القائلة بأنه ال يسمح للعموم حبضور جلسات هذه احملكمة، وأن احملكمة رفضت شكاوى                -   ٢١٤
            ً     ً                   لعهد احتراماً تاماً، وتطبق قوانني                                      وحتترم حمكمة أمن الدولة مواد ا       .                                              عن التعذيب، فإهنا ادعاءات عارية عن الصحة      

  .                   ً     ً  أصول احملاكمات تطبيقاً كامالً
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                                                                                                    وأمـا بالنسـبة ملا جاء يف املالحظة السادس عشرة من مالحظات وتوصيات اللجنة على تقرير سورية                  -   ٢١٥
            بأن املادة                                                                                           الدوري الثاين، اليت تشري إىل أن األحكام الصادرة عن حماكم أمن الدولة غري قابلة لالستئناف، فإننا نبني

                                                                                                    الثامنة من قانون إحداث حمكمة أمن الدولة العليا تنص على أن األحكام الصادرة عن هذه احملكمة ال تكون نافذة   
                                                                                                       إال بعـد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة، الذي له حق إلغاء احلكم مع األمر بإعادة احملاكمة أو إلغائه مع   

            ويكون قرار    .                                        ويكون حلفظ الدعوى مفعول العفو العام       .                لها بأقل منها                                           حفظ الدعوى، أو ختفيض العقوبة أو تبدي      
  .                            ً                                         رئيس الدولة يف هذا الشأن مربماً غري قابل ألي طريق من طرق الطعن أو املراجعة

                                                                                             ويتضح من هذا النص أن إناطة النظر باألحكام الصادرة عن حمكمة أمن الدولة العليا برئيس الدولة يشكل  -   ٢١٦
  .                                                         مني من قبلها، ال تقل عن ضمانة جعل هذه األحكام قابلة لالستئناف                ضمانة كربى للمحكو

                                                                                                     وهكـذا فإن تعيني القضاة وعزهلم وتأديبهم يتم يف سورية ضمن قواعد الدستور والقانون، وبضمانات                -   ٢١٧
  د                                                                                                      عالـية ال تقل عن الضمانات اليت تقدمها أي دولة أخرى يف العامل، وللقضاة حصانة من العزل والنقل يف احلدو       

  .                          من قانون السلطة القضائية  ٩٣   و  ٩٢                    كما أوضحنا يف املادتني   .                      اليت ينص عليها القانون

                       احملكمة الدستورية العليا

  :            على ما يلي    ١٩٧٣     مارس  /      آذار  ١٣        تاريخ    ٢٠٨                                                     نص دستور اجلمهورية العربية السورية الصادر باملرسوم رقم  -   ٢١٨

                           ً               مخسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم                                           تؤلـف احملكمة الدستورية العليا من       :    ١٣٩         املـادة     ) أ ( 
                     رئيس اجلمهورية مبرسوم؛

                                                                                 ال جيوز اجلمع بني عضوية احملكمة الدستورية العليا وتويل الوزارة أو عضوية جملس               :    ١٤٠       املادة    ) ب ( 
                                                                       الشعب، وحيدد القانون األعمال األخرى اليت ال جيوز اجلمع بينها وبني عضوية احملكمة؛

                                                          مدة العضوية يف احملكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد؛    تكون  :    ١٤١      املادة   ) ج ( 

                                                               ً                  أعضاء احملكمة الدستورية العليا غري قابلني لإلقالة من عضويتها إال وفقاً ألحكام              :    ١٤٢         املـادة     ) د ( 
         القانون؛

                                                                            يقسم رئيس احملكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس اجلمهورية وحبضور            :    ١٤٣         املـادة       ) ه ( 
                                                             أقسم باهللا العظيم أن أحترم دستور البالد وقوانينها وأقوم            : "                                               س جملس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التايل          رئي

  ؛ "                  بواجيب بتجرد وأمانة

                                                                            حتقـق احملكمة الدستورية العليا يف الطعون اخلاصة بصحة انتخاب أعضاء جملس              :    ١٤٤         املـادة     ) و ( 
                       ً                الشعب وحتيل إليه تقريراً بنتيجة حتقيقها؛

  :                                                         ً        تنظر احملكمة الدستورية العليا وتبت فـي دستورية القوانني وفقاً ملا يلي  :    ١٤٥      املادة   ) ز ( 
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                                                                                            إذا اعـترض رئيس اجلمهورية أو ربع أعضاء جملس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره،                ̀  ١̀ 
ُ                                                ً                                ُيوقف إصداره إىل أن تبت احملكمة فيه خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها 

  .                                                                           كان للقانون صفة االستعجال وجب على احملكمة الدستورية أن تبت فيه خالل سبعة أيام    وإذا

                                                                           ً  إذا اعترض ربع أعضاء جملس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خالل مدة مخسة عشر يوماً  ̀  ٢̀ 
       ً                                                                                        اعتـباراً من انعقاد دورة جملس الشعب وجب على احملكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خالل                

  .     ً                               يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها       مخسة عشر

                                                                                  ً        إذا قـررت احملكمة الدستورية العليا خمالفة القانون أو املرسوم التشريعي للدستور يعترب الغياً ما    ̀  ٣̀ 
  .         ً                                                              كان خمالفاً منهما لنصوص الدستور مبفعول رجعي وال يترتب أي أثر للقانون امللغي

                                              عليا أن تنظر يف القوانني اليت يطرحها رئيس                                           ال حيـق لـلمحكمة الدسـتورية ال         :    ١٤٦         املـادة     ) ح ( 
                                                اجلمهورية على االستفتاء الشعيب وتنال موافقة الشعب؛

                                                                                    تتوىل احملكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس اجلمهورية إبداء الرأي يف               :    ١٤٧       املادة    ) ط ( 
   م؛                                                                  دستورية مشروعات القوانني واملراسيم التشريعية وقانونية مشروعات املراسي

                                                                                 ينظم القانون أصول النظر والبت فيما ختتص به احملكمة الدستورية العليا وحيدد              :    ١٤٨         املـادة     ) ي ( 
  .                                                                                مالكها والشروط الواجب توافرها يف أعضائها ويعني رواتبهم وحصاناهتم ومزاياهم ومسؤولياهتم

                              أي حال من األحوال الضغط                                                                                 إن تعيني قضاة احملكمة الدستورية العليا ملدة أربع سنوات فقط، ال يعين يف             -   ٢١٩
                                                                                                                       عـلى هؤالء القضاة أو إلزامهم باستمرار ارتباطهم بالسلطة التنفيذية، وهذه املدة هي مدة تنظيمية يتم اختيارها                 

                                                         من الدستور الواردة أعاله تؤكد على أن أعضاء هذه             ١٤٢       ً                            وتأكيداً على استقالهلا فإن املادة        .                بصـورة جمـردة   
    ً                                                وفضالً عن ذلك فإنه منذ تشكيل أول حمكمة دستورية عليا يف   .      ً                وفقاً ألحكام القانون                        احملكمة غري قابلني لإلقالة إال

                                                                                         فإن قضاة احملكمة يستمرون يف مناصبهم إىل أن تنتهي واليتهم مبوت القاضي أو بإحالته على التقاعد،     ١٩٧٣    عام 
  .                                                                     ومل يسبق لرئيس اجلمهورية أن امتنع عن جتديد العضوية ألي قاضي من قضاة احملكمة

 صدور األحكام بصورة علنية

                                                                                من قانون أصول احملاكمات املدنية جتري احملاكمات بصورة علنية، وجيوز أن جتري                ١٢٨   ً            عمـالً باملادة     -   ٢٢٠
                                                                                                             بشكل سري حمافظة على النظام، أو مراعاة لآلداب العامة، أو حرمة األسرة، ويف كافة األحوال جيب أن تكون                  

                ً                  وينطق باحلكم علناً مع تالوة أسبابه،   .                         انون أصول احملاكمات املدنية      من ق   ٢٠٢                               األحكـام علنـية وحسب املادة      
                                      ً                                                                    ويكـون احلكـم الذي ال يصدر جبلسة علنية باطالً، وجيب أن تصدر األحكام جبلسة علنية ولو جرت احملاكمة                   

  .              بصورة غري علنية
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                    املساواة أمام القضاء

  :                       من الدستور على ما يلي  ٢٥           من املادة  ٣           نصت الفقرة     ٢٢١

  ؛ "                                               املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات " - 

  ؛ "                                        سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة " - 

  .                                     وهكذا فإن املواطنني متساوون أمام القضاء - 

           من العهد  ١٤           من املادة  ٢       الفقرة 

   ".              قضائي مربم                               كل متهم بريء حىت يدان حبكم        : "                       من الدستور على أن      ٢٨              من املادة     ١                تؤكـد الفقرة     -   ٢٢٢
   ".                                                                      حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون          "                       من نفس املادة أن       ٤                 وأقـرت الفقرة    

                                       والشك يفسر ملصلحة املتهم وعبء اإلثبات يقع    ".                             ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين "          منه أنه   ٢٩             وجاء يف املادة 
ّ                    ً        على اجلهة املّدعية سواء أكانت فرداً أم ال   .            نيابة العامة           

                                                         ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل هبا، وال  "                ً   من الدستور أيضاً   ٣٠             وجاء يف املادة  -   ٢٢٣
   ".                                                          يكون هلا أثر رجعي، وجيوز يف غري األمور اجلزائية النص على خالف ذلك

                  ق كفلها الدستور                        من العهد هي حقو      ١٤                                                              يتضـح مـن هذه النصوص أن احلقوق املشار إليها يف املادة              
                                                                                                            السـوري، فـاحلق يف اللجوء إىل القضاء، واحلق يف حماكمة مستقلة وحيادية، مها حقان دستوريان وإن ممارسة                  
                                                                                                              املواطن حلقه هذا، وذلك باللجوء للتظلم اإلداري، أو للمحاكم ملالحقة من اعتدى على حقوقه، هو أمر مكفول                 

  .                  يف الدستور والقانون

  ٣       الفقرة 

                                            ً                                              قضاء البت بأية خصومة معروضة عليه يعترب إنكاراً للعدالة، مما يعرض القاضي للمخاصمة                          إن رفـض ال    -   ٢٢٤
                                           ً  ومبا أن كل متهم بريء حىت يدان حبكم قضائي، وفقاً   .                                  من قانون أصول احملاكمات املدنية      ٤٨٦   ً              عمـالً باملـادة     

                        يه، وأن يتصل به مبعزل عن                                                                      من الدستور، فإنه يتوجب إعالم كل متهم مبا يسند إليه، وأن خيتار حمام       ٢٨          لـلمادة   
                               ً                                                                الناس، وأن حياكم بأسرع وقت حضوراً، وأن يناقش الشهود ويطلب استدعاءهم، وأن حيصل على ترمجة للغته إذا 

                        ً  وله أن يطعن باألحكام وفقاً   .                                                                                كـان غـري عـارف باللغة اليت تتم هبا احملاكمة، وجيب إطالعه على اجلرم املسند              
  .                              ق أن لوحق بسببها من قبل القضاء                              للقانون، وأن ال حياكم عن جرمية سب

                                                                                       من قانون أصول احملاكمات اجلزائية توجب التصريح يف مذكرة التوقيف عن اجلرم الذي                 ١٠٨          فاملـادة    -   ٢٢٥
                               من هذا القانون إبالغها للمدعى    ١٠٩            وتوجب املادة   .                                                     استوجب إصدارها ونوعه واملادة القانونية اليت تعاقب عليه

   ".                                              رات الدعوة واإلحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها                   يبلغ املدعى عليه مذك   : "    عليه
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           وقد أوجبت    .             ً                      ساعة إال بناًء على أمر قضائي        ٢٤                                                       وال جيـوز توقيف أحد ملا يتجاوز فترة اجلرم املشهود            -   ٢٢٦
                                                                                       من قانون أصول احملاكمات اجلزائية سوق أي موقوف بعد هذه املدة إىل القضاء املختص لينظر بأمره،    ١٠٥      املادة 

                  ً                      ً       ً                                                   لفة لذلك تعترب حجزاً غري مشروع للحرية، وعمالً تعسفياً يالحق مرتكبها جبرمية حجز احلرية الشخصية                        أيـة خما  
  .                   من قانون العقوبات   ٣٥٨                     املنصوص عليها يف املادة 

                                                    ً                                                    وحيث أن األصل هو احلرية وأن التوقيف هو االستثناء، ووفقاً لذلك ال يوجد قاعدة قانونية ختالف هذه                  -   ٢٢٧
     ١١٧                                     ً                                   ويف كل توقيف ميكن إخالء سبيل املوقوف وفقاً لألحكام القانونية الواردة يف املواد   .     اكمة              القاعدة خالل احمل

  .                                                                          من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ولكل موقوف احلق يف اللجوء للقضاء إلخالء سبيله   ١٣٠   حىت 

              مشروع يعاقب                                                                            وهكـذا ال ميكن احتجاز شخص دون توجيه هتمة إليه، وإال اعترب ذلك حجز حرية غري        -   ٢٢٨
                          ساعة ميكن متديدها كحد       ٢٤                                                                    وإن احتجازه بتهمة جزائية توجب عرضه على النيابة العامة خالل             .               عليها القانون 

  .               ساعة كحد أقصى  ٢٤                                                       ساعة وعلى النيابة عرضه مباشرة على القاضي املختص، وخالل   ٤٨        أقصى إىل 

                                                ند عرضه على النيابة العامة تبلغه بادعائها                                                                       ويعـلم الشخص فور إلقاء القبض عليه مبا هو مسند إليه، وع            -   ٢٢٩
        ً                                         وجيب دوماً أن يكون ذلك بلغة يفهمها عن طريق           .                                                        ويعلم مبا يسند إليه عند استجوابه من القاضي املختص          .     عليه

                                                                       ً                                            ترمجان حملف إذا كان ال يفهم اللغة اليت تتم هبا احملاكمة، ومتنح احملكمة املتهم فرصاً غري حمددة ومبا تقدر لزومه،                    
ـ                                                      وإن للشخص حق االستعانة مبحام فور إحالته للسلطة          .                        ً                          ك إلبداء دفوعه، وهي دوماً فرص أكثر من كافية             وذل

                                                                                          وللمحامي كل الوقت الالزم لدراسة القضية وإبداء دفوعه فيها، وال يوجب القانون إبالغ املتهم بأمساء   .         القضائية
  .                        الشهود إال يف مرحلة احملاكمة

     وهذا   .                                                         براز الدليل، وإمنا جيوز ذلك يف أي وقت خالل احملاكمة أو التحقيق                   ً       وال يوجـد نص حيدد وقتاً إل    -   ٢٣٠
  .                    ً احلق مناط باملتهم أيضاً

ٍ                                              ً                 ولكـل شـخص احلق باالستعانة مبحاٍم إلعداد دفوعه، وإن مل خيتر يف قضايا اجلنايات حمامياً، عينت له     -   ٢٣١                           
                                          مشورة فإن للمتهم كل الوقت الذي تقدر                                                           وطاملا مل ينص القانون على وقت معني للحصول على            .            ً  احملكمة حمامياً 
                                                                     من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على رئيس حمكمة اجلنايات سؤال              ٢٧٤                  حيث توجب املادة      .             لزومه احملكمة 

                      ً                           ً                   ً                                  املـتهم عـن اختياره حمامياً للدفاع عنه فإن مل خيتر حمامياً عني له الرئيس حمامياً يف احلال، وإال كانت املعامالت    
                                                                                       من قانون أصول احملاكمات اجلزائية توجب على قاضي التحقيق تنبيه املدعى عليه إىل                ٦٩       املادة           كما أن     .        باطلـة 

ّ                              حقه بعدم اإلجابة إال حبضور حماٍم، ويدّون هذا التنبيه يف حمضر التحقيق       ٍ ٍ   ويف اجلنايات إذا مل خيتر املدعى عليه حماٍم   .                                                              
ٍ                                        وطلب تعيني حماٍم عنه فإن قاضي التحقيق يطلب من نقيب احملا   .                 مني أن يعني له حمامي            

ٍ                       وإن عقد توكيل حماٍم هو عقد رضائي إن شابه اإلكراه بطل، وإن الضغط على املتهم الختيار حماٍم دون                   -   ٢٣٢                                                                 ٍ                 
  .                                آخر ميثل جرم إساءة استعمال السلطة
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                                                                                      ً                 وللمتهم يف كل وقت االتصال مبحاميه، وله االجتماع به مبعزل عن احلراس ومراسلته دون مراقبة، وفقاً                 -   ٢٣٣
  .                                      ظام السجون وقانون أصول احملاكمات اجلزائية  لن

                                                                                                 وإن قانون نقابة احملامني وقانون أصول احملاكمات اجلزائية يوجب على احملكمة يف القضايا اجلنائية تسخري           -   ٢٣٤
  .                                                 ً حمام للدفاع عن املتهم ويكون الدفاع يف هذه احلالة جماناً

                                        ن األول لسرعة احملاكمة بدون تأخري، وإن املهل                                                      إن حـياد القاضي وكفاءته وحتسسه بالعدالة هي الضما       -   ٢٣٥
                    كما أن وجوب حضور      .                                                                       ً               الـيت حددها قانون أصول احملاكمات اجلزائية للطعن هي اليت تضمن عدم التأخري أيضاً             

                                   وهذه األصول تطبق يف كل مراحل التحقيق   .                                                       الشهود يف املوعد احملدد هو أحد الضمانات يف عدم تأخري احملاكمات
  .  عن            واحملاكمة والط

                   وال ميكن حتديد زمن      .                                                                               كمـا أنه ال ميكن إصدار مذكرة توقيف ال حتتوي على التهمة املسندة ملخاطبها              -   ٢٣٦
                                                                                             متوسط النتهاء احملاكمة ألن األمر خيتلف يف كل جرمية حسب إمكانية التبليغ وحضور الشهود ومجع األدلة وإبداء 

                                                    بعدد القضايا يف كل حمكمة وقدرة القاضي وكفاءته،                      ً    وهو يتعلق أيضاً      .                                     الدفوع ووصول احملكمة للقناعة باحلكم    
                                                                                                   وأمور أخرى ال حصر هلا ال تتيح تقدير زمن متوسط، إال أن املبدأ العام هو عدم احلكم قبل حتصيل القناعة الكافية 

   ها                                                                                                             إلدانة املتهم، من خالل األدلة املعروضة، والسرعة يف مجعها، والسرعة يف قمع اجلرمية حبكم قبل أن خيتفي تأثري                 
  .                                                                              يف اجملتمع، وذلك دون إخالل حبق الدفاع، حبيث يوازن القاضي مبطلق صالحياته بني هذه النواحي

                                                                ً                            وإن قانون أصول احملاكمات اجلزائية هو الذي ينص على إجراء احملاكمة علناً يف القضايا اجلزائية كما يرد  -   ٢٣٧
                                   ً        دنية هو الذي يوجب إجراء احملاكمة علناً                                        كما إن قانون أصول احملاكمات امل       .       منه    ٢٧٨    و    ٢٥٧    و    ١٩٠          يف املواد   

  .     منه   ١٢٨                     ً         يف القضايا املدنية وفقاً للمادة 

                                                                                                        وال يوجد يف القانون ما مينع الصحافة أو وسائل النشر األخرى من حضور احملاكمات أو نقلها، غري أنه                   -   ٢٣٨
                        اجللسات السرية، واحملاكمات                                                                        مينع نشر وثائق التحقيق قبل تالوهتا يف جلسة علنية، ومذاكرات القضاة، وحماكمات 

                  وميكن للمحكمة أن      ).          عقوبات    ٤١٠       املادة   (                                                               يف دعـاوى النسب والطالق واهلجر، وما قضت احملكمة مبنع نشره            
                           على أن يصدر احلكم بصورة       .               ً                                                                    جتـري احملاكمة سراً إذا خشيت على النظام العام أو اآلداب العامة وبقرار معلل             

   .           ً  احلكم باطالً                      ً           علنية، كما ذكرنا سابقاً، وإال اعترب

  .                       ً                                         وجتري حماكمة املتهم غيابياً إذا تبلغ الدعوة للمحكمة ومل حيضر يف موعدها -   ٢٣٩

                                                                                             وال يقـبل من األدلة إال ما تناقش فيه اخلصوم، وال حيق حملام احلضور عن املتهم يف احملاكمة الغيابية، وال       -   ٢٤٠
  .                                        تقام الدعوى العامة على متوىف وتسقط بوفاته

                                ً                            أما من كان حني اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية أنقصت            .                               العقاب من كان يف حالة جنون                ويعفى من    -   ٢٤١
    وإن   .          عقوبات    ٢٣٢                 بداللة املادة       ٢٤١                                                                           قـوة الوعي أو االختيار يف أعماله فإن عقوبته ختفف وفق أحكام املادة              

                              لألصول املشار إليه أعاله، واليت                                                                       ً اخلربة الطبية هي اليت حتدد القدرات العقلية لدى املتهم الذي حياكم ويعاقب وفقاً
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                                                                                                         توجـب حجزه يف مأوى احترازي إذا كانت جرميته توجب العقاب سنتني فأكثر إىل أن يثبت شفاؤه، ومبوجب                  
  .             قرار من احملكمة

                                                                              ً     ً                    وإذا كـان املتهم أو الشهود أو أحدهم ال حيسنون التكلم بالعربية عني رئيس احملكمة ترمجاناً حملفاً عليه             -   ٢٤٢
                    ، وكذلك لألصم واألبكم  )                      أصول احملاكمات اجلزائية   ٣٠٣      املادة  (                                   صدق وأمانة، وإال تكون املعاملة باطلة         الترمجة ب

   ).             أصول جزائية   ٢٠٧     حىت    ٢٠٣         املواد من  (                                             وللمتهم أن يطلب رد املترجم، وتفصل احملكمة باألمر 

                         وثائق احملكمة املتعلقة                                                                                   ويـترجم املـترجم وقائع احملاكمة كاملة للمتهم، وميكن للمتهم أن يطلب ترمجة             -   ٢٤٣
   ).             أصول جزائية   ٢٨٢      املادة  (                                                 كما أن للمتهم نفس حقوق االدعاء جلهة استجواب الشهود   .       بقضيته

                                                                                         وللمتهم أن يدعو من يشاء من الشهود، وال حيق االعتراض على قبوله االستماع إىل أي من الشهود الذين  -   ٢٤٤
                                                         شبهة التواطؤ مع املتهم، وهي الزوج والزوجة واألخوة                                                               يطلـب دعوهتـم للشهادة، إال لسبب القرابة اليت حتتمل         
                                                إال أنه وبالرغم من ذلك فإن شهادة هؤالء تعترب صحيحة   .                                                واألخوات وأصول املتهم وفروعه وذوو القرابة الصهرية

  .                                                                                                 إذا مل يعترض عليها النائب العام أو املدعي الشخصي أو املتهم إذا كان من طلب مساع شهادة الشهود هو املدعي
                                                                                                           وإذا اعـترض عـلى مسـاع شهادة هؤالء الشهود فلرئيس احملكمة أن يأمر باالستماع إىل شهادهتم على سبيل                   

                                                       وإذا دعي الشاهد ومل يليب الدعوة فللمحكمة أن تقرر            ).                              من أصول احملاكمات اجلزائية       ٢٩٢       املادة   (            املعلومـات   
   ).   ٣٠١      املادة  (                                          إرجاء النظر يف الدعوى وتأمر بإحضار الشـاهد 

                                                                                                       للمـتهم ووكـيله أن يطرح على الشاهد بواسطة رئيس احملكمة األسئلة اليت يريدها وله أن يقول حبق                   و -   ٢٤٥
   ).             أصول جزائية   ٢٨٩      املادة  (                                       الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع 

   ).            من الدستور  ٢٨      املادة  (                                  واملتهم بريء حىت يدان حبكم قضائي مربم  -   ٢٤٦

  ٤       الفقرة 

                                          ، هو الذي حيدد اإلجراءات اليت تتبع مع            ١٩٧٤      مارس   /       آذار   ٣٠          تاريخ     ١٨                            إن قـانون األحـداث رقم        -   ٢٤٧
                                                           أما يف القضايا املدنية فليس للقاصر حق املخاصمة القضائية بنفسه   .                                      احلدث يف التحقيق واحملاكمة واحلكم والعقوبة

  .                                     وإمنا يكون ذلك بواسطة وليه أو من ينيبه

                   ، الذي اعتمد مبادئ     ١٩٧٩      أبريل  /       نيسان ٨      تاريخ     ٥١               بالقانون رقم   ١٨                           وقـد عـدل قانون األحداث      -   ٢٤٨
  :                                  أشارت إليها أسبابه املوجبة وتتلخص يف

  .                                                                                           إن الغاية اليت يهدف املشرع حتقيقها هي إصالح احلدث وإعادته إىل السلوك االجتماعي القومي               ) أ ( 
                  دابري ما يالئم حالة                                                                                 لذلك نص القانون على عدد من التدابري اإلصالحية وأعطى الفرصة للقاضي ليختار من هذه الت

      احلدث؛
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                                                          حبيث تضم احملكمة عند النظر يف القضايا اجلنحية اهلامة           ث                                 التوسـع يف تشـكيل حماكم األحدا        ) ب ( 
               ً                                                                                                 واجلنائـية مـندوباً عـن كل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة التربية، من بني املختصني من محلة                   

                             تدبري اإلصالحي املالئم حلالة احلدث؛                                        املؤهالت العالية، وذلك للمشاركة يف تقرير ال

                                                             ختصيص شرطة لألحداث تتوىل رقابة األحداث ومحايتهم من التعرض للجنوح؛  ) ج ( 

                                                                                  تنظـيم اختصاصات املؤسسات املساعدة حملاكم األحداث كمكاتب اخلدمة االجتماعية ومراكز           ) د ( 
        املالحظة؛

                                        يقل عن ستة أشهر وذلك إلتاحة الفرصة                                                        حتديد مدة وضع احلدث يف املؤسسة اإلصالحية مبا ال              ) ه ( 
                           ً                                                                                      أمـام احلدث نفسه ليشارك ذاتياً يف إتباع السلوك القومي وتقبل إرشاد الفنيني يف املعهد وإلعطاء الفرصة جلهاز                  
                                                                                                             املعهد لتقدمي املقترحات حملكمة األحداث بشأن إخالء سبيل احلدث أو االستمرار يف تربيته وتثقيفه وتأهيله على                

           ضوء سلوكه؛

                                                                                          فرض غرامة نقدية على ويل احلدث إذا تبني للمحكمة أن جنوح احلدث ناجم عن إمهال الويل                  ) و ( 
  .                    وذلك إلشعاره مبسؤوليته

   ).          من القانون ١      املادة  (                                                   واحلدث هو كل ذكر أو أنثى مل يتم الثامنة عشرة من عمره  -   ٢٤٩

             من قانون    ٢       املادة   (       الفعل                ً                                                             وال يالحـق جزائـياً احلـدث الذي مل يتم العاشرة من عمره حىت ارتكاب                 -   ٢٥٠
   ).    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١        تاريخ   ٥٢                                  األحداث املعدل باملرسوم التشريعي رقم 

         وقد ألغى   .                                                                                    وإذا ارتكـب احلـدث الذي أمت العاشرة أية جرمية فال تفرض عليه سوى التدابري اإلصالحية         -   ٢٥١
ّ                  املشّرع النصوص السابقة                               تفرض عقوبة خمففة على احلدث الذي                             من قانون األحداث، اليت كانت   ٢٩   و ٣        املادتان   .    

  .                                                                                                      أمت اخلامسـة عشـرة وارتكب جناية، واكتفى بفرض تدابري إصالحية تنفذ يف إحدى معاهد إصالح األحداث                
  .    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١        تاريخ   ٥٢                    املرسوم التشريعي رقم 

      من    ١٠       املادة   (  ً  راً                                   ً                                                   وأجاز القانون توقيف احلدث احتياطياً إذا كان ذلك يف مصلحته وملدة ال تتجاوز شه              -   ٢٥٢
                                                                                       من القانون تدابري اإلصالح ومنها تسليم احلدث إىل أبويه أو أحدمها أو أحد أفراد                ٤              وعددت املادة      ).          القـانون 

                                                                                                          أسرته أو إىل مؤسسة صاحلة لتربيته أو وضعه يف مركز املالحظة أو مبعهد خاص بإصالح األحداث أو احلجز يف                   
                                                                    ن اإلقامة أو من ارتياد حمالت مفسدة أو مزاولة عمل ما أو إخضاعه                                                         مـأوى احترازي أو مراقبة حريته أو منعه م        

  .             لواجب الرعاية

                       وال تطبق عليهم األصول       ).               من القانون    ٤٩       املادة   (                                      ً            ونـص القـانون على إجراء حماكمة األحداث سراً           -   ٢٥٣
                      تسري عليهم أحكام         ، وال  )              من القانون    ٤١       املادة   (                                                                املتعلقة باجلرم املشهود أو إقامة الدعوى مباشرة أمام احملكمة          
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    ٥٨       املادة   (                                                                                                   التكرار، وال تسجل األحكام الصادرة حبقهم يف السجل العديل كما ال تطبق حبقهم العقوبات الفرعية                
   ).          من القانون

  ٥       الفقرة 

                                                                                                   إن مجيع األحكام اجلزائية تصدر بالدرجة األوىل وتقبل الطعن أمام حمكمة أعلى هي حمكمة االستئناف،                -   ٢٥٤
                                         وكذلك فإن احلكم يف اجلنايات يقبل الطعن أمام   .                                       تئناف يقبل بدوره الطعن أمام حمكمة النقض             وحكم حمكمة االس

                                                                                                  ويستثىن من ذلك األحكام اليت تقضي بغرامة أقل من مائة لرية سورية فإهنا تكون مربمة، وللنائب                  .            حمكمة النقض 
    ).              أصول جزائية   ١٦٥      املادة  (                                        العام وأطراف الدعوى املدنية استئناف احلكم 

                                                                            ً                  كما أن مجيع األحكام الصادرة عن احملاكم املدنية تقبل الطعن باالستئناف أو النقض وفقاً للقواعد الواردة  -   ٢٥٥
  .                                                يف القانون املدين وقانون أصول احملاكمات املدنية السوري

  غ                                                               وجيب إن يقدم االستئناف خالل عشرة أيام إما من تاريخ تبلي            .                                     وال قـيد على مراجعة احملكمة األعلى       -   ٢٥٦
        أصول     ٢٥١       املادة   (                         ً                                                 ً                      احلكـم للمـتهم، إن كـان غياباً أو مبثابة الوجاهي أو من تاريخ صدوره إن كان وجاهياً                   

ٍ                 وللمستأنف االستعانة مبحاٍم بطريقة ال ختتلف   .                                                      واالستئناف جيوز أن يتعلق بالواقع أو بالقانون أو بكليهما   ).       جزائية                       
ٍ                              عن أصول االستعانة مبحاٍم أثناء احملاكمة أو قبلها                                                                          واالستئناف يف القضايا املدنية يرفع باستدعاء يشمل على بيان           .                    

     ٢٣٢       املادة   (                                                                                                  احلكـم املستأنف وأسباب االستئناف ويودع الطاعن التأمينات القانونية املنصوص عنها يف القانون              
   ).          أصول مدنية

         ة الرسم                                                                                                 وأي مواطـن ميلـك حـق الطعن، ويستطيع أن يتقدم بالطعن مهما كانت قدرته املادية لتفاه                 -   ٢٥٧
                                وال جيوز استئناف القرارات اليت       .                             ً                                         وميكن أن يكون االستئناف متعلقاً بالواقعة أو بالقانون أو بكليهما           .          والـتأمني 

  .                                                                              تصدر أثناء سري الدعوى إال مع احلكم األصلي، ويستثىن من ذلك القرارات املؤقتة واملستعجلة

                                            ، وتنظر يف مجيع الطلبات جلنة للعفو اخلاص                                                                  لكل حمكوم عليه أن يرفع طلب عفو خاص إىل رئيس الدولة           -   ٢٥٨
     ٤٦٧        وحىت      ٤٥٩                                                                                                مؤلفة من مخسة قضاة تبدي رأيها بقبوله أو رفضه وفق إجراءات حمددة نصت عليها املواد من                 

  .                  أصول حماكمات جزائية

 ً  اً                                                                                                      للمتضرر من انتهاك حقوقه األساسية أن يلجأ إىل القضاء بدعوى ضد فاعل اجلرمية، وله أن يتظلم إداري             -   ٢٥٩
                                                                                                                    لرئيسـه، وليس هناك ما يقيد هذا احلق، وله أن يقيم الدليل عليه بكل وسائل اإلثبات، واحملكمة هي اليت تقدر                    
                                                                                                   الـتعويض يف حـال ثبوت جرم االنتهاك، وال يترتب التعويض عن خطأ قضائي ما مل يثبت أنه كان نتيجة خطأ        

  .   لها                                    وال يوجد انتهاكات ال جتوز املراجعة من أج  .                 جسيم أو غش مقصود
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  ٦       الفقرة 

                              حق التعويض يف حال احلكم بالرباءة

  .                                                         منه على أن كل من تسبب بضرر للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض   ١٦٤                        نص القانون املدين يف املادة  -   ٢٦٠

                                                     من قانون أصول احملاكمات اجلزائية فإن كل متضرر          ٤                                من قانون العقوبات واملادة         ١٣٨    ً          وعمالً باملادة    -   ٢٦١
     إىل    ٣٦٧                                                                         ق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به وقد عاجلت املواد من                    مـن جرمية لـه ح    

  .                                                                              من أصول احملاكمات اجلزائية مسألة التعويض عند إعادة احملاكمة يف دعاوى اجلنايات واجلنح   ٣٧٨

         دعاوى                            جيوز طلب إعادة احملاكمة يف       : "                                       من أصول احملاكمات اجلزائية على أنه         ٣٦٧            تنص املادة     ) أ ( 
   :                  ً                                                                  اجلناية واجلنحة أياً كانت احملكمة اليت حكمت هبا والعقوبة اليت قضت هبا وذلك يف األحوال التالية

                                                                              إذا حكم على شخص جبرمية القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن املدعى قتله هو حي؛ ̀  ١̀  

              نفسه وكان                                                                               إذا حكـم على شخص جبناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر باجلرم               ̀  ٢̀ 
                                                                         احلكمان ال ميكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد احملكوم عليهما؛

                                                                                          إذا حكم على شخص وبعد صدور احلكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه                 ̀  ٣̀ 
                                                  باحملاكمة وال تقبل شهادة هذا الشاهد يف احملاكمة اجلديدة؛

                                                   دث جديد أو أبرزت مستندات كانت جمهولة حني احملاكمة وكان                          إذا وقع أو ظهر بعد احلكم ح ̀  ٤̀ 
   ".                                 من شأن ذلك إثبات براءة احملكوم عليه

                                                                 احلق بطلب إعادة احملاكمة حىت للزوجة واألبناء والورثة أو ملن أوصى        ٣٦٨                    وقـد أعطت املادة       ) ب ( 
                 ً                           لـه إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته حبكم القضاء؛

                                                               تهمون أو أصبحوا يف حالة اجلنون منذ قرار احملكمة بإبطال احلكم الصادر             إذا تويف امل   ٣٧٤      املادة   ) ج ( 
                                                                                                                    حبقهـم قررت الغرفة اجلزائية يف حمكمة النقض بناء على طلب النائب العام إلغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى                  

  .   ٣٧٢                             ً         على حمكمة أخرى وفصلت فيها وفقاً للمادة 

  :   ٣٧٥      املادة   ) د ( 

      ً                                                         تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء احلكم السابق جاز للمحكمة أن                    إذا طلب احملكوم عليه  ̀  ١̀ 
                                حتكم له به يف احلكم الصادر برباءته؛

               وال حيق لغريهم من   .                                          ً                         يعـود طلب التعويض، إذا كان احملكوم عليه ميتاً، لزوجه وأصوله وفروعه   ̀  ٢̀ 
  ً  اً؛                                                         ً      األقرباء أن يطالبوا بالتعويض ما مل يثبت أن احلكم سبب هلم ضرراً مادي
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  .                                        جيوز طلب التعويض يف مجيع أدوار إعادة احملاكمة ̀  ٣̀ 

  :   ٣٧٦      املادة     ) ه ( 

                                                                                               تـتحمل الدولة التعويض احملكوم به وهلا أن ترجع به على املدعي الشخصي أو املخرب أو شاهد                  ̀  ١̀ 
                                              الزور الذين كانوا السبب يف صدور احلكم بالعقوبة؛

  .                                    يضم التعويض الرسوم والنفقات القضائية ̀  ٢̀  

  :   ٣٧٧      املادة   ) و ( 

ّ                                                                        يعّجل طالب إعادة احملاكمة رسوم ونفقات الدعوى حىت صدور القرار بقبول طلب اإلعادة ̀  ١̀     ؛ ٠  

                                           أما الرسوم والنفقات الالحقة فتؤمنها الدولة؛ ̀  ٢̀  

                                                                                             إذا قضـت إعادة احملاكمة بالنتيجة إىل حكم بالعقوبة قضي على احملكوم عليه برسوم ونفقات                ̀  ٣̀ 
        الدعوى؛

                                                         ذه الرسوم والنفقات على طالب اإلعادة إذا ظهر غري حمق يف طلبه؛       ويقضى هب ̀  ٤̀  

  :   ٣٧٨      املادة   ) ز ( 

                                                                                      يعلق احلكم الصادر برباءة احملكوم عليه بنتيجة إعادة احملاكمة على باب دار احلكومة أو البلدية يف  ̀  ١̀ 
     ملوطن                                                                                        الـبلدة اليت صدر فيها احلكم األول ويف حمل وقوع اجلرم ويف موطن طاليب اإلعادة ويف ا                

                              ً  األخري للمحكوم عليه إن كان ميتاً؛

           ً                                   وينشر أيضاً إذا استدعى ذلك طالب اإلعادة يف مخس              اجلريدة الرمسية                    ً    ينشر حكم الرباءة حتماً يف  ̀  ٢̀ 
                                      صحف خيتارها وتتحمل الدولة نفقات النشر؛

  ٧       الفقرة 

                         ة سبق أن أدين هبا أو                                           ً                                         ال جيـوز يف القانون السوري تعريض أحد جمدداً للمحاكمة أو للعقاب على جرمي              -   ٢٦٢
                       ال يالحق الفعل الواحد       : "                                       من قانون العقوبات السوري على أن         ١٨١                 حيث نصت املادة      .                      بريء منها حبكم هنائي   

                                                                             وذلك حىت ولو كان احلكم الصادر عن احملكمة فيه خمالفة لقواعد االختصاص ألن احلكم بعد أن    ".             إال مرة واحدة
    ٣٨                       أمن اقتصادي رقم أساس �         نقض سوري  (      املصدر   .           يوب البطالن                              ً      يكتسب الدرجة القطيعة يصبح حمصناً من ع

   ).    ١٩٨٥       لعام   ٤٩  �              ، حمامون قاعدة     ١٩٨٤      فرباير  /      شباط  ٢٥        تاريخ   ٤٠     قرار 
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                                                                                                          ومىت متت حماكمة أحد عن فعل من األفعال وقضي عليه بالعقوبة أو الرباءة فال جيوز أن حياكم مرة ثانية                    -   ٢٦٣
                   جنحة رقم أساس    �           نقض سوري      : (     املصدر  .                            م من أجلها يف املرة األوىل                                           من أجل ذات اجلرمية اليت سبق أن حوك       

       ١٤٩٨                   الدوري الثاين و       ٤٦٥٧-    ٤٦٥٦            القاعدة   �           اجملموعة   �      ١٩٨٢      مايو   /       أيار  ١            تـاريخ       ٨٧١           قـرار       ٤٥٢
   ).              اجلزء الثالث     ٢٤١٧  �      ٢٤١١   و    ٢١٨٩  �      ٢١٨٧ و

 ١٥املادة 

                                           إال على ما يقع من تاريخ العمل هبا وال يكون هلا                      ال تسري أحكام القوانني  "             من الدستور   ٣٠          نصت املادة  -   ٢٦٤
       ً                                    وتأكيداً على ذلك مل يقض قانون العقوبات          ".                                                              أثـر رجعي وجيوز يف غري األمور اجلزائية النص على خالف ذلك           

  .                                    بأي عقوبة مل ينص عليها حني اقتراف اجلرم

                          احترازي أو إصالحي من                             ال تفرض عقوبة وال تدبري     "                                من قانون العقوبات السوري       ١                 كما نصت املادة     -   ٢٦٥
                                 كل قانون جديد يلغي عقوبة أو       "            منه أن     ٨             ونصت املادة      ".                                                     اجل جرم مل يكن القانون قد نص عليه حني اقترافه         

   ٩           ونصت املادة    ".                                                                                 يقضي بعقوبة أخف يطبق على اجلرائم املقترفة قبل نفاذه، ما مل يكن قد صدر بشأهنا حكم مربم
                    وبذلك فإن التشريع      ".                                                  ت أشد ال يطبق على اجلرائم املقترفة قبل نفاذه                                     كل قانون جديد يقضي بعقوبا     "            مـنه بأن    

  .                                                                          السوري يتضمن مبدأ عدم سريان القوانني اجلنائية بأثر رجعي ما مل يكن ملصلحة املتهم

                                                   ً                                           وإذا صدر قانون جديد يلغي عقوبة جرمية كانت قائمة وفقاً للقانون القدمي فإنه ال يبقي لألحكام اجلزائية  -   ٢٦٦
                               ال يقمع جرم بعقوبة أو تدبري         : "                      من قانون العقوبات    ١           الفقرة    ٢                 حيث تنص املادة      .                    ضـى هبا أي مفعول            الـيت ق  

   ".                                          وال يبقى لألحكام اجلزائية اليت قضي هبا أي مفعول  .                                      احترازي أو إصالحي إذا ألغاه قانون جديد

                               ملقترفة قبل نفاذه ما مل يكن أكثر                                                                   وإذا غري القانون اجلديد طريقة تنفيذ العقوبة فإنه ال يطبق على األفعال ا -   ٢٦٧
                      كل قانون جديد يعدل       : "                   من نفس القانون    ١           الفقرة     ١٠                 حيث تنص املادة      .                                      مراعاة للمدعى عليه أو احملكوم عليه     

                               ً                                                                        طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديالً يغري ماهيتها، ال يطبق على األفعال املقترفة قبل نفاذه ما مل يكن أكثر مراعاة 
   ".          احملكوم عليه               للمدعى عليه أو 

 ١٦املادة 

ّ                    يتمتع كل شخص يف اجلمهورية العربية السورية بالشخصية القانونية منذ بداية تكّونه كجنني يف بطن أمه  -   ٢٦٨                                                                        
            على تساوي   ٢٥                       فقد نص الدستور يف املادة   .           ًَ                                                   ووالدتـه حياًَ حىت وفاته، أي لـه أهلية متتعه باحلقوق والواجبات     

       ً                                                 استناداً إىل مبدأ سيادة القانون يف اجملتمع ويف الدولة           .                             وق والواجبات دون أي متييز                                  املواطنني أمام القانون يف احلق    
                           ولذلك فإن اكتساب املواطن       ).               من الدستور    ٢٧       املادة   (                                     ً                     وحـق ممارسـة املواطن حلقه ومتتعه حبريته وفقاً للقانون           

  .       للقانون                                                  ً                    ً   السوري الشخصية القانونية هو حق دستوري ويصبح معترفاً له هبذه الشخصية وفقاً 

      من    ٤٦                        ً                                                                     وحـدد املشـرع السوري أعماراً معينة يف بعض املسائل للشخصية القانونية فقد نصت املادة                 -   ٢٦٩
                                   ً                                             متتع كل شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية ومل حيجز عليه وكان               "                              القـانون املدين السوري على      
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  ال   )                          الذي تكون أهليته ناقصة    (                     خص الفاقد التمييز                         وهذا ال يعين أن الش       ".                                       بكـامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية     
  .                                                                                           يتمتع بالشخصية القانونية، فله حقوق ولكنه ال يستطيع مباشرهتا بنفسـه، محاية لـه من االستغالل والغنب

  )                            االستحقاق والصالحية واالستيطان (                                                        فالشخصية القانونية تنسحب حىت على اجلنني، وهي أهلية اإلنسان   -   ٢٧٠
                            أو تالزمه طيلة حياته حىت يكون   .                                               ً           ً  نذ أن ينعقد نطفة يف بطن أمه فيكون علقة، مث جنيناً مث يولد طفالً             اليت تبدأ به م

               ً         ً                               ً             فمنذ كونه جنيناً يصبح أهالً لثبوت بعض احلقوق له أي يكون أهالً لاللتزام    .     ً        ً                    ممـيزاً مث بالغـاً وهكذا حىت مماته  
                               لذلك يتمتع بأحكام أهلية الوجوب   .             جزء من أمه                                                     الناقص حيث أنه يف هذا الطور هو إنسان حي ناقص احلياة ألنه

  :              الناقصة اليت هي

                ثبوت النسب لـه؛  ) أ ( 

               ثبوت املرياث له؛  ) ب ( 

  ؛ )           ً إذا ولد حياً (                     استحقاقه ملا يوصى لـه   ) ج ( 

   ).                           ً      ً                       كما لو وقف إنسان عليه عقاراً معيناً، فإنه يستحقه كالوصية (                     استحقاقه ما وقف عليه   ) د ( 

                               ً                                            القانونية بتمام والدة اإلنسان حياً واكتسابه االسم واللقب واملوطن واجلنسية فيصبح                   كما وتبدأ الشخصية  -   ٢٧١
               ً                               ً                                     لكنه ال يكون أهالً ملمارسة حقوقه املدنية كونه فاقداً للتمييز وفق ما جاء يف املادة           .    ً                         أهالً هلذه الشخصية القانونية   

  :                        من القانون املدين السوري  ٤٧

  .                  ً         ملدنية من كان فاقداً للتمييز          ً                ال يكون أهالً ملباشرة حقوقه ا - ١ "  

   ".                                        ً         وكل من مل يبلغ السابعة من عمره يعترب فاقداً للتمييز - ٢  

                               ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل    : "                                 من قانون األحوال الشخصية على أنه   ١٦٤              وقد نصت املادة  
   ".              بلوغه سن الرشد

                بتسلم جانب من                                                                        للقاضي أن يأذن لـه بعد بلوغه اخلامسة عشرة ومساع أقوال الوصي             - ٣ 
  .                 هذه األموال إلدارهتا

                                                                                                             وبالنسـبة للمسـاءلة املدنية واجلزائية تقضي املبادئ القانونية يف التشريع السوري بأن عدمي التمييز غري                 -   ٢٧٢
           يكون الشخص    : "                               من القانون املدين السوري على أن   ١٦٥                 فقد نصت املادة      .                       ً        ً     مسؤول عن تصرفاته مدنياً وجزائياً    

       على    ١٨                           من قانون األحداث رقم       ٢                ، ونصت املادة     "                                   ري املشروعة مىت صدرت منه وهو مميز           ً               مسؤوالً عن أعماله غ   
   ".             ً                                                 ال يالحق جزائياً احلدث الذي مل يتم العاشرة من عمره حني ارتكاب الفعل   : "   أنه
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                                                    ً                                      وقد أكد القانون السوري على أن املواطن السوري يكون أهالً للتقاضي حني يتم الثامنة عشرة من عمره  -   ٢٧٣
         ً                                  ويكون أهالً للشهادة أمام القضاء حني إمتامه سن    ).                               من قانون أصول احملاكمات املدنية  ١٥      املادة  (         سن الرشد     وهي 

  :             ّ      من قانون البّينات  ٥٩                                  اخلامسة عشرة من عمره حيث نصت املادة 

  .          ً                                               ال يكون أهالً للشهادة أمام القاضي من مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة - ١ "  

                                                        ل من مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة بغري ميني وعلى سبيل                                           عـلى أنه جيوز أن تسمع أقوا       - ٢ 
   ".           االستدالل فقط

                                                                                                        وتسـري املبادئ القانونية النافذة يف سورية على مجيع املواطنني دون متييز حيث أكدت املادة األوىل من                  -   ٢٧٤
           تتناوهلا                                                تسري النصوص التشريعية على مجيع املسائل اليت         : "                                                 القانون املدين السوري على ذلك حني نصت على أن        

   ".                            هذه النصوص يف لفظها أو فحواها

                                                                                                      كمـا أن حـق االدعاء أمام القضاء مكفول جلميع املواطنني والشرط الوحيد هو قيام الصفة واملصلحة                  -   ٢٧٥
  .                              من قانون أصول احملاكمات املدنية  ١١          حسب املادة 

                           نفيذ التدابري الصادرة عن                                                                                  ويف ظـل التشريع السوري فإن القانون يتيح للمحاكم املختصة مراقبة حسن ت             -   ٢٧٦
                                                ً                                                               اإلدارة خالل فترة تطبيق أحكام قانون الطـوارئ ووفقاً لذلك ال جيوز تقييد الشخصية القانونية للمواطنني حىت                
                                                                                                            يف حالـة تطبـيق أحكام قانون الطوارئ، حيث أن قرارات احلاكم العريف هي قرارات إدارية تقبل اإلبطال أمام             

                           ً                     ً                          قانوين، وقد أبطل القضاء عدداً من هذه القرارات تبعاً الدعاء مواطنني تضرروا من                           احملاكم اإلدارية إن شاهبا عيب 
   ).                    قرارات احملاكم اإلدارية (                        قرار صادر عن احلكم العريف 

 ١٧املادة 

                                           على أن احلرية حق مقدس وتكفل الدولة          ٢٥               ً                                            كمـا ذكـرنا سابقاً فإن الدستور السوري نص يف املادة             -   ٢٧٧
                      عدم جواز حتري أحد أو   ٢٨                     وكفل الدستور يف املادة   .                           وحتافظ على كرامتهم وأمنهم                       للمواطنني حريتهم الشخصية

  .              ً         توقيفه إال وفقاً للقانون

                                                                    املساكن مصونة ال جيوز دخوهلا أو تفتيشها إال يف األحوال املبينة يف               : "            عـلى أن     ٣٠                 ونصـت املـادة      -   ٢٧٨
                                             التصاالت السلكية مكفولة وفق األحكام املبينة                                سرية املراسالت الربيدية وا    "            على أن      ٣٢              وأكدت املادة      ".        القانون

   ".                                                  منه أن األسرة هي خلية اجملتمع األساسية وحتميها الدولة ١         الفقرة   ٤٤             وجاء يف املادة    ".          يف القانون

                                                                                                  وعاقب القانون كل موظف يدخل بصفته هذه مرتل أحد الناس أو ملحقات املرتل يف غري احلاالت اليت                   -   ٢٧٩
                                                                        مراعاة األصول اليت يفرضها وذلك باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات، وال تنقص                       ينص عليها القانون ودون

      من     ٣٦٠                                                                                                       العقوبـة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل حتري املكان أو عمل حتكمي آخر حسب ما نصت عليه املادة                    
  .                      قانون العقوبات السورية
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  :                                      من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن  ٨٦           وتنص املادة  -   ٢٨٠

                                                                              ً                 ال جيوز دخول املنازل وتفتيشها إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول مرتله وتفتيشه مشتبهاً                 - ١
  .                                                                           ً           فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق باجلرم أو خمف شخصاً مدعى عليه

 ً       ً      اً تعسفياً من                                                              ً                      وإن دخول القاضي أحد املنازل حبال عدم توفر الشروط املذكورة أنفاً يعترب تصرف             - ٢
  .                               شأنه فسح اجملال للشكوى أمام احملاكم

                                                                                                      مع مراعاة األحكام السابقة حيق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات يف مجيع األمكنة اليت حيتمل وجود                 -   ٢٨١
                           على األصول الواجب اتباعها    ١٠١     إىل   ٩١                 وتتناول املواد من   .                                             أشـياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور احلقيقة  

                                من قانون أصول احملاكمات اجلزائية   ٢٨                                                     كما ميكن للنائب العام يف حالة اجلرم املشهود املعرف باملادة   .    شأن      هبذا ال
    ٤٢                            كما حتدد أصول ذلك املادة        .                    من هذا القانون     ٣٦                                                        تفتيش مكان اجلرمية وفق األصول املنصوص عنها يف املادة          

  .                                        املرتل من النائب العام إجراء التحقيق بشأنه                                                    يف حالة اجلرم غري املشهود الواقع داخل مسكن إذا طلب صاحب 

                                                            ً                                          إن خمالفة هذه األصول القانونية يستوجب العقاب على اعتبارها خرقاً حلرمة املرتل وفق أحكام املادتني                -   ٢٨٢
  .                   من قانون العقوبات   ٥٥٨   و   ٥٥٧

  :   ٥٥٧      املادة  

        كذلك من                                                    ً           من دخل مرتل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو مرتله خالفاً إلرادته، و - ١ 
                         ً                                                            مكـث يف األماكن املذكورة خالفاً إلرادة من له احلق يف إقصائه عنها، عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز   

  .          الستة أشهر

                                                     ً                     ويقضى باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنني إذا وقع الفعل ليالً أو بواسطة الكسر أو  - ٢ 
  .  عني                                                          العنف على األشخاص أو باستعمال السالح أو ارتكبه عدة أشخاص جمتم

                                                      ً                    ال جتري املالحقة يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل إال بناًء على شكوى الفريق   - ٣ 
  .      املتضرر

  :   ٥٥٨      املادة  

                                                                                         يعاقـب باحلبس التكديري أو بغرامة ال تتجاوز املائة لرية من تسلل بواسطة الكسر أو                - ١ 
                              أو مكث فيها على الرغم من                                                                         العـنف على األشخاص إىل أماكن ختص الغري وليست مباحة للجمهور،            

  .                             إرادة من له احلق يف إقصائه عنها

  .                                            وال يالحق باجلرم إال بناء على شكوى الفريق املتضرر - ٢ 
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                                                    ً                                              ويف غـري هذه احلاالت ال ميكن دخول املساكن أو تفتيشها إال وفقاً لألحكام اخلاصة بقانون الطوارئ                  -   ٢٨٣
  .                                      اإلجراءات اخلاصة بذلك يف حالة اجلرم املشهود                                            وحيدد نظام خدمة الشرطة ساعات الدخول وأوقاهتا و

                             ً                                                             ويعاقب القانون كل من أفشى سراً علم به حبكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه دون سبب مشروع أو  -   ٢٨٤
                                باحلبس من شهرين إىل سنتني كل شخص    ٥٦٦                               حيث عاقب قانون العقوبات باملادة   .                          اسـتعمله ملنفعـته اخلاصة   
                                                                                    الربق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة خمتومة ويتلف أو خيتلس إحدى                   ً                   مـلحقاً مبصلحة الربيد و    

                                      ً                              إليه، وترتل العقوبة نفسها مبن كان ملحقاً مبصلحة اهلاتف وأفشى                املرسل                                     الرسـائل أو يفضي مبضموهنا إىل غري        
  .                                          خمابرة هاتفية اطلع عليها حبكم وظيفته أو عمله

                             ً                               كل شخص آخر يتلف أو يفتح قصداً رسالة أو برقية غري               ٥٦٧       املادة                           ً        وعاقب قانون العقوبات أيضاً يف       -   ٢٨٥
  .                                                                                                  مرسلة إليه، أو يطلع باخلدمة على خمابرة هاتفية وقام بإذاعتها وإحلاق ضرر بآخر وأعلم هبا غري من أرسلت إليه

  ن        كانو   ١١      ً                                                         ً                         تأكـيداً عـلى سـرية املراسالت الربيدية واالتصاالت الالسلكية فقد صدر مؤخراً بتاريخ                -   ٢٨٦
                      منه على أن يؤدي      ٥                                                       الذي يعاجل مسألة سرية املراسالت، حيث نصت املادة           ١                 القانون رقم        ٢٠٠٤       يناير   /       الـثاين 

                                                                                           ّ          العامل اليمني القانونية قبل مباشرة العمل أمام قاضي صلح املنطقة، وأن حيافظ على سرية املراسالت، وأّنه ال جيوز 
   .                                        انتهاك هذه السرية وال إفشاؤها وال خمالفتها

                                                                       على مقترف الذم بأحد الناس بإحدى الوسائل العلنية باحلبس ثالثة              ٥٦٨                  ً              وعاقب القانون أيضاً يف املادة       -   ٢٨٧
                          وكذلك على التحقري احلاصل      .                        ً                                                         أشـهر، وعاقـب املقترف أيضاً على القدح بأحد الناس بإحدى الوسائل العلنية            

                                       ابرة هاتفية أو برقية باحلبس من أسبوع إىل                                                            بالكالم واحلركات أو التهديد والتحقري بكتابة أو رسم أو من خالل خم
  .                       ثالثة أشهر وبغرامة مالية

 ١٨املادة 

                                                                                                 إن املبادئ القانونية اليت يقوم عليها النظام السياسي واالجتماعي يف سورية تؤكد مفهوم احلرية الدينية، إذ  -   ٢٨٨
                            ام جبميع الشعائر الدينية حيث                                             حرية االعتقاد واحترام مجيع األديان والقي       ٣٥                                    كفـل الدسـتور السوري يف املادة        

  :                    نصت هذه املادة على أن

   .                                           حرية االعتقاد مصونة وحتترم الدولة مجيع األديان - ١ "  

   ".                                                                         تكفل الدولة حرية القيام جبمع الشعائر الدينية على أن ال خيل ذلك بالنظام العام - ٢  

               وكل فعل يعوق     .             ع املساس هبا                                                                      وهكذا فقد صان الدستور حرية االعتقاد كحق من حقوق اإلنسان، ومن           -   ٢٨٩
  .                                        من قانون العقوبات باحلبس من شهر إىل سنة   ٣١٩                                                        ممارسـة السـوري حلقوقه الدستورية يعاقب عليه يف املادة       

                                                   من قانون العقوبات كل من أقدم بإحدى الطرق العلنية    ٤٦٢                                                    ويعاقب القانون يف اجلرائم اليت متس الدين يف املادة        
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                                                                       يت متارس عالنية أو حث على االزدراء بإحدى تلك الشعائر باحلبس من شهرين إىل                                     عـلى حتقري الشعائر الدينية ال     
  :                من نفس القانون   ٤٦٣                                     ويعاقب باحلبس من شهر إىل سنة حسب املادة   .     سنتني

              ً                                                                       مـن أحـدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو باالحتفاالت أو الرسوم الدينية                ) أ  "( 
                    الشدة أو التهديد؛                                    املتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال

                                           ً                 ً                              مـن هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو خبس بناء خمصصاً للعبادة أو شعاراً أو غريه مما                     ) ب ( 
   ".                               يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس

                                                                                                            وإذا شكل فعله جرمية إثارة النعرات الطائفية أو املذهبية أو تعكري الصفاء بني عناصر األمة عوقب عليه                  -   ٢٩٠
                          كل عمل وكل كتابة وكل خطاب    : "                                         من قانون العقوبات السوري اليت تنص على أن   ٣٠٧   دة                   بعقوبة أشد وفق املا

                                                                                                                    يقصـد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات املذهبية أو العنصرية أو احلض على الرتاع بني الطوائف وخمتلف عناصر                   
                            ن ممارسة احلقوق املذكورة يف                                                                                          األمة يعاقب عليه باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبالغرامة املالية، وكذلك املنع م             

                                                              وهي احلق يف تويل الوظائف واخلدمات ويف إدارة شؤون الطائفة املدنية أو    " (  ٦٤                                  الفقرتني الثانية والرابعة من املادة 
   ).                                                  ً          ً                                 إدارة النقابة اليت ينتمي إليها واحلق يف أن يكون ناخباً أو منتخباً يف مجيع منظمات الطوائف والنقابات

                                                                                               لقانون ما مينع أية طائفة دينية من ممارسة ثقافتها اخلاصة أو اجملاهرة بالدين أو استخدام                               وال يوجـد يف ا     -   ٢٩١
                                                                                                               وتتجسد حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف الدينية حبرية املمارسة العلنية لشؤوهنا الدينية، وتتمتع                .      اللغة

                             ً            ب مراجعها الدينية وذلك انطالقاً من احلقيقة                                                             هذه الطوائف الدينية بتطبيق قانون أحواهلم الشخصية عليهم من جان
  .                                                              رغم أن دين رئيس اجلمهورية كما حدد يف الدستور هو اإلسالم            .                                            املوضوعية اليت تتمثل يف وجود تعدد األديان      

                       سلطة خمتصة تفرض عليهم  د          ، إذ ال يوج ا                                                                 ولكن السوريني أحرار يف أن ميارسوا شعائرهم الدينية أو أن ال ميارسوه    
                             ً            فالدولة توفر هلذه الطوائف وفقاً ألحكام        .                                                         ئر الدينـية، وينطبق ذلك على خمتلف الطوائف الدينية                        تأديـة الشـعا   

     وأقر   .                                                                                                    الدسـتور والقـانون إظهار دينهم واحلرية يف ممارسة شعائره يف دور العبادة اخلاصة بكل طائفة على حدة         
                              ة خاص باملسلمني، وقانون آخر                                                                                 املشرع السوري حرية الفكر والوجدان والدين عندما وضع قانون أحوال شخصي          

                  وهي قواعد حمترمة     .                                                                                       خـاص بـالطوائف املسيحية املتعددة املوجودة يف سورية وقانون خاص بالطائفة املوسوية            
   .                                                                                          ومصانة، ولكل من الطوائف املذكورة حماكم خاصة هبا تنظر يف املنازعات الناشئة عن تطبيق تلك القوانني

                                                                        من العهد تكفل الدولة لآلباء واألوصياء التربية الدينية واألخالقية           ٨ ١              من املادة     ٤                      وبالنسـبة للفقـرة      -   ٢٩٢
                         ال بل تعمل الدولة على       .                                                                                     ألوالدهم بشكل ال يتعارض مع حقوق اآلخرين أو خيل باآلداب العامة أو النظام العام             

             تعليم الديين                                            وذهبت إىل أبعد من ذلك حني كفلت حق ال          .                                                      دعم التعليم الديين واألخالقي يف كافة مراحل التعليم       
                  يعني وزير الداخلية  "         على أن    ١١٨                                                                لكل طائفة دينية حىت يف السجون، حيث ينص نظام السجون السوري يف املادة 

                                                                                                           لكـل سـجن ولكـل ديانة بناء على اقتراح املتصرف رجال الدين الذين جيوز دخوهلم على املوقوفني بناء على               
   ".     طلبهم
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                                                                  بني أنه قد كفل تطبيق مبدأ عدم التمييز بسبب الدين، حيث مل                              من الدستور يت     ٣٥                       وبـالعودة إىل املادة      -   ٢٩٣
                                                    ُ                  كما أنه ال يوجد متييز يف املواطنة بني خمتلف األديان، حيث ال ُيذكر نوع الديانة   .        ً                     حيدد أياً من الديانات املذكورة

   .                                      على البطاقات الشخصية للمواطنني السوريني

 ١٩املادة 

                              ويشمل هذا احلق حرية الطالب       .                                         سورية حرية التعبري يف املدارس واجلامعات                                          تكفـل القوانني وأنظمة التعليم يف        -   ٢٩٤
                                                                                                      واألستاذ يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل 

                              لغري القيود احملددة بنص القانون،                  وال ختضع هذه احلرية   .                                                       مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين، أو بأي وسيلة أخرى خيتارها 
                الصحة العامة أو                                                                                                         وأن تكـون ضـرورية الحترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم، أو حلماية األمن القومي أو النظام العام أو                  

                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ١٩                                                                      اآلداب العامـة وهـذا مـا نصت عليه الفقرة السادسة من املادة              
  .         والسياسية

ـ   -   ٢٩٥                                                                                      رية التعـبري يف سورية مصانة بالدستور وبالقانون، ولكل مواطن حق اإلسهام يف احلياة السياسية         إن ح
              لكل مواطن احلق  "                    من الدستور على أن   ٣٨               كما أكدت املادة    ).             من الدستور  ٢٦      املادة  (                      واالقتصادية واالجتماعية 

                                        األخرى، وتكفل الدولة حرية الصحافة                                                                                  يف أن يعرب عن رأيه حبرية وعلنية بالقول وبالكتابة وكافة وسائل التعبري           
   ".                    ً         والطباعة والنشر وفقاً للقانون

                                                       ، مت تنظيم عمل املطابع واملكتبات ودور النشر وأصول             ٢٠٠١         لعام     ٥٠                               وبصدور املرسوم التشريعي رقم      -   ٢٩٦
ّ      ً                                        ً                    مـنح الترخـيص للدوريات وإجراءاته، حيث ضّم فصوالً تتعلق مبا حيظر نشره يف إطار القوانني، وفصوالً                        تتعلق                                      
    كما   .                                                                                                 بعرض املطبوعات وتوزيعها وأصول االشتراك واإلعالن، إضافة إىل فصول أخرى تتعلق جبرائم املطبوعات            

                                                                       تعد املطابع واملكتبات واملطبوعات على اختالف أنواعها حرة وال تقييد حلريتها إال    : "                       أكد يف مادته األوىل على أن
    وأي   .                                                  ري حق التعبري عن الرأي جلميع املواطنني السوريني                                         ، فقد ضمن قانون املطبوعات السو      "                  يف نطـاق القانون   

                                                                                  ً             جهة ترغب بعرض وجهة نظرها ميكنها أن تقوم بذلك عرب وسائل اإلعالم احمللية اخلاصة واملرخصة بناًء على قانون 
                                                       وهذه املطبوعات حرة يف نشر أي شيء تريده، وألي جهة            .                                                املطبوعات، أو املطبوعات ووسائل اإلعالم احلكومية     

                                   فاإلعالم السوري حر يف التعبري، وال يؤثر   .                                                           نت، مبا ال يتعارض مع قانون املطبوعات وعلى مسؤوليتها القانونية  كا
                                                                                                         قـانون الطوارئ على حرية اإلعالم وآراء املواطنني يف سورية، وال حيول دون قيام الصحفيني مبهامهم وواجباهتم             

  .                                                          ال يقيدها سوى ما يتعارض مع األنظمة والقوانني النافذة                                                               املهنية مبختلف الوسائل والسبل الصحفية، فهذه احلرية        
                        ً                                                                                      أمـا املطبوعات املرخصة وفقاً لقانون املطبوعات السوري واليت تصدر يف سورية من قبل اجلهات الرمسية أو غري                  

  .                          الرمسية فإهنا ال ختضع ألي رقابة

           ً                             خصة قانونياً، بناء على طلبها، رخصة                           األحزاب السياسية املر   "        منه     ٢٥                                       كمـا منح قانون املطبوعات يف املادة         -   ٢٩٧
            ومتنح الرخصة    ".                                                 ويكون احلزب صاحب الرخصة، بوصفه هيئة اعتبارية       .                                           إصـدار مطـبوعة دورية تنطق باسم احلزب       
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                                                                                بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على اقتراح وزير اإلعالم إىل الذين تتوفر              "             من القانون     )  أ (         فقرة     ١٢               مبوجـب املادة    
   ".                                                                      نونية، ولرئيس جملس الوزراء حق رفض منح الرخصة ألسباب تتعلق باملصلحة العامة                فيهم الشروط القا

                                                                                                    وبالنسـبة لتوزيع املطبوعات وتداول الصحف، فقد حدد قانون املطبوعات يف فصله الثاين أسس توزيع                -   ٢٩٨
             لسورية علـى                                                                                                 املطـبوعات ومحلها وبيعها، حيث تقوم املؤسسة العربية السورية للمطبوعات بتوزيع املطبوعات ا            

                                                                    وهلذه املؤسسة احلق باعتماد وكالء هلا لتوزيع املطبوعات وفق نظامها            .                                         مجـيع أراضي اجلمهورية العربية السورية     
                                                                                                              الداخـلي، أما املطبوعات غري الدورية من كتب ونشرات وغري ذلك فإن توزيعها يتم عرب املكتبات اخلاصة اليت                  

                                                          عالم دون أن يكون للوزارة أي دور يف آليات العمل ألي                                                             حتصـل عـلى تراخيص ملمارسة عملها من وزارة اإل         
  :                                              من قانون املطبوعات حتظر على مجيع املطابع أن تنشر  ٢٣                      وننوه هنا إىل أن املادة   .      مكتبة

  ؛ "                                                   وسائل التحقيق اجلنائي أو اجلنح قبل تالوهتا يف جلسة علنية "            أدوات االهتام   ) أ ( 

      تراء؛                                   وقائع دعوى اإلهانة والقدح والذم واالف  ) ب ( 

                                                                                           وقـائع احملاكمات السرية، وسائر احملاكمات اليت تتعلق بالطالق أو اهلجر أو بدعوى النسب،                ) ج ( 
                                                                                                  ومجيع وقائع الدعوى اليت حتظر احملكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير األطباء الشرعيني حول اجلرائم األخالقية؛

                         مذكرات جملس الشعب السرية؛  ) د ( 

                                                                             ر اليت متس األمن الوطين ووحدة اجملتمع وكذلك اليت تتعلق بأمن اجليش وسالمته                               املقـاالت واألخـبا       ) ه ( 
                                                                                                         وحبركاته وعدده وتسلحه وجتهيزه ومعسكراته، باستثناء اليت تصدر عن وزارة الدفاع أو اليت تسمح هذه الوزارة بنشرها؛

  .              باحلياة اخلاصة                                                               ً الكتب والرسائل واملقاالت والتحقيقات والرسوم األخبار اليت تتضمن طعناً  ) و ( 

                                                                                                        ومينع وزير اإلعالم دخول أو تداول املطبوعات اخلارجية إذا تبني أهنا متس السيادة الوطنية أو ختل باألمن                -   ٢٩٩
                        من هذا العهد، فقد       ١٩              من املادة     ٣                         من القانون والفقرة       ١٠                                    ً                  الوطـين أو تتناىف مع اآلداب العامة، وفقاً للمادة          

  :                              ف األحكام الواردة فيه نذكر منها                              عاقب قانون املطبوعات على من خال

                                                                           يعاقـب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقري بواسطة املطبوعات باحلبس من              ):  أ (  ٤٩         املـادة     ) أ ( 
                                                                    شهرين إىل سنة وبالغرامة من مائة ألف لرية سورية إىل مائيت ألف لرية سورية؛

                       طبوعات كما يعاقب موزعو                                              يعاقب من يتعرض لآلداب واألخالق العامة عن طريق امل  :   ٥٠      املادة   ) ب ( 
                                                                                                           النشـرات والرسوم والصور واألفالم واإلشارات وغري ذلك من األشياء املخلة باآلداب مع مصادرة هذه األشياء                

                اجلرمية وإتالفها؛

                                              ً                                   يعاقب من ينقل األخبار غري الصحيحة أو ينشر أوراقاً خمتلقة أو مزورة منسوبة                ):  أ (  ٥١         املـادة     ) ج ( 
                                                                         ن سنة إىل ثالث سنوات وبالغرامة من مخسمائة ألف لرية سورية إىل مليون لرية سورية؛                    كذبا إىل الغري باحلبس م
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                                                                               كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة املطبوعات املوزعة أو املبيعة أو املعدة                ):  أ (  ٥٢       املادة    ) د ( 
                  نتج هذا التحريض                                                                                                للبـيع أو املعروضة يف احملالت والتجمعات العامة أو بواسطة اإلعالنات املعلقة يف الطرقات وأ              
             ً                                                                مباشرة شروعاً يف ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة اليت تفرض على الشريك يف اجلرم املذكور؛

                                                                         كل من ارتكب جرائم القتل والسلب والنهب واإلحراق املرتكبة بشكل حيرض              ):  ب (  ٥٢       املادة      ) ه ( 
                            ر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من                                                                        على اإلجرام أو يدفع إىل ارتكاب هذه اجلرائم ثانية يعاقب باحلبس من ستة أشه   

                                          مائة ألف لرية سورية إىل مائيت ألف لرية سورية؛

                                   من هذا املرسوم التشريعي يكون        ٥٢                                             كل حتريض بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة          :   ٥٣       املادة    ) و ( 
            عة رؤسائهم                                                                                                        موجهـا إىل أفراد القوات السورية املسلحة بغية حتويلهم عن القيام بواجباهتم العسكرية أو عن إطا               

                                                                                                            املفروضـة يف القوانني واألنظمة العسكرية يعاقب فاعله باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من مخسمائة                 
                                                            ألف لرية سورية إىل مليون لرية سورية ما مل خيضع الفعل لعقوبة أشد؛

   ور               ً                                                             كـل من هدد شخصاً بواسطة املطبوعات أو اإلعالنات أو بأية صورة من الص               :   ٥٤         املـادة     ) ز ( 
                                                                                                   بفضح أمر أو إفشاله أو اإلخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر أحد أقربائه 

                                      وشرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات؛

                                                                  ً            كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثلها أو من عمالئها أمواالً لقاء         ):  أ (  ٥٥       املادة    ) ح ( 
                                                                            يعها عن طريق املطبوعات يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من مخسني ألف إىل                   الدعاية هلا أو ملشار

  .               ألف لرية سورية ة   مائ

                                                                                                  ويف املقـابل، ضـمن القـانون حقوق املدعى عليه يف مجيع جرائم املطبوعات ومجيع األعمال اجلرمية                  -   ٣٠٠
                    حيث نص القانون يف      .                       على اختالف أنواعها                                                                  املنصوص عليها يف قانون العقوبات اليت ترتكب بواسطة املطبوعات        

    كما   .                                            ً                                       للمحكمة منح املدعي عليه مهلة ال تتجاوز أسبوعاً لتعيني وكيل عنه وتقدمي دفاعه             "                 منه على أن       ٥٩       املادة  
       ً                                                 جيب حتماً أن يقوم بالدفاع يف الدعوى املقامة باألفعال          "                                            على أمهية وجود دفاع املدعى عليه ب             ٦٠             أكدت املادة   
                                                                               ً                      يها يف هذا املرسوم التشريعي حمام يوكله املدعى عليه، وإن مل يفعل يعني رئيس احملكمة حمامياً يقوم                             املعاقـب عل  
                                                                  يف مجيع جرائم املطبوعات وهلا وقف أي مطبوعة دورية عن الصدور،             "             بداية اجلزاء  "             وتنظر حمكمة      ".             بالدفاع عنه 

  .                            وتكون قراراهتا خاضعة لالستئناف

                                                                             لإلذاعة والتلفزيون، توجد هيئة عامة لإلذاعة والتلفزيون تتبع لوزارة اإلعالم، وهي                       بالنسبة للنظام القانوين -   ٣٠١
    ١٠                 القانون رقم        ٢٠٠١                  وقد صدر يف عام       .                   ً       ً                                           هيئة مستقلة إدارياً ومالياً ومتارس عملها يف ضوء األنظمة والقانون         

                    مبدئية إلنشاء أربع                                                                                          الـذي أتـاح للقطاع اخلاص إنشاء إذاعات خاصة جتارية ومنحت وزارة اإلعالم تراخيص               
  .              إذاعات يف سورية

  :                                      أما الصحافة يف سورية، فهي موجودة بشقيها -   ٣٠٢
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                                                                                      العام والذي يعرب عن رأي السلطة التنفيذية، ومجيع املواطنني هلم احلق أن يعربوا عن آرائهم يف أية   ) أ ( 
         احلكومية؛ /                                         قضية أو موضوع مطروح عرب وسائل اإلعالم العامة

ّ                   فقد رّخص ملا يقارب       :              الصحافة اخلاصة   ) ب (      ً              وبناًء على قانون     .     ٢٠٠٣                          مطبوعة حىت هناية عام        ٧٥      
                                                                                           ً         املطبوعات السوري، فإن الصحافة مستقلة وليس هلا أي عالقة باألجهزة التنفيذية، وعملها مت تنظيمه وفقاً ملا ورد 

  .                       يف قانون املطبوعات السوري

                                       وفق آليات عمل ينظمها احتاد الصحفيني الذي                                                 والصحفيون يف سورية يعملون، يف القطاع العام واخلاص،  -   ٣٠٣
                       أما محاية الصحفيني من      .                                                                      ويضم هذا االحتاد كل من يعمل يف الصحافة ويف وسائل اإلعالم السورية             .              ينتسبون إليه 

                                                                                                            أية تدخالت يف عملهم أو حماسبتهم على ما ينشرونه فينظمها قانون املطبوعات السوري والقانون الذي أحدث                
ـ                                                                                     وليست هناك أية شروط ملمارسة العمل الصحفي يف سورية إال ما ورد يف قانون                .     حفيني                      مبوجـبه احتـاد الص

  .                            املطبوعات وقانون احتاد الصحفيني

                                                                                                      تتـناول وسائل اإلعالم السوري بالتفصيل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وتواصل التذكري به               -   ٣٠٤
  .                                 ا من خالل الدستور والقوانني السورية                                             وشرحه وتبسيطه للجماهري اليت تدرك حقوقها وواجباهت

                                                                                                         وال بد من اإلشارة إىل أن تعميق التنوع الثقايف الذي يعد احملرك األساسي لتعدد اآلراء واختالفها، جتلى                  -   ٣٠٥
                                                                                                      بانتشار املكتبات واملنشآت الثقافية على مساحة اجلمهورية العربية السورية، سواء كانت مكتبات مستقلة أو تابعة 

               ً                                                                                وقد مت ذلك حتقيقاً ملبدأ الثقافة اجلماهريية اليت تعمم الوسائط الثقافية ألوسع مجاهري القراء، وال             .       ثقافية           للمراكز ال 
                                                     ً           كما مت اعتماد الوسائل اإللكترونية يف أكثر من أربعني مركزاً            .                                                 سيما الكتاب الذي يعد املصدر الرئيسي للمعرفة      

  :                  ، النشاطات التالية   ٣٩٦      عددها                                     وتقدم مجيع املراكز الثقافية يف سورية، و  .       ً ثقافياً

             إعارة الكتب؛  ) أ ( 

                                                     إقامة احملاضرات واألمسيات األدبية والشعرية وحلقات البحث؛  ) ب ( 

  .                                          مسابقات حول الكتب، مبشاركة الناشئة والفتيان  ) ج ( 

       ً                       مواطناً ممن يستعريون الكتب أو  ٢     ٠٦٢     ٨٦٧  :     ٢٠٠٣                                             وقد بلغ عدد مرتادي املراكز الثقافية خالل عام    
ـ                                    وتتعدد وسائل املعرفة وتتطور مبا حيقق   .                                                           ون القراءة يف تلك املراكز، أو حيضرون األنشطة الرافدة والداعمة       ميارس

                                                                                                 تطبيق العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، من خالل توسيع نطاق النشر اإللكتروين، وتوسيع مراكز الدخول 
                     ، ومن شأن هذه املراكز     ٢٠٠٣                      راكز الثقافية خالل عام                                                  لشبكة اإلنترنت حيث مت افتتاح أربعني مقهى إنترنت يف امل

                                                                                                     أن تتيح حرية التعبري وحرية اإلطالع والتواصل مبا خيدم تعزيز الدميقراطية واملواطنة ومشاركة املرأة وحقوق امللكية 
  .                                        الفكرية وحقوق األطفال، وغري ذلك من املواضيع

  :                     نافعة يف هذا اإلطار مثل                                               وقد قامت وزارة الثقافة بتنظيم عدة وسائل معرفية  -   ٣٠٦
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                   الذي خفض فيه سعر     ٢٠٠٣          يونيه عام  /        حزيران  ١٠      مايو و /      أيار  ١٠                         تنظيم شهر الكتاب فيما بني   ) أ ( 
              لريات سورية؛  ١٠                             لرية سورية وسعر كتيب األطفال   ٢٥                                لرية سورية، وسعر الكتيب العادي   ٥٠          الكتاب إىل 

                                            تفال بيوم الطفل العاملي يف السادس والعشرين من                                           إقامة احتفاالت وطنية يف املراكز الثقافية كاالح  ) ب ( 
                  أكتوبر من كل عام؛ /                                                         يونيه من كل عام ويوم الطفل العريب يف األول من شهر تشرين األول /          شهر حزيران

                                                                                   تنظيم ندوات فكرية وتربوية كثرية عن احلقوق املدنية والسياسية يف غالبية املراكز الثقافية؛  ) ج ( 

  :        مبا يلي                         ً وتقوم وزارة الثقافة حالياً 

             ً  اإلنترنت مثاالً؛ /                                                                        أمتتة العمل يف املراكز الثقافية إلتاحة اخلدمات الثقافية عرب الشبكات اإللكترونية  ) أ ( 

                                                                                            دعم اجلمعيات الثقافية بالتنسيق مع املراكز الثقافية وتقدمي العون املادي واملعنوي ألنشطتها املقترحة؛  ) ب ( 

                                                             للمديريات والعناية بالقيم اإلنسانية والعمل جار لتوفري                                              نشر دوريات فرعية عن النشاط الثقايف       ) ج ( 
                                                                                                         احلـد األعـلى من وسائل املعرفة داخل املكتبات الوطنية واملراكز الثقافية، مبا حيقق ما ورد يف العهد الدويل وما       

  :                      والدليل على ذلك ما يلي  .          ينسجم معه

    ٧٩                   ً            مثانية وثالثون معهداً، إىل        ٣٨  :     ١٩٨٦                                                        ارتفع عدد معاهد الثقافة الشعبية منذ إحصائية عام          ̀  ١̀ 
  ؛    ٢٠٠٣                ً                 تسع وسبعون معهداً يف إحصائيات عام 

     ٣٩٦                 ً       ً           تسع وسبعون مركزاً ثقافياً إىل         ٧٩  :     ١٩٨٦                                                 ارتفع عدد املراكز الثقافية منذ إحصائية عام         ̀  ٢̀ 
  .    ٢٠٠٣                       ً       ً                  ثالمثائة وست وتسعون مركزاً ثقافياً يف إحصائيات عام 

                              للسادة احملاميـن و القضاة         ٢٠٠٣            يونيه عام    /         حزيران   ١٩ و    ١٨    و   ١٧    و   ١٦                            وقـد أقيمت ندوة بتاريخ       -   ٣٠٧
  .(WIPO)                                                                                                 ورجال اجلمارك لتعريفهم بقضايا امللكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ال  

  ،     ٢٠٠٤           مارس عام    /       آذار  ٢    و  ١        فرباير و  /       شباط   ٢٩                                                       كمـا أقيمت ندوة حول حقوق املؤلف واملترجم بتاريخ           -   ٣٠٨
                                                                                                                  لـتعاون مـع مملكـة الـنرويج، ضمت العديد من اخلرباء الدوليني يف هذا اجملال، ووجهت الدعوة للسادة الكتاب                      با

                                                             وكان اهلدف منها تعريفهم حبقوقهم وطرق املطالبة هبا وتأسيس           .                                               واملترمجني واحملامني واملختصني وسائر فئات املواطنني     
  .                                               احلقوق من مستهلكيها وإعادة توزيعها إىل مستحقيها                                          اإلدارات اجلماعية اليت هتدف إىل حتصيل حقوق أصحاب

                                              حلماية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مبا يتناسب مع   ١٢                                           و تعمل وزارة الثقافة على تعديل القانون رقم  -   ٣٠٩
  :                                                           أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية وهي التالية

  ؛    ١٩٧٩             املعدلة عام     ١٨٨٦             والفنية لعام                                  اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية   ) أ ( 

  ؛    ١٩٦١                                                           اتفاقية روما حلماية منتجي التسجيالت الصوتية وفناين األداء لعام   ) ب ( 
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  ؛(WTC)      ١٩٩٦                                                  اتفاقية الوايبو حلماية املصنفات األدبية والفنية لعام   ) ج ( 

  .(WPPT)      ١٩٩٦                                                              اتفاقية الوايبو حلماية منتجي التسجيالت الصوتية وفناين األداء لعام   ) د ( 

                                                                                                 وقـد أمثرت هذه اجلهود عن انضمام اجلمهورية العربية السورية إىل اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية        -   ٣١٠
                             كما انضمت إىل اتفاق مدريد       .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩          تاريخ    ٨                                       والفنية مبوجب املرسوم التشريعي رقـم      

    ٩٢                           مبوجب املرسوم التشريعي رقم     ١٩٨٩              االتفاق لعام            وبروتوكول    ١٨٩١                                بشأن التسجيل الدويل للعالمات لعام 
    ١٤                                                                               واتفاقية إحداث املنظمة العاملية للملكية الفكرية املوقعة يف ستكهومل بتاريخ             .     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٢٥       تاريخ  
  .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٩        تاريخ   ١٦                        ، وذلك مبوجب القانون رقم     ١٩٦٧      يوليه  /   متوز

                                                            وجهة للمواطنني هبدف التعريف بالعهد الدويل للحقوق املدنية                                                   تقـيم وزارة الـثقافة نـدوات وطنية م         -   ٣١١
                                                                            وقد اختذت إجراءات فعلية لتشجيع املشاركة الشعبية يف ميدان الثقافة وحقوق اإلنسان،  ٠                        والسياسية ولتتبع تنفيذه 

              نون التشكيلية                                                                                       من خالل املسامهة يف حمو األمية، والقيام بعمليات التأليف والنشر والترمجة واإلشراف على تطوير الف
                                                                                                  والتطبيقية والفنون املسرحية والسينمائية واملوسيقية وإصدار اجملالت املتخصصة، ونشر كتب التراث العريب ومحاية 

                         الذي ضمن محاية حقوق         ٢٠٠١         لعام     ١٢                                                                         املواقـع األثرية، كما مت اعتماد تنفيذ قانون محاية حقوق املؤلف رقم             
  .                          املؤلفني وأصحاب احلقوق اجملاورة

                                                                                            وقد أقامت وزارة الثقافة أنشطة أظهرت مكانة املرأة وحريتها يف تاريخ اجملتمع العريب السوري، مت ذكرها  -   ٣١٢
                                                                                          كما شجعت وزارة الثقافة احلوار والتواصل بني األديان وذلك عن طريق تبادل املعارض الفنية مثل معرض   .      ً سابقاً

       بتاريخ   )                  البستان بني حضارتني (           الم يف صقلية            ، ومعرض اإلس    ٢٠٠١                                      حوار األديان الذي أقيم يف دمشق وحلب عام 
  .    ٢٠٠٣     مايو  /      أيار  ١٨

 ٢٠املادة 

                                                                                                      أكـد الدسـتور السوري يف الفصل الرابع املتعلق باحلريات واحلقوق والواجبات العامة اليت توضح أن                 -   ٣١٣
                    يز أو العداوة أو                                                                                 ً                        الدعاية للحرب وأية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمي              

                                                                                                                       العـنف حمظورة يف سورية، فال متيز بني املواطنني بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو                      
                                                                   ً                                                األصـل القومـي أو االجتماعي أو الثروة أو ألي سبب آخر، بل أنه ال متييز وفقاً للدستور مع أي إنسان آخر                      

                                                                          ملبادئ العامة يف الدستور اليت تدعو خلدمة اإلنسانية، ورفض التمييز على                                                   لألسباب املشار إليها لتعارض ذلك مع ا      
                          على األفعال اليت متيز بسبب    ٣٠٨   و   ٣٠٧                                                               أي أسـاس كـان، بل إن قانون العقوبات السوري عاقب يف املادتني       

  .                                                                     املذهب أو العنصر، وهذا العقاب يشمل كل أنواع التمييز املشار إليها بالعهد

                                                                 على إثارة احلرب األهلية أو االقتتال الطائفي حيث نصت على              ٢٩٨                  العقوبات باملادة                     كما عاقب قانون     -   ٣١٤
                          ً                                                                                  يعاقـب باألشغال الشاقة مؤبداً على االعتداء الذي يستهدف إما إثارة احلرب األهلية أو االقتتال الطائفي                   : "  أن
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                  ل والنهب يف حمله أو                                                                                   بتسـليح السـوريني أو حبملهم على التسلح بعضهم ضد البعض اآلخر أو احلض على التقتي        
  :                    يعاقب باالعتقال املؤقت   : "        على أن   ٢٧٨           ونصت املادة    ".                                 حمالت، ويقضي باإلعدام إذا مت االعتداء

                                                            من خرق التدابري اليت اختذهتا الدولة للمحافظة على حيادها يف احلرب؛  ) أ ( 

           مال عدائية                                                                             من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب مل جتزها احلكومة فتعرض سورية خلطر أع           ) ب ( 
   ".                                                                           أو عكر صالهتا بدولة أجنبية أو عرض السوريني ألعمال ثأرية تقع عليهم أو على أمواهلم

                                          ً             ً                                               كمـا أن الدعاية للحرب العدوانية حمظورة أساساً ألهنا متثل تدخالً لتغيري دستور دولة أخرى والتعرض                 -   ٣١٥
   ويف   .                                 ستدرك يف النصوص العامة ودالالهتا                                                                           حلقوق أفرادها، وذلك يعارض السياسة العامة للدولة السورية، وهذا م         

                                                                                                   هذا اإلطار فإن التشريعات املعمول هبا يف اجلمهورية العربية السورية، تفرض العقوبات الشديدة على مجيع األفعال 
     من    ٣٠٤              فقد نصت املادة   .                                        ً         ً         ً        ً        ً     اليت تتعلق باإلرهاب سواء أكان الفاعل أصيالً أم شريكاً أم متدخالً أم حمرضاً أو خمبئاً

                                 يقصد باألعمال اإلرهابية مجيع األفعال    : "                                                       ن العقوبات على حتديد وتوصيف األعمال اإلرهابية حيث جاء فيها    قانو
                                                                                                                 الـيت ترمي إىل إجياد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات السامة أو احملرقة                 

   ".     ً     ً   خطراً عاماً                                                والعوامل الوبائية أو اجلرثومية اليت من شأهنا أن حتدث

  :                              ً                          لتحدد العقوبات ملن يرتكب أعماالً إرهابية على الشكل التايل   ٣٠٥            وجاءت املادة  -   ٣١٦

                                                                                     املؤامرة اليت يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها باألشغال الشاقة املؤقتة؛  ) أ ( 

       ن سنة؛                                                         كل عمل إرهايب يستوجب األشغال الشاقة من مخسة عشرة سنة إىل عشري  ) ب ( 

                                                     ً                                             وهـو يستوجب عقوبة اإلعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً يف بناية أو مؤسسة صناعية أو                   ) ج ( 
  .                                                                                            سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل يف سبيل االتصاالت واملواصالت والنقل أو إذا أفضى الفعل إىل موت إنسان

                                        اجلرمية عرضة للعقوبات املعينة هلا يف                                            من قانون العقوبات إن الشريك يف         ٢١٢                          هـذا وقد اعتربت املادة       -   ٣١٧
                               ملن نظم أمر املسامهة يف اجلرمية أو    ٢٤٧                                  ً              كما أهنا نصت على تشديد العقوبة وفقاً ألحكام املادة   .               القانون كاألصيل

  .                        أدار عمل من اشتركوا فيها

         تعزيز                                                                                              وقـد سـعت اجلمهورية العربية السورية لتحقيق مكافحة فعالة لإلرهاب من خالل العمل على               -   ٣١٨
                                  حيث وقعت على االتفاقية العربية       .                                                                            التعاون فيما بينها وبني الدول العربية واالحتاد األوريب ودول حوض املتوسط          

    وقد   .     ١٩٩٨      أبريل  /       نيسان  ٢٢                                                                        ملكافحة اإلرهاب الصادرة عن جملس وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة تاريخ 
  :                         على مكافحة اإلرهاب، منها                                           أوجبت هذه االتفاقية العديد من اإلجراءات للعمل

                                                                                            العمـل عـلى تعزيـز احلماية واألمن والسالمة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية               ) أ ( 
                                                   ً                                       واإلقليمية والدولية املعتمدة لدى الدول املتعاقدة وفقاً لالتفاقيات الدولية اليت حتكم هذه املوضوع؛
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                                 ً        األنشطة اإلعالمية يف جمال كل دولة وفقاً                                                            العمـل عـلى تعزيـز أنشطة اإلعالم وتنسيقها مع             ) ب ( 
                                                                            لسياستها اإلعالمية وذلك لكشف أهداف اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية وإحباط خمططاهتا؛

                                                                                       العمل على إنشاء قاعدة بيانات جلمع وحتليل املعلومات اخلاصة بالعناصر واجلماعات واحلركات          ) ج ( 
                                                   اإلرهاب والتجارب الناجحة يف مواجهتها وحتديث هذه                                                            والتنظـيمات اإلرهابـية ومـتابعة مستجدات ظاهرة         

                                  املعلومات وتزويد األجهزة املختصة هبا؛

  :                                        اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة اإلرهاب من خالل  ) د ( 

                                          القبض على مرتكيب اجلرائم اإلرهابية وحماكمتهم؛ ̀  ١̀ 

                                                           تأمني محاية فعالة ملصادر املعلومات عن هذه اجلرائم والشهود فيها؛ ̀  ٢̀ 

                                       توفري ما يلزم من مساعدات لضحايا اإلرهاب؛ ̀  ٣̀ 

                                                             إقامة تعاون فعال بني األجهزة املعنية وبني املواطنني ملواجهة اإلرهاب؛ ̀  ٤̀ 

                                                                                                     لكـل دولة متعاقدة أن تطلب إىل دولة أخرى متعاقدة القيام يف إقليمها نيابة عنها بأي إجراء                  ̀  ٥̀ 
                                         قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جرمية إرهابية؛

                                                                                  قدم كل دولة متعاقدة للدول األخرى املساعدة املمكنة والالزمة للتحقيقات أو إجراء احملاكمات  ت ̀  ٦̀ 
  .                        املتعلقة باجلرائم اإلرهابية

  :                                                                            وقد اختذت الدولة تدابري فعالة وحازمة ملنع ومكافحة اإلرهاب مبختلف صوره وذلك من خالل -   ٣١٩

                                                  الصور يف تنظيم األعمال اإلرهابية أو متويلها أو                                                               عـدم القيام أو الشروع أو االشتراك بأي صورة من             ) أ ( 
                                                                                                   التحريض عليها أو املساعدة على تنظيمها أو تنفيذ األعمال اإلرهابية، أو الشروع أو االشتراك فيها بأي صورة؛

                                                                                     تشديد إجراءات املراقبة وتأمني احلدود واملطارات املرافئ واملنافذ ملنع تسلل اإلرهابيني، أو هتريب   ) ب ( 
                      ة والذخائر واملتفجرات؛     األسلح

                                                 توفري محاية فعالة للعاملني يف ميدان العدالة اجلنائية؛  ) ج ( 

                    املرسوم التشريعي رقم   .                                                             إصدار قانون خاص باألسلحة والذخائر واملتفجرات وسائر املواد اخلطرة  ) د ( 
  .            هتا واستعماهلا                                                                  وتضمينه ضوابط الستريادها وتصديرها وختزينها ونقلها واالجتار فيها وحياز    ٢٠٠١       لعام   ٥١
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 ٢١املادة 

  :                          اليت تنص على ما يلي       ٣٩                                                                            إن احلق يف التجمع السلمي مكفول يف سورية، حيث أقره الدستور يف املادة               -   ٣٢٠
   ".                                  ً                                            للمواطنني حق االجتماع والتظاهر سلمياً يف إطار مبادئ الدستور وينظم القانون هذا احلق "

                                                      األشخاص الراغبون بعقد االجتماع أو التظاهر بطلب                                                       وشروط التصريح للتجمعات العامة هي أن يتقدم       -   ٣٢١
  .                                                                                                     ترخـيص إىل السـلطات املختصة، حيدد مكان االجتماع أو التظاهر واهلدف منه، واألشخاص املسؤولني عنه               

         ومل يسبق    .                                                                                                   ويـدرس هذا الطلب يف ضوء النظام العام والسالمة العامة والصحة واآلداب العامة وحقوق اآلخرين              
  .           ً                                 ن رفضت طلباً يتفق مع القوانني واألنظمة النافذة                 للسلطات السورية أ

                                                                                          وال يوجـد يف القـانون السوري ما يقيد ممارسة هذا احلق سوى ما هو ضروري لصيانة السالمة العامة      -   ٣٢٢
                               وال حيظر حق االجتماع والتظاهر       .                                                                            واألمـن القومـي أو النظام العام وحقوق اآلخرين والصحة واآلداب العامة           

                                                                                        ة إال تلك اليت تتحول إىل اجتماعات وتظاهرات شغب متس الطمأنينة العامة، حيث يعاقب                                 للمواطـنني يف سوري   
                       من قانون العقوبات       ٣٣٥                                 ففي تظاهرات الشغب نصت املادة        .                                               القانون هذا النوع من االجتماعات والتظاهرات     

             ه أو غرضه أو                                                             من كان يف اجتماع ليس لـه طابع االجتماع اخلاص، سواء من حيث غايت    : "                    السوري على ما يلي   
                                                                                                                  عـدد املدعويـن إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان عام أو مبحل مباح للجمهور أو معرض ألنظاره فجهر                     
                                                                                                              بصـياح أو أناشـيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات يف حاالت يضطرب معها األمن العام، أو أقدم على أية                 

   ".              غرامة مائة لرية                                                   تظاهره شغب أخرى يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنة وبال

                ً                                                                                         يتمتع الناس مجيعاً دون أي متييز حبق متساوي أمام القانون فال يوجد أي متيز بني الناس ألي سبب كان                    -   ٣٢٣
                                                                                             ثين أو االجتماعي أو بسبب اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الثروة أو                                            مـثل األصل القومي أو اإل     

       وظاهرة   .                                                       اجملتمع السوري بابتعاده عن أي تعصب كونه يتحلى بالتسامح      فيتميز  .                          النسب أن غري ذلك من األسباب
                                                                                                 التمييز غري معروفة يف تاريخ سورية وغريبة عنها، كما أن سورية ختوض معركة شرسة ضد مظاهر العنصرية أينما 

  .                                                                 وجدت وخاصة تلك اليت متارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد املواطنني العرب

  :    أن  لى   ع  ٢٥   ة  اد  امل                                                                 ور يف اجلمهورية العربية السورية مبدأ املساواة أمام القانون حيث نص يف              وقد ضمن الدست -   ٣٢٤

  ؛                                                                           احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم  ) ١ (

  ؛                                        سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة  ) ٢ (

  ؛                 احلقوق والواجبات                               املواطنون متساوون أمام القانون يف  ) ٣ (

  .                                       تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني  ) ٤ (
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                                                                                                  محـى القـانون مجيع أفراد اجملتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز رغم عدم وجوده يف تاريخ               و -   ٣٢٥
                                                                      املشرع السوري كل عمل أو كل كتابة وكل خطاب يقصد منه إثارة                         حلصولـه عاقب                 ً        سـورية، ولكـن درءاً      

             من قانون      ٣٠٧       املادة   (   .                                   اع بني الطوائف وخمتلف عناصر األمة      رت                                           ت الطائفية أو العنصرية أو احلض على ال              لـنعرا  ا
  . )               العقوبات السوري

                    ً                                                                   من هذا القانون أيضاً على معاقبة كل شخص ينتمي إىل مجعية أنشئت للغاية املشار                  ٣٠٨             ونصت املادة    -   ٣٢٦
         وقد اعترب   .                           اجلرائم اليت متس الشعور الديين        منه على      ٢٦٣   و  ٤٦                   كما عاقب يف املادتني  .       أعاله   ٣٠٧              إليها يف املادة 

                   ويف إطار اجلبهة     ،                                                                                          الـنظام األساسي حلزب البعث العريب االشتراكي احلزب القائد يف اجلمهورية العربية السورية            
               ة أو التمييز                                                                                        أن املسامهة يف إزالة الفصل العنصري وسائر السياسات واملمارسات املتعلقة بالتفرق            ،                 الوطنية التقدمية 

                                     ً  واعترب أن قيمة املواطنني تقدر مبنحهم فرصاً   .                                ً       ً                           العنصري والدعاية العنصرية، ركناً أساسياً من السياسة العامة للدولة
                                                          منه على أن املواطنني متساوون يف القيمة اإلنسانية وأن ال متييز   ٩٤ و    ٢٨                        أكد دستور احلزب يف املادتني  و   .       متكافئة

  .                 أو اللغة أو الدين                        بينهم بسبب اجلنس أو األصل 

                                 من أوائل الدول اليت انضمت إىل            كانت                              اجلمهورية العربية السورية                    اإلشارة إىل أن                           وهـنا ال بـد مـن         -   ٣٢٧
                                                                                                                االتفاقـيات الدولية املناهضة للفصل العنصري، فهي باإلضافة إىل انضمامها لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع               

                                                                    قية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها، وطرف يف                                                     أشكال التمييز العنصري، هي طرف يف االتفا      
                                                                                                                   االتفاقـية الدولـية ملناهضـة الفصـل العنصري يف األلعاب الرياضية واتفاقية منع ومعاقبة جرائم إساءة اجلنس                  

      سورية          فقد قدمت   .                                               هذا باإلضافة إىل انضمامها إىل العهدين الدوليني      .                                            واالتفاقـيات املـتعلقة بالـرق والعبودية      
  .                                                                             تقاريرها الدورية اخلاصة باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

 ٢٢املادة 

                                                                       اجلمهورية العربية السورية على حق تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع               دستور       من     ٤٨          املادة         أكـدت  -   ٣٢٨
        مجعيات   أو                       ة أو اجتماعية أو مهنية                                     اجلماهريية حق إقامة تنظيمات نقابي           للقطاعات "   :  أن     على       نصت             السلمي حيث   

                  هذه املادة مكملة      وجاءت  .  "       عملها     وحدود                                                 أو للخدمات وحتدد القوانني إطار التنظيمات وعالقاهتا       لإلنتاج        تعاونية 
                          ً          حق االجتماع والتظاهر سلمياً يف إطار         للمواطنني "  :                  اليت تنص على أنه      السوري             من الدستور   ٣٩                ملا تضمنته املادة 

  .     منه  ٢٢ و    ٢١                                   العهد وخاصة احلقوق الواردة يف املادتني                     االلتزامات الواردة يف                 كما تتماشى مع  ، "         الدستور     مبادئ

                                الشعبية واجلمعيات التعاونية           املنظمات "                                  األول من الدستور السوري أن            الفصل       من    ٩               يف املـادة           وجـاء  -   ٣٢٩
                    جاءت هذه املادة       حيث   . "                                                                          تضـم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير اجملتمع وحتقيق مصاحل أفرادها                     تنظـيمات 

                                       احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  يف                                             من الدستور اليت أكدت على حق املشاركة           ٢٦                     منسـجمة مع املادة     
  .          من العهد  ٢٢           من املادة  ١                  الوارد يف الفقرة    احلق                    األمر الذي يتماشى مع   ،          والثقافية

   /     أيلول    ١٨        بتاريخ       ١٥٢                       املرسوم التشريعي رقم                حني صدر        ١٩٣٥                                              بـدأ التنظـيم النقايب يف سورية منذ عام           -   ٣٣٠
                تنظيم نقايب غري    (                                              تاله تأسيس االحتاد العام لنقابات العمال             والذي                                       املتعلق بنقابات املهن احلرة واحلرف         ١٩٣٥       سبتمرب  



 CCPR/C/SYR/2004/3 
 Page 86 

                               ه امتالك األموال املنقولة وغري     ـ                                        ويتمتع االحتاد بشخصية اعتبارية وحيق ل       .     ١٩٣٨      مارس   /       آذار   ١٨        بتاريخ   )       حكومـي 
ـ                                                                             ه نشاطات داخلية وخارجية ومسامهات دولية كما أنه عضو يف االحتاد الدويل            ـ                                     نقولة مما حيتاجه لتحقيق أهدافه ول         امل

  .                    كفاح العمال االشتراكي   هي                                                                                لنقابات العمال العريب ويف االحتاد العاملي للنقابات العمالية وتصدر عنه صحيفة أسبوعية 

                                         ً            العاملة يف سورية اليت متارس نشاطاهتا انسجاماً مع املواد  ت    حتادا                   ً                  ونذكر يف ما يلي عدداً من النقابات واال  -   ٣٣١
  :                  ذات الصلة من العهد

  .                          ه فروع يف كافة احملافظات    ـ      ول     ١٩٦٤       فرباير   /    شباط  ١٤         تأسس يف      :                        االحتـاد العـام للفالحني     -   ً أوالً
                                                          انتخب االحتاد عضوا أصيال ودائما يف سكرتارية جملس االحتاد                 وقد                         ويـرعى شؤون الفالحني،   

                                                                   كما أنه عضو مؤسس يف االحتاد العام للفالحني والتعاونيني الزراعيني                                ويل لعمـال الزراعة        الـد 
   هي             جملة فصلية    و                            وتصدر عنه صحيفة أسبوعية        .                                وعضـو يف االحتاد الدويل للمنتجني               العـرب، 

  .           نضال الفالحني

              االحتاد على       يعمل و   .                         ه فروع يف كافة احملافظات    ـ      ول     ١٩٦٧              تأسس عام     :                     االحتاد العام النسائي   -     ً ثانياً
                                                                   عضو يف االحتاد النسائي العريب العام ويف االحتاد الدميقراطي العاملي              هو   و                        تنظـيم طاقات املرأة،   
  .             املرأة العربية     هي                ويصدر جملة شهرية

                          وهي عضو يف احتاد املعلمني       .                       وترعى حقوق املعلمني       ١٩٦٠            تأسست عام     :                  نقابـة املعـلمني    -     ً ثالثاً
        وجملة   ،            بناة األجيال     هي                                 يصدر عنها صحيفة نصف شهرية          و  ،                                العـرب واحتـاد املعلمني العاملني     

  .               فصلية بنفس االسم

                        مجعية الترمجة والقصة     ي                          تتبع االحتاد سبع مجعيات ه        و  ،    ١٩٦٩           تأسس عام      :                   احتاد الكتاب العرب   -     ً رابعاً
        يصدر عن    و .      والشعر  ؛       واملسرح  ؛            وأدب األطفال   ؛              والنقد األديب    ؛                    والبحوث والدراسات    ؛          والرواية

       األسبوع    ؛                  ثقافية شهرية   ة  جمل     وهي               املوقف األديب         دوريات     ٥      ً     كتاباً و    ٧٠         حوايل      ً وياً           االحتـاد سن  
       التراث                    فصلية تعىن بشؤون         وهي                  اآلداب األجنبية       وجملة     ؛                         صـحيفة أدبية أسبوعية          وهـي         األديب

  .         جملة فصلية    وهي                الفكر السياسي و  ؛                         العريب والدراسات التارخيية

                                                   وهو عضو مؤسس يف احتاد الصحفيني العرب ويف منظمة           .     ١٩٧٤           تأسس عام      :             احتاد الصحفيني  -     ً خامساً
  .               الصحفيني الدولية

        ويضم   .    ١٩٦٣       أبريل   /        نيسان   ٢٣          تأسست يف          طالبية         منظمة       وهو    :                           االحتاد الوطين لطلبة سورية    -     ً سادساً
              تنظيم طاليب    ة   مائ     ً                                                              فرعاً داخل الوطن العريب وخارجه ويرتبط بعالقات مع أكثر من              ٢٦       االحتاد  

  .          جيل الثورة      جملة  ه        وتصدر عن                              على الدفاع عن مصاحل الطلبة،    يعمل و  .          عريب وعاملي
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                                                                منظمة تربوية رديفة تعمل على رعاية الشباب وقد تأسست عام            :                        احتـاد شـبيبة الثورة     -     ً سابعاً
                                                                                 وتسـاهم يف أغلـب األنشطة الشبابية العربية والدولية كما أهنا عضو يف احتاد                .     ١٩٧٠

  .      الرواد             وجملة شهرية      املسرية      بوعية                        تصدر عن املنظمة صحيفة أس و  .             الشباب العريب

    ١٢- ٦                                                              تضم يف عضويتها األطفال يف سن املرحلة االبتدائية ما بني             :                  منظمة طالئع البعث   -     ً ثامناً
          منذ العام   "      سيميا "                                             وتقيم عالقات واسعة مع منظمات األطفال العاملية  .                وهي منظمة تربوية

  .       الطليعي                 وتصدر جملة شهرية  .     ١٩٨٦

                                                      تأسس التنظيم احلريف يف سورية باملرسوم التشريعي رقم          :                    للجمعيات احلرفية            حتاد العام   اال -     ً تاسعاً
    ١٢                                      تأسس االحتاد العام للجمعيات احلرفية من     ١٩٧٠           ويف العـام    .     ١٩٦٩           لعـام       ٢٥٠
                              ويقيم االحتاد اتفاقيات تعاون      .                               مجعية حرفية من خمتلف احلرف       ٩٤   ه  ـ      ً         فرعياً تتبع ل   ً  اً      احتاد

                                                      من الدول العربية واألجنبية كما أنه عضو يف االحتاد                                             مـع املـنظمات احلرفية يف العديد        
                      تعىن بشؤون احلرفيني           احلرفيون                                                         الـتعاوين العـريب للحرفـيني وتصـدر عنه جملة فصلية          

  .        ونشاطاهتم

                                          كمنظمة مجاهريية متثل الرياضيني، ويشارك          ١٩٧١           تأسس عام     :                        االحتـاد الرياضي العام    -     ً عاشراً
      وهو  .                                         والدولية ودورات األلعاب والبطوالت العاملية            رجية العربية ا                   االحتاد يف النشاطات اخل

          لعاب حوض   أل                                                                          عضو يف اللجنة األوملبية الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي واللجنة الدولية           
                                                                                    املتوسط واملكتب التنفيذي جملس وزراء الرياضة والشباب العريب واالحتاد الدويل لأللعاب           

                                  وبعض الكتب والنشرات اإلعالمية         ياضي          االحتاد الر        صحيفة     ه          تصدر عن   .               دول غرب آسيا  
  .        الرياضية

                                شرف على قطاع التعاون السكين         هو ي     و     ١٩٨١            تأسس يف     :                            االحتاد العام للتعاون السكين    -        حادي عشر
                          عية تعاونية سكنية تسعى        مج  ١     ٦٤٢                 ويضم يف عضويته      .                            يف خمـتلف احملافظات السورية    

                     تصدر عن االحتاد جملة        و  .    كلفة                                       عضاء من ذوي الدخل احملدود بأسعار ال       أل               لتأمني السكن ل  
  .                 صوت التعاون السكين   هي       فصلية 

   قد    و .                                         وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل    ١٩٥٢          تأسست عام    :              نقابة الصيادلة -       ثاين عشر
         والنقابة   .     ١٩٩٠        عام    ٩                                                                 صـدر قانون التنظيم النقايب للصيادلة يف سورية باملرسوم رقم           

                  النشرة الصيدالنية   "       إصدار                            ها نشرة دورية وتساهم يف                                       عضو يف احتاد الصيادلة وتصدر عن     
  . "       العربية

        وهي عضو   .     ١٩٥٣                                            النقابات املهنية احلرة يف سورية تأسست عام     م       من أقد    :            نقابة احملامني  -        ثالث عشر
                              تصدر عن النقابة جملة شهرية       .                                                          يف االحتـاد العام للمحامني العرب ونقابة احملامني الدولية        

  .      احملامون
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                           وهي عضو يف احتاد املهندسني       .     ١٩٥٠                           أحدثت يف سورية منذ عام         :               بـة املهندسـني      نقا -        رابع عشر
  .             املهندس السوري                       وتصدر عن النقابة جملة  .                                 العرب وبعض اهليئات اهلندسية الدولية

                                 وهي عضو يف احتاد أطباء األسنان        .     ١٩٥٢                      تأسست يف سورية عام        :                    نقابة أطباء األسنان   -        خامس عشر
             يف جملة طبيب            النقابة             وتساهم    .                 طب الفم السورية         هي     ورية                   وتصدر عنها جملة د      .     العرب

   .             األسنان العريب

                 الذي تضمن يف       ١٤٢                                مبوجب املرسوم التشريعي رقم          ١٩٥٢            تأسست عام     :              نقابة األطباء  -        سادس عشر
            وهي عضو    .                        ً                                               الفصل احلادي عشر منه أيضاً تأسيس نقابتني للقابالت واملمرضات الفنيات         

  .           دراسات طبية              تصدر عنها جملة  و     لعرب                       يف احتاد نقابات األطباء ا

                                       وهي عضو يف اهليئات الزراعية العربية        .     ١٩٦٥            تأسست عام      :                        نقابة املهندسني الزراعيني   -        سابع عشر
  .                     وتشارك يف خمتلف نشاطاهتا

  .                                    وهي هتدف إىل استلهام وتطوير الفن العريب   ،    ١٩٦٧          تأسست عام    :             نقابة الفنانني -        ثامن عشر

     لعام      ٧٤٢                                                  مبوجب القرار الصادر عن وزارة الثقافة رقم          ت    أحدث   :     جلميلة                  نقابـة الفنون ا    -        تاسع عشر
  .                الفنون التشكيلية               وتضم العاملني يف   .     ١٩٦٩

                                            وهي جتمع نقايب يضم مقاويل اإلنشاءات وتعمل         .     ١٩٥٦            تأسست عام      :                نقابـة املقاولني   -     عشرون
               والنقابة عضو يف    .                                                             على تفعيل دور اإلنشاء والتعمري يف دعم التنمية ومحاية حقوق املقاولني

                                                                   وتشارك يف الفعاليات واملؤمترات اإلقليمية والدولية وتصدر عنها          .                    احتاد املقاولني العرب  
  .      املقاول   هي           جملة فصلية 

                                                                               العمالية واملهنية واحلرفية يف سورية مهامها ومسؤولياهتا حبرية تامة وتصدر قراراهتا اليت                   متـارس النقابات     -   ٣٣٢
                     عترب أعلى هيئة عمالية  ي                                                 ام الحتاد نقابات العمال الذي ينعقد كل مخس سنوات حيث                          تنسجم مع قرارات املؤمتر الع

                                                   وقد اختذت التدابري التالية لتقرير مبدأ املساواة         .                                                   تناول حقوق العمال ومصاحلهم وكل ما يهم العمال        ت        بحـث و   ت
  :            اجلماعية احلرة

           ً                   نتخاب أساساً يف مجيع مستويات                                                                         إلغـاء مبدأ التعيني يف القيادات النقابية كلها وإقرار مبدأ اال            ) أ ( 
  ؛              التنظيم النقايب

  ؛                                                                           وضع أسس واضحة لتشكيل اللجان النقابية يف التجمع العمايل ولدى صاحب العمل الواحد  ) ب ( 

  .             يف وحدة متراصة       العمال                                                               تشجيع احلركة النقابية ومنحها الثقة وتقوية منظماهتا النقابية لشد   ) ج ( 
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          ، واملواطن     ١٩٦٨       لعام   ٨٤                                         هو عمل طوعي حسب قانون التنظيم النقايب رقم        سورية                   التنظيم النقايب يف   إن -   ٣٣٣
                       متثل قطاع عمله أو          نقابة                                                                             إىل نقابة املهنة اليت يتبعها يف أي موقع كان، وميكنه االنتساب إىل أي                      االنتساب       حر يف   

                  إىل تلك النقابات ال                كما أن االنضمام   .        املذهيب  أو                                                       مهنته بكل حرية بصرف النظر من االنتماء الفكري أو السياسي 
                          ً                                                                                خيضـع ألي شـروط أو عوائق إطالقاً، والشرط الوحيد لالنتساب إىل النقابة هو نوع العمل أو املهنة وله حرية            

  .            من النقابة       االنسحاب        مطلقة يف 

                                                                                                     وال يقتصر حق االنتساب إىل النقابات على املواطن السوري حبسب بل ميتد هذا احلق إىل العمال العرب                  -   ٣٣٤
                                                                                       العاملني يف أراضي اجلمهورية العربية السورية الذين حيق هلم االنتساب إىل النقابات             -         السوريني                 مـن غـري      -

                          أما األجانب من غري العرب إن   .                                                                                السـورية وتوىل املناصب القيادية على قدم املساواة مع العمال العرب السوريني          
               وتتضمن إجراءات    ).                النقايب السوري                  من قانون التنظيم  ٢٥      املادة  (                                          وجـدوا، فيخضـعون لشـرط املعاملة باملثل      

                                                                                                         االنتسـاب إىل الـنقابة تقدمي طلب انتساب من العامل إىل مكتب النقابة مع صورة عن هويته الشخصية حسب              
                                                                       وتصبح عضوية العمل قائمة وسارية من تاريخ دفع رسم االنتساب ورسم              ).                              من قانون التنظيم النقايب      ٢٦       املادة   (

  .                     ، وهو مبلغ رمزي وزهيد )                       من القانون املشار إليه  ٢٧       املادة (                    االشتراك الشهري األول 

ّ   تضّمن     وقد   -   ٣٣٥          نص يف      حيث   ،                        شروط تأسيس النقابات       ١٩٦٨         لعام     ٨٤     رقم                                     قانون التنظيم النقايب السوري        
               وأكد يف املادة     .  "                                                                    جيوز لكل جتمع عمايل بغض النظر عن عدد العمال تشكيل جلنة نقابية            "  :                           املـادة الثانية على أنه    

         حيق للجان    : "            نصت على أنه      فقد    .                         كون هلا شخصية اعتبارية    ي                                               ه على حق اللجان النقابية يف تشكيل نقابة                    الثالثة من 
                       وكما يالحظ يف القانون        ".                                                                                       النقابية يف كل مهنة تشكيل نقابة هلا يف احملافظة الواحدة تتمتع بالشخصية االعتبارية            

  :                                                 فإنه اشترط لتشكيل اللجنة النقابية يف التجمع العمايل

                   ويضاف اسم اللجنة     .                                                                           أن يضاف اسم اللجنة النقابية إىل جدول اللجان النقابية اخلاص باحملافظة            ) أ ( 
  ؛                                                                                             مبوجب قرار يصدر عن جملس االحتاد العامل لنقابات العمال بناء على اقتراح من احتاد عمال احملافظة والنقابة

  .                         ملراد تشكيل جلنة نقابية فيه                            احملدد بالقانون على التجمع ا "             التجمع العمايل "               أن ينطبق تعريف   ) ب ( 

  :      مبا يلي                 التجمع العمايل  ٨٤                                            وقد عرف البند الرابع من املرسوم التشريعي رقم  -   ٣٣٦

                     املصنع أو املعمل أو      :        التالية    هي                                                       جممع العمال العاملني يف احملافظة لدى أي من اجلهات            ) أ  "( 
  ؛             دة أو البلدية                                                          املؤسسة الواحدة أو املنشأة الواحدة أو اإلدارة أو املصلحة الواح

                                                                                    جممـوع العمـال العاملني لدى صاحب العمل الواحد يف احملافظة فيما ال يتعارض مع                 ) ب ( 
  ؛ ) أ (            أحكام البند 

  ال                                                                                  جممـوع العمـال العاملني يف فرع من الفروع املهنية يف احملافظة اليت تشكل فيها ما           ) ج ( 
    )". أ   (                     يتعارض من أحكام البند



 CCPR/C/SYR/2004/3 
 Page 90 

  :                   فهو على النحو التايل        يف سورية                              أما بالنسبة للهيكل التنظيمي -   ٣٣٧

                                                                                                    تشـكل اللجـنة النقابـية يف املنشأة أو املعمل أصغر هيئة نقابية وتتألف من مخسة أعضاء يتم                   -   ً أوالً
  .                 اختيارهم باالنتخاب

                                                                                          تشكل النقابة من جمموع اللجان النقابية يف قطاع عمل معني يف احملافظة حيث متثل عمال قطاع املهنة       ت و -     ً ثانياً
  .       أعضاء ٩     إىل  ٥                                   وجيري انتخاب مكتب النقابة املؤلف من  .               ى مستوى احملافظة          الواحدة عل

  .   ١٤      ال                                        نقابة توزع على حمافظات القطر          ١٩٤                                                     يبلغ جمموع النقابات يف اجلمهورية العربية السورية             كما   -   ٣٣٨
                    ظيم النقايب والذين                                                      اليت انبثقت بدورها من جمموع العمال املنتمني للتن                            جلنة نقابية قاعدية     ٢     ٤٥٩                ومتثل النقابات   

  .    ً                                عامالً يف القطاعات العام واخلاص واملشترك     ٨١٤     ٥٤٠                 يبلغ عددهم اإلمجايل 

         احتادات  ٨                                  ويبلغ عدد االحتادات املهنية يف سورية    .         أعضاء  ٧                                    املكاتب التنفيذية لالحتادات املهنية             وتضـم    -   ٣٣٩
  :                                     متثل خمتلف عمال املهن يف مجيع القطاعات وهي

  ؛                         نقابات عمال الغزل والنسيج            االحتاد املهين ل  ) أ ( 

  ؛                                     االحتاد املهين لنقابات عمال اخلدمات العامة  ) ب ( 

  ؛                                              االحتاد املهين لنقابات عمال النفط واملواد الكيماوية  ) ج ( 

  ؛                                      االحتاد املهين لنقابات عمال البناء واألخشاب  ) د ( 

  ؛                             االحتاد املهين لنقابات عمال النقل    ) ه ( 

  ؛                        ل الطباعة الثقافة واإلعالم                      االحتاد املهين لنقابات عما  ) و ( 

  ؛                                                   الحتاد املهين لنقابات عمال الصناعات املعدنية والكهربائية ا  ) ز ( 

  .             عمال الغذائية  ال                   االحتاد املهين لنقابات   ) ح ( 

                                                                                                     املؤمتر العام لنقابات العمال أعلى هيئة عمالية ويتم تشكيله من جمموع مندويب النقابات واالحتادات                      يعتـرب    -   ٣٤٠
                                                      ينتخب املؤمتر العام بدوره جملس االحتاد العام البالغ            و  .                                                كتلة العددية التنظيمية لكل نقابة واحتاد مهين                     املهنية حسب ال  
                                              وقد حدد قانون التنظيم النقايب صالحيات هذا         .      ً                                              عضواً وهو اهليئة القيادية املؤسسة لالحتاد العام         ٧٥               عـدد أعضائه    

  .             حبكم القانون ع     ً       عضواً متفر  ١١                   حتاد العام املؤلف من                              بدوره ينتخب املكتب التنفيذي لال              واجمللس ينتخب  .    اجمللس

                                                                                         تلجأ الدولة إىل تفادي جلوء العمال إىل اإلضراب عن طريق األخذ بسياسة عقود العمل املشتركة اجلماعية  -   ٣٤١
   ومت    .                                                                                                     وتنظيم هيئات وإجراءات التوفيق والتحكيم يف املنازعات اجلماعية اليت حتدث بني العمال وأصحاب عملهم             
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                                                  من قانون العمل تنظيم عقد العمل املشترك الذي             ١٠٦       إىل     ٨٩       من                                            ب الفصل الثاين من الباب الثاين واملواد         مبوج
      ً            ن عماالً ينتمون إىل  و        يستخدم ن                                                                     هو اتفاق تنظم مبقتضاه شروط العمل بني نقابة أو أكثر من أصحاب األعمال الذي

  .       ب اخلامس                                                      تلك النقابات أو املنظمات املمثلة ألصحاب العمال ومبوجب البا

                                            قانون العمل إجراءات التوفيق والتحكيم يف                               من الفصل اخلامس من         ٢١٠       إىل      ١٨٨                   كما تضمنت املواد     -   ٣٤٢
                                                املرحلة األوىل عن طريق التوفيق، واملرحلة الثانية عن    :                    اع العمايل على مرحلتني رت                              منازعات العمل، ويتم النظر يف ال

                                                 ً     مل حيظر على العمال اإلضراب أو االمتناع عن العمل كلياً أو                  من قانون الع      ٢٠٩                 ومبوجب املادة     .             طريق التحكيم 
     ً                                                                                                                     جزئـياً إذا ما قدم طلب التوفيق أو أثناء السري يف إجراءات أمام اجلهة اإلدارية املختصة أو جلنة التوفيق أو هيئة                     

    دية                  إىل ذلك ألسباب ج    ً  اً                                        ً         ً                         كذلك حيظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إذا كان مضطر              .        التحكيم
                                   على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت      ً   ًء                                الشؤون االجتماعية والعمل بنا          وزيرة   /                              وبعد احلصول على موافقة وزير    

                                                                  من القانون األساسي للعاملني يف الدولة حيظر على العمال أن يشتركوا      ٦٥              ومبوجب املادة     .                      الوزير يف هذا الطلب   
                                                  القوانني النافذة، أو أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا                                                      يف تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام 

                               كما حيظر على العامل أن حيرض        .                                                                                 عـنه أو يقومـوا بتعطيله بقصد اإلخالل بالنظام أو توقيف أو تعطيل اإلنتاج             
  .               العاملني على ذلك

       حيث   ،    ١٩٤٧                                                                  الصدد إىل أن سورية عضو يف منظمة العمل الدولية منذ عام                هذا                      بد من اإلشارة يف        وال -   ٣٤٣
  :         مبا فيها    ١٩٩٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                            اتفاقية عمل دولية حىت غاية   ٤٦          صادقت على 

  ؛    ١٩٤٨    عام    ل  ٨٧      رقم                                         اخلاصة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم       الدولية              منظمة العمل        اتفاقية  ) أ ( 

  .    ١٩٤٩  م    لعا    ٩٨      رقم                                    اخلاصة حبق التنظيم واملفاوضة اجلماعية       الدولية              منظمة العمل        اتفاقية  ) ب ( 

    ٩٣                                                                                  وحول تأسيس اجلمعيات نص قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة يف اجلمهورية العربية السورية رقم  -   ٣٤٤
                                                           تعترب مجعية، يف تطبيق هذا القانون، كل مجاعة ذات تنظيم             : "                                         وتعديالته يف مادته األوىل على ما يلي           ١٩٥٨      لعام  

   ".                            ة لغرض غري احلصول على ربح مادي                                                مستمر ملدة معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتباري

                          ً                                                                     وقـد وضع هذا القانون تقييداً إلنشاء مثل هذه اجلمعيات لصيانة السالمة العامة واألمن القومي والنظام    -   ٣٤٥
                                                                                                            العـام والصحة واآلداب العامة ومحاية حقوق اآلخرين وهي ذات القيود املفروضة على ممارسة احلق يف التجمع                 

                     كل مجعية تنشأ لسبب       : "                                      من قانون اجلمعيات املذكور على أن       ٢                 وقد نصت املادة      .     عامة                        السلمي حلماية املصاحل ال   
                                                                                                            أو لغـرض غري مشروع أو خمالفة للقوانني أو لآلداب أو يكون الغرض منها املساس بسالمة أو بشكل احلكومة                   

   ".                            اجلمهورية تكون باطلة ال أثر هلا

                                                    ا نظام مكتوب ومصدق من وزارة الشؤون االجتماعية                                                         واشترط القانون عند إنشاء اجلمعية بأن يوضع هل        -   ٣٤٦
  .                                                                        والعمل، ويتضمن هذا النظام اهلدف من إحداث اجلمعية، واشترط عدم جتاوز هذا اهلدف
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                فقد أكد الدستور   .                                                                     إن احلـق يف حـرية تأسـيس األحزاب واجب احلماية، وخاصة األحزاب السياسية     -   ٣٤٧
  :                               ب البعث العريب االشتراكي تعمل على                                           السوري على وجود جبهة وطنية تقدمية بقيادة حز

  ؛ )            من الدستور ٨      املادة  (                                                        توحيد طاقات مجاهري الشعب ووضعها يف خدمة أهداف األمة العربية   ) أ ( 

                           حترير األراضي العربية احملتلة؛  ) ب ( 

                                                             رسم اخلطط االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية؛  ) ج ( 

   ب؛                      إقرار مسائل السلم واحلر  ) د ( 

                                                                                                إقـرار اخلطـط اخلمسية ومناقشة السياسة االقتصادية لتحقيق التطور الزراعي باعتباره القطاع                 ) ه ( 
                                                            األساسي يف بناء االقتصاد الوطين، ودعم احلركة التعاونية وتطويرها؛

                    ً          ً        ً    تكوين املواطن ثقافياً واجتماعياً وسياسياً؛  ) و ( 

                                           عيب ومؤسساته الدستورية،وجمالسه احمللية على                                                        العمـل على استكمال بناء النظام الدميقراطي الش         ) ز ( 
                                 أساس حتقيق السيادة الكاملة للشعب؛

                                                                                                       مـتابعة استكمال البناء الدميقراطي للمنظمات الشعبية واملهنية وتوفري كل وسيلة ممكنة هلذه املنظمات                ) ح ( 
  .                        لتوسيع قاعدة هذه املنظمات                                                                             لتقوم بدورها األساسي لتحقيق الرقابة الشعبية على خمتلف أجهزة السلطة التنفيذية، و

  :                                           ً                        تشكيل اجلبهة الوطنية التقدمية اليت تضم حالياً األحزاب التسعة التالية    ١٩٧٢                 وقد مت يف مطلع عام  -   ٣٤٨

                          حزب البعث العريب االشتراكي؛  ) أ ( 

                     احلزب الشيوعي السوري؛  ) ب ( 

  ؛ )                   انشق عن احلزب السابق (                    احلزب الشيوعي السوري   ) ج ( 

              شتراكي العريب؛            حزب االحتاد اال  ) د ( 

                        حزب الوحدويني االشتراكيني؛    ) ه ( 

                      حركة االشتراكيني العرب؛  ) و ( 

  ؛ )                   انشق عن احلزب السابق (                     حركة االشتراكيني العرب   ) ز ( 

                                حزب الوحدوي االشتراكي الدميقراطي؛  ) ح ( 

  .                     االحتاد العريب الدميقراطي  ) ط ( 
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 ٢٣املادة 

                 لذا تواصل الدولة   .        ً     ً                          اهتماماً خاصاً كوهنا نواة اجملتمع األساسية                                      تلقى األسرة يف اجلمهورية العربية السورية  -   ٣٤٩
                            ً                                                                                    جهودهـا احلثيـثة حلمايتها انطالقاً من إمياهنا بأن األسرة أهم مؤسسات اجملتمع اليت ينشأ وينمو ويترعرع فيها                  

              لته وحىت بلوغه                                                                              وكوهنا النظام االجتماعي الذي يرسخ يف الفرد مجيع القيم االجتماعية واإلنسانية منذ طفو  .       املواطن
                       وقد أكد الدستور السوري   .                                                                          سن الشيخوخة، ولدورها يف تنشئة األجيال وهتيئة املوارد البشرية اليت حيتاجها اجملتمع

  :                منه على ما يلي  ٤٤                                                          على محاية األسرة ودعمها كمؤسسة أساسية يف اجملتمع حيث نصت املادة 

   .                                          األسرة هي خلية اجملتمع األساسية وحتميها الدولة - ١

                                                                                                حتمـي الدولـة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات املادية واالجتماعية اليت تعوق                - ٢ 
                   كما جاء يف املادة      .                                                                                          وحتمي األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم           

   ".                         ض والعجز واليتم والشيخوخة                                               تكفل الدولة كل مواطن وأسرته يف حاالت الطوارئ واملر   : " ١         ، الفقرة   ٤٦

                           تكون أسرة الشخص من ذوي        : "                                من القانون املدين السوري هي       ٣٦    ً          وفقاً للمادة     :                   واألسـرة بالتعريف   -   ٣٥٠
  )            ذكر أم أنثى (                                                                                           قـرباه، ويعترب ذوي القرىب كل من جيمعهم أصل مشترك وعليه فإن الشخص الطبيعي قبل زواجه            

                           أي األخوة واألخوات، ألن أصلهم   .                      ن جيمعهم معه أصل مشترك                 ويشمل ذوي القرىب م  .                      يكون ضمن أسرة والديه 
    )".              األصل املشترك له (     ألهنما   )         األب واألم (                                         األب واألم، وجيتمعون معه هبذا األصل، كما يشمل 

                                                                     ً                                  إن التشـريعات والقوانني النافذة يف اجلمهورية العربية السورية تتضمن أحكاماً حتمي األسرة والزواج،               -   ٣٥١
                                                                                         قانون أصول األحوال الشخصية قانون العمل، قانون العاملني املوحد، قانون التأمينات                                   ومـن تلـك القوانـني     

  .                                                    االجتماعية، قانون خدمة العلم، قوانني الرعاية االجتماعية

                                                   ً                                                  وأمـا الزواج فهو عقد رضائي بني امرأة ورجل حتل لـه شرعاً، حيث أفرد قانون األحوال الشخصية                  -   ٣٥٢
  .                                                     وآثاره لكافة األديان واملذاهب الدينية املوجودة يف سورية           ً     ً         السوري جزءاً كامالً للزواج

        لعام    ٣٤                          واملعدل بالقانون رقم         ١٩٥٣                                                               وقـد ضمن قانون األحوال الشخصية املطبق يف سورية منذ عام             -   ٣٥٣
                                                                                                  ، مساواة كاملة بني الزوجني قبل الزواج وأثناءه وعند انتخابه وعند انتمائه، فأصبح من حق الفتاة أن تقبل     ١٩٧٥

     ً                                          عاماً للفىت؛ إال أن األعراف واملعتقد الديين          ١٨     ً             عاماً للفتاة و     ١٧                                                  الزوج أو أن ترفضه، كما حدد سن الزواج ب             ب
                                           فالزواج يف سن مخس عشرة سنة للشاب وثالث          .                     ً                                          تـتحكم بتحديده أحياناً، مما استدعى تدخل السلطة القضائية        

     رئيس   "                  قاضي الشرع األول   "                  والقاضي هنا هو      .    اضي                                                              عشرة سنة للفتاة مقيد باإلضافة إىل موافقة األب مبوافقة الق         
                                                                                                قضاة احملاكم الشرعية يف سورية، وتتوفر يف شخص هذا القاضي ضمانة أكيدة للتحقق من احلالة اجلسدية والعقلية 

  .               للشاب أو الفتاة

                     الزوجة من أي تعسف             حقوق       ١٩٧٥         لعام     ٣٤                                                   مـن جهة أخرى ضمن قانون األحوال الشخصية رقم           -   ٣٥٤
                                                              للقاضي أن ال يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إال إذا كان لديه    : "            على ما يلي ٢             نص يف مادته          أخالقي حيث
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         اعترب مهر  "     حني  ٤           من املادة  ٣                               كما ضمن حقوقها املادية يف الفقرة   .                           ً            مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتها
   ".                 من القانون املدين   ١٢٠                  ملشار إليه يف املادة           ً      ً                                         املرأة ديناً ممتازاً يأيت يف الترتيب بعد دين النفقة املستحقة ا

                                                                    ً                                  كمـا أن حقوق الزوجية متساوية، والسلطة داخل األسرة هي للزوج والزوجة معاً إال أنه وهبدف خلق                  -   ٣٥٥
                                                                                                  التوازن الضروري بني احلق والواجب، كانت حالة تقاسم األدوار امللقاة على الرجل أو على املرأة يف نطاق األسرة 

                                                                                                   لطبيعة األنثى الالزمة الستمرار احلياة اإلنسانية يف احليض واحلمل والوالدة والرضاعة وما يوجبه ذلك                      ً   ختتلف تبعاً   
                                           ً           وإن هذا االختالف هو اختالف يف األدوار وليس متييزاً،           .                                                    من حقوق، وما حيول بينها وبني ممارسة بعض األعمال        

                                            ة، وإمنا يتعلق بقضايا األسرة ذاهتا وعالقة                                                                         ال يفـرط حبـق وال حيمل واجب وال ميس احلقوق املدنية أو السياسي             
  .       أطرافها

                                               ُ                                                              أمـا بالنسـبة للطـالق فهو بيد الزوج والزوجة، ألن من ُيرد الطالق منهما عليه أن يلجأ إىل القضاء                     -   ٣٥٦
                                                                                                        للحصـول على حكم بالتفريق بني الزوجني، حيث أعطى قانون األحوال الشخصية الزوج احلق يف الطالق وفق                 

                                                 كما أن القانون نفسه أعطى احلق للزوجة أن تطلب        .    ١٠٤        وحىت     ٨٥                       القانون يف املواد من                          أسـس معينة حددها     
     ً     وحرصاً من    .    ١١٥        وحىت      ١٠٥                                                       ً                           الـتفريق بينها وبني زوجها وفق األسس اليت حددها القانون أيضاً يف املواد من               

     ُ      إذا قُدمت   "  :    يلي                          من القانون نفسه مبا        ١١                                                                     املشـرع السـوري عـلى الرابطة الزوجية واستمرارها جاءت املادة            
    ١٣                   ً             كما يعني القاضي وفقاً للمادة         ".                                                     ً    ً                 للمحكمة معاملة طالق أو معاملة خمالعة أجلها القاضي شهراً أمالً بالصلح          

  .                آلية عمل احلكمني  ١٥   و  ١٤                 وقد نظمت املادتان   .                                حكمني من أهل الزوجني لإلصالح بينهما

    حيث   .        ً                ً               تعسفياً أن تطالب قضائياً بالتعويض                                              ُ        ً           كما أن القانون نفسه أعطى احلق للزوجة إذا طُلقت طالقاً          -   ٣٥٧
                                                                            إذا طلق الرجل زوجته وتبني للقاضي أن الزوج متعسف يف طالقها دومنا سبب                : "               على ما يلي      ١١٧            نصت املادة   

       لعام   ٣٤                                 من قانون األحوال الشخصية رقم     ٨                 كما نصت املادة       ".                                              معقول وإن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة      
                                      ً      ً                                   قة للزوجة على زوجها حبسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة                       تقدر النف    : "            عـلى أن       ١٩٧٥

   ".                                 على أن ال تقل عن حد الكفاية للمرأة

                        وقد نظم قانون األحوال      .                                                                        وللزوجة حق احلضانة لألطفال القصر، وال تسقط احلضانة إال برضى الزوجة           -   ٣٥٨
     كذلك   .               ً                       ً   أحقيتها، وفقاً للتوضيح الذي سيأيت الحقاً                                                   الشخصية يف باب احلضانة، شروطها وآلية تنظيمها وملن تعود
                 املعدل بالقانون     ١٩٥٣      سبتمرب  /       أيلول  ١٧        تاريخ   ٥٩                                                  اختذ املشرع السوري تدابري يف قانون األحوال الشخصية رقم 

  :                                                              لكفالة احلماية الضرورية لألوالد عند احنالل الزواج يف املواد التالية    ١٩٧٥       لعام   ٣٤

                              خطر بسبب سوء تصرف الويل                                  إذا أصبحت أموال القاصر يف    
                                                         أو ألي سـبب آخـر وخيف عليه منه فللمحكمة أن ترتع            
                                                           واليته أو حتد منها وجيوز للقاضي أن يعهد إىل حاضنة القاصر       
                                                       بـبعض أعمـال الويل الشرعي املالية إذا حتقق له أن مصلحة    

  .                                    القاصر تقضي بذلك وبعد مساع أقوال الويل

       لقانون         من ا    ٢٥                   املعدلة باملادة       ١٧٣       املادة   
     ١٩٧٥       لعام   ٣٤
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                                                             إن الوصـاية يف أموال القاصرين بعد وفاة األب هي للوصي           
                               ً                              الـذي اخـتاره األب وإن مل يكن قريباً هلم على أن تعرض             
                                                               الوصـاية عـلى القاضـي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية           

  .               لشروطها الشرعية

          باملادة     ١٧٦           من املادة     )  ج (               أضيفت الفقرة    
  ٥   ١٩٧       لعام   ٣٤             من القانون   ٢٦

                                                         إصالح عقار القاصر وترميمه وتبديل معامله أو إنشاء بناء عليه 
                                                          أو هدمـه أو غرس أغراس حنو ذلك ويتضمن األذن يف هذه            

  .                                احلالة حتديد مدى التصرف وخطة العمل

     ١٨٢           من املادة     )  ع ( ٤                   أضـيفت الفقـرة      
     ١٩٧٥       لعام   ٣٤             من القانون   ٢٧       باملادة 

                 مصلحة القاصر                                               يباشـر مدير األيتام صالحية الوصي مبا حيقق       
                                                         إىل أن يعني الوصي اخللف للوصي الذي انتهت وصايته ألي          

  .       سبب كان

          باملادة     ١٩١              من املادة     ٣                 أضـيفت الفقرة     
     ١٩٧٥       لعام   ٣٤             من القانون   ٢٨

                    ً                                                                                     وال بـد من اإلشارة أخرياً إىل أنه مت اختاذ إجراءات فعلية حلماية الزواج ورعاية األسرة ميكن استعراض                   -   ٣٥٩
   :  ي             بعضها فيما يل

                                                         اخلاص بالسماح للمغتربني املكلفني خبدمة العلم بالزواج            ٢٠٠٤          للعام     ١٥                    صـدر املرسوم رقم       ) أ ( 
                                                                    دون أن يكونوا ملزمني باحلصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد املختصة؛ 

                                                           ، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى اهليئة السورية لشؤون             ٢٠٠٣         لعام     ٤٢                   صدر القانون رقم      ) ب ( 
                                                                                                حيث هتدف إىل تسريع عملية النهوض بواقع األسرة السورية ومتكينها بشكل أفضل من االنسجام مع                         األسـرة،   

                       جهود التنمية البشرية؛ 

      من    ٥٤                          ، القاضي بتعديل املادة         ٢٠٠٢      مايو   /       أيار   ١٣          تاريخ     ٣٥                              صـدر املرسوم التشريعي رقم        ) ج ( 
                                             دة إجازة األمومة للمرأة العاملة متنح املرأة بعد           املتعلق مب    ١٩٨٥       لعام   ١١                                    القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم 

                                  ً                الوالدة إجازة إرضاع ملدة ساعة يومياً ملدة سنة ونصف؛ 

         للعام    ٣٤                     من القانون رقم       ١٩                          ، القاضي بتعديل املادة         ٢٠٠٣          للعام     ٨٨                       صـدر القـانون رقم        ) د ( 
                                  ة عشرة من عمره والبنت اخلامسة                                              تنتهي مدة احلضانة بإمتام الغالم الثالث      "  :                                ، حيـث تصبح املادة كما يلي          ١٩٧٥

   ؛  "             عشرة من عمرها

                                   املتعلق بزيـادة التعويض العائلي؛     ٢٠٠٢      عام   ٣٣                        صدر املرسوم التشريعي رقم     ) ه ( 



 CCPR/C/SYR/2004/3 
 Page 96 

                                                                                               وقـد اختـذت وزارة الشـؤون االجتماعـية والعمل اإلجراءات التالية إلزالة العقبات املادية                 ) و ( 
   :                                         واالجتماعية اخلاصة بالزواج على النحو التايل

                                                                                   مت إحـداث صـندوق املـودة والرمحة يف احتاد اجلمعيات اخلريية ملساعدة الشباب على الزواج         ̀  ١̀ 
                                                        وتسهيل الزواج وتقدمي الدعم املادي والعيين للراغبني بالزواج؛

  .                                                                              قامت بعض اجلمعيات األهلية بتعديل أنظمتها الداخلية لتقدمي املساعدة للراغبني يف الزواج ̀  ٢̀  

 ٢٤املادة 

                                                                                                ارتفاع نسب األطفال والشباب من جمموع عدد السكان يف سورية حتديات كبرية لعملية التنمية،                  شكل -   ٣٦٠
                                           فالدولة تعمل على إزالة العقبات املادية        .                                         ً      ً                      رغـم اخنفـاض اخلصوبة إىل مستويات معتدلة نسبياً قياساً إىل املاضي           

ّ                                                          واالجتماعـية الـيت ُتعّوق وحتمي األمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب                                                 وتوفر هلم الظروف املناسبة لتنمية                     ُ  
  .      ملكاهتم

                                ً                                                                        فالتشـريعات السورية تتضمن اعترافاً حبق كل طفل، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس يف أن                   -   ٣٦١
                                                                   ً                                            حيصـل من أسرته واجملتمع والدولة على احلماية اليت يتطلبها وضعه بصفته قاصراً ومت اعتماد تدابري خاصة حلماية                

                                                                                                   إىل التدابري املتخذة اليت تكفل متتع مجيع املواطنني، مبا فيهم األطفال، باحلقوق املنصوص عليها يف                             األطفال إضافة 
    ١٩٩٣      يونيه  /        حزيران  ١٣                                                                           العهد، ولتحقيق ذلك صادقت اجلمهورية العربية السورية على اتفاقية حقوق الطفل يف 

     يونيه /         حزيران  ٥                        شعب جبلسته املنعقدة يف                                                          بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره جملس ال          ٨                    مبوجب القانون رقم    
                                            وقد مت تقدمي تقرير الطفل األويل ذا الصلة بتاريخ   .     ١٩٩٣      أغسطس  /    آب  ١٤                        وأصبحت االتفاقية نافذة يف   .     ١٩٩٣
                                                   ً       ً                وهبذا االنضمام إىل هذه االتفاقية جعلت سورية منها تشريعاً داخلياً واجب التنفيذ   .     ١٩٩٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٦

                                                           مـن القانون املدين السوري على ذلك حني نصت على أنه             ٢٥                               لتزام به حيث أكـدت املـادة                     وعلى اجلميع اال  
     كذلك    ".                                                                        إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك أو معاهدة دولية نافذة يف سورية                                       ال تسري األحكام السابقة    "

                     واعد املتقدمة ال خيل                   أن العمل بالق   "  :                                                     من قانون أصول احملاكمات السورية، اليت نصت على           ٣١١                  ما أكدته املادة    
    ".                                                                      بأحكام املعاهدات املعقودة واليت تعقد بني سورية وغريها من الدول يف هذا الشأن

                                                                                         وحترص الدولة من خالل سياستها والقوانني النافذة على جعل مصلحة الطفل املقدمة األوىل لبناء اإلنسان  -   ٣٦٢
                  ً  وتبذل الدولة جهوداً   .      ً                      وهرياً يف حياة األسرة السورية                                           ً     ً           واجملتمع السليم، حيث تشكل رعاية الطفولة حموراً هاماً وج        

                                                                                                                       كـبرية لتحقيق محاية فعالة للطفل سواء من الناحية القانونية والصحية والتعليمية والثقافية سنناقشها على النحو                
   :      التايل

 احلماية القانونية

                           لطفل يف باب احلضانة من قانون                                                                تتجلى احلماية القانونية يف القانون املدين، حيث تظهر املصلحة الفضلى ل -   ٣٦٣
                                           البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد       "                       منه ألهلية احلضانة        ١٣٧                                        األحـوال الشخصية، حيث اشترطت املادة       

   :                                          آلية احلضانة وحق األم هبا على النحو التـايل   ١٣٩                    ، بينما أوضحت املادة  "         ً صحة وخلقاً
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                                      إن علت، فلألخت الشقيقة، فألخت األم،                                                       حـق احلضانة لألم، فألمها وإن علت، فألم األب و          ̀  ١̀ 
                                                                                        فألخـت األب، فلبنـت الشـقيقة، فبنت األخت ألم فللخاالت، فللعمات، هبذا الترتيب، مث               

                                  للعصبات من الذكور على ترتيب اإلرث؛

                                                                                              ال يسـقط حق احلاضنة حبضانة أوالدها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتها هلم والعناية هبم                 ̀  ٢̀ 
       ً                                                                 اضن أماً كانت أو جدة ألم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغري وعلى                 وللح  .               بطريقة مقبولة 

                                                                                      القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتها بوثيقة من أمانة السجل 
          ً                                   ً                                    ويقرر أيضاً للصغري نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً هبا وجيري تنفيذ قرار القاضي من قبل   .     املدين

                                     ً          ً                         وملن يعارض يف التسليم أو يف النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إىل               .      ملختصة                     دائـرة التنفـيذ ا    
                                       وختضع الدعوى لإلجراءات وطرق الطعن يف        .                                    باالدعاء للتظلم من هذا القرار      ة              احملكمـة املختص  
                                                                          وال يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار املذكور إال حني صدور حكم               .                األحكام الشرعية 

                                                                        من باب احلضانة دور القاضي يف حق اختيار احلاضن األصلح إذا تعدد                ١٤٠     ادة          وتبني امل   .    مربم
  .               أصحاب حق احلضانة

                                                                                                       وقـد حـرص املشرع السوري على أن تكون لكل إنسان يولد يف سورية هوية تبني حالته املدنية، فقد                    -   ٣٦٤
                    ؤسسات الرمسية، إرسال                                                                                 أوجـب على الوالد، أو األقرباء يف حال عدم وجوده وعلى الطبيب والقابلة ومديري امل     

                                                                        يولد إىل أمني السجل املدين، ليتم تسجيله فور والدته، وذلك حىت ال يوجد طفل ال قيد                       شهادة الوالدة لكل طفل
              جيب على الوالد  "  :                                         من قانون األحوال الشخصية املدنية على أنه  ٢٦                                         له يف القيود الرمسية للدولة، حيث نصت املادة 

                                        وقد أوجب القانون حق كل طفل يف تسجليه فور    ".                             ن املختار ضمن املهلة القانونية                         تقدمي شهادة الوالدة مصدقة م
                                                  منه، وإذا كان الوالد غري موجود، يعود هذا           ٢٢                                  ً     ً                      والدته على أن ال يتجاوز ذلك مخسة عشراً يوماً حسب املادة            

                   والطبيب أو القابلة   .      لوالدة                                                                            الواجب على املختار أو أقرباء املولود الذكور املقيمني يف نفس الدار اليت حصلت فيها ا
                    من نفس القانون      ٣٧                   كما أوجبت املادة      .   ٢٢                                                                  ملزمان بإخبار أمني السجل املدين يف املهمة املنصوص عنها باملادة           

                                                                                                          أن يقـوم مـدراء املؤسسات ذات العالقة مثل املستشفيات والسجون واحملاجر وغريها بإرسال شهادات الوالدة                
                                                                       سجل املدين دون احلاجة إىل تصديق من املختار، وعليهم أن ميسكوا سجالت                                              الواقعـة يف مؤسساهتم إىل أمني ال      

  .                       خاصة لتدوين هذه الوقائع

                                                                                                         وأوجـب القانون السوري بأن يتم تسليم اللقطاء حديثي الوالدة إىل اجلهات الرمسية بغية تنظيم الضبط                 -   ٣٦٥
             ً       كل من وجد طفالً حديث  "       على أن                            من قانون األحوال املدنية     ٢٤                                              الـالزم لـتحديد هويتهم، فقد أكدت املادة         

                                                                                                  الوالدة عليه أن يسلمه يف املدن واملناطق إىل دوائر األمن، ويف القرى إىل املختار مع ما جيده على الولد من مالبس 
                                                                                                                وأشياء أخرى، وأن يبني الزمان واملكان والظروف اليت وجده فيها وعلى رجال األمن واملختار عندئذ أن ينظموا                 

                                                                                                 بني فيه العمر الذي يظهر على الولد والعالمات الفارقة، وأن يسلم الولد مع احملضر إىل إحدى                    ً               حمضـراً بالواقعة ي   
                              ويتوجب على هذه املؤسسات أو       .                                                                        املؤسسـات أو األشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل         

                           ق األحكام السابقة بعد تسمية                                                                        األشخاص أن ينظموا شهادة بالوالدة ويرسلوهنا إىل أمني السجل املدين لتدوينها وف  
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     ١٠٧                                                 وهذا ما أكدته املادة الثانية من قانون اللقطاء رقم   .                                                  املولود ووالديه بأمساء منتحلة خيتارها أمني السجل املدين
  .    ١٩٧٠    مايو /      أيار ٤      تاريخ 

                                                     ً                                ً                       إن اكتسـاب اجلنسـية هو حق لكل طفل يولد يف سورية استناداً إىل حق الدم إذا كان والده معروفاً،                    -   ٣٦٦
إىل حق الدم واإلقليم معاً إذا كانت والدته سورية ومل يعرف والده، واستناداً إىل حق اإلقليم فقط إذا مل          ً                       ً                                              ً                           واستناداً 

                         من قانون اجلنسية السوري  ٣              فقد نصت املادة   .                                                        يعرف أبواه أو كان أبواه معروفني ومل يستطع اكتساب جنسيتهما
   :           على ما يلي

  :          ً      ً     ً   يعترب عربياً سورياً حكماً " 

                              ويف هذه احلالة فإن الشخص املولود   .                                         من ولد يف القطر أو خارجه من والد عريب سوري  ) أ (  
                                                                                                     يف القطر أو خارجه من والد عريب سوري يتمتع باجلنسية العربية السورية سواء مت تسجيله يف سجالت                 

                    العرب السوريني أم ال؛

                 يف هذه احلالة عرفت   .     ً نوناً                                                      من ولد يف القطر من أم عربية وسورية ومل يثبت نسبه ألبيه قا  ) ب (  
                                                                                                        والـدة املولود يف القطر ومل تثبت نسبه لألب أو عدم اعتراف األب باملولود أو استحالة تسجيل الزواج                

                                      ً      ً   ألي ظرف كان، فإن هذا املولود يعترب عربياً سورياً؛

   يط                                                                        من ولد يف القطر من والدين جمهولني أو جمهويل اجلنسية أو ال جنسية هلما ويعترب اللق  ) ج (  
               ً                                             يف القطر مولوداً فيه يف املكان الذي عثر عليه ما مل يثبت العكس؛ 

   ويف   .                                                                       من ولد يف القطر ومل حيق له عند والدته أن يكتسب بصلة البنوة جنسيته األجنبية   ) د (  
                                                                                         ً                    هذه احلالة فإن املولود يف القطر من والد سقطت عنه جنسيته األصلية لسبب ما فإن املولود يعترب عربياً                  

   ؛      ً سورياً

                                                                                     مـن ينـتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ومل يكتسب جنسية أخرى ومل يتقدم                  ) ه (  
  .                                                                 الختيار اجلنسية السورية يف املهل احملددة مبوجب القرارات والقوانني السابقة

 .ويسري حكم هذه املادة ولو كان امليالد قبل تاريخ العمل هبذا املرسوم 

                                                                       حلديث عن اجلنسية، إىل أنه يتم تدارس تعديل قانون اجلنسية جلهة منح                                           ونـود أن نشري وحنن يف صدد ا        -   ٣٦٧
                                                                                                    املرأة السورية املتزوجة جنسيتها ألوالدها إذا كانت متزوجة من عريب أو أجنيب، وقد تقدم االحتاد العام النسائي يف 

  .                                                سورية باقتراح تعديل مشروع قانون اجلنسية هبذا اخلصوص

                                                                    اكتساب اجلنسية على البدو الرحل ومكتومي القيد والذين مل يسبق ألحد أصوهلم                        وتنطبق الفقرة املتعلقة ب -   ٣٦٨
                                    واالسم من أهم احلقوق اليت تالزم الشخصية   .                                                   أن سجلوا يف سجالت العرب السوريني حيث يعترب هؤالء سوريون
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                      لى املركز الذي حيتله                                                 ً      ً      ً                 ً                    اإلنسـانية وهـو أول ما مييز اإلنسان باعتباره كياناً فردياً مستقالً يف اجملتمع يدل أيضاً ع                
     لذلك   .                                                                                              الشخص من عائلته وجمتمعه، حيث ال يشري االسم فقط إىل جمرد شخص ومتييزه عن غريه من األشخاص                

                             ً      ً          فال يوجد يف سورية طفل ال حيمل امساً حمترماً           )     نسبة (                                                    أوجب املشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب          
                           يكون لكل شخص اسم ولقب،      "  :                     ي حيث نصت على أن                               من القانون املدين السور      ٤٠                          وهـذا ما تؤكده املادة      

                                                                               وتتم تسمية املولود من قبل األب باعتباره سيحمل امسه وذلك حسب ما تقتضيه                ".                         ولقب الشخص يلحق أوالده   
                        أما األطفال اللقطاء فيتم   .                                                                أما بالنسبة للطفل الذي ال يعرف والده، فإن التسمية تتم من قبل األم  .                 املبادئ القانونية

  .                              وتسميتهم من قبل أمني السجل املدين        تسجيلهم 

                                                                                                       كما حيصل األطفال يف اجلمهورية العربية السورية من األسرة واجملتمع والدولة على احلماية اليت يتطلبها                -   ٣٦٩
                                                                                   واإلنسان القاصر يف التشريع السوري هو من مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره حسب                .                        وضـعهم بصفتهم قاصرين   

                          ً                           كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ومل          "                               دين السوري اليت نصت على أن                         من القانون امل     ٤٦         املـادة   
                                                   وسن الرشد هو مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة حيث            ".                                                        حيجـز عليه، يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية        

                بري التالية املعىن            يقصد بالتعا "  :           على أنه     ١٩٧٤      مارس   /       آذار   ٣٠          تاريخ     ١٨                           من قانون األحداث رقم       ١            نصت املادة   
                                             كل ذكر أو أنثى مل يتم الثامنة عشرة من           :        احلدث - ١  :                                                          الوارد إىل جانب كل منها يف تطبيق أحكام هذا القانون         

    ".     عمره

          ً         ال يكون أهالً ملباشرة   :                         من القانون املدين على أن  ٤٧                                           وحول سن مباشرة احلقوق املدنية فقد نصت املادة   -   ٣٧٠
  .                    ً                                      التمييز، ويعترب فاقداً التمييز كل من مل يبلغ السابعة من عمره                         ً  حقوقه املدنية من كان فاقداً 

   :                             من قانون األحوال الشخصية أن   ١٦٤           ونصت املادة  -   ٣٧١

   .                                              ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد - ١ "  

                                                                          للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه اخلامسة عشرة ومساع أقوال الوصي بتسليمه جانب من   - ٢  
   ".         ال إلدارهتا        هذه األمو

                                                 هي مصطلحات قانونية يقصد هبا يف التشريع السوري     "    احلدث "    أو    "       القاصر "    أو    "      الطفل "                     وبذلك فإن مصطلحات    
ً       ً                                            معًىن واحداً وهي الشخص الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره   .  

 احلماية والرعاية الصحية للطفل

                                 ل بعدة برامج أمهها التلقيح الوطين،                                                              تقـوم وزارة الصـحة يف إطـار احلمايـة والرعاية الصحية لألطفا      -   ٣٧٢
                                                                                                              واستئصـال شـلل األطفـال، والتدبري العالجي املتكامل ألمراض الطفولة، والوقايـة من فقر الفيتامني ألف ،                 

      إضافة   .                                                                                                وتشجيع اإلرضاع الوالدي وعوز اليود ومكافحة اإلسهاالت عند األطفال، ومحاية األطفال من احلوادث            
  .                                  ظيم األسرة وتعزيز أمناط احلياة الصحية                        إىل برامج رعاية احلامل وتن



 CCPR/C/SYR/2004/3 
 Page 100 

                                                                                                         وتقـدم اللقاح اجملاين لألطفال بدون متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس وذلك للوقاية من أحد عشر                   -   ٣٧٣
    ً                                                                                                        مرضـاً مـن األمراض اخلطرية، رغم أن املنظمات الدولية توصي بتقدمي ستة لقاحات فقط ضمن برامج التلقيح                  

               يف املائة واليت    ١٠٠                                 يف املائة بعد أن مت تنظيم محلة ال    ٩٨                           لتلقيح اإلمجايل إىل أكثر من                      وقد وصلت نسبة ا     .        الوطنية
        تشرين  ١                                              حيث بدأت وزارة الصحة هذه احلملة يف بادية تدمر يف   .           يف املائة    ١٠٠                               هتدف إىل الوصول لنسبة تلقيح      

             ، وحلب عام       ٢٠٠٢        عام                                                           كما قامت الوزارة بافتتاح مشايف لألطفال يف كل من محص           .     ٢٠٠٢          أكـتوبر    /    األول
     ً                                أيضاً، وتقوم الوزارة بإعداد دراسات     ٢٠٠٣                                                    ، وجممع األسد الطيب لألمراض النسائية والتوليد يف محاه عام     ٢٠٠٣

                        مشفى، سعة كل منها       ١٨                                                                                    هندسـية إلنشاء مشايف يف دمشق والرقة والالذقية، إضافة الفتتاح أقسام لألطفال يف              
  .                                          ارج مراكز املدن، وهتدف إىل ختدمي املناطق الريفية                     حمافظة، ومجيعها تقع خ  ١٢         سرير يف    ٢٠٠

                                                                                                   ونتـيجة للسياسات اليت تنتهجها احلكومة يف رعاية األطفال، اخنفض معدل وفيات الرضع ممن هم دون                 -   ٣٧٤
                                                                     وفاة لكل ألف مولود حي، كما اخنفض معدل الوفيات لألطفال دون                ١٨,٢       إىل       ٢٠٠٣                         السـنة من العمر عام      
                           أما بالنسبة لوفيات األمومة،   .     ١٩٧٠                     وفاة باأللف يف عام      ١٦٤                     بعد أن كان املعدل           ٢٠,٤                   اخلمـس سنوات إىل     

       ، وذلك     ١٩٧٠             وفاة يف عام    ٤٨٢                                                 وفاة لكل مائة ألف والدة حية، بعد أن كانت نسبتها     ٦٥,٤             فقد اخنفضت إىل 
  .              لعربية السورية                                                                              وفق الدراسات اليت قامت هبا منظمة الصحة العاملية واملكتب املركزي لإلحصاء يف اجلمهورية ا

 التعليم

      ً                               ومتاشياً مع التطورات الكبرية واملتسارعة   .     ١٩٨١       لعام   ٣٥                                             تطبق وزارة التربية قانون التعليم اإللزامي رقم  -   ٣٧٥
                                                                                                            الـيت طالـت حقوق التعليم واملعلومات واملعرفة وهبدف محاية األطفال من اجلهل والتخلف وإعداد جيل متعلم                 

                                                                       ارية يف األلفية الثالثة، فقد مت دمج مرحليت التعليم االبتدائي واإلعدادي مبرحلة                             ومثقف ومنفتح على املعطيات احلض
                                             املتضمن إحلاق مجيع التالميذ ـ بدون متييز            ٢٠٠٢         لعام     ٣٢                                                    واحـدة إلزامية وجمانية وذلك مبوجب القانون رقم         

                   عليم األساسي األمر                        سنة يف مدارس الت      ١٥      و    ٦                                                                 بسبب العرق أو اللون أو اجلنس ـ الذين تتراوح أعمارهم بني            
    كما   .                              أي غاية املرحلة اإلعدادية      ١٥                                                                               الـذي يضع الطفل حبالة تعليم إلزامية وجمانية من سن الصغر ولغاية السن              

   ٧    و  ٦    و  ٥                                                                                                  تتخذ إجراءات حبق األهايل املمتنعني عن إرسال أوالدهم من اجلنسني للتعليم حيث تطبق حبقهم املواد                
                                                           ، وفرض عقوبات مالية حبق املخالفني واحلبس ملدة ال تتجاوز              ١٩٨١    ام       لع   ٣٥                                    مـن قانون التعليم اإللزامي رقم       

  .       الشهرين

                                                                                                     ويكـافح العنف حبق التالميذ يف املدارس، حيث تطلب التعليمات الوزارية من املعلمني اتباع األساليب                -   ٣٧٦
                ا من األساليب غري                                                                                          الـتربوية يف التعامل مع التالميذ والطالب ومتنع استخدام العنف اجلسدي أو املعنوي باعتباره        

                                                                                              ويـتم فرض عقوبات على املخالفني مثل احلسم من األجر ـ حجب الترفيع ـ اإلحالة إىل احملكمة                   .           الـتربوية 
                         والقرار الوزاري رقم        ١٩٨٥         لعام    ١                ً                                                            املسـلكية، انسـجاماً مع أحكام القانون األساسي للعاملني يف الدولة رقم             

  .    ١٩٩٠       لعام  ٧                           وقانون احملاكم املسلكية رقم                              ، حول أسس فرض العقوبات اخلفيفة    ١٩٨٥       لعام     ٣٣٠٧
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            من النظام  ٨                                                                           وقد مت العمل لدمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية حيث نصت املادة  -   ٣٧٧
                                                                     يعامل التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة معاملة التالميذ العاديني عند          "  :                                        الداخـلي للتعلـيم األساسـي على أن       

      ٢٠٠٠                 ومت تشكيل جلنة عام    ".                                                        التعليم األساسي، مع مراعاة احلاالت املتعددة ودرجة اإلعاقة                  تسجيلهم يف مدارس  
                                                                                                             لتحقيق هذا اهلدف تضم ممثلني عن مجيع اجلهات الرمسية واألهلية واملنظمات الشعبية املعنية صدر عنها مقترحات                

                   ليبدأ على أثرها      ٢٠٠٢       فرباير   /          ع يف شباط                                             وأقيمت الورشة الوطنية حول التعليم اجلام       .                             متت املوافقة الوزارية عليها   
      مدرسة  (     ، محص  )       مدرستان   : (    دمشق  :                                                                   املشـروع الـتجرييب لدمـج التالميذ ذوي االحتياجات يف أربع حمافظات        

           ، بالتعاون  )                                     روضة واحدة بإشراف االحتاد العام النسائي (       ، حلب   )                             مدرسة واحدة بإشراف األونروا    (        ، محاة    )     واحدة
  )         بريطانيا (                                                         واليونيسيف ومؤسسة كرمي رضا سعيد اخلريية وغوث األطفال                   اليونسكو    :                       مـع مخـس منظمات هي     

               وفق أسس حمددة     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                                ودخل املشروع التجرييب سنته الثانية هذا العام         ).       السويد (                  وغـوث األطفـال     
  .                                          الختيار األطفال واملدارس أقرهتا الندوة الوطنية

                                                       ومنسق جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة        ُ                                                     ُشـكلت جلنة يف وزارة التربية برئاسة معاون الوزير         -   ٣٧٨
                                                                                                        الدولـية للصـليب األمحر، هبدف إدخال مفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج، األمر الذي توج بإدخاهلا إىل بعض              

  .                                         املدارس هبدف تعميمها على مجيع املدارس يف سورية

                 ً                    الطفل، ووضعت حداً لعمالة األطفال حىت                                          ً                       وقد أتت إطالة أمد إلزامية التعليم انسجاماً مع اتفاقية حقوق        -   ٣٧٩
                                           من اتفاقية منظمة العمل الدولية ملنع          ١٨٢        ً             وانسجاماً مع املادة      .                                               يف املـناطق الريفية وضمن أمالك ذويهم اخلاصة       

                       فقانون خدمة العلم يف      .                                                                                       التجنـيد اإلجـباري املتطابقة مع الربتوكولني االختياريني اللذين انضمت إليهما سورية           
                                                                                          بلوغ الشاب سن الثامنة عشرة لاللتحاق باخلدمة اإللزامية كحد أدىن وال يسمح بالتطوع يف                                سـورية يشـترط     

                                     وأما منهاج التربية العسكرية الذي طبق   .                                                            القوات املسلحة إال ملن أمت سن الثامنة عشرة من عمره كحد أدىن كذلك
                     ً               لتجنيدي، وكان متماشياً مع ما هو           ً                                                                         سابقاً يف املرحلة الثانوية مل يكن ميثل أي صيغة من صيغ النشاط العسكري ا             

           ً         ً                            ً                                                                 متبع تربوياً وتثقيفياً يف بعض الدول اليت تواجه ظروفاً خاصة واستثنائية ألغراض الدفاع املدنية ومواجهة حاالت                
     ورغم    ".                                                                                              الطوارئ بسبب احتالل إسرائيل لفلسطني وأراضي اجلوالن السوري وهتديدها املستمر لألمن يف سورية            

  .                 متت اخلطوات التالية                   استمرار االحتالل فقد 

َ        ومل يبَق سوى     .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                                                          تغـيري املناهج واللباس جلميع املراحل الدراسية يف مطلع العام الدراسي             -   ٣٨٠      
       ً             وتطبيقاً لذلك أصدرت   .                                                                                األنشـطة الترفيهـية والتثقيفية واإلنتاجية اليت هتدف الحترام اجلماعة وحقوق اآلخرين     

  :                       الطفل، القرارات التالية                                      وزارة التربية انسجاما مع اتفاقية حقوق 

                                                                                               اسـتبدال مادة التربية العسكرية يف الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة التعليم األساسي، وهي                ) أ ( 
                                                                                                            صفوف السابع والثامن والتاسع، بأنشطة صيفية متممة للمناهج املدرسية تتضمن فعاليات توجيهية وإبداعية تضع          

   .                      ها وأساليب العمل فيها                                       وزارة التربية ومنظمة احتاد الشبيبة مناهج
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                                                                                         استبدال مادة التربية العسكرية يف املرحلة الثانوية، وهي الصفوف األول والثاين والثالث الثانوي،   ) ب ( 
                            ً                                                                  مبعسكر صيفي مدته مخسة عشر يوماً لكل من الصفني األول والثاين الثانويني لتدريب الطالب على اتقان مهارات 

   .                   ً                                              ة احتاد الشبيبة فضالً عن حلقات حبث وحوار يف التربية الوطنية والقومية                                حياتية حتددها وزارة التربية ومنظم

                                                                                         حتويـل مـدريب ومدربات التربية العسكرية إىل التعليم والتوجيه وأعمال إدارية أخرى والقسم         ) ج ( 
  .                                                 األكرب منهم مت حتويلهم إىل تدريس مادة التربية الرياضية

                     إىل اللون األزرق ويف      )                         السابع والثامن والتاسع   (        األساسي                                         تبديل لباس الطالب يف مرحلة التعليم         ) د ( 
  .                إىل اللون الرمادي  )                            األول والثاين والثالث الثانوي (                املرحلة الثانوية 

 ).مبديرية األنشطة الالصفية(استبدال اسم مكتب التربية العسكرية بوزارة التربية   )ه( 

                                 ً              اجلوالن السوري يعد حبد ذاته انتهاكاً حلقوق                                                              ونـود أن نذكـر هـنا أن االحتالل اإلسرائيلي ألراضي           -   ٣٨١
                                                                                              املواطنني السوريني يف اجلوالن احملتل، ويعرقل جهودنا يف تطبيق أحكام االتفاقية بصورة شاملة على مجيع األراضي 

       طفل   ٦     ٠٠٠    ً                طفالً منهم حوايل       ١٤     ٠٠٠                                                       حيث يبلغ عدد األطفال السوريني يف اجلوالن احملتل حوايل            .        السورية
             إضافة إىل ذلك    ).                                   مدارس إعدادية ـ مدرستان ثانويتان ٤                   مدارس ابتدائية ـ  ٦ (        مدرسة   ١٢         راستهم يف          يتابعون د

                                                         طفل هذه املؤسسات التعليمية أقامها املواطنون العرب           ٨٠٠                                                توجـد روضـة ودار حضانة لألطفال تضم حوايل          
                               اعدة من حكومة اجلمهورية العربية                                                                        السـوريون يف اجلوالن احملتل بأمواهلم اخلاصة ويديروهنا جبهودهم الذاتية ومبس       

  .                                    السورية، وبعض املنظمات الدولية املعنية

                                                                                   ً       ونستعرض فيما يلي أهم االنتهاكات اإلسرائيلية حلقوق الطفل العريب السوري يف اجلوالن احملتل وفقاً ملواد  -   ٣٨٢
  :                  اتفاقية حقوق الطفل

                                   عرب السوريني وبالتايل على أطفاهلم                        على املواطنني ال             اإلسرائيلية                               تقـوم إسرائيل بفرض اجلنسية        ) أ ( 
  . ) ٨      لمادة  ل    خرق  (   .          حقوق الطفل         والتفاقية       ١٩٤٩                   والتفاقية جنيف لعام          ً                      وذلك خرقاً لقرارات األمم املتحدة 

             واألفكار حبرية                                                                           حـرمان األطفال يف اجلوالن من حرية التعبري وإبداء الرأي ومن تلقي املعلومات       ) ب ( 
  . )      تفاقية  اال     من   ١٢      لمادة  ل    خرق    . (                           حلد من حتركاهتم مبن فيهم األطفال                                وذلك عرب فرض القيود على السكان وا

                                                          ً                                       تنـتهك إسرائيل حقوق األطفال عرب فرض اللغة العربية يف املدارس بدالً من اللغة العربية األم،                  ) ج ( 
            وتربير سياسة                                                                               السورية وفرض املناهج التعليمية اإلسرائيلية والتركيز على التاريخ العربي          ة                          وعرب إلغاء املناهج العربي   

  .                                                                                   كذلك فرض الضرائب الباهظة على مثن الكتب العربية يف حني تعفى منها الكتب العربية           .                       إسـرائيل العدوانـية   
  . )  ١٧      لمادة  ل    خرق  (
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                  ً                                               ً                            تفـرض إسرائيل رسوماً عالية على التعليم األساسي الذي جيب أن يكون جمانياً وكذلك تعرقل                 ) د ( 
                                                                  العايل والتسجيل يف اجلامعات اإلسرائيلية أو القدوم إىل سورية           م              متابعة التعلي                                 إسـرائيل حـق طالب اجلوالن يف        

   .  )  ٢٨     مادة   لل    خرق    . (             إلكمال دراستهم

                   رض عليهم الثقافة    ف                                                                            إسرائيل أطفال اجلوالن من التمتع بثقافتهم العربية السورية األصلية وت           م  حتر    ) ه ( 
                         فتقوم مبنعهم من القيام      .          ألم سورية                                                                             اإلسـرائيلية حماولـة مـنها لفصـل املواطنني العرب السوريني عن وطنهم ا             

         وذلك ضمن   ،                                                                                          بالنشاطات الثقافية والفنية، إضافة إىل التضليل اإلعالمي املركز حول نسبة الكثري من املواقع األثرية
  .                                                                                                                عملـية تغـيري دميغرايف منظم للجوالن احملتل لطمس معامل األرض العربية وإلغاء عروبتها وتزوير التاريخ العريب                

  . )  ٣٠       لمادة ل    خرق  (

                                                                                      تقوم إسرائيل بتخريب شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية عرب خرق احلريات العامة   ) و ( 
                              وتتبع إسرائيل يف ذلك سياسة قمع   .                                                               وحقوق اإلنسان، وبالتايل تنشئة أجيال ختاف االحتالل وختضع للقهر والكبت

                                              قال مما يؤكد حالة من اخلوف والرعب والقلق                                                                      السـكان وحصارهم واعتقاهلم دون حماكمة وتعذيبهم أثناء االعت        
   .  )  ٢٩      لمادة  ل    خرق    . (           سيما األطفال                    تنعكس على اجلميع وال

                                                           الطفل الذي جيب أن يتمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه،                حقوق                       إسرائيل اتفاقية     ك      تنـته   ) ز ( 
            راكز الصحية               نقص حاد يف امل        يوجد       حيث    .                                    عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي     ل                            وحقـه يف وجـود مراكـز        

                                                                                                  والعيادات الطبية ومراكز اإلسعاف األولية وعدد األطباء والعيادات الطبية املتخصصة كما أنه ال يوجد أي مشفى 
                                                                                 إضافة إىل اإلمهال وسوء العناية الصحية وغياب املعلومات األساسية املتعلقة بصحة             .                          يف أراضـي اجلـوالن احملتل     

  . )  ٢٤     مادة   لل    خرق  (  .       األطفال

                                                                                ائيل األهايل من إنشاء اجلمعيات اخلريية أو مؤسسات الضمان االجتماعي اليت تعىن                       متـنع إسـر     ) ح ( 
  . )  ٢٦      لمادة  ل    خرق  (  .                                            هنا حترم األهايل واألطفال من اإلعانات اليت حيتاجوهنا أ             باألطفال، كما 

                                              هم من حتقيق مستوى معيشي مالئم لنمو الطفل          ائ                                           حتـرم إسرائيل مواطين اجلوالن السوريني وأبن        ) ط ( 
                                                                                                       والعقلي والروحي واملعنوي االجتماعي وذلك بسبب تفشي البطالة بني العمال السوريني يف اجلوالن احملتل                    البدين

          مما جيعلهم     ،                            وعدم دفع أجورهم بانتظام                               وطردهم التعسفي من العمل                    ال اإلسرائيليني،  م                           والتميـيز بينهم وبني الع    
                               كذلك تعمد إسرائيل إىل فرض ضرائب   .     فاهلم                                  وبالتايل حرمان األهل من تأمني نفقة أط                        يعيشـون حتت خط الفقر   

                                               بغية السيطرة على األهايل عرب اخلنق االقتصادي ودفع  )      التفاح (                                  وإىل خفض سعر املنتجات احمللية األساسية   ،       مرتفعة
  . )  ٢٧      لمادة  ل    خرق    . (                                     الشباب إىل اهلجرة إلفراغ املنطقة من سكاهنا

                                               اقهم باألعمال اخلطرية اليت تعيق تعليمهم وتضر                                           ً          تقوم إسرائيل باستغالل األطفال اقتصادياً وبإحل       ) ك ( 
                                                                                              بصحتهم ومنوهم بسبب ساعات العمل الطويلة وظروفه القاسية، حيث يعملون بنفس أعمال الكبار وحيصلون على 

   .  )  ٣٢      لمادة  ل    خرق  (  .         نصف األجر
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       عسكرية                                        بسبب احلرائق الناجتة عن التدريبات ال         ها                                                 تقوم إسرائيل بتخريب البيئة وتلويثها وتشويه       ) ل ( 
              وهذا ما ينعكس   ،              يف أراضي اجلوالن               والنووية اخلطرة                             وعرب دفن النفايات الكيميائية   ،       ً                ً       أحياناً واملفتعلة أحياناً أخرى

   .     ً                                      سلباً على منو األطفال وصحتهم النفسية واجلسدية

  ي                                                                                           متنع إسرائيل اهليئات اإلنسانية واملنظمات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة من دخول األراض             ) م ( 
                                                                                                 احملتلة وبالتايل الوقوف عن قرب على حقيقة األوضاع هناك، واملشاكل اليت يعانيها األهايل والظروف القاسية اليت 

  . )    ١٩٦٧                                                             إسرائيل متنع دخول جلنة تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة منذ عام    . (                   يعيشوهنا يف ظل االحتالل

                  اجلمهورية العربية              ً       يعرقل أيضاً جهود          السوري                                                 إن احتالل إسرائيل معظم أراضي اجلوالن العريب        ) ن ( 
   .                             الطفل على مجيع األراضي السورية     حقوق                        السورية لتطبيق اتفاقية 

                                                                                                      تقـوم سوريا مبحاولة دمج واضح جلميع املقيمني على األراضي السورية من األعراق املختلفة يف البوتقة                 -   ٣٨٣
                                           عتبار أهنم ينضوون حتت ظل القوانني واملراسيم                                                                      السـورية، فـال توجد قوانني أو مراسيم خاصة بأي منهم على ا            

                                                                                                             السـارية عـلى املواطنني السوريني على حد سواء، كما أن كافة األطفال الذين يعيشون على أرض اجلمهورية                  
                                                                                                  العربية السورية مبختلف أصوهلم يتمتعون حبماية واحدة حلقوقهم دون متييز، ويتلقون التعليم يف املدارس على نفس 

  .                                                      ً                       ساواة مع بقية املواطنني وخاصة أنه ال توجد مدارس خاصة حكراً على املواطنني دون سواهم            الدرجة من امل

                                                                                                    فاجلمهوريـة العربية السورية حتترم واجباهتا جتاه الطفل حبيث تضمن لكل األطفال يف سورية حقوقهم،                -   ٣٨٤
                    ً         حتترم واجباهتا التزاماً منها         كما    .        منها  ٧    و  ٢                                                                     كمـا تـنفذ وتلتزم بأحكام اتفاقية حقوق الطفل والسيما املادتني            

                                                           وتلبية لذلك قام املشرع السوري بإصدار قوانني جديدة ومعدلة على   .                                     باالتفاقيات األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان
  :           النحو التايل

                             ، القاضي بانضمام اجلمهورية        ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٦          تاريخ      ٣٧٩                  صدر املرسوم رقم      ) أ ( 
                                                                                    توكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل، بعد أن انضمت سورية إىل االتفاقية مبوجب                                      العربية السورية إىل الربو   

  ؛    ١٩٩٣       لعام  ٨            القانون رقم 

                               ، القاضي بالتصديق على االتفاقية     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣        تاريخ    ٣٩٦               صدر املرسوم رقم   ) ب ( 
                          ة عن منظمة العمل الدولية؛        الصادر    ١٩٩٩ /   ١٨٢      رقم  "                     أسوأ أشكال عمل األطفال "                 الدولية اخلاصة ب  

                                                       مبناسبة عيد الطفل العاملي القاضي مبنح عفو عام عن اجلرائم     ٢٠٠٢        لعام    ٣٨                  صدر املرسوم رقم      ) ج ( 
                                                                       من قبل األحداث الذين أمتوا السابعة ومل يتموا الثامنة عشرة من                ٢٠٠٢       يونيه   /         حزيران   ٢٤                       املرتكـبة قبل تاريخ     

       عمرهم؛

                                           ، القاضي بتصديق االتفاقية اخلاصة بتأسيس          ٢٠٠٢         لعام    ٢ ٤                                  صـدر املرسـوم التشـريعي رقم          ) د ( 
  SOS                                                                        واملشاريع املشتركة املوقعة بني اجلمهورية العربية السورية ومنظمة قرى األطفال SOS                  وتشغيل قرى األطفال 

                                   الدولية لتطوير قرى األطفال يف العامل؛
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                          ساءلة اجلزائية لألحداث يف                             القاضي بتعديل سن امل        ٢٠٠٣         لعام     ٥٢                            صدر املرسوم التشريعي رقم         ) ه ( 
                               ً                                                                            قانون األحداث، حبيث ال يالحق جزائياً احلدث الذي مل يتم العاشرة من عمره حني ارتكاب الفعل، بعد أن كان                

                                                                                      وإذا ارتكب احلدث الذي أمت العاشرة، ومل يتم الثامنة عشرة أي جرمية فال تفرض عليه سوى التدابري   .          سبع سنوات
         اإلصالحية؛

             من قانون      ١٢٦    و    ١٢٥    و    ١٢٤                          ، القاضي بتعديل املواد         ٢٠٠٠         لعام      ٤٣٦        رقم                 صـدر القانون    ) و ( 
                        ، أصدرت وزارة الشؤون      ٢٤                          ً                           ، ملنع تشغيل األحداث وتنفيذاً ألحكام القانون رقم             ١٩٥٩         لعام     ٩١              العمـل رقم    

  :                االجتماعية والعمل

  س     أغسط /     آب   ٢٦          تاريخ      ٤١٥                  املعدل للقرار        ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ٢٨          تاريخ      ١٨٢             القرار رقم    ̀  ١̀ 
                                                                                       الذي حدد الصناعات واألعمال اليت ال جيوز تشغيل األحداث فيما إذا كان سنهم أقل                   ١٩٥٩

      ً   عاماً؛  ١٦   من 

      أغسطس  /     آب   ٢٦          تاريخ      ٤١٧                  املعدل للقرار        ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ١٨          تاريخ      ١٨٣             القرار رقم    ̀  ٢̀ 
  ل                                                                                      الذي حدد الصناعات واألعمال اليت ال جيوز تشغيل األحداث فيما إذا كان سنهم أق                  ١٩٥٩

      ً         عاماً كاملة؛  ١٨   من 

    ٤٨   و  ٤٧                      القاضي بتعديل املواد     ٢٠٠٠      ديسمرب  /              كانون األول    ٢١          تاريخ     ٣٤                   صدر القانون رقم      ) ز ( 
                                                 وذلك ملنع تشغيل األحداث يف األعمال الزراعية            ١٩٥٨         لعام      ١٣٤                                     مـن قـانون العالقات الزراعية          ٥٠    و   ٤٩ و

  . ر                                                     وحتديد املسؤولية اجلزائية الناشئة عن خمالفة القانون الصاد

 الصعيد الثقايف

                                                                                             تقوم وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية بالعديد من النشاطات واإلجراءات اليت هتدف إىل تزويد  -   ٣٨٥
  :                                                                      األطفال باملعلومات املتنوعة، وإطالعهم على احلضارات العاملية نذكر منها ما يلي

               تعرض من خالهلا     .                   جملة خاصة باألطفال          وهي    "     أسامة "                                            تصدر وزارة الثقافة جملة أسبوعية بعنوان         ) أ ( 
  .                                                                       حقوق الطفل وتتناول بعض األعداد، غرس القيم اإلنسانية الواردة يف العهد الدويل

                                                                                      وقـد مت طـبع جمموعة من قصص األطفال اليت تعاجل قضايا إنسانية تؤكد على حقوق اإلنسان             ) ب ( 
  .                      وعلى املساواة بني األديان

                           ، مت طرح جمموعة من احملاور اليت     ٢٠٠٤          فرباير عام  /      شباط ٨        بتاريخ                               مت عقد مؤمتر الطفولة األول        ) ج ( 
                                                                                                                تـناقش قضـايا الطفولة وحقوق الطفل ومن أهم احملاور التربية والتعليم؛ ثقافة الطفل؛ جنوح األحداث؛ صحة                 

         الصحية                                                                                           الطفل؛ محاية الطفل من االستغالل االقتصادي؛ محاية الطفل من العنف؛ عمالة األطفال؛ تعزيز أمناط احلياة
                                                                                                                   يف مـرحلة الطفولـة واملـراهقة؛ ورشة عمل األطفال والبيئة؛ كيف نريب أطفالنا تربية بيئية واعية؛ حمور حول                   
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                                                                                                      االستغالل اجلنسي لألطفال؛ الكتب واملناهج؛ األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ أمناط التعليم احلديث وجدوى             
                                                      وقد خرج املؤمتر جبملة توصيات ملعاجلة املسائل املطروحة          .                                                   اسـتخدامها؛ األطفال احملرومون من الرعاية األسرية      

  .     وحلها

            توزيع كافة    :                                                                                      قامـت وزارة الـثقافة، بغـية تطبيق العهد الدويل يف جمال ثقافة الطفل مبا يلي                 ) د ( 
                                                                                                           اإلصـدارات اخلاصـة باليونيسيف حول حقوق الطفل وتعميمها على املراكز الثقافية وأندية األطفال ملشاركة               

                                                                                     كافة األديان مسلمني ومسيحيني، وآشوريي وأكراد يف كافة األنشطة اليت تقام يف سورية سواء كانت          األطفال من
                             وليس هناك أي متييز من أي        .                                                                                   مهرجانات شعبية أو فنية أو مسابقات للرسم أو أعمال مسرحية أو فرق موسيقية            

   .                                   نوع يف ممارسة األطفال حلقوقهم الثقافية

                                                                مشترك لألطفال مع بعض الدول األوروبية مثل أوكرانيا ومجهورية                                 إقامـة معارض فن تشكيلي        ) ه ( 
                                                                                                          وتعمل وزارة الثقافة لتحقيق املزيد من التنسيق من أجل إجناح التبادل الفين بني أطفال سورية وأطفال                  .       التشيك
  .     العامل

   ية                                                                                            املشـاركة يف رفـع سوية الوعي األثري والثقايف لدى األطفال عن طريق تنظيم زيارات جمان                 ) و ( 
  .       والرمسية                                                  للمتاحف وذلك لطالب املدارس وعائالهتم يف العطل املدرسية

    ً                                                                         ً                              أخـرياً، جتـدر اإلشارة إىل أن اجلمهورية العربية السورية حتتفل بعيد الطفل العاملي إدراكاً منها ألمهية                  -   ٣٨٦
   .                                                الرعاية النفسية لألطفال يف تنشئة جيل سليم ومتكامل

 ٢٥املادة 

                                                                                مهورية العربية السورية املعايري األساسية للحقوق السياسية للمواطنني وجعل حق                               كفـل الدستور يف اجل     -   ٣٨٧
                                                                                                           مشاركتهم يف إدارة شؤون البلد العامة كمبدأ أساسي وحق مقدس وواجب على كل مواطن أن ميارسه ويساهم                 

                  املواطنون حقهم                                                               ً         ً                 فالسيادة هي للشعب يف سورية ومن خالل جمالس الشعب املنتخبة انتخاباً دميقراطياً ميارس              .    فيه
                                                             ، إما مباشرة أو عن طريق ممثلني هلم، وتكفل الدولة مبدأ            )              من الدستور    ١٠       املادة   (                                 يف إدارة الدولة وقيادة اجملتمع      

                                                                                                                 تكـافؤ الفرص بينهم دون أي متييز يف ممارسة حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية                
                    ً     ً             وقد أفرد الدستور فصالً كامالً لترسيخ        .                                      ن احلق يف أن يتقلد الوظائف العامة                ولكل مواط   .                      ويـنظم القانون ذلك   

                                                           ً     ً      ً        ً         ً     ً                  أسـس سلطة تشريعية يتوالها جملس الشعب الذي ينتخب أعضاؤه انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً                
                   ملرسوم التشريعي رقم                                من قانون االنتخاب الصادر با    ٢                         من الدستور، واملادة       ٥٠       املادة     . (                     ألحكام قانون االنتخاب  

                                        ً          من الدستور أن يتضمن قانون االنتخاب نصوصاً          ٥٧                   كما أوجبت املادة       ).     ١٩٧٣       أبريل   /        نيسان   ١٤          تاريخ     ٢٦
  :    تكفل

   .                                          حرية الناخبني بانتقاء ممثليهم وسالمة االنتخاب - ١ 

   .                                  حق املرشحني يف مراقبة عمليات االنتخاب - ٢ 
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 .عقاب العابثني بإرادة الناخبني  -٣ 

     ً             يوماً اليت تلي      ٩٠                                                                من الدستور على أن جترى انتخابات جملس الشعب اجلديد خالل              ٥٨                وأكدت املادة    -   ٣٨٨
   :                                                              ً         ً     ً                              انتهاء والية اجمللس السابق حيث أقام قانون االنتخابات العامة نظاماً انتخابياً خاصاً، يتحدد بالنقاط الثالث التالية

                                  يف خوض االنتخابات ضمن قوائم أو                                                           يقـدم مبوجبه الترشيح بشكل فردي، مع حق املرشحني            ) أ ( 
                        لوائح انتخابية مشتركة؛ 

                                                                                               يتمـتع مبوجبه الناخب يف كل دائرة انتخابية حبق انتخاب مرشح واحد على األقل أو عدد من                   ) ب ( 
                                                                    املرشحني يتناسب وعدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية اليت يقترع فيها؛ 

رة انتخابية املرشحون األوائل الذين يتناسب عددهم وعدد يفوز مبوجبه يف االنتخابات يف كل دائ )ج( 
 .املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية والذين حصلوا على أكرب عدد من أصوات الناخبني

                                                                                                وأكـد قـانون االنتخاب السوري حق مجيع املواطنني السوريني يف اختيار ممثلني هلم يف جملس الشعب                  -   ٣٨٩
   ٣                                                من العهد، فقد نص هذا القانون يف املادة            ٢٥        ً                      جمللس طبقاً ملا ورد يف املادة                                          وحقهـم يف الترشيح لعضوية هذا ا      

                                                                                    يتمتع حبق االنتخاب كل مواطن عريب سوري، من الذكور واإلناث، أمت الثامنة عشرة من عمره يف أول  "  :       على أن
                    التشريعي والتشريعات                                                  ً                                     السـنة اجلارية اليت جيري فيها االنتخاب، ما مل يكن حمروماً من هذا احلق مبوجب املرسوم             

                                من قانون االنتخاب اليت نصت       ٤                                                                وال حيرم من حق االنتخاب إال بعض األشخاص الذين ذكرهتم املادة               ".        النافذة
  :          على ما يلي

  :                 حيرم من حق االنتخاب " 

                       احملجور عليهم مدة احلجر؛   ) أ (  

                                  املصابون بأمراض عقلية فترة مرضهم؛   ) ب (  

 . من قانون العقوبات أو جبرم شائن٦٦ و٦٥ و٦٣ احملكومون مبقتضى املواد )ج(  

   :                             وقد نصت هذه املواد على ما يلي -   ٣٩٠

  :  ٦٣      املادة  

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

             يف اجلنايات،                                                                   احلكـم باألشـغال الشاقة املؤقتة أو باالعتقال املؤقت أو باإلقامة اجلربية    - ٢  
                                                   ً                                                      يوجـب الـتجريد املدين منذ اليوم الذي أصبح فيه احلكم مربماً حىت انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ                  

   .               العقوبة األصلية



 CCPR/C/SYR/2004/3 
 Page 108 

  :  ٦٥      املادة  

                                                                                 كل حمكوم باحلبس أو باإلقامة اجلربية يف قضايا اجلنح حيرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه   
  :            املدنية اآلتية

   .                             تويل الوظائف واخلدمات العامة     احلق يف  ) أ (  

                                                                                          احلـق يف تويل الوظائف واخلدمات يف إدارة شؤون الطائفة املدنية أو إدارة النقابة اليت                 ) ب (  
   .            ينتمي إليها

   .                    ً          ً                    احلق يف أن يكون ناخباً أو منتخباً يف مجيع جمالس الدولة  ) ج (  

   .               وائف والنقابات                   ً          ً                   احلق يف أن يكون ناخباً أو منتخباً يف مجيع منظمات الط  ) د (  

   .                              احلق يف محل أومسة سورية أو أجنبية    ) ه (  

  :  ٦٦      املادة  

                                                                                      ميكـن يف احلاالت اخلاصة اليت عينها القانون أن حيكم مع كل عقوبة جنحية باملنع من                 - ١  
   .                                                  ممارسة حق أو أكثر من احلقوق املذكورة يف املادة السابقة

 . ر سنواتيقضي هبذا املنع ملدة تتراوح بني سنة وعش -٢  

                                                  حق كل مواطن سوري دون أي متييز يف الترشيح            ١٧                                                وقـد كفـل قانون االنتخاب املذكور يف املادة           -   ٣٩١
  :                                لعضوية جملس الشعب حيث نصت على أنه

                                                                                                يتمـتع حبـق الترشيح لعضوية جملس الشعب كل مواطن عريب سوري، من الذكور واإلناث مبا فيهم                  " 
                                               من هذا املرسوم التشريعي إذا توافرت فيه         ٥             حكام املادة                                               العسـكريون والفـئات األخـرى املشمولة بأ       

  :               الشروط التالية 

              ً                                                                         أن يكـون متمتعاً باجلنسية العربية السورية منذ مخس سنوات على األقل بتاريخ تقدمي                ) أ (  
              طلب الترشيح؛ 

       ً              متمتعاً حبق االنتخاب؛   ) ب (  

                 فيها االنتخاب؛     ً                                             متماً اخلامسة والعشرين من عمره يف أول السنة اليت جيري  ) ج (  

 .     ً                 جميدا  للقراءة والكتابة )د(  
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                                                                                         وبالنسبة لترشيح الوزراء وضباط الشرطة واحملافظني وعمال الدولة لعضوية جملس الشعب فقد نصت املادة  -   ٣٩٢
   :                              من قانون االنتخاب على ما يلي  ١٨

                                                                  للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية جملس الشعب، مع استمرارهم مبناصبهم؛   ) أ  "(  

                                                                                     للمحافظني وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم يف غري الدائرة اليت يعملون فيها، على               ) ب (  
إجازة خاصة بال راتب من تاريخ بدء الترشيح حىت انتهاء العمليات االنتخابية أما إذا                   ً ً                                                                                               أن مينحوا حكما              

                                                                         ً  رشحوا أنفسهم عن الدائرة االنتخابية اليت يعملون فيها فيعتربون مستقيلني حكماً؛

                                                                                    جلميع العاملني اآلخرين يف الدولة ومؤسساهتا وسائر جهات القطاع العام واملشترك أن              ) ج (  
    ".                                 ً                                      يرشحوا أنفسهم، على أن مينحوا حكماً اإلجازة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة

     من   ١٥                                                                          ويكون لكل تسع ومخسني ألف من املواطنني املسجلني يف سجالت األحوال املدنية، مبوجب املادة  -   ٣٩٣
   ".                                                                                                             قـانون االنـتخابات العامة، أو كسر يتجاوز هذا العدد يف كل دائرة انتخابية عضو واحد يف جملس الشعب                  

                                                                                            من هذا القانون حيدد املرسوم الذي يتضمن الدعوة لالنتخاب عدد املقاعد املخصصة للعمال                ١٦              ومبوجب املادة   
                ً  وحيدد املرسوم أيضاً   .                        األقل من جمموع عدد املقاعد              يف املائة على   ٥٠                        ونسبتهم يف اجمللس احلايل هي    .          والفالحـني 

                                 من الدستور والية جملس الشعب        ٥١                  كما حددت املادة      .      ً   عضواً    ٢٥٠                                ً         عـدد أعضاء جملس الشعب، ويبلغ حالياً        
  .                                        بأربع سنوات ميالدية تبدأ من أول اجتماع له

                              العقوبات وتطبق أحكام املادة                                                                              ال بد من اإلشارة إىل أن خمالفات قانون االنتخابات يقتضي تطبيق قانون              -   ٣٩٤
         ً          منه أيضاً كل شخص    ٧٥٦                                     ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة   .                                    منه على اجلرائم املتعلقة باالنتخابات   ٣١٩

    ١٠             ويعاقب باحلبس   .                                                                          طلب إليه اإلسهام يف جلنة، أو كلف بعمل يتعلق بإجناز عمليات االنتخاب وختلف عن ذلك
                             ويعاقب باحلبس من شهرين إىل       .                                          عاية االنتخابية خارج األماكن املخصصة هلا                                       أيـام كل من يلصق منشورات الد      

                                                                                                   من اقترع وهو يعلم أنه حمروم من حق االنتخاب أو موقوف عن ممارسته حبكم قضائي ومن اقترع يف                   "  :       سـنتني 
  . "                           االنتخاب الواحد أكثـر من مرة

                     منه تنص على أن       ٦٢        فاملادة    .       أعضائه                                                                   وقـد منح الدستور جملس الشعب نفسه سلطة الفصل يف صحة عضوية              -   ٣٩٥
                                                                                                                    يفصـل اجمللـس يف حال الطعن يف عضوية أحد أعضائه يف ضوء التحقيقات اليت جتريها احملكمة الدستورية العليا وذلك                     "

  .                                                                                           خالل شهر واحد من تاريخ تبليغه تقرير احملكمة وال تبطل العضوية إال إذا قرر اجمللس ذلك بأكثرية أعضائه

  :                     اليت جاء فيها ما يلي  ٢٧         من املادة   )  أ (                                 النتخاب حاالت شغور العضوية بالفقرة             وحدد قانون ا -   ٣٩٦

   :                              ً                    يعترب مقعد عضو جملس الشعب شاغراً يف إحدى احلاالت اآلتية 

                         الوفاة من تاريخ وقوعها؛   ) أ ( 
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                                  االستقالة من تاريخ قبوهلا من اجمللس؛   ) ب ( 

 . لس بإسقاط العضويةفقدان أحد شروط الترشيح من تاريخ صدور قرار اجمل )ج( 

                                                                                                 ولـتقدمي املـزيد من اإليضاحات حول ممارسة حق االنتخاب واملشاركة يف الشؤون العامة نقدم بعض                 -   ٣٩٧
                         حيث بلغ عدد املرشحني         ٢٠٠٣                                                                                املعلومات املتعلقة بانتخاب جملس الشعب يف سورية للدور التشريعي الثامن عام            

         وهو قطاع   )  أ (            عن القطاع  ٦     ٠٢٤      ً         مرشحاً، منهم   ١٠     ٤٠٥                                               لعضـوية جملس الشعب يف سائر الدوائر االنتخابية   
                                                            والذي ميثل باقي قطاعات الشعب السوري، وبلغ عدد املرشحني           )  ب (               عن القطاع     ٤     ٣٨١                   العمال والفالحني، و  

                وعدد املراكز     ١٥                                          مرشحة، وبلغ عدد الدوائر االنتخابية          ٨٤٩      ً                          مرشحاً وعدد اإلناث املرشحات       ٩     ٥٥٦        الذكور  
  .      ً  مركزاً ٠ ١     ٣٨٨          االنتخابية 

      ً                                    ناخباً وبلغ عدد احلاصلني على البطاقة         ١٠     ٨١٧     ٨٢١                                                     كمـا بلغ عدد الناخبني حسب قيود السجالت املدنية           -   ٣٩٨
                           يف املائة أي ما يعادل           ٦٣,٤٥                                                      وقد شكل املواطنون الذين مارسوا حق االقتراع نسبة           .       ً   ناخباً  ٧     ١٨١     ٢٠٦             االنتخابـية   

  .      عضو   ٢٥٠     ً           عضواً من أصل      ١٧٠                                   لذين دخلوا جملس الشعب ألول مرة             ً                               ناخباً، وبلغ عدد األعضاء اجلدد ا       ٤     ٥٥٦     ٤٧٥
     ً                                        عضواً، وبلغ عدد اإلناث الفائزات بعضوية          ١٦٧                                                                          بينما بلغ عدد أعضاء جملس الشعب املنتمني إىل اجلبهة الوطنية التقدمية            

          تتراوح   ء   عضا    أ  ٧         يف اجمللس    و  .      ً   عضواً   ٢٦     ً                                                     عضواً، يف حني كان عدد أعضاء اإلناث يف اجمللس السابق              ٣٠               هـذا اجمللـس     
                  عضوا أعمارهم من        ١٢٥ و  .        عاما   ٥٠    و   ٣٦           ما بني           أعمارهم        تتراوح     ً اً و  عض     ١١٨ و      عاما      ٣٥ و    ٢٥                     أعمـارهم مـا بني      

    ٣٣ و   ،               انوية العامة  ث  ال       شهادة        ملون   حي      ً عضواً    ٢٩    و  ،                شهادة جامعية       حيملون         عضوا      ١٤٥   ك     هنا و  .  ق                      اخلمسـني عاما وما فو    
  .                      حيملون درجة الدكتوراه  ٤٣   و ة    لعام       دون ا    ًَ عضواًَ

         مواطن     لكل   ق       يث حي     ، ح   عب ش         ة من ال   ئ                                                               تقتصر مشاركة املواطنني يف إدارة الشؤون العامة للبلد على ف             وال -  ٩٩ ٣
  ىن   أد    حىت      و  )     دستور     ال  ن م    ٨٣       املادة   (          اجلمهورية    يس   ئ     صب ر  ن        من م     ً داًء ت ب         العامة ا              لد الوظائف    ق ت    ي   أن             عـريب سوري    

          اعتربها    ليت              للمواطنني ا         الشخصية        واحلرية     سان ن إل ا    وق   ق حل            األساسية            املعايري        الدستور    فل        حيث ك   .      ظيفية  لو       راتب ا   امل
                 أو استثناءات       وارق     أي ف    د         فال توج   .         وواجباهتم   م   ه ق   حقو      ارسة مم                     أمام القانون يف      ن                  واعتربهم متساوو      ً  قدساً، م      ً قاً ح

       على   ص                ماعات أو األشخا   جل                                  اإلدارية أو العالقات يف ما بني ا               ملمارسات   ا                         ليات ال يف القانون أو     ض                  أو قـيود أو أف    
  .                                                  من أنواع التمييز واالستثناء أو التفضيل أو التقييد ع        اس ألي نو س           وجود أي أ     ينتفي    ذلك  ل  .  ي         أساس متييز

 ٢٦املادة 

                       يز بني الناس ألي سبب كان  ي           يوجد أي مت  فال  .                 ً                                    يتمتع الناس مجيعاً دون أي متييز حبق متساوي أمام القانون -   ٤٠٠
                                                     جلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الثروة أو                                                  ثين أو االجتماعي أو بسبب اللون أو ا                                  مـثل األصل القومي أو اإل     

       وظاهرة   .                                        بابتعاده عن أي تعصب كونه يتحلى بالتسامح      يتميز              اجملتمع السوري  ف  .                   غري ذلك من األسباب  أو      النسب 
                                                                                                 التمييز غري معروفة يف تاريخ سورية وغريبة عنها، كما أن سورية ختوض معركة شرسة ضد مظاهر العنصرية أينما 

   .                                                      لك اليت متارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد املواطنني العرب            وجدت وخاصة ت
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      على   ٢٥                                                                                    وقد ضمن الدستور يف اجلمهورية العربية السورية مبدأ املساواة أمام القانون حيث نص يف مادته  -   ٤٠١
  :  أن

    ؛                                                                           احلرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم  ) أ ( 

    ؛                                        سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة  ) ب ( 

    ؛                                              املواطنون متساوون أمام القانون واحلقوق والواجبات  ) ج ( 

 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني )د( 

   ".                                          ً              ميارس املواطنون حقوقهم ويتمتعون حبرياهتم وفقاً للقانون       "  :           على أن    ٢٧                            كمـا نـص يف مادته رقم         -   ٤٠٢
                                                                                   ظام القانوين السوري على مجيع األشخاص بصرف النظر عن أي نوع من أنواع التمييز أكان بسبب              ويسـري الن  

  .     إخل  .  ..                        اللون أو العرق أو الدين 

                                                                                                        وقد محى القانون مجيع أفراد اجملتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز رغم عدم وجوده يف تاريخ                   -   ٤٠٣
                                    إذ يعاقب القانون كل عمل أو كل         .                        حاالت التمييز إن وقعت      ي                 ظ املشرع السور                  ً       ِ       سـورية، ولكن درءاً لذلك حلِ     

                       اع بني الطوائف وخمتلف     رت                                                                                       كـتابة وكل خطاب يقصد منه إثارة للنعرات الطائفية أو العنصرية أو احلض على ال              
                    ً                   من هذا القانون أيضاً على معاقبة          ٣٠٨             ونصت املادة     .  )                           من قانون العقوبات السوري        ٣٠٧       املادة   (  .            عناصر األمة 

     ٤٦٣   و   ٤٦٢                  كما عاقب يف املادتني   .       أعاله   ٣٠٧                                                     خص ينتمي إىل مجعية أنشئت للغاية املشار إليها يف املادة         كل ش 
                                                               وقد اعترب النظام األساسي حلزب البعث العريب االشتراكي، احلزب القائد يف   .                           اجلرائم اليت متس الشعور الديين     على  

           صري وسائر   ن                                       دمية، أن املسامهة يف إزالة الفصل الع                                   يف إطار اجلبهة الوطنية التق       ،                                  اجلمهوريـة العربـية السـورية     
                                                                              ً       ً                                السياسات واملمارسات املتعلقة بالتفرقة أو التمييز العنصري والدعاية العنصرية، ركناً أساسياً من السياسة العامة              

    ٩٤ و    ٢٨                                  فقد أكد دستور احلزب يف املادتني         .                                                  ً                 للدولة، واعترب أن قيمة املواطنني تقدر بعد منحهم فرصاً متكافئة         
  .                                                                                                 منه على أن املواطنني متساوون يف القيمة اإلنسانية وأن ال متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين

                                                                                              واملساواة يف التعليم يف سورية مكفولة بالدستور و القانون دومنا متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو  -   ٤٠٤
                                                         اسي أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غري                                                اللغـة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السي    

  .             ذلك من األسباب

                   من الدستور العريب   ٢٥                                                                         وتنطلق السياسة التعليمية يف سورية من املبادئ الدستورية اليت نصت عليها املادة  -   ٤٠٥
   :                                 السوري، اليت تتضمن املبادئ التالية

            ع والدولة؛                                 سيادة القانون، مبدأ أساسي يف اجملتم  ) أ ( 

                                                 املواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات؛  ) ب ( 
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 تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني؛ )ج( 

   :                                                                ً                        وقد طبقت قوانني التعليم األساسي والثانوي واجلامعي هذه املبادئ حرفياً وتضمنت القواعد التالية -   ٤٠٦

                    خمتلف مراحل التعليم؛                               املساواة مطلقة يف قواعد القبول يف   ) أ ( 

                                                                               املساواة مطلقة يف التدريس واالمتحانات والدرجات العلمية واملنح واملكافآت واالمتيازات؛  ) ب ( 

                                                                 املساواة مطلقة يف االستفادة من أدوات البحث العلمي واملكتبات واملخابر؛  ) ج ( 

 .م وامتيازاهتاملساواة مطلقة يف اختيار أعضاء هيئة التدريس ويف ترقيتهم ومكافآهتم )د( 

                                                                                        من املفيد اإلشارة، وحنن يف صدد احلديث عن التعليم، إىل أن مبادئ حقوق اإلنسان تدرس يف سورية يف      -   ٤٠٧
                                                                                                    املـدارس و اجلامعـات، وأن مادة حقوق اإلنسان أصبحت مقررة منذ عدة سنوات يف كليات احلقوق واآلداب             

  .        والتربية

                                 من أوائل الدول اليت انضمت إىل            كانت                       ة العربية السورية           اجلمهوري                       اإلشـارة هنا إىل أن                     ال بـد مـن       و -   ٤٠٨
                                                              باإلضافة إىل انضمامها لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع             وذلك                لفصل العنصري،    ا                               االتفاقـية الدولـية ملناهضة      
                                                                                هي طرف يف االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية            و  .                            أشـكال التميـيز العنصري    

                               هذا باإلضافة إىل انضمامها إىل       .                                      واالتفاقيات املتعلقة بالرق والعبودية      ،                                        اقية منع ومعاقبة جرائم إساءة اجلنس         واتف
                                                                                وتعد سورية اآلن تقريرها األول خبصوص اتفاقية مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي   .                العهدين الدوليني

  .                                        بصدد تقدميه أمام اللجنة املعنية يف أسرع وقت

 ٢٧دة املا

                                                      لوجود أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على      أرضية                                      ال يوجد يف اجلمهورية العربية السورية أية  -   ٤٠٩
                                أو يستتبع تعطيل أو عرقلة             ويستهدف   ،              ثين أو اجلنس                                                               أسـاس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإل           

                     على قدم املساواة يف                         ، ويعامل املواطنون                      هبا أو ممارستها      متع   الت                                               االعـتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو        
  .                                                   والثقافية، أو أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة          واالجتماعية                            امليادين السياسية واالقتصادية 

          ويتمتعون                                                                          املواطنني متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات وميارسون حقوقهم              مجيع   ن   إ        وحيـث    -   ٤١٠
                                    مجيع األديان وتكفل حرية القيام جبميع     حتترم                               وأن حرية االعتقاد مصونة والدولة   ،        الدستور و    ً          وفقاً للقانون        حبرياهتم 

                                                                       العام، فإن حق كل طائفة دينية يف ممارسة شعائرها وحقوقها الدينية                بالنظام                                       الشعائر الدينية شرط أن ال خيل ذلك        
  .                        الدستور والقوانني النافذة ب   سخ             ُ  بدينها قد ُر       واجملاهرة

                               بصرف النظر عن العرق أو األصل أو             من التمييز،                  على أرض الدولة       املقيمني                    ومحى املشرع كل األشخاص  -   ٤١١
      فجميع   .                                                              يوجد يف سورية أي حالة تشري إىل وجود متييز يف هذه احلماية                  ، وال      تفريق                              الديـن أو اجلنسية دون أي       
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                          األصل أو اللغة أو الدين،   أو               له عالقة بالعرق     بب                                               يتمتعون بنفس احلقوق دون أي متييز يف املعاملة ألي س       املواطنني
          ويستفيدون    ،                                     العهد الدويل والدستور والقانون     يف                                                على قدم املساواة يف مجيع احلقوق املنصوص عنها                       وهم يعاملون   

                                                           وال جيوز منع أي فرد من التمتع مبمارسة حريته يف الفكر             .            حد سواء     على     ً    مجيعاً            االمتيازات                   مـن هذه احلقوق و    
              مبفرده أو مع        الشعائر                                                                        دينه أو معتقده أو حريته يف إظهار دينه بالتعبد والتعليم واملمارسة وإقامة     تغيري    و يف         والدين أ

  .                      مجاعة وعلى املأل أو لوحده

        يف سورية       العام                        الدعائم األساسية للنظام      إحدى               كون اإلسالم يعترب    من     رغم                  هنا إىل أنه على ال        اإلشارة      بد من    وال -   ٤١٢
                       حال أن ممارسة هذا احلق  ي      عترب بأ                          ُ اإلنسان األساسية، إال أنه ال ُي     حقوق                    ً    ارسة شعائر الدين حقاً من                   الـذي يعتـرب حق مم  

        املواطنني        إن مجيع       املثال          فعلى سبيل    ٠                                                            انتماء الفرد للوطن واكتسابه اجلنسية السورية مهما كانت عقيدته        لتحديد     ً   أساسـاً  
        حتت ظل       ينضوون                            خاصة باألكراد على اعتبار أهنم        مراسيم   أو                                                   األكـراد لديهـم اجلنسية السورية، حيث ال توجد قوانني   

                                       ذلك وجود أعداد كبرية من األكراد يف اهليئات      وجيسد   .                           املواطنني السوريني على حد سواء    على                         القوانني واملراسيم السارية 
           هم يف جملس                                                       العريب السوري وقوى األمن الداخلي، ووجود ممثلني عن          شـ    اجلي   ي  ـ      وف  ،    وريةـ                           التدريسـية للجامعات الس   

     يعترب     ذلك      ً     وبناًء على  .                                                                       وجملس الوزراء، وقد وصل أشخاص منهم إىل منصب رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء        الشـعب  
  .                                   شأهنم يف ذلك شأن بقية املواطنني السوريني                                                   األكراد مندجمني باجملتمع السوري ويؤثرون فيه ويتأثرون به

                            اخلصوص لتسوية أوضاعهم ومنحهم     هبذا          توجيهات           فقد صدرت         السورية        اجلنسية م                 وأمـا مـن ليس هل   -   ٤١٣
     وهذا   ،                                         وإمنا من خالل مراسيم خاصة لكل حالة على حدة     عام                                          اجلنسية السورية إال أن ذلك ال يتم مبوجب مرسوم 

   .                                                   ونؤكد مرة أخرى على عدم وجود أي إجراءات متييزية ضدهم  .  ً اً         يتطلب وقت

- - - - - 

 


