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مقدمة
 -1تعرضت اعبمهورية العربية السورية يف األشهر األخًة اؼباضػية وال تػزاؿ إىل عمليػات إجراميػة
حبق الوطن واؼبػواطنٌ ،قامػت هبػا ؾبموعػات إرىابيػة مسػلحة .ورافقػت تلػ العمليػات ضبلػة إعالميػة
غً مسبوقة من األكاذيب واؼبزاعم الػي تسػتهدؼ األمػن واالسػتقرار والوحػدة الوطنيػة ،مدعومػة مػن
بعػ الػدوؿ الغربيػة الػي تسػتهدؼ النيػل مػن سػورية وإضػعافها وتغيػً مواقفهػا السياسػية إزاء
التحػديات الػي تواجػو اؼبنطقػة .فقػد قامػت تلػ اجملموعػات بارتكػاب جػرائم حبػق الشػعب السػوري
وبعمليػات سػطو وقتػل وزبريػب يف الػبالد مسػتغلة التظػاىر السػلم هبػدؼ إحػداث فوضػى عامػة
وضرب الوحدة الوطنية والنسيج االجتماع يف سورية .وعاثت تل اجملموعات فسادا وقػتال وتػدمًا
للممتلكات العامة واػباةة ،مع ربري على الفنت الطائفية واؼبذىبية ،واستغلت الدعوات اؼبشروعة
لإلةػالح والػي ينػادي هبػا أفػراد الشػعب بشػكل سػلم وحضػاري .وقػد ترافقػت تلػ األعمػاؿ
اإلرىابية مع ضبلة تضليل إعالمية ؿبمومػة مػن قبػل وسػائل إعػالـ عربيػة ودوليػة ،بػادرت إىل اخػتالؽ
قصػ غػً ةػحيحة عػن األحػداث يف سػورية ،مس م
ػتخدمة لتلػ الغايػة أحػدث وسػائل تكنولوجيػا
التصوير واالتصاالت من أجل عرض ةور ملفقة م ّدعية أهنا ربدث يف سورية.
 -1وإف اعبمهورية العربية السورية ،الي شاركت يف تأسيس منظمة األمم اؼبتحدة منذ إنشائها ،
تنطلػق يف اؼبمارسػة والتطبيػق مػن اؼبقاةػد واؼببػادئ اؼبقػررة يف ميثػاؽ األمػم اؼبتحػدة يف تقريػر مركزىػا
السياسػ والسػع لتحقيػق منوىػا االقتصػادي واالجتمػاع والثقػايف ،مػع التمسػ دببػادئ القػانوف
الدويل كونو يوطد أساسا متينا الحرتاـ حقوؽ اإلنساف.
 -3وال بد ىنا من اإلشارة إىل أف االحػتالؿ اإلسػرائيل للجػوالف السػوري يشػكل منػذ اػبػامس
من حزيراف/يونيو عاـ ٭٬ٯ ٧عائقا كبًا أماـ فبارسة اؼبػواطنٌ السػوريٌ يف اعبػوالف احملتػل غبقػوقهم
االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،واستثمار ثرواتو الطبيعية بشكل تاـ.
 -4وبػالرغم مػن األحػداث اعباريػة يف اعبمهوريػة العربيػة السػورية واغبػزف الػذي لػف الػبالد علػى
ضحايا األعماؿ اإلرىابية  ،فقد رأت اغبكومة السورية القياـ دبسؤولياهتا يف إعداد تقرير االسػتعراض
الدوري وفقا للفقرة (5ج) من قرار اعبمعية العامػة لألمػم اؼبتحػدة رقػم ( )٨٫٧/٬٦اؼبتضػمن إنشػاء
ؾبلػس حقػوؽ اإلنسػاف ،ووفقػا للمبػادئ التوجيهيػة الػي نػ عليهػا قػرار ؾبلػس حقػوؽ اإلنسػاف رقػم
( )٧/٫فيما خي بناء ىياكل اجمللس ومؤسساتو ،ليكوف شاىدا على حقيقة األزمة والتحديات الي
سبػر هبػا سػورية ،بشػكل متػواز مػع عمليػة اإلةػالح السياسػ واالقتصػادي واالجتمػاع الػي أفػرزت
العديد من القرارات اؽبامة تنفيذا للمطالب اؼبشروعة للشعب السوري.
 -5وديثػل التقريػر اؼبرفػق مػد التػزاـ اعبمهوريػة العربيػة السػورية بتعزيػز وضػماف حقػوؽ اإلنسػاف
بػاألطر العاؼبيػة غبقػوؽ اإلنسػاف وفقػا ؼبيثػاؽ األمػم اؼبتحػدة ،واإلعػالف العػاؼب غبقػوؽ اإلنسػاف،
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة الي انضمت إليها اعبمهورية العربية السورية.

3

A/HRC/WG.6/12/SYR/1

 -6وتسػعى اعبمهوريػة العربيػة السػورية مػن خػالؿ ىػذا التقريػر إىل إعطػاء حملػة شػاملة عػن حالػة
حقوؽ اإلنساف يف اعبمهورية العربية السورية ،يف إطار توضيح ؼبا ربقق فعػال والصػعوبات الواقعيػة،
وطموحات اؼبرحلة اؼبستقبلية اؼبقبلة.

أوال  -مههجية وعملية إعداد التقرير
 -7وفقا آللية االستعراض الدوري الشامل ،وألسس االستعراض وأىدافو ومبادئػو الػي ربػددت
مػن قبػل ؾبلػس حقػوؽ اإلنسػاف ،فقػد جػر وضػع خطػة عمػل إلعػداد ىػذا التقريػر ،تتضػمن مػد
االلتػزاـ اسػتنادا إىل التعهػدات الدوليػة ،وتطبيقاهتػا العمليػة دبػا يسػهم يف االرتقػاء حبقػوؽ اإلنسػاف،
والشفافية يف العمل ،واعتماد مبدأ التعاوف مع اعبهات اؼبعنية كافة.
-8

وقد مشلت خطة العمل اآليت:
-

تشكيل اللجنة الوطنية اؼبعنية بإعداد التقرير.

التعريف بآلية االسػتعراض الػدوري الشػامل ،ومهمػات اللجنػة الوطنيػة ألةػحاب
الشأف يف السلطة التشريعية ،والتنفيذية والقضائية واعبهات الرظبية وغً الرظبية ومؤسسات اإلعالـ،
بغية إشراؾ اعبميع والتمكٌ ؼبسامهة شاملة يف إعداده ،وأخذ ؾبمل اآلراء باغبسباف.
أولػت اللجنة دراسة البيانات واؼبعلومػات الػواردة بشػأف حقػوؽ اإلنسػاف ،والعمػل
على ربليلها ،ومن مث تدوينها يف التقرير وفقا ؼبعايً االستعراض وأسسو.
قامػت اللجنػة دبراجعػة ـبتلػف التقػارير الػي تقػدمت هبػا اعبمهوريػة العربيػة السػورية
ومنهػا التقػارير اؼبتعلقػة بػاغبقوؽ اؼبدنيػة والسياسػية ،واغبقػوؽ االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة،
والتقػارير اؼبقدمػة إىل ـبتلػف عبػاف األمػم اؼبتحػدة  ،أو اللجػاف اؼبرتبطػة هبػا كلجنػة مناىضػة التعػذيب
وغػًه مػن ضػروب اؼبعاملػة القاسػية أو غػً اإلنسػانية أو اؼبهينػة ،وعبنػة حقػوؽ الطفػل ،وعبنػة القضػاء
على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة.
تنظيم ورشة عمل للجهات ذات الصلة ،بغية إتاحة الفرةة للجميع لطرح آرائهم
ومالحظاهتم على كل ما ورد يف التقرير من معلومات ،وذل من خػالؿ حػوار تفػاعل بػٌ اعبهػات
اغبكومية اؼبختصة ،وبٌ ىذه اعبهات واجملتمع األىل .

ثانيا  -معلومات أساسية عم الجمهورية العربية السورية
المو ع
 -9تقع اعبمهوريػة العربيػة السػورية علػى السػاحل الشػرق للبحػر األبػي اؼبتوسػ .ربػدىا تركيػا
من الشماؿ ،والعراؽ من الشرؽ ،وفلسطٌ واألردف من اعبنوب ،ولبناف والبحر األبي اؼبتوس من
الغرب.
المساحة
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 -11تبلغ مساحة اعبمهورية العربية السورية (٦ٮ٫٬٧ٮ ٧كم ) 1وربتػل إسػرائيل منػذ اػبػامس
من حزيراف/يونيو ما مساحتو ( ٧٨٬٦كم ، )٨جر ربرير ( ٬٦كم )٨منها يف حرب تشػرين عػاـ
٩٭ٯ.٧
التقسيمات اإلدارية
 -11تقسم أراض اعبمهورية العربية السورية إداريا إىل  ٧٪ؿبافظة ،وتقسم كل ؿبافظة إىل عدد
من اؼبناطق ،واؼبنطقة إىل عدد من النواح  ،والنواح إىل قر .
العهصر البشري
 -11يبلػغ عػدد سػكاف اعبمهوريػة العربيػة السػورية كبػو ٯ ٨٪٫٫٦٧٫٦٪مليػوف نسػمة حسػب
إحصػائيات سػجل األحػواؿ اؼبدنيػة يف عػاـ  .1111وربتضػن الدولػة مواطنيهػا دبختلػف أةػوؽبم
العرقية والدينية وذل يف إطار من االنسجاـ ،ومن اغبقوؽ والواجبات اؼبتساوية.
 -13تعػاي اعبمهوريػة العربيػة السػورية اليػوـ مػن خلػل دديػوغرايف جػراء نػزوح عػدد كبػً مػن أبنػاء
اعبػوالف السػوري احملتػل منػذ عػاـ ٭٬ٯ ،٧إضػافة إىل إقامػة كبػو نصػف مليػوف الجػ فلسػطيي إثػر
االحتالؿ اإلسػرائيل لألراضػ العربيػة الفلسػطينية منػذ عػاـ ٮ٪ٯ ، ٧ومػا يزيػد عػن ٧،٩٦٦،٦٦٦
ػجل مػنهم لػد اؼبفوضػية السػامية
الجػ عراقػ منػذ االحػتالؿ األمريكػ للعػراؽ عػاـ ُ ،٨٦٦٩س ّ
لشػؤوف الالجئػٌ يف سػورية ٭ ٧٪٧،٧٫الجئػا حسػب اؼبعلومػات الػواردة يف تقريػر اؼبفوضػة السػامية
الصادر يف نيساف عاما  ،٨٦٧٧مػع التنويػو بػأف سػورية تنظػر إىل إقامػة العػراقيٌ فيهػا علػى أهنػا إقامػة
مؤقتة ،وأف عودة الفلسطينيٌ إىل بالدىم حتمية ووفقا لقرارات األمم اؼبتحدة ذات الصلة.
الهظا اال تصادي
 -14تأخػذ اعبمهوريػة العربيػة السػورية دببػدأ التعدديػة االقتصػادية منػذ العػاـ  ،1971حيػ
يسػاىم كػل مػن القطػاع العػاـ واػبػاص واؼبشػرتؾ بػدوره يف عمليػة التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة ،
وتسعى اغبكومة السورية بشكل دائم لتعزيز ىذه التشاركية وفسح اجملاؿ ؼبسامهة أكرب للقطاع اػباص
نظرا للدور اؼبتنام واؽباـ الذي يضطلع بو يف عملية التنمية ىذه.
 -15وقد تبنت سورية االنتقاؿ بشكل تدرجي من النظاـ االقتصػادي اؼبركػزي اؼبخطػ إىل نظػاـ
اقتصادي أكثر انفتاحا يعتمد آليات السوؽ ويعط اىتماما واسعا للبعد االجتماع .وتعمل سورية
بشكل مستمر على توفً األدوات الالزمة لو سواء على اؼبنحى التشريع من خالؿ ربدي وتعديل
ووضػع األطػر القانونيػة الالزمػة لػو ،أو علػى اؼبنحػى اإلداري واؼبؤسسػايت والبشػري بإحػداث اؽبياكػل
اإلدارية واؼبؤسساتية الالزمة وبناء القدرات وتبسي اإلجراءات .
 -16ويساىم تبي النظاـ االقتصادي اعبديػد ,بصػورة تدرجييػة ,يف زبفػي مسػتويات الفقػر ورفػع
مستو اؼبعيشة واغبد من الفوارؽ التنموية بٌ اؼبناطق السورية .ورغم اآلثار السلبية الي ترتتػب عػادة
معػدؿ منػو
علػى اقتصػاديات الػدوؿ الػي تشػهد مثػل ىػذه اؼبراحػل االنتقاليػة  ،فقػد حققػت سػورية ّ
مقػداره  4.5يف اؼبائػة يف العػاـ  1118و  6يف اؼبائػة يف العػاـ  .1119وكػاف مػن اؼبػأموؿ ربقيقػو
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مع ّدالت منو عالية يف األعواـ  1111-1111ولكن الظروؼ اإلقليمية والعاؼبيػة شػكلت ضػاغطا
إضافيا فبا أعاؽ قدرة سورية على ربقيق مع ّدالت النمو اؼبأمولة.

ثالثا  -اإليار المعياري والمؤسساتي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
الدستور

 -17يعػد دسػتور اعبمهوريػة العربيػة السػورية الصػادر بتػاري  13آذار/مػارس  1973الضػاب
القانوي األظبى غبركة الدولػة دبؤسسػاهتا اؼبختلفػة ،ودبقتضػى اؼبػادة  1مػن الدسػتور فػإف نظػاـ اغبكػم
صبهوري ،والسيادة للشعب ديارسها على الوجو اؼببٌ يف الدستور .ويف إطار اإلةالحات اعبارية يف
اعبمهوريػة العربيػة السػورية مت إنشػاء عبنػة قانونيػة سياسػية ؼبراجعػة الدسػتور دبػواده كافػة وتقػدم
اؼبقرتحػات الكفيلػة بصػياغة دسػتور عصػري وجديػد للجمهوريػة العربيػة السػورية يضػمن التعدديػة
السياسػية والعدالػة االجتماعيػة وسػيادة القػانوف واغبقػوؽ األساسػية لإلنسػاف ،ودي ّكػن اؼبػرأة ويرعػى
دورىا ،ويعتي بالشباب والطفولة وحيدد واجبات اؼبواطنٌ على قدـ اؼبساواة بٌ اعبميع.
 -18وقػد تضػمن الدسػتور السػوري العديػد مػن األحكػاـ الػي مػن شػأهنا تعزيػز وضبايػة حقػوؽ
اإلنساف ،ومنها على سبيل اؼبثاؿ:
الحقوق المدنية والسياسية
اغبريػة حػق مقػدس ،وتكفػل الدولػة للمػواطنٌ حػريتهم الشخصػية ،وربػاف علػى كػرامتهم
وأمنهم .وسيادة القانوف مبدأ أساس يف اجملتمع والدولة .واؼبواطنوف متساووف أماـ القانوف يف اغبقوؽ
والواجبات ،وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بٌ اؼبواطنٌ اؼبادة (.)15
لكل مواطن اغبق يف أف يعرب عػن رأيػو حبريػة وعلنيػة بػالقوؿ والكتابػة وكفالػة وسػائل التعبػً
األخر  ،وأف يسهم يف الرقابة والنقد البناء دبا يضمن سالمة البناء الوطي والقػوم مػع كفالػة الدولػة
غبرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانوف اؼبادة (ٮ.)٩
للمواطنٌ حق االجتمػاع والتظػاىر سػلميا يف إطػار مبػادئ الدسػتور ويػنظم القػانوف فبارسػة
ىذا اغبق اؼبادة (ٯ.)٩
الحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية
لكػل مػواطن حػق اإلسػهاـ يف اغبيػاة السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة ويػنظم
القانوف ذل اؼبادة (.)٨٬
تكفل الدولة للمرأة صبيع الفرص الي تتيح ؽبا اؼبسػامهة الفعالػة والكاملػة يف اغبيػاة السياسػية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية اؼبادة (. )45
-

األسرة ى خلية اجملتمع األساسية وربميها الدولة اؼبادة (.)٪٪

وتكفل الدولة كل مواطن وأسرتو يف حاالت الطوارئ واؼبرض والعجػز واليػتم والشػيخوخة ،
وربم الدولة ةحة اؼبواطنٌ وتوفر ؽبم وسائل الوقاية واؼبعاعبة والتداوي اؼبادة (.)٪٬
6
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كمػا تكفػل الدولػة اغبػق يف التعلػيم ،وىػو ؾبػاي يف صبيػع مراحلػو ،وإلزامػ يف اؼبرحلػة
االبتدائية ،وتعمل الدولة على مد اإللزاـ إىل مراحل أخر  ،وتشرؼ على التعليم ،وتوجهو ،دبػا حيقػق
الرب بينو وبٌ حاجات اجملتمع ،واإلنتاج ،اؼبادة (٭.)٩
 -19ويعتمد الدستور السوري نظاـ فصل السلطات .فقد جاء اغبدي عن السلطات العامة يف
الدسػتور ضػمن البػاب الثػاي مػن خػالؿ ثالثػة فصػوؿ للحػدي عػن :السػلطة التشػريعية والسػلطة
التنفيذيػة والسػلطة القضػائية .والسػلطة القضػائية ىػ اؼبعهػود إليهػا دبهمػة العػدؿ ،وإحقػاؽ اغبقػوؽ،
وةوف اغبريات العامة ،متخذة من القانوف وسيلة لبلوغ ىذه الغاية.

آليات حماية حقوق اإلنسان
 .11إىل جانػب القضػاء كآليػة فاعلػة غبمايػة حقػوؽ اإلنسػاف يف سػورية ،مت اسػتحداث اآلليػات
التالية:
اللجهة الويهية للقانون الدولي اإلنساني
 -11مت تشكيل اللجنة الوطنيػة للقػانوف الػدويل اإلنسػاي دبوجػب قػرار رئػيس الػوزراء رقػم ٯٮٯ٨
تػاري  ٨كػانوف الثاي/ينػاير  ،٨٦٦٪وأنيطػت باللجنػة مهمػة رعايػة وتنسػيق العمػل الػوطي للتوعيػة
اؼبتكاملة بالقػانوف الػدويل اإلنسػاي ،ومواءمػة التشػريعات الوطنيػة ورةػد االنتهاكػات اؼبتعلقػة حبقػوؽ
اإلنساف وتعميق اؼبعرفة هبا.
الهيئة السورية لشؤون األسرة
 -11أحدثت اؽبيئػة السػورية لشػؤوف األسػرة بالقػانوف رقػم  ٪٨تػاري  11كػانوف األوؿ/ديسػمرب
وربطت برئيس ؾبلػس
 ،1113وقد ُمنحت اؽبيئة الشخصية االعتبارية واالستقالؿ اؼبايل واإلداريُ ،
الػوزراء .وتشػمل مهػاـ اؽبيئػة :ضبايػة األسػرة وتعميػق سباسػكها واغبفػاظ علػى ىويتهػا وقيمهػا ،وربسػٌ
مستو اغبياة لد األسػرة جبوانبهػا اؼبختلفػة ،وتعزيػز دور األسػرة يف عمليػة التنميػة مػن خػالؿ تطػوير
تفاعلها مع اؼبؤسسات واؽبيئات الوطنية ذات الصلة بشؤوف األسرة الرظبية وغً الرظبية ،والتعاوف مع
اؽبيئػات العربيػة والدوليػة ذات الصػلة بشػؤوف األسػرة دبػا خيػدـ أىػداؼ التنميػة ،واقػرتاح تعػديل
التشريعات اؼبتعلقة بشؤوف األسرة.
 -13ودبقتضػى القػانوف النػامم لعمػل اؽبيئػة السػورية لشػؤوف األسػرة ،فإهنػا تعػد اعبهػة الرئيسػة يف
رةػد وتنسػيق اعبهػود اػباةػة بتنفيػذ أحكػاـ اتفاقيػة القضػاء علػى صبيػع أشػكاؿ التمييػز ضػد اؼبػرأة
واتفاقيػة حقػوؽ الطفػل ،وذلػ بالتنسػيق مػع اعبهػات اؼبعنيػة (اغبكوميػة واؼبؤسسػات واعبمعيػات
األىلية).
إدارة مكافحة االتجار باألشخاص
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 -14اسػتنادا إىل أحكػاـ اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  3لعػاـ  ، ٨٦٧٦ةػدر قػرار وزارة الداخليػة رقػم
(/٫٦٫ص) بتاري  11آذار/مارس  1111اؼبتضمن إحداث إدارة ؼبكافحة االذبار باألشخاص،
ومػن اختصاةػاهتا :اقػرتاح السياسػة العامػة والػربامج التنفيذيػة اػباةػة دبكافحػة االذبػار باألشػخاص
إلقرارىػا مػن وزيػر الداخليػة تنظػيم وتػوفً قاعػدة مرجعيػة للمعلومػات والتحقيقػات والبيانػات
اإلحصائية وغً ذل .
االتفا يات الدولية
غبقػوؽ اإلنسػاف يف سػورية .
1

 -15وتشكل االتفاقيات الدولية عنصرا أساسيا يف اإلطار التشػريع
وقػد انضػمت سػورية إىل معظػم االتفاقيػات الدوليػة يف ؾبػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف  ،األمػر الػذي يؤكػد أف
القوانٌ احمللية النافذة يف ىذا اجملاؿ ال تتعارض مع نصوص االتفاقيات الدولية ويف حػاؿ تعػارض أي
قانوف ؿبل مع أحكاـ معاىدة دولية تكوف سورية طرفا فيها فإف الغلبة تكوف للمعاىدة الدولية كمػا
نصت اؼبادة  15من القانوف اؼبدي السوري .

رابعا  -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على أرض الوا ع
 -16مت تعزيػز اغبقػوؽ واغبريػات األساسػية الػي كفلهػا الدسػتور مػن خػالؿ إةػدار ؾبموعػة مػن
القوانٌ الوطنية تؤمن اغبماية القانونية ،منها على سبيل اؼبثاؿ:

في مجال الحقوق المدنية والسياسية
 -17اغبريػة حػق مقػدس كفلػو الدسػتور والقػانوف ،فقػد نصػت اؼبادتػاف  ٪٨٪و ٪٨٫مػن قػانوف
أةػوؿ احملاكمػات اعبزائيػة علػى أنػو ال جيػوز احتجػاز أحػد دوف توجيػو هتمػة إليػو حسػب األةػوؿ
القانونية ،وإال كاف ذلػ حجػز حريػة غػً مشػروع معاقػب عليػو ،فاؼبػادة  ٫٫٫مػن قػانوف العقوبػات
نصػت بالعقػاب ؼبػن حػرـ آخػر مػن حريتػو الشخصػية بأيػة وسػيلة كانػت بػاغببس مػن سػتة أشػهر إىل
سنتٌ ،كما نصت اؼبادتاف ٭ ٩٫و ٮ ٩٫منو على عقوبة كل مومػف أوقػف أو حػبس شخصػا يف
غػً اغبػاالت الػي يػن عليهػا القػانوف ،واعتػرب ىػذا الفعػل جنايػة يعاقػب عليهػا باألشػغاؿ الشػاقة
اؼبؤقتػة ،وعلػى عقوبػة كػل مسػؤوؿ (مػدير أو حػارس) يف السػجوف أو اؼبعاىػد التأديبيػة مػن سػنة إىل
ثػالث سػنوات إذا قبلػوا شخصػا دوف مػذكرة قضػائية أو قػرار قضػائ  ،أو إذا اسػتبقوه إىل أبعػد مػن
األجػل احملػدد ،أمػا اؼبػادة ٯ ٩٫فقػد نصػت علػى عقوبػة األشػخاص اؼبنػوه عػنهم وصبيػع ضػباط القػوة
العامة وأفرادىا وصبيع اؼبومفٌ اإلداريٌ إذا رفضوا أو أخروا إحضار شخ موقوؼ أو سجٌ أمػاـ
القاض ذي الصالحية .
 -18وجاء قانوف أةوؿ احملاكمات اعبزائية بضمانات قانونية كثػًة ؼبصػلحة اؼبػتهم ،فاؼبػادة ٭٩
نصت على أنو" على النائب العاـ يف حالة اعبناية اؼبشهودة أف يأمر بإلقاء القب على كل شػخ
من اغبضور يستدؿ بالقرائن القوية على أنو فاعل ذل اعبػرـ" ،وعليػو أف يسػتجوبو يف اغبػاؿ ،واؼبػادة
ٯ ٬منو على قاض التحقيق عندما ديثل اؼبدعى عليو أمامو أف يتثبت من ىويتو ويطلعو مباشرة علػى
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األعماؿ اؼبنسوبة إليو ويطلب جوابو عنها منبها إياه أف من حقو آال جييب إال حبضور ؿباـ وإذا تعذر
على اؼبدعى عليو توكيل ؿباـ يف الدعاو اعبنائية فتتوىل نقابة احملامٌ أو القاض تعيٌ ؿباـ لو .
 -19وراعػى اؼبشػرع السػوري سػرعة تنفيػذ اإلجػراءات لصػاح اؼبػتهم ،فاؼبػادة  ٧٦٪مػن أةػوؿ
احملاكمات اعبزائية أكدت :أف يتم استجواب اؼبدعى عليو اؼبطلوب دبوجب مذكرة دعو أماـ قاض
التحقيق يف اغباؿ ،وأف يُستجوب اؼبدعى عليو الذي ُجلب دبوجب مذكرة إحضار خالؿ  ٨٪ساعة
من وضعو يف النظارة  ،وأنو يف حاؿ انقضاء الػ  ٨٪ساعة يسوؽ رئيس النظارة من تلقاء نفسو اؼبدعى
عليو إىل النائب العاـ ،الذي يطلب استجوابو حاال ،وإذا تعذر استجوابو يأمر النائػب العػاـ بػإطالؽ
سػراحو يف اغبػاؿ ،ويف حػاؿ بقػاء الشػخ أكثػر مػن  ٨٪سػاعة دوف أف يُسػتجوب أو يسػاؽ إىل
النائب العاـ يُعترب توقيفو عمال تعسفيا ويُالحق اؼبومف اؼبسؤوؿ جبردية حجز اغبرية الشخصية اؼبػادة
. ٧٦٫
 -31وجاءت اؼبواد  ٧٧٫و٧٧٬و ٭ ٧٧و  ٧٨٨من القػانوف نفسػو لتسػريع اإلجػراءات لصػاح
اؼبػتهم ،وكػذل اؼبػواد ٭ ٧٦و ٮ ٧٦و ٯ ٧٦أكػدت أف تتضػمن مػذكرات الػدعوة واإلحضػار
والتوقيػف :اعبػرـ الػذي اسػتوجب إةػداره ونوعػو واؼبػدد القانونيػة الػي تعاقػب عليػو ،وأف يػرتؾ لػد
اؼبطلوب دبوجبها ةػورة عػن ىػذه اؼبػذكرات ،وكػذل ب ّػٌ يف اؼبػادتٌ  ٩٦٩و  ٩٦٬منػو أنػو إذا كػاف
أةػم أو أبكػم ،فعلػى
اؼبتهم أو الشهود أو أحدىم ال حيسنوف التكلم باللغة العربية ،أو كػاف أحػدىم ّ
رئػيس احملكمػة أف يعػٌ ترصبانػا ؿبلفػا يػرتجم ؽبػم يف احملكمػة ،وأعطػى باؼبػادة  ٩٦٪للمػتهم حػق رد
الرتصباف إذا كانت لديو أسباب موجبة لذل .
 -31وال بد من اإلشارة إىل الفقرة  ٪من اؼبادة ٮ ٨من الدستور الي بينت أف حق التقاض أمػاـ
القضاء ،ىو حق مصاف بالقانوف ،وبالتايل لكل من يدع وقوع أي جرـ حبقو (حجز حرية -اعتقاؿ
تعسف  )..حق مراجعة القضاء اؼبخت  ،وللمتضرر اؼبطالبة بالتعوي وفػق القواعػد اؼببينػة بالقػانوف
اؼبدي اؼبػذكور أعػاله ،وقػد أةػدرت وزارة الداخليػة عػدة تعػاميم تؤكػد فيهػا علػى سػرعة ودقػة وقانونيػة
اإلجػراءات يف التوقيػف واإلحالػة إىل القضػاء ،وعػدـ التصػرؼ إال يف حػاالت القػانوف وكػاف آخرىػا
التعميم رقم ٬٦ٮ/٧ص تاري  7تشرين األوؿ/أكتوبر.
 -31وىناؾ عملية رةد وتفتيش دائمة ومتواةلة سبارس من قبل كل من وزاريت العدؿ والداخلية
علػى ـبتلػف السػجوف وتػتم بشػكل منهجػ وفعػاؿ ،ويف صبيػع األوقػات ،وقػد أورد قػانوف أةػوؿ
احملاكمات اعبزائية النصوص الواجبة حوؿ ذل يف اؼبواد من  ٪٨٧إىل  ٪٨٫منو.
 -33وتقػع علػى ىيئػات الضػابطة اإلداريػة يف أيػة دولػة مػن الػدوؿ ،ومنهػا سػورية ،مهمػة اغبفػاظ
على النظاـ العػاـ بعناةػره اؼبختلفػة (األمػن العػاـ -الصػحة العامػة -السػكينة العامػة -اآلداب العامػة).
وزبضع إجراءات الضابطة ؼببدأ اؼبشروعية القانونية (أي اػبضوع لقواعد القانوف وأحكامو واىل رقابة
القضاء) من أجل التوازف بٌ السلطة واغبرية.
 -34وفيمػا يتعلػق بالتػدابً اغباليػة اؼبعمػوؿ هبػا يف احملػاكم السػورية ،هبػدؼ تعزيػز وضبايػة حقػوؽ
اإلنسػاف ،فإنػو يف حػاؿ ارتكػاب جػرـ جنػائ الوةػف مػن قبػل شػخ غػً قػادر علػى توكيػل أو

9

A/HRC/WG.6/12/SYR/1

استشػارة ؿبػام فػإف احملكمػة تقػوـ بتوكيػل ؿبػاـ للػدفاع عنػو .وىنػاؾ أحكػاـ خاةػة باؼبعونػة القضػائية
مثل اإلعفاء من الرسوـ اؼبفروضة والكفاالت بنسب ؿبددة تقررىا احملكمة.
 -35ويف ؾبػاؿ إةػالح السػجوف النافػذ ،أعػدت وزارة الداخليػة بالتعػاوف مػع الػوزارات اؼبعنيػة
مشػروع قػانوف اؼبؤسسػات العقابيػة واإلةػالحية وىػو قيػد االستصػدار حاليػا  ،مت مػن خاللػو اغبػرص
التػاـ علػى مراعػاة اغبقػوؽ اإلنسػانية للسػجناء ،وأىػم مػا تضػمنو اؼبشػروع تقسػيم اؼبؤسسػات العقابيػة
واإلةالحية وفق اعبرائم اؼبقرتفة إىل :مؤسسات مفتوحة مؤسسات شبو مفتوحة مؤسسات مغلقة .
ويتػيح اؼبشػروع مػنح إجػازات دوريػة لنػزالء اؼبؤسسػات شػبو اؼبفتوحػة يقضػوهنا بػٌ أسػرىم  ،واػبلػوة
الزوجية لنزالء اؼبؤسسات اؼبغلقة بشكل دوري وفق ضواب ؿبددة .
 -36وين نظاـ السجوف على تأىيل اؼبساجٌ وذل بتوفً التعليم ؽبم جبميع مراحلو ،والقيػاـ
بػدورات ؿبػو األميػة .وتوجػد يف السػجن مكتبػة جيػوز للمحكػومٌ اسػتعماؽبا ،وجيػوز تػأمٌ عمػل
للمحكومٌ يتقاضوف عليو أجرا .ويراعى يف نظاـ السجوف أف يهدؼ إىل إةالح اؼبسجونٌ وإعادة
تأىيلهم اجتماعيا ،ويتم ذل عن طريػق بػاحثٌ اجتمػاعيٌ متخصصػٌ يف أمػور تأىيػل اؼبسػجونٌ
ودراسة أوضاعهم االجتماعية وتقدم اؼبساعدات االجتماعية ؽبم.
 -37وتقػوـ صبعيػات أىليػة عديػدة متخصصػة برعايػة اؼبسػاجٌ وأىلهػم بػدعم جهػود اغبكومػة
ومنها صبعيات رعاية اؼبساجٌ وأسرىم الػي أسسػت منػذ عػاـ ٬٧ٯ ٧يف ؿبافظػات (ضبػ -دمشػق-
حلػب-الالذقيػة-طرطػوس-اغبسػكة-السػويداء-إدلػب-ديػر الػزور -الرقػة -درعػا) مػن أجػل دراسػة أحػواؿ
اؼبسػاجٌ مػن الناحيػة الرتبويػة والنفسػية تػوفً الوسػائل ؼبعاعبػة شػذوذىم العقلػ والنفسػ وتػوفً
اؼبستو الصح الالئق (تصوير أشعة – نظارات – بدالت أسناف – أدوية ؾبانية – اؼبسامهة يف بع
العمليات اعبراحية – وتعيٌ احملامٌ لتقدم االستشارات القانونية وإخػالءات السػبيل ؾبانػا واألطبػاء
ؼبعاعبتهم وتأمٌ االتصاالت للسجناء مع ذويهم والعمل على رفع مستواىم األخالق واالجتماع
واؼبهي داخل السجن ،وذل بافتتاح دورات تأىيلية ؽبم مثل دورات اغبواسب مع تػأمٌ مسػتلزماهتا
من لغات أجنبية – ؿبو أمية  -خياطة  ،حالقة وغًىا ،ورعاية الطالب الذين يدرسوف يف اؼبسػتويات
كافػة مػع تقػدم الػدعم اؼبػادي واؼبعنػوي مػن قرطاسػية وكتػب وغًىػا) .كمػا تقػوـ اعبمعيػات بتفعيػل
الورش اإلنتاجية (أحذية – خياطة – قبارة – حدادة – إلكرتوف – ميكاني .. .اخل) وتقدم مستلزماهتا
2
كافة.
 -38أما األحداث الذين أسبوا العاشرة من عمرىم ومل يتموا الثامنة عشرة ،فتجري ؿباكمتهم أماـ
ؿبػاكم خاةػة تسػمى "ؿبػاكم األحػداث" تتسػم بالسػرية واحملاكمػة العادلػة والسػريعة واؼبوضػوعية
لألطفاؿ مع ضماف ضباية كرامتهم يف كل إجػراءات احملاكمػة ،وال تطبػق علػيهم أيػة عقوبػة ،وتفػرض
حبقهم تدابً إةػالحية تنفػذ يف معاىػد إةػالح األحػداث (حسػب اؼبػادة  ٩٦مػن قػانوف األحػداث
رقم ٮ ٧لعاـ ٪٭ٯ ٧وتعديالتو ،وآخرىا أحكاـ اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  ٫٨تػاري  1أيلوؿ/سػبتمرب
.)1113
 -39وتوجد بع اعبمعيات األىلية الي تعمل حاليا يف ؾباؿ نظاـ العدالة اعبنائيػة لألحػداث،
وذلػ يف إدارة بعػ معاىػد األحػداث ،وتعمػل اعبهػات اؼبعنيػة يف الدولػة علػى تعزيػز دور ىػذه
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اعبمعيػات الػي تسػاىم بشػكل فعػاؿ يف تطػوير اجملتمػع ،ومنػع مػاىرة اؼبخالفػات واعبػرائم اعبنائيػة
لألحداث ،وإعادة دمج ىؤالء األحداث الذين ارتكبوا ـبالفات قانونية.
 -41وتقوـ بع اعبمعيات األىلية ،ومنها صبعيػة األسػرة القانونيػة واالربػاد العػاـ النسػائ بنشػر
الثقافة القانونية وتقدم االستشارات القانونية وتقدم مذكرات الػدفاع ؼبػن ال يعلػم وال يسػتطيع ربمػل
تكاليف الدعاو واؼبض بإجراءاهتا.
 -41وقد أقامت وزارة الداخلية دورات تدريبية يف ؾبػاؿ حقػوؽ اإلنسػاف جملموعػة ضػباط الشػرطة
على اآلليات الدولية غبقوؽ اإلنساف ,وذل بالتعاوف مع معهد جنيف ،وىذه الدورات حديثػة علػى
اعبمهورية العربية السورية.
 -41ويػتم تػدريس مقػرر حقػوؽ اإلنسػاف يف اؼبراكػز التعليميػة ذات الصػلة ،فعلػى سػبيل اؼبثػاؿ
يدرس ىذا اؼبقرر يف كلية اغبقوؽ لطػالب اؼبرحلػة اعبامعيػة األوىل ،كمػا يػدرس يف مرحلػة الدراسػات
العليا باللغتٌ اإلنكليزية والفرنسية .ويدرس ىذا اؼبقرر يف معهد تدريب ضباط قو األمن الداخل ،
ويف العديد من اؼبراكز التعليمية األخر .
 -43وننػوه يف ىػذا اػبصػوص إىل أنػو بتػاري  11نيسػاف/أبريل  1111ةػدرت ثالثػة مراسػيم
ىػ اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  ٧٬٧اؼبتضػمن إهنػاء العمػل حبالػة الطػوارئ ،واؼبرسػوـ التشػريع رقػم ٫٩
اؼبتضػمن إلغػاء ؿبكمػة أمػن الدولػة العليػا احملدثػة باؼبرسػوـ التشػريع رقػم ٭ ٪تػاري  18آذار/مػارس
 ،1968وإحالة صبيع الػدعاو اؼبنظػورة لػد احملكمػة اؼبػذكورة والنيابػة العامػة فيهػا حبالتهػا اغباضػرة
إىل مرجعهػا القضػائ اؼبخػت وفػق مػا تػن عليػو قواعػد قػانوف أةػوؿ احملاكمػات اعبزائيػة ،واؼبرسػوـ
التشػريع رقػم  ٫٫اؼبتضػمن تعػديل اؼبػادة ٭ ٧مػن قػانوف أةػوؿ احملاكمػات اعبزائيػة حبيػ زبػت
الضابطة العدلية أو اؼبفوضوف دبهامها باستقصػاء بعػ اعبػرائم اؼبنصػوص عليهػا يف قػانوف العقوبػات
العاـ (اعبرائم الواقعة على أمن الدولة والسالمة العامة) وصبع أدلتها ،واالستماع إىل اؼبشتبو هبم فيها،
على أال تتجاوز مػدة الػتحف علػيهم سػبعة أيػاـ قابلػة للتجديػد مػن النائػب العػاـ وفقػا ؼبعطيػات كػل
ملف على حده ،وعلى أال تزيد ىذه اؼبدة عن ستٌ يوما.
 -44وبػذل مت ربديػد مػدة الػتحف علػى اؼبشػتبو فيػو بارتكػاب جػرائم واقعػة علػى أمػن الدولػة
بسبعة أياـ يتوجب على الضابطة العدلية فور انتهاء ىذه اؼبػدة تقدديػو إىل القضػاء اؼبخػت  ،أمػا بقيػة
اعبػرائم اؼبنصػوص عليهػا يف القػوانٌ السػورية النافػذة فػإف الػن األةػل يف قػانوف أةػوؿ احملاكمػات
اعبزائية حيدد مدة التحف على اؼبشتبو فيو بارتكاهبا بأربع وعشرين ساعة فق .
 -45حريػة التعبػً يف سػورية مصػانة بالدسػتور والقػانوف ،وتكفػل القػوانٌ حريػة التعبػً عالنيػة
بالقوؿ والكتابة ووسائل التعبػً األخػر كافػة وأف يسػهم يف النقػد البنػاء .وال زبضػع ىػذه اغبريػة لغػً
القيود احملددة بن القانوف ،وأف تكوف ضرورية الحرتاـ حقػوؽ اآلخػرين وحريػاهتم ،أو غبمايػة األمػن
القوم أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ،وىذا ما نصت عليػو الفقػرة السادسػة مػن
اؼبادة ٯ ٧من العهد الدويل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية.
 -46وبصدور اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  ٫٦لعػاـ  ،٨٦٦٧مت تنظػيم عمػل اؼبطػابع واؼبكتبػات ودور
النشر وأةوؿ منح الرتخي .ودبوجب ىذا القانوف ،فقد أتيح للمواطنٌ إةدار مطبوعػات ةػحفية
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خاةة ،ومت الرتخي لػ٫٭ ٧مطبوعة إعالمية متنوعة كما مت الرتخي ألكثر من  ٬٨٫دار نشر يف
سورية وسبارس عملها حبرية تامة ،كما مت الرتخي لعمل اؼبراسلٌ اإلعالميٌ وفتح مكاتػب ؽبػم مػن
الوسػائل اإلعالميػة العربيػة واألجنبيػة كافػة ،وقػد وةػل عػددىم إىل أكثػر مػن  ٧٦٦مراسػل عػري
وأجنيب.
 -47وةدر مرسوـ تشريع رقم  ٧٦يف عاـ  ٨٦٦٨مت دبوجبو السماح بإحداث إذاعات خاةة
يف العاةمة دمشق ويف بعػ احملافظػات السػورية كحلػب وضبػ ويغطػ بثهػا ؿبافظػات اعبمهوريػة
العربيػة السػورية كافػة .وبػدأت أوؿ إذاعػة عملهػا يف بدايػة عػاـ  ٨٦٦٫ويصػل عػددىا اآلف إىل ٮ٧
إذاعة خاةة سبارس عملها دوف أي تدخل من أية جهة كانت.
 -48وعمال دببدأ حرية تداوؿ اؼبعلومػات  ،يػتم يف سػورية تػداوؿ وتوزيػع أكثػر مػن ٦٦٭ مطبوعػة
عربية وأجنبية من صبيع أكباء العامل يوميا يف صبيع ؿبافظات اعبمهورية العربية السورية دوف استيفاء أية
رسػوـ صبركيػة منهػا .ولكػل مػواطن اغبػق يف الػدخوؿ إىل شػبكة اإلنرتنػت وتأسػيس ةػحف إلكرتونيػة
متنوعة دوف أي تدخل من اغبكومة أو وزارة اإلعالـ .
 -49وقػد ةػدر اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  118لعػاـ  1111اػبػاص بالقػانوف اإلعالمػ اعبديػد
الػذي يشػمل صبيػع الوسػائل اإلعالميػة اؼبقػروءة واؼبسػموعة واؼبرئيػة واإللكرتونيػة ,ويضػمن الشػفافية
وحريػة اإلعػالـ وحريػة الوةػوؿ إىل اؼبعلومػة وضبايػة الصػحفيٌ ،إضػافة إىل تأسػيس "ؾبلػس وطػي
لإلعالـ".
 -51وعلى ةعيد الشباب واؼبرأة ،تقوـ وزارة اإلعػالـ بتنفيػذ مشػروع سبكػٌ اإلعالميػٌ الشػباب
من أىػداؼ التنميػة لأللفيػة بالتعػاوف مػع برنػامج األمػم اؼبتحػدة اإلمنػائ .وقػد سػاعدت الػوزارة ىػؤالء
اإلعالميػٌ علػى تأسػيس شػبكة تواةػل لنشػر إنتػاجهم اإلعالمػ وىػم يشػرفوف علػى الشػبكة وعلػى
اؼبوقع اإللكرتوي التابع ؽبا.
 -51اغبق يف التجمع السلم مصاف أيضا دبوجب دستور اعبمهورية العربية السػورية .وقػد ةػدر
مؤخرا اؼبرسوـ التشريع رقم  54تاري  11أيار/مايو  1111ينظم فبارسة ىذا اغبق وفقا للمعايً
اؼبعموؿ هبا واؼبتعارؼ عليهػا دوليػا ودبػا ينسػجم ويتطػابق مػع مػا ىػو مطبػق يف معظػم دوؿ العػامل .وقػد
قضى ىذا القانوف بتنظيم حق التظاىر السلم للمواطنٌ بوةفو حقا من حقوؽ اإلنساف األساسية
الي كفلها دستور اعبمهورية العربية السورية وحبي يكفل التوفيػق بػٌ أمػن الػوطن وسػالمتو وفبارسػة
اؼبواطنٌ حقهم يف التظاىر السلم وسبكػٌ السػلطات العامػة مػن ضبايػة األمػواؿ واؼبمتلكػات العامػة
واػباةػة واسػتمرار سػً اؼبرافػق العامػة واغبفػاظ علػى النظػاـ العػاـ .وال حيظػر حػق االجتمػاع وتظػاىر
اؼبػواطنٌ يف سػورية إال يف تلػ الػي تتحػوؿ إىل اجتماعػات وتظػاىرات شػغب سبػس الطمأنينػة العامػة
حيػ يعاقػب القػانوف ىػذا النػوع مػن االجتماعػات والتظػاىرات (اؼبػادة  ٩٩٫مػن قػانوف العقوبػات
السوري) .وقد كفل الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بٌ اؼبواطنٌ واؼبساواة أمػاـ القػانوف يف اغبقػوؽ مػع
الواجبات (اؼبادة  )٨٫وةاف القانوف السوري صبيع أفػراد اجملتمػع مػن أي نػوع مػن أنػواع التمييػز رغػم
عدـ وجوده ولكن درءا غبصولو يعاقب اؼبشرع السوري على كل عمل أو كتابة أو خطػاب تُقصػد
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منػو إثػارة النعػرات الطائفيػة أو العنصػرية أو اغبػ علػى النػزاع بػٌ الطوائػف (اؼبػادة ٭ ٩٦مػن قػانوف
العقوبات السوري) .ونصت اؼبادة ٮ ٩٦من ىذا القانوف أيضػا علػى معاقبػة كػل شػخ ينتمػ إىل
صبعية أنشئت للغاية اؼبشار إليها يف اؼبادة ٭. ٩٦

في مجال الحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية
 -51ذبسػدت اؼببػادئ اؼبكرسػة يف الدسػتور ،فيمػا خيػ سبتػع اؼبػواطنٌ بػاغبقوؽ االقتصػادية
واالجتماعية والثقافية من خالؿ العديد من التشريعات والقوانٌ النافذة واػبط الوطنية  ،فصػدرت
أحكاـ وإجراءات ربم األسرة وتصوف أفرادىا ،وربم األمومػة والطفولػة وحقػوؽ األشػخاص ذوي
اإلعاقة وحقوؽ األشخاص اؼبتاجر هبم ،وترعى النشء والشباب وتوفر للمواطنٌ الظػروؼ التعليميػة
والصحية اؼبناسبة لكفالة اغبق يف التعليم والتمتع بأعلى مستو من الصحة ،نذكر منها:
 -53فف إطار الطفولة ،وضعت اغبكومة السورية خطتها الوطنية غبماية الطفل 3الحقا النعقاد
اؼبػؤسبر الػوطي األوؿ حػوؿ الطفولػة يف مدينػة حلػب يف شػهر شػباط/فرباير  ٨٦٦٪وانعقػاد اؼبلتقػى
الػوطي األوؿ غبمايػة الطفولػة يف مدينػة دمشػق  ٪كػانوف األوؿ/ديسػمرب . ٨٦٦٪وأقػرت اغبكومػة
اػبطػة الوطنيػة غبمايػة الطفػل باجتماعهػا الػذي ترأسػو السػيد رئػيس اعبمهوريػة بتػاري  1تشػرين
األوؿ/أكتوبر  .1115وقد أني باؽبيئة السورية لشؤوف األسرة اإلشراؼ على ؾبمػل عمليػة التنفيػذ
الي تقوـ هبا ـبتلف اعبهات اغبكومية وغً اغبكومية اؼبعنية.
 -54ومت وضػع اإلسػرتاتيجية الوطنيػة لرعايػة وتنميػة الطفولػة اؼببكػرة ٭ ،٨٦٧٧-٨٦٦حيػ
انطلق اؼبسار التشارك يف وضع ىذه اػبطة من خطوات ؿبلية قادت دبجملها إىل بلورة عمليػة وضػع
اإلسرتاتيجية وضمنت أوسع مشاركة فعلية فيها .ويتم حاليا إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية لرعاية وتنمية
الطفولة اؼببكرة للسنوات القادمة  1115-1111بإشراؼ اؽبيئة السورية لشؤوف األسرة .
 -55وتقػوـ اغبكومػة السػورية باغبػد مػن مػاىرة عمػل األطفػاؿ عػن طريػق تنفيػذ ؾبموعػة مػن
التشريعات واالتفاقيات الدولية ,كما أف قانوف العمػل يفػرض عقوبػات علػى األسػرة وعلػى أةػحاب
العمػل الػذين يشػغلوف أطفػاال وحيرمػوهنم مػن التعلػيم .ويػتم حاليػا تنفيػذ "مشػروع القضػاء علػى أسػوأ
أشكاؿ عمل األطفاؿ" القائم بالتشارؾ بٌ وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل واليونيسػيف ومنظمػة
العمل الدولية ولػو إدارة مسػتقلة ويهػدؼ إىل دمػج قضػية مكافحػة عمػل األطفػاؿ ضػمن السياسػات
الوطنية وتعزيز قدرات اعبهات اغبكومية والعماؿ وأرباب العمل حوؿ قضية عمل األطفاؿ.
 -56كمػا تقػوـ وزارة الشػؤوف االجتماعيػة والعمػل بتنفيػذ وثيقػة مشػروع تطػوير عدالػة األحػداث
بالتعػاوف مػع كػل مػن برنػامج األمػم اؼبتحػدة اإلمنػائ ومنظمػة اليونيسػيف وذلػ هبػدؼ تعزيػز
التشػريعات اػباةػة باألحػداث اعبػاكبٌ يف اعبمهوريػة العربيػة السػورية ودراسػة واقػع اؼبؤسسػات
اإلةالحية و خدمات الرعاية اؼبقدمة.
 -57وقامػت وزارة التعلػيم العػايل بالتعػاوف مػع اؽبيئػة السػورية لشػؤوف األسػرة بعقػد اؼبػؤسبر الػوطي
إلدمػاج مفػاىيم حقػوؽ الطفػل يف منػاىج اعبامعػات ،وبتنفيػذ التوةػيات الػي ةػدرت عػن اؼبػؤسبر
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واؼبتمثلػة بإعػادة النظػر يف منػاىج أقسػاـ الكليػات ذات الصػلة مػن خػالؿ تضػمينها اؼبسػائل اؼبتعلقػة
حبقوؽ الطفل.
 -58ومت افتتاح دبلوـ غبماية الطفل يف اؼبعهد العايل للدراسات والبحػوث السػكانية التػابع لػوزارة
التعليم العايل ,ومت زبريج دفعتٌ منو.
 -59ويػتم تنظػيم دورات تدريبيػة للقضػاة العػاملٌ يف ؾبػاؿ قضػاء األحػداث ،وذبػري دعػوهتم
للمشاركة يف كل الفعاليات اؼبتعلقػة بنظػاـ العدالػة اعبنائيػة لألحػداث باإلضػافة إىل التحػاؽ بعضػهم
بدبلوـ ضباية الطفل.
 -61وعلى ةعيد اؼبرأة ،تأكيدا الىتماـ حكومة اعبمهورية العربية السورية بتػوفً كػل متطلبػات
سبكٌ اؼبرأة وربقيق اؼبساواة بٌ اعبنسٌ ،وامبت اغبكومة على إدراج بند مستقل لرعاية شؤوف اؼبرأة
وسبكينها يف اػبط اػبمسية الناممة لعمل اغبكومة وتوجهاهتا ،ابتداءا من اػبطة اػبمسػية التاسػعة،
هبدؼ تعزيػز مشػػاركة اؼبػرأة يف اغبيػاة السياسػية ونشػاطات التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة وتشػجيع
فبارستها الزباذ القػرار يف اغبياة السياسية والعامػة.
 -61وبنتيجة ذل وةلت اؼبػرأة إىل أعلػى اؼبناةػب يف الدولػة حيػ تتػوىل سػيدة منصػب نائػب
رئػيس اعبمهوريػة للشػؤوف الثقافيػة عػاـ  .٨٦٦٬ومت تعيػٌ سػيدة مستشػارة يف الشػؤوف الثقافيػة يف
رئاسػة اعبمهوريػة عػاـ ٭ ،٨٦٦وتعيػٌ سػيدة مستشػارة للشػؤوف السياسػية واإلعالميػة يف رئاسػة
اعبمهوريػة العربيػة السػورية عػاـ ٮ .٨٦٦وقػد تطػورت نسػبة مشػاركة اؼبػرأة يف عضػوية ؾبلػس الشػعب
خالؿ الدورات التشريعية اؼبتعاقبة ،حي كاف عدد النساء يف ؾبلػس الشػعب عػاـ ٧٭ٯ ٧يف الػدور
التشريع األوؿ أربع نساء فق  ،أي ما يعادؿ  ٨يف اؼبائػة مػن إصبػايل أعضػاء ؾبلػس الشػعب ،بينمػا
وةل عددىن خالؿ الدور التشػريع التاسػع األخػً  ٩٧امػرأة أي مػا يعػادؿ  11.4يف اؼبائػة .وقػد
حصلت اؼبرأة يف سورية على منصب وزيػرة ألوؿ مػرة عػاـ ٬٭ٯ ،٧وبلغػت نسػبة النسػاء يف اغبكومػة
السػورية يف الفػػرتة (٬٭ٯ٨-٧ٯٯ ٩ )٧يف اؼبائػة ،ويف الفػرتة (٨ٯٯ-٧ٯ )٨٦٦أةػبحت  ٬يف
اؼبائػة ،ويف عػاـ  ٨٦٧٦ازداد العػدد إىل ثػالث وزيػرات ،أي بنسػبة ٯ يف اؼبائػة مػن عػدد أعضػاء
اغبكومػة السػورية ويف الػوزارة اغباليػة ،الػي تشػكلت يف عػاـ  ،٨٦٧٧مشلػت حصػة اؼبػرأة أيضػا ثػالث
حقائب وزارية ىامة (وزارة السياحة ووزارة اإلسكاف والتعمً ووزارة الدولة لشؤوف البيئة).
 -61أمػا يف اجملػاؿ الدبلوماسػ فقػد ارتفعػت نسػبة مشػاركة اؼبػرأة يف اؼبناةػب القياديػة ،حيػ
بلغت نسػبة السػفًات يف الوقػت الػراىن  ٧٫يف اؼبائػة بعػد أف كانػت  ٧٧يف اؼبائػة يف عػاـ .٨٦٦٫
ووةػلت نسػبة النسػاء العػامالت يف السػل الدبلوماسػ  ٩٫يف اؼبائػة يف الػدورة الدبلوماسػية لعػاـ
 1117بعد أف كانت  ٩٦يف اؼبائة يف الدورة الدبلوماسية لعاـ ٨٦٦٪.
 -63ويف السلطة القضائية ،فقد بدأت اؼبرأة العمل يف مهنة احملامػاة منػذ عػاـ ٫٨ٯ ،٧وشػكلت
احملاميػات  ٧٨يف اؼبائػة عػاـ ٩ٯٯ ٧وارتفعػت النسػبة إىل ٯ ٧يف اؼبائػة مػن ؾبمػوع احملػامٌ عػاـ
 ،٨٦٦٨وشػكلت النسػاء  ٧٪٫٫يف اؼبائػة مػن ؿبػام الدولػة يف سػورية .وتشػً إحصػائيات وزارة
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العػدؿ أف عػدد النسػاء يف سػل القضػاة  ٨٪٦قاضػية ،أي بنسػبة  ٧٫غػ اؼبائػة مػن عػدد القضػاة
اإلصبايل الذي يبلغ ٮ ٧٫٦حىت عاـ ٨٦٧٧.
 -64و يف عػاـ  1115مت وضػع إسػرتاتيجية وطنيػة لتمكػٌ اؼبػرأة تتضػمن العمػل علػى رةػد
ومتابعة تطبيق مبادئ الدستور يف كػل مػا يؤكػد اؼبسػاواة وتكػافؤ الفػرص بػٌ اعبنسػٌ وازبػاذ التػدابً
الػي ترفػع مػن سػوية وحجػم مشػاركة اؼبػرأة يف اؼبواقػع اؽبامػة لكػل مػن السػلطات التشػريعية والتنفيذيػة
والقضػائية ،وبنػاء علػى ذلػ  ،مت إةػدار القػرار رقػم  ٨٬تػاري  16حزيراف/يونيػو  1114القاضػ
بتخصي ٨٫باأللف من االعتمادات االستثمارية للموازنة للوزارات واعبهات العامة للدولة خالؿ
اػبطػة اػبمسػية العاشػػرة ( )٨٦٧٦-٨٦٦٬لتفعيػل نشػاطات اؼبػرأة وزيػادة مسػامهاهتا بالعمليػػة
التنمويػة .وؼبتابعػة التنفيػذ ،مت إحػداث وحػدات خاةػة بتمكػٌ اؼبػرأة يف كػل مؤسسػة ووزارة مهمتهػا
متابعػة تنفيػذ اإلسػرتاتيجية الوطنيػة لتعزيػز مشػاركة اؼبػرأة ،كمػا مت إحػداث وحػدة سػكانية يف وزاريت
اإلعالـ والشؤوف االجتماعية والعمػل الػي تعػى برفػع مسػتو الػوع بقضػايا السػكاف واؼبػرأة والتنميػة
من خالؿ ورشات عمل ودورات تدريبية.
 -65وتضمنت السياسات االقتصادية واالجتماعية اؼبساواة بٌ اؼبرأة والرجل يف اػبط والربامج
واؼبشاريع وربقيق العدالة واؼبساواة بٌ اعبنسٌ يف القطاعٌ الرظب وغً الرظب  ،كما تضمنت زيادة
مسامهة اؼبرأة يف النشاط االقتصادي وتعزيز دورىا وحقوقها يف اغبياة االقتصادية ،ودعمها يف مواجهة
ربػديات العوؼبػة االقتصػادية وزيػادة حصػة النسػاء مػن اإلقػراض وسبويػل اؼبشػاريع الصػغًة واؼبتوسػطة،
وتوفً اػبدمات ؽبا دبا ديكنها من التوفيق بٌ مسؤولياهتا األسرية ودورىا يف التنمية االقتصادية.
 -66يتم تنفيػذ الربنػامج الػوطي "سبكػٌ اؼبػرأة واغبػد مػن الفقػر" 4بالتعػاوف مػع عػدد مػن الػوزارات
(وزارة اإلدارة احملليػة والبيئػة  -وزارة الشػؤوف االجتماعيػة والعمػل  -وزارة الزراعػة) هبػدؼ سبكػٌ اؼبػرأة
اقتصاديا عرب التأسيس ؼبشاريع مولدة للدخل وفرص العمل باإلضافة لتمكينها اجتماعيا مػن خػالؿ
ؿبو األمية والتثقيف الصح .
 -67وقد ساوت قوانٌ العمل بٌ الرجل واؼبرأة سواء يف القطاع العاـ أو اػبػاص وكرسػت قاعػدة
األجػر اؼبتسػاوي وىػذا مػا يسػعى إليػو الكثػً مػن النسػاء يف دوؿ العػامل .وقػد تنػاوؿ القػانوف اؼبػدي
السػوري وقػانوف العمػل وقػانوف التجػارة اؼبعػدؿ وقػانوف العمػل األساسػ رقػم  51الصػادر بتػاري 6
كػانوف األوؿ/ديسػمرب  1114وقػانوف العالقػات الزراعيػة وقػانوف العمػل رقػم ٭ ٧لعػاـ ٨٦٧٦
والقوانٌ األخر والقرارات ذات العالقة ـبتلف النواح الػي تف ّعػل دور اؼبػرأة يف اغبيػاة االقتصػادية،
وعلى سبيل اؼبثاؿ :استحقاؽ اؼبرأة اؼبعاش التقاعدي بناء على طلبها بعمػر  ٫٫سػنة بعػد خدمػة ٧٫
سػنة أو بعمػر  ٫٦سػنة بعػد خدمػة  ٨٦سػنة يف العمػل السػماح للمػرأة بتوريػ معاشػها التقاعػدي
وإعطاء ميزة للمؤمن عليها الي تنجػب الطفػل األوؿ لتقاضػ  ٧٫يف اؼبائػة مػن متوسػ أجرىػا بػدال
مػن  ٧٧يف اؼبائػة يف حػاؿ تركهػا العمػل خػالؿ سػتة أشػهر مػن إقبػاب الطفػل األوؿ دخػوؿ اؼبػرأة يف
ؾبػاالت عمػل جديػدة مثػل الشػرطة النسػائية والسػل العسػكري إجػازة أمومػة مػدهتا  ٧٨٦يومػا
للمولود األوؿ و٦ٯ يوما للثاي و٫٭ يوما للثال ساعة إرضػاع يوميػة اغبػق باالسػتفادة مػن إجػازة
15

A/HRC/WG.6/12/SYR/1

بدوف أجر ؼبدة سنة واحدة لرعاية طفلها عدـ فصل العاملػة خػالؿ إجػازة األمومػة تقػدم اؼبسػاعدة
لػألـ العاملػة والطفػل يف افتتػاح دور اغبضػانة يف مواقػع العمػل وتػوفً مسػتلزماهتا كافػة انتسػاب
العامالت إىل ةناديق اؼبساعدة االجتماعية والتكافل والزمالة لتقدم الرعايػة الصػحية والطبيػة للمػرأة
العاملػة وأسػرهتا التسػهيالت اؼبصػرفية لألعمػاؿ التجاريػة والصػناعية سبتػع اؼبػرأة حبػق اؼبلكيػة اػباةػة
واالحتفاظ باظبها وجنسيتها بعد الزواج تأسيس عباف سيدات األعماؿ يف غرؼ الصناعة والتجػارة
يف صبيع ؿبافظات اعبمهورية العربية السورية ,وتعقد عباف سيدات األعمػاؿ مػن وقػت آلخػر مػؤسبرات
وندوات وورشات عمل إلجيػاد اػبطػ االبتكاريػة واػبالقػة مػن أجػل سبكػٌ اؼبػرأة يف اؼبشػاركة بفعاليػة
أكػرب يف القطاعػات اإلنتاجيػة األساسػية ومعاعبػة اؼبشػكالت الػي تواجػو اؼبػرأة العاملػة وضػع وتنفيػذ
برامج لتمكٌ اؼبرأة اقتصاديا واجتماعيا واغبد من الفقر وخاةة للمرأة الريفية.
 -68وحوؿ ضباية حقوؽ النساء اللوايت يعشن يف مروؼ االحتالؿ األجنيب وضماف مشاركتهن
يف ؾباالت اغبياة كافة ،فإف سورية تسعى لتوفً مستلزمات ارتقاء أوضاع اؼبرأة يف اعبوالف احملتػل مػن
خالؿ تقدم اؼبنح الدراسػية للعشػرات مػن طالبػات اعبػوالف احملتػل يف اعبامعػات السػورية ،ويف مراحػل
التعليم العايل وتوفر ؽبن السكن والدخل .وقد ةدر اؼبرسوـ رقم  ٪٨تػاري  ٨٦٦٧القاضػ باعتبػار
اؼبعلمٌ واؼبستخدمٌ الػذين فصػلتهم سػلطات االحػتالؿ علػى رأس عملهػم ويتقاضػوف رواتػبهم مػن
الوطن االـ سورية .كما تسعى سورية بشكل دؤوب لتوطيد العالقػة بػٌ األىػل يف الػوطن األـ سػورية
واألىػل يف اعبػوالف احملتػل يف عيػد اعبػالء وعيػد األـ ،حيػ تقػوـ اعبهػات األىليػة والرظبيػة بتنظػيم
لقاءات يف ىذا الشأف مع أبناء اعبوالف حينما ديكن ذل .إذ تعاي اؼبرأة السورية يف اعبػوالف السػوري
احملتل من واقع أليم وآثار نفسية واجتماعية ومادية سيئة فرضتها مروؼ االحتالؿ البغي منذ أكثػر
من أربعٌ عاما والذي تعيق آثاره السلبية إتاحة الفرةة أماـ اؼبػرأة اعبوالنيػة للمشػاركة يف ةػنع القػرار
يف مناح اغبياة كافة.
 -69ويف ؾبػاؿ الشػباب ،فقػد أفػردت اػبطػة اػبمسػية العاشػرة فصػال للشػباب والرياضػة والطفولػة .
وسبثػل ىػذه اػبطػة الطموحػة اإلطػار اؼبرجعػ لعمليػة التنميػة وفػق رؤيػة مسػتقبلية لسػورية عػاـ 1115
تتطلع إىل توفً مقومات البيئػة الػي تسػمح للمجتمػع السػوري بػأف يزدىػر اقتصػاديا واجتماعيػا وتقنيػا،
وقد سبت ةياغتها وربديد أبعادىا على خلفية مراجعة السياسات واألوضػاع القائمػة ،وتػدارس نػواح
القصور والقوة ،كما تبلػورت الرؤيػة كػذل علػى أسػاس حسػاب الفػرص واإلمكانيػات اؼبتوقعػة إقليميػا
ودوليا يف اغبقبة القادمة.
 -71وقد مت إحػداث اؼبركػز الػوطي للبحػوث الشػبابية ،والػذي يعػى بدراسػة واقػع الشػباب السػوري
جبميع أطيافو وتقدم دراسات معربة عن حاؿ الشباب واحتياجاهتم وتزويد اعبهػات اؼبعنيػة بالدراسػات
والبيانات الي تساىم يف تأىيل الشباب للمشاركة يف اغبياة الوطنية.
 -71وتعمػل اغبكومػة علػى بنػاء اؼبزيػد مػن اؼبسػاكن علػى اخػتالؼ أنواعهػا ،سػكن شػباي ،سػكن
عمايل ،سكن ادخاري ،إضافة إىل التعاوف السكي ،والعمل على تشييد مشػاريع سػكنية بػزمن قياسػ
لتلبية اغباجات اؼبتنامية للسكاف.
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 -71وحػوؿ األشػخاص ذوي اإلعاقػة ،ةػدر القػانوف رقػم  ٩٪لعػاـ  ٨٦٦٪اػبػاص
باألشػخاص ذوي اإلعاقػة متضػمنا ؾبموعػة مػن اؼبزايػا ؽبػذه الفئػة أمههػا تشػكيل ؾبلػس مركػزي
للمعػوقٌ يضػم فبثلػٌ عػن اعبهػات اغبكوميػة اؼبعنيػة بقضػايا اإلعاقػة ،إضػافة إىل فبثلػٌ عػن
اعبمعيػات األىليػة ذات الصػلة وفبثلػٌ عػن اؼبعػاقٌ ،وذلػ بغيػة ربويػل قضػية اإلعاقػة إىل قضػية
ؾبتمعيػة وضػماف مشػاركة ىػذه الفئػة يف وضػع السياسػات والػربامج اػباةػة هبػا لقطاعػات اجملتمػع
كافة .وقد ةدر اؼبرسوـ التشريع رقم  ٧٨تاري  11شباط/فرباير  ،1119اؼبتضمن التصديق
علػى اتفاقيػة حقػوؽ األشػخاص ذوي اإلعاقػة والربوتوكػوؿ االختيػاري اؼبلحػق هبػا .كمػا مت وضػع
خطػة وطنيػة لإلعاقػة تتضػمن عػدة إجػراءات وأنشػطة مػن شػأهنا ربسػٌ الواقػع االقتصػادي
واالجتماع ؽبذه الشرحية بشكل نوع  ،وتضمنت اػبطة اػبمسية برامج عديدة لتنفيذ سياسات
ربسػٌ واقػع األشػخاص ذوي اإلعاقػة يف سػورية يف اجملػاالت الصػحية والتعليميػة واغبمايػة
واؼبشػاركة ،ومػن ضػمنها :ةػرؼ معونػات لألسػرة الفقػًة الػي تتػوىل رعايػة األشػخاص اؼبصػابٌ
بالشلل الدماغ الرباع إعفاء مستوردات األجهزة اػباةة باالستخداـ الشخص للمعوؽ من
صبيع الرسوـ اعبمركية استفادة ةاحب العمل يف القطاع اػباص الذي يشغل معوقٌ زيادة على
اغبد األدىن لتشغيل ذوي اإلعاقة الػذي تفرضػو القػوانٌ واألنظمػة النافػذة مػن حسػم علػى ضػريبة
الدخل وذل دبقدار اغبػد األدىن لألجػر عػن كػل معػوؽ يشػغلو زيػادة عػن تلػ النسػبة تأسػيس
اؼبدارس الداؾبة لضماف حق التعليم ،وتقدم اػبدمات دبا يتالءـ والفروؽ الفرديػة عبميػع األطفػاؿ
ومػنهم األطفػاؿ ذوو اإلعاقػة ،ويػتم تقيػيم برنػامج الػدمج ،الػذي يسػتند أساسػا إىل معػايً دوليػة،
كػل عػاـ سػعيا وراء تعمػيم نتائجػو اإلجيابيػة علػى مػدارس سػورية ،علمػا بأنػو يبلػغ عػدد الطػالب
اؼبعوقٌ اؼبدؾبٌ يف مدارس وزارة الرتبية ( )1183يف  71مدرسة داؾبة تشمل اؼبراحل الدراسية
كافػة مػن مرحلػة ريػاض األطفػاؿ حػىت اؼبرحلػة الثانويػة .وتتػوزع إعاقػاهتم بػٌ إعاقػة حسػية تشػمل
ضعاؼ السمع والبصر واؼبكفوفٌ .أما اإلعاقػة الذىنيػة فتشػمل أطفػاؿ التوحػد ،واإلعاقػة اغبركيػة
فتشػمل شػلل األطفػاؿ أو إعاقػة بأحػد األطػراؼ األربعػة أو بػرت أو تشػوه خلقػ بػبع األطػراؼ
إضػافة إىل الشػلل الػدماغ .ىػذا إضػافة إىل وجػود مراكػز لرعايػة اؼبعػوقٌ تتبػع لػوزارة الشػؤوف
االجتماعيػة والعمػل موزعػة علػى ـبتلػف احملافظػات السػورية مػع وجػود مركػزين لتأىيػل اؼبعػاقٌ
جسديا.
 -73وخبصػوص ضػحايا االذبػار باألشػخاص ،ةػدر اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  3لعػاـ 1111
اؼبتعلػق جبػرائم االذبػار باألشػخاص .وحيػدد اؼبرسػوـ العقوبػات حبػق مػن يرتكػب جػرائم االذبػار
باألشػخاص أو يشػارؾ أو حيػرض أو يتػدخل فيهػا أو يعلػم هبػا وال يبلػغ عنهػا أو مػن ينضػم إىل
صباعػة إجراميػة ىػدفها أو مػن بػٌ أىػدافها االذبػار باألشػخاص ،ويهػدؼ ىػذا اؼبرسػوـ إىل منػع
ومكافحػة االذبػار باألشػخاص  ،وإيػالء اىتمػاـ خػاص للنسػاء واألطفػاؿ ضػحايا ىػذه اعبػرائم ،
وضبايػة ضػحايا االذبػار باألشػخاص واحػرتاـ حقػوقهم اإلنسػانية ومعاقبػة وؿباكمػة مػرتكيب ىػذه
اعبرديػة ومػن ؽبػم ةػلة فيهػا .ويػن ىػذا اؼبرسػوـ علػى إحػداث دور لرعايػة ضػحايا االذبػار
باألشػخاص تتبػع لػوزارة الشػؤوف االجتماعيػة والعمػل .ودبوجػب ىػذا اؼبرسػوـ مت إحػداث إدارة
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متخصصة دبكافحػة جػرائم االذبػار باألشػخاص يف وزارة الداخليػة .كمػا قامػت اغبكومػة السػورية
بتأسيس مأويٌ لضحايا االذبار باألشخاص ،األوؿ يف دمشق عاـ ٮ ٨٦٦والثاي يف حلب عاـ
ٯ ٨٦٦هبػدؼ تقػدم الرعايػة الشػاملة لضػحايا االذبػار باألشػخاص وإعػادة دؾبهػم ؾبتمعيػا ،وتػتم
إدارة كل من اؼبأويٌ من قبل صبعيات أىلية ربت إشراؼ وزارة الشؤوف االجتماعية والعمل .وقد
استضافت حكومة اعبمهورية العربية السورية مؤسبر اإلنرتبوؿ الدويل ؼبكافحة االذبار باألشػخاص
يف نيساف/أبريل  ٨٦٧٦والذي قامت وزارة الداخلية بتنظيمو.
 -74وقػد ةػدر اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  ٬٨يف عػاـ ٭ ،٨٦٦النػامم السػتقداـ واسػتخداـ
العػامالت واؼبربيػات يف اؼبنػازؿ مػن غػً السػوريات ،والضػامن غبقػوقهن .وكانػت وزارة الشػؤوف
االجتماعية والعمل قد عملت على إةدار القػرار رقػم ٮ ٧٦يف عػاـ ٯ ،٨٦٦حيػ نظػم عمػل
5
اؼبكاتب اػباةة العاملة يف استقداـ واستخداـ العامالت غً السوريات.
 -75ويف إطار األسرة ،مت إةدار اؼبرسوـ رقم  15اػباص بالتمويل الصغً حي مت السماح
ؼبصرؼ سورية اؼبركزي الرتخي للمؤسسات اؼباليػة اؼبصػرفية االجتماعيػة لتػوفً خػدمات التمويػل
الصغً من إقراض أو إيداع والتأمٌ ؼبساعدة األسرة ػبلق فرص سبلػ وزيػادة تػراكم للموجػودات
والتشغيل ،وبالتايل زيادة دخل األسرة .وقػد أحػدثت مؤسسػات وىيئػات (مػورد -األمانػة السػورية
للتنمية -فردوس )...تنش يف دراسة أوضػاع األسػرة الفقػًة وتقػدم القػروض ؽبػا ،وقػد اسػتفادت
من ىذه الربامج عشرات ألوؼ األسر الفقًة.
 -76وقد أنش الصندوؽ الوطي للمعونة االجتماعية الػذي يهػدؼ إىل ضبايػة األسػرة األشػد
فقػرا ورعايتهػا ،مػن خػالؿ تقػدم معونػات دوريػة أو طارئػة .واؼبعونػات اؼبقدمػة مػن الصػندوؽ
مشروطة بالتزامات تنموية من قبل اؼبسػتفيدين تتعلػق بالصػحة والتعلػيم (منهػا عػدـ وجػود أطفػاؿ
متسربٌ من التعلػيم يف العائلػة – والتػزاـ األسػرة بػربامج اللقاحػات لألطفػاؿ) وغػً ذلػ  ،هبػدؼ
سبكينهم اقتصاديا واجتماعيا وةحيا وتعليميا ،من خالؿ بػرامج ينفػذىا الصػندوؽ أو مؤسسػات
وبرامج التمكٌ اؼبختصة.
 -77ويف اجملػاؿ الصػح  ،مت إحػداث اؼبركػز الػوطي للطػب الشػرع ومػن ضػمن اىتماماتػو
العنػف الواقػع علػى األسػرة ومراقبػة العنػف بػاجملتمع بشػكل عػاـ ،باإلضػافة إىل تػدريب األطبػاء
الشرعيٌ حوؿ كيفية التعامل مع تل اغبػاالت وتقػدم العػوف الطػيب ؽبػا بعػد رةػدىا مػن خػالؿ
مراكز الطب الشرع يف احملافظات.
 -78وحػوؿ اغبػق يف التعلػيم ،إف التعلػيم حػق لكػل مػواطن يف اعبمهوريػة العربيػة السػورية دوف
أي سبييػز ،إلزاميػا يف مرحلػة التعلػيم األساسػ  ،وؾبانيػا مػن مرحلػة التعلػيم األساسػ حػىت انتهػاء
اؼبرحلة اعبامعية .وال تتقاضى الدولػة أيػة رسػوـ تتعلػق بػالتعليم األساسػ .فقػد ةػدر القػانوف رقػم
 ٩٨تػاري  7نيسػاف/أبريل  1111الػذي جعػل التعلػيم إلزاميػا حػىت انتهػاء مرحلػة التعلػيم
األساسػ  ،ودمػج مػرحلي التعلػيم االبتػدائ واإلعػدادي يف مرحلػة واحػدة ىػ مرحلػة التعلػيم
األساسػ ,وىػ ؾبانيػة وإلزاميػة .وةػدر النظػاـ الػداخل ؼبرحلػة التعلػيم األساسػ بػالقرار رقػم
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 443/11131تاري  11سبوز/يوليو  1111الػذي أوضػح أسػاليب تطبيػق التعلػيم األساسػ
واػبصػائ اؼبميػزة ؽبػذه اؼبرحلػة كمػا وفػر اؼبرجعيػة اؼبباشػرة لسػً التعلػيم األساسػ وؼبواجهػة أيػة
عقبػة قػد تعيػق حسػن تطبيػق القػانوف ,وعػ ّدؿ دبوجػب القػرار رقػم  443/3153تػاري 16
آب/أغسػطس  1114بعػد ورود بعػ اؼبالحظػات اؼبيدانيػة.كمػا ةػدر اؼبرسػوـ التشػريع رقػم
 ٫٫لعاـ  ٨٦٦٪النامم لعمل اؼبؤسسات التعليمية يف اؼبرحلة ما قبل اعبامعية.
 -79وتقػوـ وزارة الرتبيػة دبتابعػة تطبيػق قػانوف التعلػيم اإللزامػ بالتعػاوف والتنسػيق مػع اعبهػات
اؼبعنية ،وةوال لتحقيق أىدافو الكمية والنوعية .ويتضمن القانوف إغباؽ صبيػع التالميػذ مػن  ٬إىل
ٮ ٧سػنة يف مػدارس التعلػيم األساسػ .وبالنسػبة للصػعوبات الػي تعيػق خطػة العمػل الوطنيػة
الستيعاب صبيع الفئات العمرية يف سن اؼبدرسة التعليم األساس  ،تقػدـ اغبكومػة حلػوال تناسػب
صبيع األطفاؿ إليصاؿ التعلػيم إلػيهم وذلػ مػن خػالؿ مبػادرات متنوعػة ،مػن أبرزىػا اؼبرسػوـ رقػم
ٯ ٩لعػاـ ٮ ٨٦٦اؼبتعلػق بتعويضػات اؼبدرسػٌ يف اؼبنػاطق النائيػة ،ومبػادرات وبػرامج أخػر مثػل
"الصػفوؼ اجملمعػة" و "اؼبػدارس الداخليػة ألبنػاء الباديػة السػورية" و"مشػروع اؼبػدارس اؼبتنقلػة
(اػبيم والكرافانات)" و" ذبربة الشعب الداعمة".
 -81وعلى ةعيد الصحة  ،قطعت اعبمهورية العربية السورية شػوطا كبػًا يف ربقيػق أىػدافها
الصػحية مػن خػالؿ اػبطػ اػبمسػية اؼبتتاليػة .وخػالؿ السػنوات اؼباضػية مت الرتكيػز علػى مسػألة
الػدواء ،ومعاعبػة األمػور اؼبتعلقػة بػو ،فػتم ةػياغة واعتمػاد سياسػة دوائيػة واضػحة اعتمػدت علػى
ركائز أساسية أبرزىا األخذ دبنهج األدوية األساسية واعتماد سياسة دوائية واضحة اعتمدت على
ركػائز أساسػية أبرزىػا االكتفػاء الػذايت ودعػم الرقابػة الدوائيػة اإلداريػة واؼبيدانيػة واؼبخربيػة والسػريرية
بشكل مطرد .ونتج عن تطبيق السياسػة الدوائيػة منجػزات مرموقػة يف ؾبػاؿ التصػنيع احمللػ للػدواء
وضماف جودتو ،وعدالة توزيعو وضب أسعاره.
 -81وتشكل الرعاية الصحية األولية ؿبورا أساسيا يف إسرتاتيجية وزارة الصحة وتقوـ وحدات
الرعايا الصحية (النقاط واؼبراكػز الصػحية ومراكػز اؼبنػاطق واؼبراكػز التخصصػية والعيػادات الشػاملة)
بتقدم اػبدمات عبميع اؼبواطنٌ اؼبقيمٌ ؾبانا ،وقد مت التوسع يف إحداث شبكة اؼبراكز الصػحية
والنقػاط الصػحية وفػق اغباجػة  ،مػع إعطػاء األولويػة للمنػاطق الريفيػة والنائيػة علػى ضػوء اػبارطػة
الصحية حي بلغ إصبايل عدد ىذه الوحدات  1771مركز ةح  .وبذل فقد مت ذباوز ربقيق
اؽبدؼ اإلصبايل للقطر اؼبقرر لنهاية عاـ  1111وىو الوةوؿ إىل  1718وحدة ةحية.
 -81ومن أولويات وزارة الصحة معاعبة األمراض اؼبزمنة وبع األمراض السارية بشكل ؾباي
وعلى نفقة الدولة ،مضافا إليها صبيع األمراض الوراثية  ،إذ أف ىذه األمراض تؤثر بشػكل مباشػر
علػى ةػحة اجملتمػع وخاةػة األمػراض مثػل (السػرطاف ،السػكري ،التصػلب اللػوحي  ،األمػراض
اؼبفصلية ،واإليدز) واألمراض اإلنتانية ويف مقدمتها (السل والتهاب الكبد اإلنتاي) فهػ أمػراض
حباجة إىل متابعة مستمرة .ىذا وتقوـ الدولة بتأمٌ صبيع اللقاحات لألطفاؿ ؾبانا.
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 -83باإلضافة إىل وزارة الصحة ،ىناؾ قطاعات ةػحية أخػر تقػدـ الرعايػة الصػحية اجملانيػة
عبميع اؼبواطنٌ السوريٌ ويف مقدمتها اؼبشايف التعليمية التابعة لوزارة التعليم العايل .إف اػبػدمات
الطبية الي تقدمها اغبكومة يف القطػاع الصػح التعليمػ كثػًة ومتنوعػة ،وتتمحػور بػٌ عالجيػة
وةحية لإلخوة اؼبواطنٌ ،وخدمات تعليمية وحبثية علمية.
 -84وللحػدي عػن اغبقػوؽ الثقافيػة تػؤدي اؼبراكػز الثقافيػة يف سػورية دورا مهمػا يف اغبػراؾ
للم مشل
الثقايف ومواكبة ما حيدث على الساحة الثقافية من نشاطات وفعاليات متنوعة يف ؿباولة ّ
مػن يبحثػوف عػن فضػاء ثقػايف يػودوف متابعتػو ليكػوف شػعار ىػذه اؼبراكػز (الثقافػة للجميػع) .وإف
األداء الثقػايف يف سػورية جيػد جػدا قياسػا حمليطنػا العػري واإلقليمػ ,علمػا أف سػورية سبتلػ أكػرب
شػبكة ثقافيػة إلكرتونيػة يف الػوطن العػري إضػافة ل ػ  473مركػزا ثقافيػا موزعػا يف أكبػاء اعبمهوريػة
العربية السورية .

دور المجتمع األهلي
 -85تقػوـ اعبمهوريػة العربيػة السػورية بتػوفً البيئػة اؼبناسػبة للمجتمػع األىلػ للمشػاركة يف عمليػة
التنمية االجتماعيػة واالقتصػادية علػى اؼبسػتو الػوطي ،باعتبػار القطػاع األىلػ شػريكا للحكومػة يف
عمليػة التنميػة .وقػد ذبسػد ذلػ جليػا يف زبصػي فصػل خػاص للقطػاع األىلػ يف اػبطػة اػبمسػية
العاشػرة ( )٨٦٧٦-٨٦٦٬واؼبسػامهة الفعالػة ؽبػذا القطػاع يف إعػداد اػبطػة اغباديػة عشػرة (-٨٦٧٧
 .)٨٦٧٬ويػرتاوح عػدد اعبمعيػات واؼبؤسسػات األىليػة والنقابػات واالربػادات كبػو  1511إىل
 ،1611وسيصدر قانوف جديد لتنظيم عمل منظمات اجملتمع األىل .
 -86فقػد اذبهػت وزارة الشػؤوف االجتماعيػة والعمػل منػذ بضػع سػنوات إىل اؼبنحػى اإلشػرايف يف
العمػل بػدؿ أف تقػدـ الرعايػة مباشػرة ،وقػد فوضػت الكثػً مػن اؼبهػاـ الػي كانػت تقػوـ هبػا يف قضػايا
الكفالة (الرعاية البديلة) إىل صبعيات أىلية ،كما عقدت شراكات لرعاية ذوي اإلعاقة مػن النػواح
الصحية واالجتماعية والتعليمية والرتبوية واؼبهنية وتأىيلهم للدمج يف اجملتمع ،وتُرجم ذل عمليا مػن
خالؿ عقود الشراكة الي أبرمتها الوزارة مع بع اعبمعيات من أجل إدارة وتشغيل بع مؤسسات
الرعايػة االجتماعيػة ،كمػا تتعػاوف باسػتمرار مػع اعبمعيػات األىليػة يف ؾبػاؿ تفعيػل دور اؼبػرأة السػورية
وسبكينها ويف ؾباؿ تقدم اػبدمات الي تصب يف إعماؿ حقوؽ اإلنساف يف صبيع اجملاالت تطبيقا ؼبػا
أقرتو اػبطػة اػبمسػية العاشػرة حػوؿ التشػاركية بػٌ اغبكومػة واجملتمػع األىلػ  .ومػن أبػرز القضػايا الػي
سامهت هبا اؼبنظمات الشعبية واجملتمعات األىلية ما يل :
يعمػل العديػد مػن اؼبنظمات الشػعبية واعبمعيات األىلية السػورية يف سػبيل سبكػػٌ
اؼبرأة السػورية اجتماعيػا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا.
تعػاوف االربػاد العػاـ النسػائ مػع اؽبيئػة السػورية لشػؤوف األسػرة بتػدريب مػا
يقػارب ٪٨٦امػرأة مػن ـبتلػف اعبهػات اغبكوميػة والشػعبية واألىليػة علػى آليػات التمكػٌ السياسػ
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بػدعم مػن ةػندوؽ األمػم اؼبتحػدة لتنميػة اؼبػرأة" اليػونيفيم "يف صبيػع احملافظػات السػورية عػاـ ٨٦٦٬
وذل لزيادة مشاركة اؼبرأة يف االنتخابات القادمة (الربؼباف ،اإلدارة احمللية).
قامػت األمانػة السػورية للتنميػة بعػدة مشػاريع وبػرامج 6هتػدؼ إىل سبكػٌ اؼبػواطنٌ
من تأدية دورىم الكامل يف بناء ؾبتمعهم واؼبسامهة يف تشكيلو.

خامسا  -التقد المحرز

 -87أعلنت سورية سلسلة متتالية من اإلةالحات اؽبادفة إىل إحداث تغيً شامل كبو مستقبل
أفضل ،وبناء غد أفضل لشعبها ،وأبرز ىذه اإلةالحات :إهناء العمل حبالة الطوارئ بالرغم فبا جر
يف سورية على األرض من قبل العصابات اإلجرامية اؼبسلحة فبا يفوؽ حدود التصور والتوقعات عبهة
الفوضى واالضطراب والعنف اؼبؤيد يف بع من األحياف دوليا وإقليميا وىو ما يشكل تدخال سافرا
يف الشؤوف السورية الداخلية خالفا للقانوف الػدويل واألعػراؼ واؼبواثيػق الدوليػة .كمػا ألغػت اغبكومػة
ؿبكمة أمن الدولة العليا ومت تشكيل عباف إةالحية أقبزت مهماهتا دبا يعزز رؤ التنميػة والتطػوير يف
سورية .وتبعا لذل ةدرت ثالثة مراسيم تشريعية تتعلق دبػنح عفػو عػاـ وشػامل عػن اعبػرائم باسػتثناء
جػرائم اػبيانػػة والتجسػػس واإلرىػػاب واالغتصػػاب وىػ اؼبرسػػوـ التشػريع رقػػم  34تػػاري 7
آذار/مارس  1111واؼبرسوـ التشريع رقػم  61تػاري  31أيار/مػايو  1111واؼبرسػوـ التشػريع
رقم  71تاري  11حزيراف/يونيو  ، 1111وكاف حصيلة اؼبوقوفٌ فبن مشلتهم ىذه اؼبراسيم وأطلق
سػراحهم فػورا تصػل إىل  11433شخصػا مػع التنويػو بػأف ىػذا الػرقم ال يشػمل اؼبخالفػات واعبػنح
اؼبفصولة الي تعد بعشرات اآلالؼ فبن استفاد أةحاهبا من ىذه اؼبراسػيم ،كمػا ال يشػمل الػدعاو
قيػد النظػر يف اعبنايػات حيػ طػاؿ العفػو نصػف العقوبػة اعبنائيػة إال عنػد ةػدور اغبكػم ،فضػال عػن
عدد كبً فبن يطاؽبم العفو جزئيا.
 -88وبإهنػاء العمػل حبالػة الطػوارئ مل يعػد يوجػد يف سػورية أي ؾبػاؿ ألي توقيػف عػريف بالنسػبة
للجػرائم الواقعػة علػى أمػن الدولػة أو السػالمة العامػة وأةػبحت النصػوص الػواردة يف قػانوف أةػوؿ
احملاكمػات اعبزائيػة ىػ الوحيػدة واجبػة التطبيػق يف التوقيػف االحتيػاط وآلياتػو ومربراتػو ،وىػذه
النصػوص سبنػع بػأي حػاؿ توقيػف اؼبشػتبو فػيهم مػن قبػل الضػابطة العدليػة احتياطيػا ألكثػر مػن أربػع
وعشرين ساعة ليتم تقػدديهم فػورا إىل النيابػة العامػة اؼبختصػة ،ويصػبحوا ربػت عهػدة وواليػة القضػاء،
وقػد أباحػت ىػذه النصػوص سبديػد اؼبهلػة اؼبػذكورة لكػن بػأمر وموافقػة النائػب العػاـ اؼبخػت حسػب
ماىية ومآؿ التحقيقات ،وذل بالنسبة للجرائم اؼبنصوص عليها يف القوانٌ السورية النافذة باستثناء
اآلليات واؼبدد اؼبتعلقة باعبرائم الواقعة على أمن الدولة والسالمة العامة ،أما عن اإلجراءات القانونيػة
الػي مت ازباذىػا لتنفيػذ اؼبرسػوـ التشػريع اؼبتضػمن إلغػاء ؿبكمػة أمػن الدولػة العليػا ،فقػد سبػت إحالػة
الػدعاو الػي كانػت منظػورة أمامهػا حػٌ إلغائهػا إىل احملػاكم اؼبختصػة حسػب قواعػد االختصػاص
اؼبكاي اؼبنصوص عليها يف قانوف أةػوؿ احملاكمػات اعبزائيػة ومت نقػل األشػخاص الػذين كانػت ذبػري
ؿبػاكمتهم أمػامهم إىل السػجوف الػي تتبػع ؿبػاكم احملافظػات لتػتم ؿبػاكمتهم وفقػا ألحكػاـ قػانوي
العقوبات وأةوؿ احملاكمات اعبزائية النافذين يف سورية.
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 -89كما شكلت اغبكومة العديد من اللجاف من كبار اؼبختصٌ ومن ذل

:

عبنػة قضػائية دبوجػب القػرارين الصػادرين عػن نائػب رئػيس ؾبلػس القضػاء األعلػى
بػرقم ٦٫ٯ/ؿ تػاري  31آذار/مػارس  1111ورقػم /٧٪٨٧ؿ تػاري  11أيار/مػايو ،1111
مهمتها التحقيق بصورة فورية جبميع القضايا الي أودت حبياة عدد من اؼبواطنٌ اؼبدنيٌ والعسكريٌ
أو إةػابتهم وصبيػع اعبػرائم األخػر الناصبػة عنهػا أو اؼبرتبطػة هبػا وتلقػ الشػكاوي هبػذا اػبصػوص.
ويعترب كل من احملام العاـ وقاض التحقيق األوؿ وأقدـ رئيس نيابة عامة يف كل ؿبافظة دبثابػة عبنػة
فرعيػة تتبػع عبنػة التحقيػق القضػائية وتباشػر مهماهتػا يف نطػاؽ احملافظػة وترفػع نتػائج أعماؽبػا إليهػا .
وباشرت اللجنة عملها يف اؼبكاف احملػدد ؽبػا ،يف مدينػة دمشػق ،كمػا أف اللجػاف الفرعيػة تتػابع عملهػا
يف صبيع احملافظات بشكل متواةل حىت تارخيو.
وبتاري  17أيار/مػايو  1111أةػدر رئػيس ؾبلػس الػوزراء القػرار رقػم 6711
القاض بتشكيل عبنة مهمتها ةياغة إسرتاتيجية متكاملػة إلةػالح جهػاز القضػاء وتعػديل القػوانٌ
ووضع قواعد استقالؿ القضاء وآليات لتنظيم اؼبؤسسة القضائية لزيادة عدد احملاكم وزيادة القضاة.
عبنة لوضع الرؤ والتصورات اؼبتعلقػة بالفسػاد عبهػة بيػاف أسػبابو والعوامػل اؼبؤديػة
إليو وكيفية الوقاية منو وآليات تعزيػز مبػدأ النزاىػة .وقػد انتهػت اللجنػة مػن أعماؽبػا وكػاف مػن توةػياهتا
إحداث ىيئة ؼبكافحة الفساد دبوجب القرار رقم  6181تاري  5أيار/مايو .1111
 -91كمػا أحػدثت رئاسػة الػوزراء موقعػا إلكرتونيػا يسػمى موقػع سػورية التشػاركية واؽبػدؼ منػو
عػرض القػوانٌ واؼبراسػيم الصػادرة عػن رئاسػة اعبمهوريػة ورئاسػة ؾبلػس الػوزراء كافػة واعتمػاد مبػدأ
التشػاركية مػع اؼبػواطنٌ إلجيػاد اغبلػوؿ الناجحػة والقابلػة للتنفيػذ وإشػراكهم دبسػؤولية يف ةػنع القػرار
وتنفيػذه وإبػداء رأيهػم وتػتم فيػو دراسػة معمقػة للقػرارات الصػادرة واؼبنفػذة وإجػراء عمليػة تقيػيم وتقػوم
دائمة ؽبا من قبل اؼبواطنٌ واؼبهتمٌ.
 -91ويف إطار اعبهػود اؼببذولػة غبمايػة وتعزيػز فبارسػة حػق التعبػً عػن الػرأي حبريػة وتطػوير الثقافػة
اػباةػة بػو ليكػوف إجيابيػا مفيػدا للمجتمػع ككػل ،فقػد ةػدر اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  118لعػاـ
 1111اػبػاص بالقػانوف اإلعالمػ اعبديػد ,الػذي يسػتند إىل اؼببػادئ العامػة يف الدسػتور السػوري
حػوؿ حريػة التعبػً وحػق اإلنسػاف يف اغبصػوؿ علػى اؼبعلومػات اؼبتعلقػة بالشػأف العػاـ ،وإىل اغبريػات
األساسػية وفػق مفػاىيم الثقافػة والقػيم الوطنيػة ،وإىل مسػؤولية اإلعػالـ يف نشػر اؼبعرفػة والتعبػً عػن
مصاح الشعب اغبيوية ،كما يستند إىل صبيػع االتفاقيػات والوثػائق الدوليػة اؼبوقعػة مػن جانػب الدولػة
وأىػم اؼببػادئ اؼبهنيػة يف القػانوف ،ومنهػا :احػرتاـ حريػة التعبػً عالنيػة وشػفافية اؼبعلومػات وحػق
الصػحف يف اغبصػوؿ علػى اؼبعلومػات احػرتاـ اػبصوةػية الفرديػة واحػرتاـ كرامػة اإلنسػاف وحقػوؽ
اآلخر واالمتناع عن نشر أي شكل من أشكاؿ التحري على العنف واإلرىاب والكراىية والعصبية
واؼبذىبية والطائفيػة والعنصػرية .كمػا نػ القػانوف علػى إحػداث ؾبلػس أعلػى يسػمى" اجمللػس الػوطي
لإلعالـ".
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 -91كمػا ةػدر اؼبرسػوـ التشػريع رقػم  ٫٪تػاري  11نيسػاف/أبريل  1111اؼبتعلػق بتنظػيم
التظػاىر السػلم يف سػورية والػذي تتوافػق نصػوص مػواده مػع مػا ورد يف تشػريعات معظػم دوؿ العػامل
هبذا الشأف عبهة اعتبار التظاىر السلم أحد اغبقوؽ األساسية لإلنساف وآليات الرتخػي للتظػاىر
واعبهة الي تصدر ىذا الرتخي  ،واؼبرجع القضائ اؼبخت بالنظر يف الطعن بقرار عدـ اؼبوافقة على
تػرخي اؼبظػاىرة ،إضػافة إىل النصػوص العقابيػة الػي تتضػمن ذبػرم أعمػاؿ التظػاىر أو الشػغب غػً
والعقاب عليها.
اؼبرخ
 -93وبصدور اؼبرسوـ التشريع رقم  49الصادر بتاري  7نيساف/أبريل  1111القاض دبنح
اعبنسية العربية السورية لألكراد األجانب ،فقد مت مػنح عشػرات اآلالؼ مػنهم اعبنسػية السػورية وىػو
أمر مل تفعلو أية دولة أخر إزاء أجانب مقيمٌ علػى أراضػيها ،وقػد مػل السػوريوف مػن أةػل كػردي
طػواؿ تػاري سػورية يتقلػدوف أعلػى اؼبناةػب السياسػية واؼبدنيػة والعسػكرية منهػا منصػب رئػيس
اغبكومة.
 -94وقد ةدر اؼبرسوـ التشريع رقم  117لعاـ  1111اؼبتضمن قانوف اإلدارة احمللية ،والػذي
يهدؼ بالدرجة األوىل إىل تطبيق ال مركزية السلطة واؼبسؤوليات وتركيزىا يف أيدي الشعب والنهوض
باجملتمع احملل واؼبساعدة على النمو اؼبتوازف وتكافؤ الفرص.
 -95وأةػدر الػرئيس السػوري مرسػوما تشػريعيا يقضػ بتأسػيس شػركة سػورية مسػامهة للتػأمٌ
الصػح تسػمى شػركة" شػاـ للتػأمٌ الصػح " ،سبػارس صبيػع أعمػاؿ التػأمٌ الصػح اعبمػاع
والفردي ولشرائح اجملتمع كافة.
 -96وانطالقا من أف اغبوار الوطي الشامل بٌ أطياؼ اجملتمع السوري كافة ىػو السػبيل األمثػل
لإلةػالح والتطػوير مػن أجػل الوةػوؿ إىل األىػداؼ اؼبرجػوة يف االرتقػاء كبػو األفضػل يف اجملػاالت
السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية  ،فقد ةدر القػرار اعبمهػوري بتػاري  1حزيراف/يونيػو
 1111القاض بتشػكيل ىيئػة مهمتهػا وضػع أسػس غبػوار وطػي وربديػد آليػة عملػو وبرناؾبػو الػزمي.
وقد عقدت ىيئة اغبوار الوطي إىل لقاءا تشاوريا يف الفرتة ما بٌ  ٧٦إىل  ٧٨سبوز/يوليو  ٨٦٧٧ضم
ؾبموعػة الفعاليػات السياسػة والفكريػة واجملتمعيػة ودبشػاركة الناشػطٌ الشػباب مػن ـبتلػف األطيػاؼ
الشػعبية والتوجهػات السياسػية يف الػوطن للتػدارس والتشػاور مػن أجػل اػبػروج بتصػورات ومقرتحػات
للوةوؿ باغبوار الوطي إىل النتيجة اؼبتوخاة .وناقش اللقاء التشاوري طبيعة اؼبرحلة الدقيقة الي سبر هبا
الػبالد واؼبعاعبػات السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة اؼبطلوبػة مػع استشػراؼ اآلفػاؽ اؼبسػتقبلية
اجملتمعوف إىل توةيات عديدة ،منها:
واالىتماـ بالقضايا اؼبعيشية للمواطنٌ .وقد خل
 إف اغبوار ىو الطريق الوحيد الذي يوةل البالد إىل إهناء األزمة، ضػرورة إعػالء قيمػة حقػوؽ اإلنسػاف وةػوهنا وفػق أرقػى اؼبعػايً الدسػتورية واإلنسػانيةالعصرية ،والتوةية بإنشاء ؾبلس أعلى غبقوؽ اإلنساف يف سورية،
 ضرورة اإلفراج الفػوري عػن صبيػع اؼبعتقلػٌ السياسػيٌ ومعتقلػ الػرأي الػذين مل يرتكبػواجرائم يعاقب عليها القانوف،
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 التوةية بإطالؽ سراح صبيػع اؼبوقػوفٌ خػالؿ األحػداث األخػًة فبػن مل تثبػت إدانػتهمأماـ السلطات القضائية .
 -97وقػد مهػد اللقػاء التشػاوري ,إضػافة إىل اغبػوارات الػي تػتم اآلف علػى مسػتو احملافظػات
وتنػاقش القضػايا السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية واؼبطلبيػة ,النعقػاد مػؤسبر اغبػوار الػوطي مشػددا
على إبقاء االتصاالت مػع األطػراؼ والشخصػيات االجتماعيػة والقػو السياسػية السػورية يف داخػل
الػوطن وخارجػو كافػة للتحضػً اؼبشػرتؾ ؼبػؤسبر اغبػوار الػوطي الػذي سػيعقد فػور إكمػاؿ ىػذه
االتصاالت ،باعتبار أف اغبوار ىو الطريق الوحيد إلهناء األزمة..
 -98كمػا نػاقش اللقػاء التشػاوري مشػاريع القػوانٌ اػباةػة بػاألحزاب واالنتخابػات واإلعػالـ،
وأخػذ بعػٌ االعتبػار اؼبػداخالت واؼبالحظػات اؼبتصػلة هبػذه القػوانٌ الثالثػة للتوةػل إىل توافػق وطػي
بشأهنا ،وبنتيجػة ىػذه اؼبناقشػات مت اإلسػراع بػإقرار اغبكومػة لقػانوي االنتخابػات واألحػزاب وةػدور
اؼبرسػومٌ التشػريعيٌ رقػم  ٧٦٦لعػاـ ( 1111قػانوف األحػزاب) ورقػم  ٧٦٧لعػاـ ( 1111قػانوف
االنتخابػات) ،وذلػ يف سػياؽ متابعػة تنفيػذ حزمػة اإلةػالحات اؼبتكاملػة الػي تقػوـ هبػا القيػادة
واغبكومػة لتعزيػز البنػاء الػدديقراط واغبريػات العامػة وإشػراؾ صبيػع شػرائح اجملتمػع يف إدارة مؤسسػات
الدولػة وبنػاء الػوطن .وقػد ةػدر قػرار رئػيس اعبمهوريػة رقػم  18تػاري  11آب/أغسػطس 1111
القاض بتشكيل عبنة لدراسة طلبات تشكيل األحزاب.
 -99إف القيػادة السػورية ماضػية يف طريػق اإلةػالح ،وإف حجػم اؼبراسػيم والقػرارات واإلجػراءات
الػي مت إةػدارىا يف فػرتة زمنيػة قياسػية اسػتجابة ؼبطالػب الشػعب السػوري إمنػا ىػو دليػل علػى تصػميم
السيد الرئيس بشار األسد والقيادة السورية على تسريع وتًة اإلةالح الوطنية الي كانت قد بدأت
منذ سنوات .وسػتجعل كػل ىػذه اإلجػراءات مػن سػورية بلػدا يتمتػع بالتعدديػة السياسػية والدديقراطيػة
وحقوؽ اإلنساف واإلعالـ اغبر حبي تكوف سورية مثاال حيتذ يف اؼبنطقة والعامل( .ويف مرفق التقرير
اؼبراسيم اؼبشار إليها أعاله).

سادسا  -التحديات والجهود الطوعية في مجال حقوق اإلنسان في سورية
التحديات

 -111على الرغم من جهود الدولة اغبثيثة لالرتقاء حبالة حقوؽ اإلنساف خػالؿ السػنوات األخػًة
وىو ما جسده التطوير القانوي اؼبستمر واإلجراءات اؼبتخذة لتعزيز ما تضمنتو اػبط الوطنية يف ىذا
اجملػاؿ وتزايػد االىتمػاـ اجملتمعػ بقضػايا حقػوؽ اإلنسػاف واؼبطالبػة هبػا ،فػإف سػورية ،أسػوة بغًىػا مػن
الػدوؿ ،حباجػة إىل االسػتمرار دبزيػد مػن اعبهػود لالرتقػاء حبقػوؽ اإلنسػاف والتأكػد مػن سبتػع مواطنيهػا
حبقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية اؼبعرتؼ هبا دبوجب اؼبواثيق الدولية على أكمل وجو.
 -111ولتحديد أىم التحديات الي تواجو عملية التطوير ،ال بػد مػن اغبػدي عػن العػائق األكػرب
وىػو االحػتالؿ األجنػيب ،والػذي فػرض اإلجػراءات االسػتثنائية اؼبطبقػة لسػنوات عديػدة ،وال يسػاعد
على خلق بيئة مثلى غبماية حقوؽ اإلنساف على النحو الواجب السيما ألبنائنػا يف اعبػوالف السػوري
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احملتػل .وإذا كػاف القػرار السػيادي قػد ةػدر بإهنػاء العمػل حبالػة الطػوارئ ،فػإف اػبطػر الػداىم اؼبتمثػل
بػاالحتالؿ اإلسػرائيل والتػدخل األجنػيب يف الشػؤوف الداخليػة للػدوؿ وفػرض العقوبػات أحاديػة
اعبانب ،عوامل ال تساعد علػى ثبػات وحصػد شبػرات جهػود الدولػة اغبثيثػة لالرتقػاء حبقػوؽ اإلنسػاف .
كما أف وجود واستمرار االحػتالؿ عبػزء مػن أراضػينا يعرقػل جهػود الدولػة التنمويػة يف مضػمار حقػوؽ
اإلنسػاف ؼبػا يتطلػب مػن مسػتلزمات دفاعيػة وميزانيػات كانػت سػتوجو ،حتمػا ،إىل تلبيػة حاجػات
التنميػة االجتماعيػة ،وتػأمٌ مسػتلزمات النهػوض بواقػع حقػوؽ اإلنسػاف وتقلػي الفجػوات النوعيػة
وربقيق مسارات التقدـ االجتماع واالقتصادي .
 -111وىنا ال بػد مػن اغبػدي عػن بعػ التحػديات الػي يواجههػا أبنػاء اعبػوالف السػوري احملتػل،
واؼبتمثلة باحتالؿ جزء من األراض السورية ،وباالنتهاكات اػبطًة غبقوؽ اإلنساف من قبل إسرائيل
السػلطة القائمػة بػاالحتالؿ .فعلػى الػرغم مػن إقػرار الشػرعية الدوليػة اؼبتمثلػة بقػرارات األمػم اؼبتحػدة
ووكاالهتا اؼبتخصصة رفضها قػرار الكنيسػت لعػاـ  1981القاضػ بتطبيػق القػوانٌ اإلسػرائيلية علػى
اعبوالف السػوري احملتػل واعتبػار ؾبلػس األمػن بقػراره رقػم  497لعػاـ  1981القػرار اإلسػرائيل بضػم
اعبوالف باطال والغيا ،وعلى الرغم من ةدور العديد من القرارات عن اعبمعية العامػة لألمػم اؼبتحػدة
وؾبلس حقوؽ اإلنساف والي تقض بعدـ قانونية قرار إسرائيل بفرض قوانينهػا وواليتهػا علػى اعبػوالف
السوري احملتل ،ودبطالبة إسرائيل باالمتثاؿ لقرارات اعبمعية العامػة وؾبلػس األمػن ،إال أنػو ويف انتهػاؾ
جديػد مػن انتهاكػػات إسػرائيل للقػػانوف الػدويل اعتمػػد الكنيسػت اإلسػرائيل بتػاري  9كػػانوف
األوؿ/ديسمرب  1119قرارا بإجراء استفتاء عاـ يقض بأف أي اتفاؽ يػؤدي إىل انسػحاب إسػرائيل
مػن اعبػوالف السػوري احملتػل والقػدس الشػرقية جيػب أف حيظػى بتأييػد أكثػر مػن  81يف اؼبائػة مػن
اإلسرائيليٌ وىذا يعترب انتهاكا واستخفافا بالقانوف الدويل الذي ين على عدـ جواز حيازة أراض
الغً بالقوة ،كما يتعارض مع القرار  497لعاـ .1981
 -113واألكثر من ذل  ،فقد قامت إسرائيل يف حزيراف /يونيو  1111ببناء جدار فصل عنصري
عازؿ يف اعبوالف السوري احملتل شرق بلدة ؾبدؿ مشس ،وإف ىذا اعبدار الػذي بػدأت إسػرائيل ببنائػو
سيفصػل األجػزاء احملتلػة مػن اعبػوالف السػوري عػن عمقهػا وتواةػلها اعبغػرايف مػع الػوطن األـ سػورية،
إضافة إىل االستيالء على مساحات شاسعة من األراض  ،تقدر دبئات الدومنات وتعود ملكيتها إىل
اؼبزارعٌ العرب السوريٌ فبن ُحرموا من أراضيهم الي ةػودرت بغػً وجػو حػق منتصػف السػبعينات.
وإف بناء اعبدار يف اعبوالف السوري احملتل يهدؼ إىل تكريس واقع سياس وأمي جديد ،كما سيرتؾ
ىذا اعبدار أثرا سلبيا بالغا على سكاف اعبوالف احملتل ،حي سيفصلهم عن وطنهم األـ سورية وعػن
تواةلهم اعبغرايف معها .ويأيت ىذا يف مل استمرار السياسات اإلسرائيلية العدوانية حبق أبناء اعبوالف
مػن اعتقػاؿ وإبعػاد وغرامػات ماليػة باىظػة وؿباكمػات قضػائية وطػرد عػدد مػن العمػاؿ مػن أمػاكن
عملهم.
 -114وحوؿ معاناة العرب السػوريٌ يف سػجوف االحػتالؿ اإلسػرائيل ,يقبػع اؼبعتقلػوف التسػعة مػن
أبناء اعبوالف السوري احملتل ،والواردة أظباؤىم وتواري اعتقاؽبم ومػدد أحكػامهم يف مرفػق التقريػر ،يف
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اؼبعتقالت اإلسرائيلية بتهم مفربكة ،إذ يعانوف مع إخواهنم اؼبعتقلٌ العرب يف السجوف اإلسرائيلية يف
األراضػ العربيػة احملتلػة مروفػا قاسػية ،كانػت موضػع إدانػة مػن قبػل اؼبنظمػات الدوليػة اؼبعنيػة حبقػوؽ
اإلنسػاف حيػ يتعرضػوف ألقسػى أنػواع التعػذيب اعبسػدي والنفسػ يف السػجوف البعيػدة عػن مكػاف
إقامتهم والي تشكل استخدامهم يف التجارب العلمية ،فضال عن الصعوبات والعقبات الي تفرضها
سلطات االحتالؿ على أىاليهم وأقارهبم عند ؿباولتهم زيارهتم يف اؼبعتقالت .وتعمد سلطات األمػن
اإلسرائيلية ؼبمارسة التنكيػل واإلرىػاب الفكػري ضػد األسػر العػرب السػوريٌ ،يف ؿباولػة منهػا للنيػل
م
باإلضافة إىل اعتقاؽبم يف مروؼ سيئة ،واإلمهػاؿ الطػيب
من مواقفهم السياسية واالجتماعية الوطنية،
اؼبتعمػد ,فبػا أد إىل إةػابتهم بػأمراض عديػدة مثػل السػرطاف والنوبػات قلبيػة .ويشػكل ذلػ كلػو
انتهاكػا إلعػالف اؼببػادئ اإلنسػانية يف النزاعػات اؼبسػلحة ومبػادئ الوضػع القػانوي اػبػاص باؼبناضػلٌ
ضد السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية ،الذي يعد تعديال التفاقيات جنيف األربعػة
لعػاـ  ،1949والربوتوكػولٌ اإلضػافيٌ لعػاـ  ،1977وقػرار اعبمعيػة العامػة رقػم  3113لعػاـ
 ،1973الػذي اعتػرب أف االحػتالؿ واسػتمراره جرديػة ،وأعطػى للشػعوب اؼبسػتعمرة حقػا طبيعيػا يف
مقاومة االحتالؿ جبميع الوسائل ،باإلضافة إىل اتفاقية نيويورؾ لعاـ  1979اػباةة بتحرم اػبطف
وأخذ الرىائن.
 -115وعلى ةعيد االنتهاكات اػبطًة للحقوؽ االقتصادية يف اعبػوالف السػوري احملتػل اعتمػدت
سػلطات االحػتالؿ اإلسػرائيل عػدة طػرؽ ؼبصػادرة األراضػ وإقامػة مسػتوطنات جديػدة وتشػجيع
االستيطاف يف اعبوالف السوري احملتل وأبرزىا :مصادرة أراض النازحٌ واعتبارىا ملكية عامة توسيع
 18مشػروعا اسػتيطانيا جديػدا السػتيعاب  1111عائلػة يهوديػة جديػدة وسبديػد أنابيػب ميػاه
جديدة وحفر آبار جديدة يف اعبػوالف السػوري احملتػل .كمػا عبػأت سػلطات االحػتالؿ اإلسػرائيلية يف
إطػار سياسػاهتا اؼبتعمػدة للسػيطرة علػى ميػاه اعبػوالف وحرمػاف اؼبػواطنٌ العػرب السػوريٌ منهػا ,إىل
أساليب متعددة :فه تقوـ باستثمار كامل ؼبياه هنر بانياس كمػا أف جػزءا مػن حبػًة طربيػا يعػود إىل
األراضػ السػورية وتقػوـ إسػرائيل باسػتخدامها كخػزاف مػنظم ومػوزع للميػاه يف منظومػة هنػر األردف
والًموؾ مياه اغبمة السورية تُستثمر كلها من قبل إسرائيل حي عملت على تغيً الصفة الطبيعية
ؽبا عن طريق تربية التماسيح  .وتعتمد سلطات االحتالؿ اإلسرائيلية سياسة فرض الضرائب اجملحفة
حبق اؼبواطنٌ العرب يف اعبوالف السوري احملتل هبدؼ النيل من ةمودىم ومقاومتهم لالحتالؿ .
 -116وحػوؿ انتهاكػات السػلطة اإلسػرائيلية القائمػة بػاالحتالؿ للحقػوؽ الثقافيػة ،فقػد انػرب
اآلثاريوف اإلسرائيليوف لتكريس االحتالؿ ومواةلة االعتداء علػى اؼبمتلكػات الثقافيػة العربيػة السػورية
يف اعبوالف السوري احملتل بغية تزييف اغبقائق الدامغة .كما هتدؼ اؼبمارسات اإلسػرائيلية إىل طمػس
ىويػة أىػل اعبػوالف الثقافيػة العربيػة وفػرض مقػررات تعليميػة إسػرائيلية وتشػويو كػل اغبقػائق اؼبتعلقػة
بتػاري وجغرافيػة اعبػوالف السػوري احملتػل عػن طريػق إلغػاء األظبػاء العربيػة للقػر واألمػاكن والشػوارع،
وإحالؿ أظباء عربية ؿبلها.
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 -117وفيمػا خيػ اغبػق يف التعلػيم تعػاي اؼبػدارس القليلػة اؼبتػوفرة يف اعبػوالف السػوري احملتػل مػن
االكتظػاظ وىػ غػً ةػاغبة للتعلػيم يف مػل شػروط ةػحية سػيئة ،وال تقػدـ سػلطات االحػتالؿ
خدمات تذكر يف ىذا اجملاؿ رغم الرسوـ الباىظػة الػي يػدفعها الطػالب .وال سبػنح سػلطات االحػتالؿ
رخصػا للعديػد مػن األطبػاء والصػيادلة العػرب السػوريٌ اؼبتخػرجٌ مػن اػبػارج ؼبمارسػة عملهػم يف
اعبػوالف السػوري احملتػل وىػذا مػا يضػطرىم إىل اؽبجػرة مػن اعبػوالف احملتػل حبثػا عػن العمػل يف الػدوؿ
األجنبية .
 -118وحػوؿ اغبػق يف الصػحة تواةػل سػلطات االحػتالؿ اإلسػرائيلية فػرض أجػور مرتفعػة علػى
سػكاف اعبػوالف لقػاء الفحػوص الطبيػة وأجػور االستشػفاء ،وأقسػاط التػأمٌ الصػح والػي تتجػاوز
مداخيلهم احملدودة .وما زالت القر العربية اػبمسة احملتلة يف اعبوالف تعاي من نق حاد يف اؼبراكز
الصحية والعيادات الطبية لعدـ وجود مستشفى يف ىذه القر .
 -119وحوؿ أوضاع العماؿ يف اعبوالف السوري احملتل ,إف حالة العمػاؿ يف اعبػوالف سبثػل جػزءا مػن
اغبالة العامة للمواطنٌ العرب السوريٌ الرازحٌ ربت االحتالؿ اإلسرائيل وفبارساتو الي هتدؼ إىل
السيطرة على األرض ،وقمع السكاف الرافضٌ لالحتالؿ .وتقػوـ سػلطات االحػتالؿ بالتضػييق علػى
العماؿ السوريٌ .كما سبنع سلطات االحتالؿ العماؿ السوريٌ من تأسيس مؤسسات أو منظمات
نقابيػة غبمايػة حقػوقهم ،وبالتػايل فهػم ال يتمتعػوف بأيػة حقػوؽ نقابيػة فبػا خيػالف اتفػاقيي العمػل
الدوليتٌ ( )98-87اػباةتٌ باغبرية النقابية وضباية حق التنظيم .
 -111وتعػاي اؼبػرأة السػورية يف اعبػوالف احملتػل مػن واقػع ألػيم وآثػار نفسػية واجتماعيػة وماديػة سػيئة
فرضػتها مػروؼ االحػتالؿ البغػي منػذ أكثػر مػن أربعػٌ عامػا ؼبػا عػرؼ عػن االحػتالؿ الصػهيوي
العنصػري عػرب تارخيػو يف اؼبنطقػة دبمارسػاتو الوحشػية وجرائمػو وؾبػازره اعبماعيػة .وإف اؼبػرأة واؼبػواطنٌ
السػوريٌ يف اعبػوالف احملتػل يقاسػوف مػن مأسػاة انفصػاؿ عػائالهتم عػن بعضػها إذ بقػ قسػم داخػل
الوطن األـ وآخر داخل اعبزء احملتل .وتقوـ سلطات االحتالؿ دبنػع الزيػارات اػباةػة بػٌ األىػل علػى
ضػفي اعبػوالف ،فبػا يضػطرىم إىل اسػتخداـ مكػربات الصػوت يف شػرؽ قريػة ؾبػدؿ مشػس احملتلػة
للحدي مع ذويهم من خلف األسالؾ الشائكة الي فرضها االحتالؿ للفصل بٌ األىل.
 -111ومل يسلم األطفاؿ أيضا من اؼبمارسات التعسفية اإلسرائيلية الي طالت كل ش ء ،ومل تعػر
إسػرائيل أي اىتمػاـ غبقػوؽ الطفػل العػري السػوري الػي نصػت عليهػا اتفاقيػة حقػوؽ الطفػل .وأدت
سياسػة االحػتالؿ إىل نػزوح اآلالؼ مػن اؼبػواطنٌ السػوريٌ يف اعبػوالف وتشػريدىم وسػلب أراضػيهم
وانعكس ذل الوضع على حياة الطفل وتربيتو.
 -111وإف اػبطر األكرب الذي يطارد سكاف منطقة الشرؽ األوس والدوؿ اجملاورة بشكل خاص
ىو دفن النفايات النووية اإلسرائيلية يف األراض احملتلة .وتشكل اؼبمارسات اإلسرائيلية بتعمػدىا زرع
األلغػاـ ودفػن النفايػات النوويػة يف أراضػ اعبػوالف السػوري احملتػل خرقػا فاضػحا لػن اؼبػادة  55مػن
الربوتوكوؿ اإلضايف األوؿ لعاـ  1977اؼبلحق باتفاقيات جنيػف لعػاـ  1949والػي تػن علػى أف
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تراعى أثناء االقتتاؿ ضباية البيئػة الطبيعيػة مػن األضػرار البالغػة واسػعة االنتشػار وطويلػة األمػد ،وربظػر
ىجمات الردع الي تشن ضد البيئة الطبيعية .
 -113ولألزمات اؼبالية واالقتصادية والغذائية واؼبناخية الي شهدهتا دوؿ العػامل مػؤخرا دور ىػاـ يف
اغبػد مػن األثػر االجيػاي اؼبتوقػع يف خطػوات التطػوير االقتصػادي الػي ازبػذهتا الدولػة ،وانعكػس أثرىػا
السليب على واقع اؼبواطن ،إذ تشكل تل األزمات عبئػا ثقػيال علػى ميزانيػة الدولػة وعلػى جهودىػا يف
تنفيػذ ومتابعػة اإلجػراءات والسياسػات يف إطػار إعمػاؿ حقػوؽ مواطنيهػا االقتصػادية واالجتماعيػة
واالقتصادية.
 -114كما أف ؿبدودية اؼبوارد وشح اإلمكانيػات اؼباديػة وارتفػاع معػدؿ منػو السػكاف مػن شػأهنا أف
تعيػق ربقيػق التزامػات الدولػة احملليػة ،حيػ ذبػد الدولػة ةػعوبات يف بعػ األحيػاف يف الوةػوؿ إىل
النتائج اؼبرجوة بسبب زيادة األعباء اؼبالية غً اؼبتوقعة واؼبكرسة لتنفيذ الوعود على أرض الواقع.
 -115وتستضػيف اعبمهوريػة العربيػة السػورية عػددا كبػًا مػن الالجئػٌ لتخفيػف معانػاهتم وةػوف
حقػوقهم اإلنسػانية األساسػية ،حيػ يشػكل الالجئػوف حػوايل  11يف اؼبائػة مػن سػكاهنا .وتسػعى
اغبكومػة السػورية دبػا لػديها مػن إمكانيػات ؿبػدودة إىل تلبيػة ـبتلػف االحتياجػات لالجئػٌ .ورغػم
اعبهود اؽبائلة الي تبذؽبا اعبمهورية العربية السورية ،حكومة وشعبا ،ؼبساعدة الالجئٌ بشكل حيفػ
كرامتهم غبٌ عودهتم إىل وطنهم  ،إال أف ىذا العبء كبػً جػدا ويفػوؽ طاقػة سػورية علػى معاعبتهػا
لوحػدىا ،خاةػة وأف سػورية دولػة ناميػة ال يتجػاوز دخػل الفػرد فيهػا  1111دوالر سػنويا .إذ تقػدر
التكػاليف الػي ربملتهػا اغبكومػة السػورية ج ّػراء استضػافتها لالجئػٌ العػراقيٌ بنحػو  1بليػوف دوالر
سنويا .وقد بلغت نفقات اعبمهورية العربية السورية على اإلخوة الالجئٌ الفلسػطينيٌ اؼبسػجلٌ يف
قيود اؽبيئة العامة لالجئٌ الفلسطينيٌ العرب يف عػاـ  ٨٦٧٦مئتػٌ وطبػس وعشػرين مليونػا وشبامنائػة
وستة آالؼ وتسعمائة وطبس عشرة دوالر أمريك (.)115.816.915
 -116وقػد شػهدت اعبمهوريػة العربيػة السػورية منػذ منتصػف شػهر آذار خػروج تظػاىرات سػلمية
ؿبػدودة يف عػدد مػن اؼبنػاطق السػورية ،وطالػب اؼبتظػاىروف يف حينػو دبطالػب ؿبقػة ،األمػر الػذي القػى
اسػتجابة فوريػة مػن القيػادة السياسػية .وبػادرت القيػادة السػورية إىل التجػاوب مػع ىػذه اؼبطالػب عػرب
ازباذ العديػد مػن اإلجػراءات آنفػة الػذكر ،دبػا يف ذلػ إهنػاء العمػل حبالػة الطػوارئ وإلغػاء ؿبكمػة أمػن
الدولة العليا وإةدار مرسوـ تشريع جديد حػوؿ تنظػيم التظػاىر السػلم ألوؿ مػرة يف تػاري سػورية
كحػق مػن حقػوؽ اإلنسػاف األساسػية .مث تػال ذلػ ازبػاذ إجػراءات أخػر يف ؾبػاؿ مكافحػة الفسػاد
ورفػع مسػتو معيشػة اؼبػواطنٌ السػوريٌ .ويف إطػار التنفيػذ النػاجع ؽبػذه اإلةػالحات ووضػع إطػار
حكوم جديد يشرؼ عليها ،مت قبوؿ اسػتقالة اغبكومػة وتشػكيل حكومػة جديػدة وإجػراء عػدد مػن
التغًات يف العديػد مػن اؼبناةػب اغبكوميػة دبػا فيهػا إقالػة بعػ احملػافظٌ .عػالوة علػى ذلػ  ،فقػد مت
إقػرار إجػراءات حكوميػة إضػافية أخػر مػن شػأهنا تعزيػز مسػًة اإلةػالح يف الػبالد ومنهػا إةػدار
اؼبرسوـ رقم  49تاري  8نيساف/أبريل  1111القاض دبنح أكثر من مػائي ألػف مػن اؼبسػجلٌ
يف سجالت أجانب اغبسكة اعبنسية العربية السورية.
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 -117وبشػكل مػواز ؽبػذه اػبطػوات اإلةػالحية ،شػرع السػيد رئػيس اعبمهوريػة باسػتقباؿ وفػود
شعبية من كػل احملافظػات السػورية تقريبػا ،لتبػادؿ الػرأي معهػم والوقػوؼ علػى مطػالبهم  .وقػد أةػدر
سػيادتو بنػاء علػى ىػذه اعبػوالت مػن تبػادؿ اآلراء تعليمػات بتلبيػة صبيػع اؼبطالػب احملقػة الػي نقلتهػا لػو
تلػ الوفػود .وشػهدت سػورية حػوارا وطنيػا شػامال قادتػو عبنػة مت تشػكيلها علػى مسػتو رفيػع مػن
شخصػيات سبثػل أحزابػا وشخصػيات أخػر مسػتقلة ،وذلػ لتوسػيع قاعػدة اؼبشػاركة يف ازبػاذ القػرار
ولتعزيز الوحدة الوطنية.
 -118ويف أثناء سع الدولة اغبثي لتحقيق مطالب الشعب احملقة وتنفيذ اإلجراءات اإلةالحية
بالسرعة اؼبمكنة ،استغلت بعػ اعبماعػات اؼبتطرفػة اؼبسػلحة ىػذه األجػواء للنيػل مػن أمػن واسػتقرار
سػورية فراحػت تعبػ بػأمن الػوطن وسػالمتو لتنفيػذ أجنػدات غػً إةػالحية ترمػ إىل تشػويو ةػورة
سػورية وإضػعاؼ الشػعور الػوطي والتشػكي دبصػداقية السياسػات اؼببدئيػة الوطنيػة والقوميػة ،وذلػ
عرب إشاعة الفوضى وتدمً اؼبؤسسات العامة واػباةة وقتل العديد من األفراد اؼبػدنيٌ والعسػكريٌ .
ولقػد مارسػت أجهػزة حفػ النظػاـ طيلػة تلػ الفػرتة أقصػى درجػات ضػب الػنفس ،وامتنعػت عػن
إطالؽ النار يف مواجهة تل العناةر اؼبسلحة وذلػ ذبنبػا لسػقوط ضػحايا مػدنيٌ أبريػاء ،علمػا أف
عددا كبًا من قو األمن واعبيش والقوات اؼبسلحة لقػ حتفػو مػن قبػل اجملموعػات اإلرىابيػة .وىػذا
يشػً بشػكل واضػح إىل امػتالؾ تلػ اجملموعػات لألسػلحة ،واسػتخدامها ضػد أجهػزة حفػ النظػاـ
السورية .كما استهدفت ىذه األحداث ،يف حيز منها ،التأثً سلبا على الوضع االقتصادي الوطي،
هبػدؼ زيػادة الضػغ السياسػ علػى الدولػة واؼبػواطن وإفشػاؿ التوافػق الػوطي علػى اإلةػالح ،وىػذا
يوضح اسػتغالؿ الػبع داخػل البلػد وخارجهػا للمطالػب احملقػة للشػعب إلثػارة الفػنت واؼبسػاس بػأمن
البالد واستقرارىا السياس واالقتصادي وسيادهتا.
 -119وبعد التػيقن مػن وجػود بعػ الفئػات الػي تػدرج نفسػها كإحػد فئػات اؼبعارضػة ،وىػ ال
تريد اإلةالح وإمنا تفتيت سورية وتأزم الوضػع فيهػا باسػتخداـ العنػف وإرىػاب الشػعب ،فقػد كػاف
مػن الطبيعػ أف تسػارع مؤسسػات الدولػة إىل االسػتجابة لنػداءات مواطنيهػا إلنقػاذىم مػن فبارسػات
ىذه اجملموعات اإلرىابية واؼبتطرفػة وإعػادة النظػاـ العػاـ إىل ربػوع الػبالد .وىػذا بالضػب مػا حػدث يف
بع اؼبناطق السورية إذ قامت ىذه اجملموعات بتدمً وإحػراؽ اؼبقػار اغبكوميػة ،فيمػا عثػرت أجهػزة
األمن على كميػات كبػًة مهربػة عػرب اغبػدود مػن األسػلحة اؼبتطػورة دبػا يف ذلػ القنابػل والرشاشػات
وأجهزة اتصاؿ ذات تقنية عالية .وقد اعرتؼ اؼبعتقلوف باعبرائم الػي ارتكبوىػا واؼببػالغ اؼباليػة الضػخمة
الي تقاضوىا لقاء ما ارتكبوه من أعماؿ ال ديكن ألية دولة كانت قبوؽبا أو إعطاء أي مػربر ؽبػا .ويػتم
التعامػل مػع ىػذه العناةػر وفػق أحكػاـ القػانوف السػوري اؼبنسػجم مػع القػانوف الػدويل وقػانوف حقػوؽ
اإلنسػاف ودور الدولػة يف ضبايػة اؼبمتلكػات اػباةػة والعامػة ،كمػا ىػو اغبػاؿ يف أيػة دولػة تتعػرض ؼبثػل
ىذه اؽبجمات .ويف إطار تاـ من الشفافية ,استقبلت سورية وفػدا مػن مكتػب األمػم اؼبتحػدة التنسػيق
اؼبساعدات اإلنسانية ) (OCHAووفدا من الصليب األضبر الدويل لالطالع على األوضاع العامػة يف
سورية .
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جهود سورية الطوعية في مجال حقوق اإلنسان

 -111تعاونت اعبمهورية العربية السورية وما تزاؿ مع اجملتمع الدويل دبا فيها اغبكومات واؼبنظمات
واؼبؤسسات الدولية واؼبنظمات احمللية الشعبية واجملتمع األىل للتغلّب علػى العوائػق والتحػديات الػي
تعػرتض ربقيػق أعلػى مسػتو مػن حقػوؽ اإلنسػاف ،ومنهػا :الفقػر واعبهػل والتط ّػرؼ والظلػم والتمييػز
العنصري واالحتالؿ األجنيب وستتابع اعبهود الوطنية والدولية يف ىذا اؼبضمار لتعزيز حقوؽ اإلنساف
للجميع بال تفريق ،أو انتقائية أو تسييس.
 -111وتؤكد سورية التزامها الػدائم دببػادئ القػانوف الػدويل واالتفاقيػات والصػكوؾ اػباةػة حبقػوؽ
اإلنسػاف .كمػا تؤكػد التزامهػا دبتابعػة ربقيػق اإلةػالحات الشػاملة ،ألهنػا علػى قناعػة بأمهيتهػا ولػيس
نتيجة رضوخ وانصياع لضغوطات خارجية .

كلمة ختامية

 -111تتطلع حكومة اعبمهورية العربية السورية يف اػبتاـ إلجراء حوار مثمر وتعاوف بناء مع الدوؿ
األعضاء يف ؾبلس حقوؽ اإلنساف والشركاء يف إطػار اؼبراجعػة العاؼبيػة الدوريػة ،إديانػا منهػا بػأف اغبػوار
اؼبتبادؿ والتعاوف البنّاء بعيدا عن التسييس من شأنو أف خيدـ النهوض حبالة حقػوؽ اإلنسػاف يف إطػار
عمليػة التنميػة والتطػوير اجملتمعػ الشػامل .وتؤكػد اعبمهوريػة العربيػة السػورية اسػتعدادىا للتعػاوف مػع
ؾبلس حقوؽ اإلنساف يف إطار واليتو وبعيدا عن التسييس ودبا حيرتـ سيادة اعبمهورية العربية السػورية
واستقالؽبا وحريتهػا يف خياراهتػا السياسػية ضػمن تعهػداهتا والتزاماهتػا الوطنيػة والدوليػة اػباةػة حبقػوؽ
اإلنساف .وتطلب اعبمهورية العربية السورية من ؾبلس حقوؽ اإلنسػاف والشػركاء اآلخػرين أف يػدعموا
جهػود الدولػة دبػا حيقػق األىػداؼ اؼبشػرتكة بػالرق حبقػوؽ اإلنسػاف إىل اؼبسػتو الػذي يكفػل الكرامػة
وبعيػدا عػن التسػييس وأف يولػوا أبنػاء سػورية الػرازحٌ ربػت االحػتالؿ اإلسػرائيل االىتمػاـ الواجػب
لضماف استعادة حقوقهم اؼبغتصبة ،من قبل سلطات االحتالؿ اإلسرائيل  ،وكشف حقيقة ما جيري
يف تل األرض احملتلة من انتهاكات خطًة غبقوؽ اإلنساف ومتابعتها ومعاقبة مرتكبيها ،إذ ال ديكن
ربقيق االستقرار يف اؼبنطقػة أو العػامل مػع بقػاء إسػرائيل دولػة فػوؽ القػانوف وال زبضػع إىل أيػة سػلطة أو
مساءلة دولية.
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االتفاقيات الدولية الي انضمت إليها اعبمهورية العربية السورية يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف :

وفيما يل بع
•العهد الدويل للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بتاري  11نيساف/أبريل .1969
•العهد الدويل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية ،اؼبصادؽ عليها بتاري  11نيساف/أبريل 1969
•االتفاقية الدولية ؼبنع كافة أشكاؿ التمييز العنصري ،اؼبصادؽ عليها بتاري  11نيساف/أبريل .1969
•االتفاقيػػة الدوليػػة لقمػػع جرديػػة الفصػػل العنصػػري واؼبعاقبػػة عليهػػا (االبارتايػػد) ،اؼبصػػادؽ عليهػػا بتػػاري 18
حزيراف/يونيو .1976
•اتفاقيػات جنيػف األربعػة للعػاـٯ٪ٯ ،٧اؼبصػادؽ عليهػا بتػاري  1تشػرين األوؿ/أكتػوبر  ،1953والربوتوكػوؿ
اإلضايف األوؿ  ،اؼبصادؽ عليو بتاري  14تشرين الثاي/نوفمرب .1983
•اتفاقية حقوؽ الطفل ،اؼبصادؽ عليها بتاري  15سبوز/يوليو .1993
•اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة ،اؼبصادؽ عليها بتاري  18آذار/مارس .1113
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•اتفاقيػة مناىضػة التعػذيب وغػًه مػن ضػروب اؼبعاملػة أو العقوبػة القاسػية أو الػال إنسػانية أو اؼبهينػة ،اؼبصػادؽ عليهػا
بتاري  19آب/أغسطس .1114
•اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية،اؼبصادؽ عليها بتاري  8نيساف/أبريل .1119
•بروتوكػوؿ منػع وقمػع ومعاقبػة االذبػار باألشػخاص ،وخباةػة النسػاء واألطفػاؿ ،اؼبلحػق باتفاقيػة األمػم اؼبتحػدة
ؼبكافحة اعبردية اؼبنظمة عرب الوطنية  ،اؼبصادؽ عليها بتاري  8نيساف/أبريل .1119
•بروتوكػوؿ مكافحػة هتريػب اؼبهػاجرين عػن طريػق الػرب والبحػر واعبػو ،اؼبلحػق باتفاقيػة األمػم اؼبتحػدة ؼبكافحػة اعبرديػة
اؼبنظمة عرب الوطنية ،اؼبصادؽ عليها بتاري  8نيساف/أبريل .1119
•اتفاقيػة حقػوؽ األشػخاص ذوي اإلعاقػة والربوتوكػوؿ االختيػاري اؼبلحػق هبػا  ،اؼبصػادؽ عليهمػا بتػاري  11كػانوف
الثاي/يناير .1119
كذل فقد انضمت حكومة اعبمهورية العربية السورية إىل  58اتفاقية زبت حبقوؽ العماؿ واغبريات النقابية ،والي
مت تبنيهػا ضػمن إطػار منظمػة العمػل الدوليػة ،وإىل العديػد مػن االتفاقيػات الدوليػة اؼبتعلقػة حبقػوؽ اإلنسػاف الثقافيػة
والفكرية ،وذل يف إطار منظمة األمم اؼبتحدة للرتبية والثقافة والعلوـ (اليونسكو).
توزيع اإلعانات اؼبالية والعينية على النزالء الفقراء.احملافظة على النظافة العامة داخل السجوف  ،وتقػدم اللػوازـ كافػة
مػن منظفػات وأدوات بشػكل يػوم ومكافحػة اغبشػرات.إنشػاء دار حضػانة ألطفػاؿ السػجينات.تقػدم وجبػات
الطعػاـ اجملانيػة يف اؼبناسػبات الدينيػة والقوميػة.تػأمٌ اؼبسػتلزمات كافػة للنػزالء والػي تشػمل اؼبػواد الغذائيػة وغًىػا
باألسعار التموينية.تشجيع النشاط الرياض داخل السجوف وتقدم اؼبستلزمات كافػة لػذل .تػأمٌ أجهػزة تلفزيػوف
ألجنحة السجوف كافة من خالؿ شبكة فضائية مركزية ؿبددة.تأمٌ الربادات واؼبراوح والغساالت ؾبانا
وتتضمن اػبطة تنفيذ أحد عشر فعالية ،ى :أحبػاث وإحصػائيات حػوؿ سػوء معاملػة الطفػل قاعػدة بيانػات وطنيػة
لتسجيل حاالت سوء معاملة الطفل ضبالت توعية اجتماعية تضمٌ حقوؽ الطفل يف مناىج التعليم األساس
تعزيز مهارات اؼبهنيٌ ذوي الصلة تأسيس وحدة غبماية األسرة تأسيس مأو غبماية الطفل وضع برنامج لدعم
الطفل وضع خ ىاتف ؼبساعدة الطفل وضع تشريع سوري شامل غبماية الطفل.
ويعتمد الربنامج على نظاـ إقراض خاص يستهدؼ تسػهيل وتبسػي إجػراءات اغبصػوؿ علػى القػرض وتزويػده دبزايػا
ربفيزية منها :إعفاء اؼبقرتضة من كامل قيمة اؼبراحبة البالغة  6يف اؼبائة من كامل التمويل اؼبمنوح إذا كانت اؼبلكيػة
مسجلة باظبها إعفاء اؼبقرتضة من 2يف اؼبائة من قيمة اؼبراحبة إذا التزمت بالسداد وحصوؿ اؼبقرتضة علػى القػرض
دوف اغباجة لكفالء إذا كانت األرض باظبها.
ألزمػت التعليمػات اؼبسػتفيد للمرسػوـ وقػم 108بػػما يلػ :إبػراـ عقػد عمػل بينػو وبػٌ العاملػة قبػل البػدء بعملهػا لديػو،
يتضػمن اغبقػوؽ والواجبػات اؼبرتتبػة علػى العاملػة( تسػجيلها يف ةػندوؽ إةػابات العمػل لػد اؼبؤسسػة العامػة
للتأمينػات االجتماعيػة ،أداء أجرىػا ومسػاعدهتا يف ربويػل أجورىػا إىل اػبػارج عنػد الطلػب ،تػأمٌ اؼبلػبس والغػذاء
والػدواء والراحػة واؼبكػاف اؼبناسػب للنػوـ ،عػدـ الضػرب أو إسػاءة اؼبعاملػة أو االسػتغالؿ أو التعػذيب أو فبارسػة أي
شػكل مػن أشػكاؿ التعسػف أو التمييػز ضػدىا) عػدـ تشػغيل العاملػة لػد مسػتفيد آخػر أو اسػتخدامها يف غػً
الغػرض الػذي اسػتقدمت ألجلػو تغػرم اؼبسػتفيد يف حػاؿ ـبالفػة االلتزامػات دببلػغ قػدره مائػة ألػف لػًة سػورية( ألفػا
دوالر) وإلغاء ترخي اؼبكتب يف حاؿ سبت ـبالفة االلتزامات من قبل ةاحب اؼبكتب.
االرباد العاـ النسػائ – ارباد العماؿ  -الصػندوؽ السػوري لتنميػة الريػف  -عبػاف سػيدات األعمػاؿ يف غػرؼ الصػناعة
والتجارة يف سورية  -صبعية تنظيم األسرة السورية وغًىا من اعبمعيات األىلية .
ومن مشاريع وبرامج منظمة األمانة السورية للتنمية :
أوال -برنػامج" مسػار" ،الػذي يسػعى مػن خػالؿ برنػامج وطػي شػامل للػتعلم إىل تزويػد أطفػاؿ وشػباب سػورية( -٫
٨٧عامػا )بػاألدوات اؼبناسػبة والبيئػات اؼبالئمػة لقيػامهم بعمليػة التعلػيم واالنػدماج بقضػاياىم اجملتمعيػة اؼبتنوعػة،
ويعتمػد الربنػامج تقنيػات الػتعلم غػً النظػام مػن خػالؿ التجربػة واالستكشػاؼ السػتنتاج اؼبعلومػة واؼبشػاركة يف
ةياغتها بدال من تلقيها ،وينقسم الربنامج إىل ثالث ؿباور رئيسية :العمل اؼبيػداي مراكػز االستكشػاؼ يف دمشػق
واحملافظات والربامج االفرتاضية.
ثانيػا -برنػامج" شػباب" ،مكػوف آخػر مػن قسػم الػتعلم يف األمانػة ،وىػو مشػروع مكػرس ػبلػق الفػرص للشػباب ،يركػز
على ربضً السوريٌ لبيئة العمل وتتمثل أىدافو يف دعػم زيػادة ثقافػة األعمػاؿ لػد الشػباب السػوري ،وتشػجيعهم
على دخوؿ عامل األعماؿ وتزويدىم باؼبهارات األساسية الالزمة ليصبحوا أفرادا منتجٌ يف اجملتمع.
ثالثا -مشروع" روافد" ،وىو اؼبشروع الثقايف لػد األمانػة السػورية للتنميػة ،ليؤكػد علػى أمهيػة دور األفػراد اؼببػدعٌ يف
عملية التنمية يف سورية وكيفية استثمار جهودىم يف أىم موارد ىذا البلد وى ثقافتو وتراثو.
رابعا" -فردوس" ،وىو الصندوؽ السوري لتنمية الريف ،كرس عملو من أجل ربسٌ شروط اغبياة يف اؼبناطق الريفية
عرب سبكٌ شػعب سػورية للتعبػً عػن احتياجاتػو ،وتزويػدىم بطيػف واسػع مػن اػبػدمات االجتماعيػة ،وتطػوير فػرص
العمل ،واؼبسامهة يف تنمية اؼبهارات.
خامسا  -برنامج اؼبعرفة العالية من خالؿ ـبططات تعليمية مكثفة عن العمل  (SKILLS),وىو مشروع مشرتؾ بػٌ
كل من مركز األعماؿ واؼبؤسسات السوري ) (SEBCوبرنامج دعم اؼبؤسسات الصغًة واؼبتوسطة )  (SSPومؤسسة
التدريب األوروبية)  ، (ETFوؿباور الربنامج :اكتشاؼ اؼبواىب الفرةة الثانية والتدريب حبسب القطاعات.
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