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السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة :دمشق 

عدد السكـــان )1( : 23.30مليون نسمة

املساحة الجغرافيــة :185.180 كم2. تقع يف غرب آسيا عىل الساحل الرشقي للبحر األبيض املتوسط يف منطقة تعترب صلة 

الوصل بني آسيا وأوروبا وإفريقيا، يف الجزء الشاميل من بالد الشام 

العربية اللغة الرسميــة: 

البنية السياسية 
نظام الحكم يف سوريا جمهوري تعددي رئايس، ينتخب فيه رئيس الجمهورية ملدة سبع سنوات، من قبل الشعب بصالحيات تنفيذية 

وإجرائية واسعة منها تعيني مجلس الوزراء الذي يساعده. ويتوىل مجلس الشعب املكون من 250 عضًوا منتخبني لدورة أربع سنوات 

السلطة الترشيعية ويقوم بالرقابة عىل عمل الحكومة وإقرار موازنة الدولة العامة والتصديق عىل املعاهدات.وميكن للرئيس إصدار 

الترشيعات التي تعامل معاملة القانون خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب الذي يحق له مراجعتها يف أوىل جلساته، وتتوىل املحكمة 

الدستورية العليا الرقابة عىل مجمل العملية الترشيعية يف البالد ولها محاكمة الرئيس، وتعني من قبله. رئيس الجمهورية. 

متر سوريا منذ مارس 2011 بأزمة أفضتإىل دمار واسع يف البنية التحتية لعدد وافر من املدن السورية، وبروز أزمة الالجئني السوريني 

يف الداخل ويف الخارج، وإتالف مواقع أثرية، وشبه انهيار يف االقتصاد، سوى األعداد املرتفعة باستمرار للقتىل، والجرحى، واملعاقني، 

واملعتقلني، واملخطوفني، واملختفني مبا يف ذلك النساء واألطفال. ووفقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، فر ما يقدر 

ب 9 ماليني السوريني من منازلهم منذ اندالع الحرب األهلية. 6.5 مليون منهم نزحوا داخليا داخل سوريا وأكرث من 3 ماليني إىل 

الدول املجاورة لسوريا منها تركيا ولبنان واألردن والعراق زيادة عىل الذين لجئوا لبلدان عربية أخرى يف املغرب العريب أو الخليجأو 

للغرب)دول االتحاد األوريب، كندا، الواليات املتحدة...(. وبحلول منتصف عام 2014، قدر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن 10.8 

مليون من 22 مليون عدد سكان سوريا مترضرين من النزاع ويحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلك 6.5 ماليني املرشدين - عدة 

مرات يف أغلب األحيان - داخليا، أي 50 يف املائة أكرث مام كانت عليه يف عام 2013 )2(.

  http://parliament.sy املوقع الرسمي للحكومة :  

النظام االقتصادي 
الصناعة  ثانوي عىل  السياحة، وبشكل  الزراعة، والخدمات مبا فيها  ناميًا ومتعدًدا واملعتمد أساًسا عىل  اقتصاًدا  السوري  يعترب االقتصاد 

والرثوات الباطنية. تشكل الزراعة 26 % من الدخل القومي، ويعمل بها حسب إحصاءات 2007 الرسمية مليون عامل دون الصناعات 

املعتمدة عليها، تعترب سوريا السادسة عامليًا بإنتاج الزيتون، والعارشة يف إنتاج القطن، أما املحاصيل األخرى تشمل القمح، واألشجار املثمرة، 

مام كان يحقق األمن الغذايئ يف جميع أنواع األغذية األساسية وتصدر قساًم منها.وتتزامن الزراعة مع تربية الحيوان، التي تحقق منتجاتها 

كالصناعات  املتوسطة،  والصناعات  الصناعية صغرية  املنشآت  نامية ومقترصة عىل  الصناعة  وتعترب  للخارج.  الذايت وتصدر  االكتفاء  أيًضا 

الغذائية، واملنسوجات، وبعض الصناعات الثقيلة، كاإلسمنت، واألسمدة، وتكرير النفط، ومواد البناء، وإنتاج الكهرباء، مع معمل وحيد 

لصناعة السيارات، يف حني تستورد البالد معظم حاجاتها الصناعية واإللكرتونية. زيادة عىل التجارة والخدمات ومنها املرصفية، والرتانزيت، 

والسياحية. أثرت األزمة املندلعة منذ 2011 بشكل بالغ السلبية عىل االقتصاد السوري وبلغت نسبة االنكامش االقتصادي حوايل 20 % 

العاطلني الشباب،  الفقر والبطالة، مع أعداد كبرية من  التحتية الالزمة له، وارتفاع نسبة  البنية  )3(، مع دمار واسع يف  خالل عام 2013 

والخريجني الجدد، واملشتغلني مبجاالت أدىن من اختصاصات دراستهم.

)SYP( العملة : لرية سورية

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 1

2 .http://www.unhcr.org/pages/49e486a76.html

االنكامش االقتصادي يف سوريا، سرييا نيوز، 21 يوليو 2013.. 3
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مؤرشات التنمية )5(

الناتج املحيل اإلجاميل: 32.03 مليار$، منو الناتج الداخيل اإلجاميل: )غري متوفر(، نسبة التضخم )سنويا()4(: 24.43% 

مؤشرات النوع االجتماعي)6(
المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

145/143 مؤرش الفجوة بني الجنسني 0.568

التعليم    % 

112 92 81 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 

االلتحاق باملدارس

112 62 61 املرحلة االبتدائية

91 44 44 املرحلة الثانوية

1 31 31 التعليم العايل

الصحة)9(

 110 العمر املتوقع عند امليالد )بالسنة(  67  65 

---- ---- 49 [28-83] نسبة وفيات األمهات خالل الوالدة    

مشاركة املرأة يف الحياة العامة   %

145 76 14 املشاركة يف القوى العاملة

112 88 12 النساء يف الربملان )8( 

130 94 6 النساء يف املناصب الوزارية)9(

117 91 9 النساء يف قطاع القضاء)10(

4 .http://ar.tradingeconomics.com/syria/inflation-cpi :2014 حسب تقديرات شهر ديسمرب

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 5

نفس املرجع أعاله. 6

تشري األرقام بني قوسني إىل املساحة ما بني عدم اليقني، والتي ويقدر أنها تحتوي عىل نسبة وفيات األمهات الحقيقية مع وجود احتامل 95٪ . 7

8 . http://www.ipu.org/wmn-f/arc/classif011214.htm،2015 هناك 31 امراة و219 رجل يف الربملان السوري مام يضع سوريا يف املرتبة 104 من ضمن190 بلدا ، حسب تقديرات ديسمرب

9 .http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_en.pdf 2014 هناك3 نساء و31 رجل يف الحكومة السورية مام يضع سوريا يف املرتبة 75 من ضمن189 بلدا ، حسب معطيات يناير

تغطي هذه النسب يف التقرير العاملي للفجوة بني الجنيس، املرشعني وكبار املسؤولني واملدراء و وفقا ملونيك الكاردينال، »املرأة والقضاء يف سوريا«، املجلة الدولية ملهنة املحاماة 15، عدد. 2-1 )مارس-يوليو . 10

2008، تشكل النساء 13 % من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومعظمهن يف دمشق، أي حوايل ضعف املعدل الوطني. 
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 

القانون املدين السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949
قانون األحوال الشخصية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لعام 1953

قانون االنتخابات العامة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 101 لسنة 2011 
القانون الخاص بالتعليامت التنفيذية لقانون االنتخابات العامة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 5 لعام 2014

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته إىل حد 2012

»)...( 3 -تحرتم الدولة جميع األديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها عىل أن ال يخل 

للمجتمع  الثقايف  التنوع  حامية  الدستور  »يكفل   )11()3 )...(«.)املادة  العام.  بالنظام  ذلك 

السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية يف إطار 

والنقابات  الشعبية  »املنظامت   )12()9 السورية«.)املادة  العربية  الجمهورية  أرايض  وحدة 

املهنية والجمعيات، هيئات تضم املواطنني من أجل تطوير املجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، 

وتضمن الدولة استقاللها ومامرسة رقابتها الشعبية ومشاركتها يف مختلف القطاعات واملجالس 

املحددة يف القوانني، وذلك يف املجاالت التي تحقق أهدافها، ووفقاً للرشوط واألوضاع التي 

يبينها القانون«.)املادة 10()13( »1 -امللكية الخاصة من جامعية وفردية، مصانة وفق األسس 

اآلتية:  أ( املصادرة العامة يف األموال ممنوعة.  ب( ال تنزع امللكية الخاصة إال للمنفعة العامة 

مبرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.  ج( ال تفرض املصادرة الخاصة إال بحكم قضايئ 

تعويض  لقاء  بقانون  العامة  والكوارث  الحرب  الخاصة لرضورات  املصادرة  تجوز  مربم.  د( 

للملكية«.)املادة 15()14(»حق  الحقيقية  للقيمة  التعويض معادالً  أن يكون  2 -يجب  عادل. 

اإلرث مصون وفقاً للقانون«.)املادة 17()15( »توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها 

املساهمة الفعالة والكاملة يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتعمل 

عىل إزالة القيود التي متنع تطورها ومشاركتها يف بناء املجتمع«.)املادة 23()16( »1 -الحرية 

وأمنهم.  كرامتهم  عىل  وتحافظ  الشخصية  حريتهم  للمواطنني  الدولة  وتكفل  مقدس  حق 

2 -املواطنة مبدأ أسايس ينطوي عىل حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن وميارسها وفق 

القانون. 3 -املواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس 

أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 4 -تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني«.
)املادة 33()17(

املساواة
الحقوق 

املدنية

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 11

نفس املرجع أعاله. 12

نفس املرجع أعاله. 13

نفس املرجع أعاله. 14

نفس املرجع أعاله. 15

نفس املرجع أعاله. 16

نفس املرجع أعاله. 17
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وينظم  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  يف  اإلسهام  حق  مواطن  »لكل 
القانون ذلك«.)املادة 34()18( »1 -للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون. 2 -املساكن مصونة ال 
يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة القضائية املختصة ويف األحوال املبينة يف القانون«.

)املادة 36()19( »رسية املراسالت الربيدية واالتصاالت السلكية والالسلكية وغريها مكفولة وفق 
القانون«.)املادة 37()20( »1 - ال يجوز إبعاد املواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه. 2 -ال 
أو  الدولة  أرايض  بالتنقل يف  الحق  3 -لكل مواطن  أجنبية.  اىل أي جهة  املواطن  يجوز تسليم 
مغادرتها إال إذا منع من ذلك بقرار من القضاء املختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانني 
2 -لكل  للقانون.  وفقاً  مصونة  االعتقاد  »1 -حرية   )21()38 العامة«.)املادة  والسالمة  الصحة 
مواطن الحق يف أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبري كافة«.

واستقالليتها  اإلعالم  ووسائل  والنرش  والطباعة  الصحافة  حرية  الدولة  تكفل    )22()42 )املادة 
وفقاً للقانون«.)املادة 43()23( »للمواطنني حق االجتامع والتظاهر سلمياً واإلرضاب عن العمل 
يف إطار مبادئ الدستور وينظم القانون مامرسة هذه الحقوق«.)املادة 44()24( »حرية تكوين 
وفقاً  مكفولة  سلمية،  وبوسائل  مرشوعة  وألهداف  وطنية  أسس  عىل  والنقابات،  الجمعيات 
للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون«.)املادة 45()25( »كل اعتداء عىل الحرية الشخصية أو 
عىل حرمة الحياة الخاصة أو عىل غريها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد 
جرمية يعاقب عليها القانون«.)املادة 54()26( »مُيارس مجلس الوزراء االختصاصات اآلتية: )..( 
7 -عقد االتفاقيات واملعاهدات وفقاً ألحكام الدستور. 8 -متابعة تنفيذ القوانني واملحافظة عىل 

مصالح الدولة وأمنها وحامية حريات وحقوق املواطنني.)...(«.)املادة 128()27(
»من استعمل حقه استعامال مرشوعاً، ال يكون مسؤوالً عام ينشأ عن ذلك من رضر«.

إذا مل يقصد به سوى  أ(  الحق غري مرشوع يف األحوال اآلتية:  )املادة 5()28( »يكون استعامل 
اإلرضار بالغري. ب(ـ إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها قليلة األهمية، بحيث ال تتناسب 
البتة مع ما يصيب الغري من رضر بسببها. ج(ـ إذا كانت املصالح التي يرمي إىل تحقيقها غري 
مرشوعة«.)املادة 6()29( »1 -تبدأ شخصية اإلنسان بتامم والدته حياً، وتنتهي مبوته. 2 - ومع ذلك، 
فحقوق الحمل املستكن يعينها القانون«.)املادة 31()30( »1 -كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً 
بقواه العقلية، ومل يحجر عليه، يكون كامل األهلية ملبارشة حقوقه املدنية. 2وسن الرشد هي 

مثاين عرشة سنة ميالدية كاملة.«)املادة 46( )31( 

املساواة
الحقوق 

املدنية

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 18

نفس املرجع أعاله. 19

نفس املرجع أعاله. 20

نفس املرجع أعاله. 21

نفس املرجع أعاله. 22

نفس املرجع أعاله. 23

نفس املرجع أعاله. 24

نفس املرجع أعاله. 25

نفس املرجع أعاله. 26

نفس املرجع أعاله. 27

القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949 . 28

نفس املرجع أعاله. 29

نفس املرجع أعاله. 30

نفس املرجع أعاله. 31
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القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949. 32

نفس املرجع أعاله. 33

نفس املرجع أعاله. 34

نفس املرجع أعاله. 35

نفس املرجع أعاله. 36

نفس املرجع أعاله. 37

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 38

قانون األحوال الشخصية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لعام 1953. 39

القانون املدين السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949. 40

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر لعام 2012. 41

نفس املرجع أعاله. 42

نفس املرجع أعاله. 43

نفس املرجع أعاله. 44

أو  عته،  أو  السن،  لصغر يف  التمييز  فاقداً  كان  املدنية من  ملبارشة حقوقه  أهالً  يكون  »1 -ال 
التنازل  ألحد  47()32( »ليس  التمييز«.)املادة  فاقد  يعترب  السابعة  يبلغ  مل  من  2 -وكل  جنون. 
القانون، حق استعامله  عن حريته الشخصية«.)املادة 51()33( »ملالك اليشء وحده، يف حدود 
واستغالله والترصف فيه«.)املادة 768()34(»ملالك اليشء الحق يف كل مثاره ومنتجاته وملحقاته، 
ما مل يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك«.)املادة 770()35( »ال يجوز أن يحرم أحد ملكه إال يف 
األحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك يف مقابل تعويض عادل«.

)املادة  771( )36( »ترسي النصوص املتعلقة بحق امللكية عىل الترصف األرايض األمريية، ما مل 
ينص القانون عىل خالف ذلك«.)املادة 772( )37( 

املساواة

الحقوق 

»1 -دين رئيس الجمهورية اإلسالم. 2 -الفقه اإلسالمي مصدر رئييس للترشيع. )...(. 4 -األحوال املدنية
الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية«.)املادة 3()38( 

»تكمل أهلیة الزواج يف الفتى بتامم الثامنة عرشة ويف الفتاة بتامم السابعة عرش من العمر«.
)املادة 16()39(

»)...( 2 -)...(. وتنتقل الرقابة عىل الزوجة القارص إىل زوجها أو إىل من يتوىل الرقابة عىل 
بواجب  قام  أنه  أثبت  إذا  املسؤولية  أن يخلص من  بالرقابة  املكلف  الزوج. 3ويستطيع 
الرقابة، أو أثبت أن الرضر كان البد واقعاً ولو قام بهذا الواجب مبا ينبغي من العناية«.

)املادة  174( )40( 

الفجــوات

جامعة  أو  لفرد  يجوز  ال  للشعب،  2 -السيادة  جمهوري.  نظام  الدولة  يف  الحكم  »1 -نظام 
ادعاؤها، وتقوم عىل مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. 3 -ميارس الشعب السيادة ضمن 
عىل  للدولة  السيايس  النظام  2()41( »1 -يقوم  الدستور«.)املادة  يف  املقررة  والحدود  األشكال 
األحزاب  2 -تسهم  االقرتاع.  عرب  دميقراطياً  السلطة  مامرسة  وتتم  السياسية،  التعددية  مبدأ 
السياسية املرخصة والتجمعات االنتخابية يف الحياة السياسية الوطنية، وعليها احرتام مبادئ 
السيادة الوطنية والدميقراطية. 3 -ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األحزاب 
السياسية. 4 -ال يجوز مبارشة أي نشاط سيايس أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية عىل أساس 
ديني أو طائفي أو قبيل أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناًء عىل التفرقة بسبب الجنس أو 
األصل أو العرق أو اللون. 5 -ال يجوز تسخري الوظيفة العامة أو املال العام ملصلحة سياسية 
أو  الوطني  الصعيد  عىل  دميقراطياً  املنتخبة  8()42( »املجالس  انتخابية«.)املادة  أو  أو حزبية 
املحيل مؤسسات ميارس املواطنون عربها دورهم يف السيادة وبناء الدولة وقيادة املجتمع«.

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  يف  اإلسهام  حق  مواطن  »لكل  )املادة  12()43( 
والثقافية وينظم القانون ذلك«.)املادة 34()44( 

املساواة
الحقوق 

السياسية
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1 - ال يجوز إبعاد املواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه. 2 -ال يجوز تسليم املواطن 
اىل أي جهة أجنبية. 3 -لكل مواطن الحق بالتنقل يف أرايض الدولة أو مغادرتها إال إذا منع 
من ذلك بقرار من القضاء املختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانني الصحة والسالمة 
أو دفاعهم  السياسية  السياسيون بسبب مبادئهم  الالجئون  العامة«.)املادة 38()45( ال يسلم 
وتنظم  عليهم،  وواجب  للمواطنني  حق  واالستفتاء  »االنتخاب   )46()39 الحرية«.)املادة  عن 
والرسي  العام  باالقرتاع  الشعب  مجلس  أعضاء  49()47( »يُنتخب  بقانون«.)املادة  مامرستهام 
الشعب  مجلس  »عضو   )48()57 االنتخاب«.)املادة  قانون  ألحكام  وفقاً  واملتساوي  واملبارش 
بهدي من  أن ميارسها  أو رشط، وعليه  بقيد  بأكمله، وال يجوز تحديد وكالته  الشعب  ميثل 
رشفه وضمريه«.)املادة 58()49(»الناخبون هم املواطنون الذين أمتوا الثامنة عرشة من عمرهم 
وتوافرت فيهم الرشوط املنصوص عليها يف قانون االنتخاب«.)املادة 59()50( »يجب أن يتضمن 
قانون االنتخاب األحكام التي تكفل: 1 - حرية الناخبني باختيار ممثليهم وسالمة اإلجراءات 
االنتخابية ونزاهتها. 2 -حق املرشحني يف مراقبة العمليات االنتخابية. 3 -عقاب العابثني بإرادة 
الناخبني. 4 -تحديد ضوابط متويل الحمالت االنتخابية. 5 -تنظيم الدعاية االنتخابية واستخدام 
وسائل اإلعالم«.)املادة 61()51( »يشرتط يف املرشح إىل منصب رئيس الجمهورية ما يأيت: 1 -أن 
يكون متامً األربعني عاماً من عمره. 2 -أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالوالدة، 
من أبوين متمتعني بالجنسية العربية السورية بالوالدة. 3 -أن يكون متمتعاً بحقوقه املدنية 
غري  من  متزوجاً  يكون  ال  4 -أن  اعتباره.  إليه  رد  ولو  شائن  بجرم  وغري محكوم  والسياسية، 
سنوات  عن عرش  تقل  ال  ملدة  السورية  العربية  الجمهورية  يف  مقيامً  يكون  5 -أن  سورية. 
إقامة دامئة متصلة عند تقديم طلب الرتشيح«.)املادة 84()52( »لرئيس الجمهورية أن يستفتي 
ملزمة  االستفتاء  نتيجة  وتكون  العليا،  البالد  تتصل مبصالح  التي  املهمة  القضايا  الشعب يف 

ونافذة من تاريخ إعالنها، وينرشها رئيس الجمهورية«.)املادة 116( )53(
»يقصد بالتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكام هذا املرسوم الترشيعي املعنى املبني إزاء 
كل منها: )...( -الناخب: كل مواطن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله مامرسة 
مواطن  كل  املرشح..   -  االنتخاب.  مارس حقه يف  ناخب  كل  )...( -املقرتع:  االنتخاب.  حق 
سوري يتمتع بحق الرتشيح وقبل ترشيحه من قبل لجنة الرتشيح. )...(«.)املادة 1()54( »يجري 
االنتخاب باالقرتاع العام والرسي واملبارش واملتساوي ولكل ناخب صوت واحد«.)املادة 3()55( 
»يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن سوري من الذكور واإلناث أتم الثامنة عرشة من عمره 

ما مل يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا ألحكام هذا القانون«.)املادة 4()56(

املساواة
الحقوق 

السياسية

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر لعام 2012. 45

نفس املرجع أعاله. 46

نفس املرجع أعاله. 47

نفس املرجع أعاله. 48

نفس املرجع أعاله. 49

نفس املرجع أعاله. 50

نفس املرجع أعاله. 51

نفس املرجع أعاله. 52

نفس املرجع أعاله. 53

قانون االنتخابات العامة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 101 لسنة 2011. 54

نفس املرجع أعاله. 55

نفس املرجع أعاله. 56
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أن  يستطيعون  ال  الذين  واألميني  اإلعاقة  ذوي  من  وغريهم  املكفوفني  للناخبني  »يجوز 
يثبتوا آراءهم بأنفسهم عىل ورقة االنتخاب أن يعهدوا إىل من يحرض معهم أمام اللجنة 
تدوين الرأي الذي يبدونه عىل ورقة االنتخاب أو أن يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم 
اإلنابة يف املحرض«.)املادة 7()57(  اللجنة هذه  يثبت رئيس  الحالتني  االنتخاب ويف  أعضاء لجنة 
فرز  وحضور  االنتخابية  العملية  مراقبة  يف  الحق  االعالم  لوسائل  و  وكيله  أو  »للمرشح 

األصوات«.)املادة 35()58( 
»يتمتع بحق االنتخاب واالستفتاء كل مواطن سوري من الذكور واإلناث أتم الثامنة عرشة 
من عمره يف بداية العام الذي يجري فيه االنتخاب أو االستفتاء، حيث يتم إدراج اسمه يف 
السجل االنتخايب العام من قبل وزارة الداخلية«.)املادة 6()59( »يحق لكل مواطن غري مقيم 
عىل األرايض السورية أن ميارس حقه يف انتخاب رئيس الجمهورية يف السفارات السورية 
العاملة، رشيطة أن يكون اسمه وارداً يف السجل االنتخايب وأن ال يكون مثة مانع قانوين 

يحول دون مامرسة حقه يف االنتخاب«.)املادة 70()60( 
»ال يسلم أحد إىل دولة أجنبية، فيام خال الحاالت التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إال 
أن يكون ذلك تطبيقاً ملعاهدة لها قوة القانون«.)املادة 30()61( »كذلك يرفض االسرتداد: 1 - 
إذا نشأ طلب االسرتداد عن جرمية ذات طابع سيايس أو ظهر أنه لغرض سيايس. 2 -إذا كان 
املدعى عليه قد اسرتق يف أرض الدولة طالبة االسرتداد. 3 - إذا كانت العقوبة املنصوص 
عليها يف قانون الدولة طالبة االسرتداد مخالفة للنظام االجتامعي«.)املادة 34()62( »1 -إذا 
رأى القايض أن الرشوط القانونية غري متوفرة أو أن التهمة غري ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم عىل 
الحكومة رفض االسرتداد. 2 -وإذا كان األمر عىل نقيض ذلك، أو إذا ريض املدعى عليه يف 
مجلس القايض بأن يسلم دون أن ميحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار يف قبول 

الطلب أو رفضه«.)املادة 35()63( 

املساواة

الحقوق 

السياسية

 -االعتقال املؤقت. 3 -اإلقامة  »إن العقوبات الجنائية السياسية هي:1 -االعتقال املؤبد.2 
هي:1 -  السياسية  الجنحية  العقوبات  38()64(»إن  املدين«.)املادة  4 -التجريد  الجربية. 

الحبس البسيط. 2 -اإلقامة الجربية. 3 - الغرامة«.)املادة 40( )65(
الفجــوات

قانون االنتخابات العامة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 101 لسنة 2011. 57

نفس املرجع أعاله. 58

قانون التعليامت التنفيذية لقانون االنتخابات العامة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 5 لعام 2014. 59

نفس املرجع أعاله. 60

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 . 61

نفس املرجع أعاله. 62

نفس املرجع أعاله. 63

نفس املرجع أعاله. 64

نفس املرجع أعاله. 65
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الحق في التعليم وفي التدريب
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 

قانون التعليم االلزامي الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 7 لعام 2012

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والرشكات العربية االتحادية واالجنبية والقطاع 

التعاوين والقطاع املشرتك غري املشمول بأحكام القانون األسايس للعاملني بالدولة، الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 

17 لعام 2010 

القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011

عىل  الدولة  وتعمل  املجتمع،  لبناء  أساسية  أركان  االجتامعية  والخدمات  والصحة  »التعليم 

تحقيق التنمية املتوازنة بني جميع مناطق الجمهورية العربية السورية«.)املادة 25()66(»يقوم 

الوطنية«. ووحدته  وانتامئه  وتراثه  بهويته  متمسك  جيل  إنشاء  عىل  والتعليم  الرتبية  نظام 

القانون  )املادة 28()67(»1 -التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاين يف جميع مراحله، وينظم 

الحاالت التي يكون فيها التعليم مأجوراً يف الجامعات واملعاهد الحكومية. 2 - يكون التعليم 

إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم األسايس، وتعمل الدولة عىل مد اإللزام إىل مراحل أخرى. 

3 -ترشف الدولة عىل التعليم وتوجهه مبا يحقق الربط بينه وبني حاجات املجتمع ومتطلبات 

التنمية. 4 -ينظم القانون إرشاف الدولة عىل مؤسسات التعليم الخاص«.)املادة 29()68(»الرتبية 

وأخالقياً  بدنياً  الدولة إلعداد جيل قوي  املجتمع وتشجعها  بناء  أساسية يف  الرياضية دعامة 

اإلبداع  حرية  وتكفل  متطلباته  بكل  العلمي  البحث  الدولة  30()69(»تدعم  وفكرياً«.)املادة 

العلمي واألديب والفني والثقايف وتوفر الوسائل املحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم 

وتحمي  املبدعة  واملواهب  والكفاءات  والفنية  العلمية  االخرتاعات  وتشجع  والفنون  العلوم 
نتائجها«. )املادة 31()70(تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني.)املادة 33( )71(

»يلزم جميع أولياء األطفال السوريني )ذكورا وإناثا( الذين ترتاوح أعامر أطفالهم ما بني 6 15- 

سنة بإلحاق أطفالهم مبدارس التعليم االسايس وفق اآليت.أ( األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 

التعليم األسايس ويتابعون تعليمهم  6 9- سنوات يدخلون صفوف الحلقة األوىل من مرحلة 

حتى نهاية مرحلة التعليم األسايس وفق تعليامت الوزارة يف الصفوف النظامية التسعة. ب( 

ترتاوح  ممن  الترسب  بعد  املدارس  إىل  يعادون  والذين  باملدارس  يلتحقوا  مل  الذين  األطفال 

أعامرهم بني 8  - 15 سنة مبن فيهم األطفال الذين خضعوا لربامج تأهيلية يف املراكز التابعة 

لوزارة الشؤون االجتامعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة مبدارس التعليم األسايس وفق 

مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض 

يجتازون الصفوف وفقا للخطة واملنهاج املوضوعني يف اربع سنوات ومينحون وثيقة تؤهلهم 

ملتابعة دراستهم او التقدم المتحان شهادة التعليم األسايس. 

املساواة
الحق يف 

التعليم 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 66

نفس املرجع أعاله. 67

نفس املرجع أعاله. 68

نفس املرجع أعاله. 69

نفس املرجع أعاله. 70

نفس املرجع أعاله. 71
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ج( تتابع الوزارة استمرار تعليم األطفال امللتحقني لديها ممن هم يف سن التعليم اإللزامي 

تنظيم  ويتم  عرشة  الخامسة  سن  تجاوزوا  ولو  األسايس  التعليم  مرحلة  إنهائهم  حتى 

اإلعاقات  ذوي  األطفال  الرتبية  مديرية  تحيل  د(  وزارية.  بتعليامت  ودوامهم  دراستهم 

الشديدة اىل مديرية الشؤون االجتامعية والعمل يف املحافظة إللحاقهم باملعاهد واملراكز 

املتخصصة ملتابعة تعليمهم ويتم استيعاب األطفال ذوي اإلعاقات الخفيفة يف مدارس مرحلة 

التعليم األسايس ممن تنطبق عليهم معايري الدمج الصادرة عن الوزارة«.)املادة 2()72(»تقوم 

بلغوا  الذين  األطفال  بأسامء  سنوية  قوائم  بإعداد  املحافظات  يف  املدين  السجل  أمانات 

الرتبية يف  الثاين من كل عام وإرسالها إىل مديرية  العمر لغاية 31 كانون  السادسة من 

املحافظة ملتابعة تسجيلهم يف املدارس«.)املادة 3()73( »تتوىل الجهات اآلتية مهمة تنفيذ 

التعليم اإللزامي كل فيام يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة الرتبية /الداخلية /اإلعالم 

/اإلدارة املحلية /املالية /العدل /األوقاف/ الشؤون االجتامعية والعمل/ الثقافة/ املنظامت 

الشعبية/النقابات املهنية«.)املادة 8()74( »يجوز منح أرس األطفال املترسبني الذين يلتحقون 

من  املقدمة  باإلعانات  الخاصة  واملعايري  الرشوط  عليهم  تنطبق  ممن  بعد ترسبهم  مبدارسهم 

طريق  عن  توزيعها  ويتم  بذلك  خاصة  برامج  خالل  من  عينية  أو  مادية  معونات  الصندوق 

الصندوق بالتنسيق بني الوزارة ووزارة الشؤون االجتامعية والعمل«.)املادة 9()75( »يجوز للوزير 

حدود  ضمن  والتالميذ  اإللزامي  التعليم  لجان  يف  للعاملني  التشجيعية  املكافآت  منح 

امتناع  الوزارة«.)املادة 10()76( »أ( يف حال  الغرض يف موازنة  لهذا  االعتامدات املخصصة 

ويل الطفل أو املسؤول عنه قانونا عن إرسال الطفل إىل املدرسة بعد إنذاره بعرشة أيام 

يعاقب بغرامة مالية مقدراها من 10 إىل 15 الف لرية سورية. ب( إذا كان املترسب من 

أرسة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف رصف املعونة ألرسته لحني عودته للمدرسة 

مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة. ج( عند تكرار امتناع ويل الطفل أو املسؤول 

عنه قانونا عن إرسال الطفل إىل املدرسة يعاقب بضعف الغرامة املالية الواردة يف الفقرة 

املادة )11( من هذا  املالية املستوفاة مبوجب  الغرامات  املادة )11(. د( تسدد  )أ( من 

من  بالحبس  يعاقب  األشد  بالعقوبات  اإلخالل  عدم  مع  هـ(  املالية.  وزارة  إىل  القانون 

شهر إىل ثالثة أشهر.1 -العاملون املكلفون بالتبليغ يف حال اعاقتهم أو تأخريهم إجراءات 

الصادرة يف حال إعاقتهم  القضائية  بتنفيذ األحكام  املكلفون  التبليغ قصداً. 2 -العاملون 

أو تأخريهم إجراءات التنفيذ. و( تبلغ مديريات الرتبية يف املحافظات صوراً عن األحكام 
القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية«. ».)املادة 11( )77(

املساواة التعليم

قانون التعليم االلزامي الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 7 لعام 2012. 72

نفس املرجع أعاله. 73

نفس املرجع أعاله. 74

نفس املرجع أعاله. 75

نفس املرجع أعاله. 76

نفس املرجع أعاله. 77
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»يتم تحريك دعوى الحق العام يف الحاالت املذكورة يف املادة )11( السابقة بطلب من 

الوزير بناء عىل اقرتاح لجنة املحافظة«.)املادة 12()78(»ترصد االعتامدات الالزمة لتنفيذ 

وفقا  املحافظات  يف  املحلية  املجالس  وموازنات  الوزارة  موازنة  يف  القانون  هذا  أحكام 

للخطة السنوية التي تضعها الوزارة«.)املادة 13()79( 

»أ( مينع تشغيل األحداث من الذكور واإلناث قبل إمتام مرحلة التعليم األسايس أو إمتام 

تشغيل  نظام  الوزير  بقرار من  أكرب. ب( يصدر  أيهام  الخامسة عرشة من عمرهم  سن 

واملهن  األعامل  وكذلك  التشغيل  فيها  يتم  التي  واألحوال  والرشوط  والظروف  األحداث 
والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً ملراحل السن املختلفة«.)املادة 113()80(

املساواة التعليم

........................... الفجــوات

مهنة  تعلم  بقصد  لديه  للعمل  يتعاقد مع صاحب عمل  متدرجا كل من  عامالً  »يعترب 
وباللغة  مكتوباً  املتدرج  عمل  عقد  يكون  أن  يجب  31()81(»أ(  معينة«.)املادة  حرفة  أو 
العربية ومحرراً عىل نسختني يحتفظ كل من الطرفني بنسخة منهام. ب( يحدد الوزير 
بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات املختصة والجهات املعنية املهن الخاضعة للتدرج وسن 
املتتابعة واملكافأة يف كل مرحلة بصورة  الحرفة ومراحلها  أو  املهنة  التدرج ومدة تعلم 
تصاعدية، عىل أالَ تقل هذه املكافأة يف املرحلة األخرية عن الحد األدىن العام لألجر املحدد 
عند  العمل  صاحب  32()82(عىل  العامل«.)املادة  فيها  يتدرج  التي  املهنة  يف  لفئةالعامل 
انتهاء فرتة التدرج أن مينح املتدرج شهادة تثبت التحاقه بفرتة التدرج ومدتها ومستوى 
مهارته يف املهنة أو الحرفة، عىل أن تصدق هذه الشهادة من املديرية املختصة والوزارة«.

)املادة 36()83(»يقصد بالتدريب املهني التدريبات املهنية النظرية أو التطبيقية أو كالهام 
لدى صاحب العمل، الكتساب املهارات يف مهنة أو حرفة معينة قبل االلتحاق بالعمل، 
 باإلضافة إىل تدريب العامل أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم املهنية«.)املادة  37()84(

املؤهالت  حائزاً  املدرب  يكون  وأن  خطياً  املهني  التدريب  عقد  يكون  أن  يجب  »أ - 
والخربات الكافية يف املهنة أو الحرفة املراد تدريب العامل فيها كام يجب أن يتوافر يف 
املنشأة نفسها الرشوط املناسبة للتدريب. ب( ينظم عقد التدريب بني صاحب العمل 
والعامل املتدرب كتابة وباللغة العربية عىل ثالث نسخ لكل من الطرفني نسخة والثالثة 
الثامنة  أتم  الذي  املتدرب  يتوىل  املختصة. ج(  التأمينات االجتامعية  تودع لدى مديرية 
عليه«. الويص  أو  وليه  عنه  فينوب  حدثاً  كان  إذا  أما  بنفسه  التعاقد  العمر  من  عرشة 

)املادة  38()85(»يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات املختصة والجهات املعنية 
املهن الخاضعة للتدريب وسن املتدرب ومدة التدريب ومراحله املتتابعة واألجر،

املساواة
الحق يف 

التدريب

قانون التعليم االلزامي الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 7 لعام 2012. 78

نفس املرجع أعاله. 79

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك والصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 80

نفس املرجع أعاله. 81

نفس املرجع أعاله. 82

نفس املرجع أعاله. 83

نفس املرجع أعاله. 84

نفس املرجع أعاله. 85
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عىل أال يقل عن الحد األدىن ألجر فئة العامل يف املهنة التي يتدرب فيها«.)املادة 39()86(»أ - 
يلتزم صاحب العمل، يف املنشآت التي يزيد عدد العامل فيها عىل خمسني عامالً بتخصيص 
ما ال يقل عن 1 % من كتلة األجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملني 
لديه. ب - توضع هذه املخصصات يف صندوق خاص يف املنشأة يتم الرصف منه بالتنسيق 
عمليات  تزاول  التي  املنشأة  41()87( »تلتزم  النقابية«.)املادة  واللجنة  العمل  بني صاحب 
التدريب املهني مبنح املتدرب شهادة تفيد اجتيازه الربنامج التدريبي الذي نفذته وتبني 
املستوى الذي بلغه، وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات املختصة والجهات 
املعنية البيانات األخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة«.)املادة 42()88( يحدد الوزير 
بقرار منه، وبالتنسيق مع الوزارات املختصة و الجهات املعنية، رشوط الرتخيص إلحداث 
مراكز التدريب يف منشآت القطاع الخاص واألوضاع التي تتبع يف التدريب املهني، وله 
تبعاً ملقتضيات كل مهنة أو صناعة، أن يعني الحد األدىن واألقىص ملدة التدريب املهني 
هذا  يف  تعطى  التي  والشهادات  االختبار  ونظام  والعملية،  والنظرية  الدراسية  والربامج 
الشأن والبيانات التي تدون فيها«.)املادة 43()89( يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته 
يف املهنة أو الحرفة أن يحصل عىل شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل املديرية 
املختصة والوزارة«.)املادة 45()90( »يستحق العامل أجره األسايس خالل مدة التحاقه بدورة 
تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، إذا كان هذا االلتحاق 
بناء عىل طلب صاحب العمل أو موافقته عىل ذلك، مع مراعاة أحكام املادة )89( من 
هذا القانون«.)املادة 87()91(»عىل صاحب العمل االلتزام بتكليف شخص أو أكرث لتدريب 
للرشوط  وفقاً  وذلك  املهنية  والصحة  والسالمة  الحامية  قواعد  عىل  العاملني  وتأهيل 

املحددة يف هذا الباب«.)املادة 243( )92(
»أ - تصــدر بقــرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد استطالع رأي وزيري املالية والشؤون 
داخيل  لنظام  واألسس  القواعد  العامل  لنقابات  العام  واالتحاد  والعمل  االجتامعية 
منوذجي– يتفق وأحكام هذا القانون– تلتزم به الجهات العامة. ويتضمن بشكل خاص: 
)...(7 -قــواعد وأسس نظام التدريب املهني والتأهيل املسليك. 8 -قواعد وأسس االستخدام 
املؤقت والتعاقد )...( يصدر نظام تشغيل األحداث والنساء يف الوظائف اإلنتاجية، بقرار 
الوزير املختص«.)املادة  4()93(  الشؤون االجتامعية والعمل بعد استطالع رأي  من وزير 
لنظامها الداخيل«. العاملني لديها وفقاً  العامة، تدريب وتأهيل  »تتوىل الجهات 

)املادة 18()94(

املساواة
الحق يف 

التدريب 

........................... الفجــوات

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك والصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 86

نفس املرجع أعاله. 87

نفس املرجع أعاله. 88

نفس املرجع أعاله. 89

نفس املرجع أعاله. 90

نفس املرجع أعاله. 91

نفس املرجع أعاله. 92

القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011. 93

نفس املرجع أعاله. 94
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012

القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949 وتعديالته إىل حد 2012 
قانون األحوال الشخصية السورية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لعام 1953 وتعديالته)95( 

قانون األحوال الشخصية للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954 وتعديالته إىل حد 2005)96( 
قانون اإلرث والوصية الخاص بالطوائف األرثوذكسية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 7 لعام 2012 
قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته لحد 2012)97( 

قانون الجنسية العربية السورية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 276 للعام 1969 

»1 - األرسة هي نواة املجتمع ويحافظ القانون عىل كيانها ويقوي أوارصها. 2 -تحمي الدولة 

الزواج وتشجع عليه، وتعمل عىل إزالة العقبات املادية واالجتامعية التي تعوقه وتحمي 

األمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم«.

)املادة 20()98(»توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها املساهمة الفعالة والكاملة 

يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتعمل عىل إزالة القيود التي متنع 

تطورها ومشاركتها يف بناء املجتمع«.)املادة 23( )99( 

القرىب من يجمعهم أصل  فيعترب من ذوي  2ـ  قرباه.  الشخص من ذوي  »1 -تتكون أرسة 

مشرتك«.)املادة 36()100(»أقارب أحد الزوجني يعتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل 

الزوج اآلخر«.)املادة 39( )101( 

اإلطار

الزوجني.)املادة 13()102(  قانون كل من  الزواج إىل  املوضوعية لصحة  »يرجع يف الرشوط 

التي  اآلثار  عىل  الزواج  انعقاد  وقت  الزوج  إليها  ينتمي  التي  الدولة  قانون  »1 -يرسي 

يرتبها عقد الزواج، مبا يف ذلك من أثر بالنسبة إىل املال)...(«.)املادة 14()103( »يف األحوال 

الزواج،  انعقاد  املنصوص عليها يف املادتني السابقتني إذا كان أحد الزوجني سورياً وقت 
يرسي القانون السوري وحده فيام عدا رشط األهلية للزواج«.)املادة 15()104(

بالنسبة للمسلمني)105(

»الزواج عقد بین رجل وامرأة تحل له رشعا غايته إنشاء اربطة للحياة املشرتكة والنسل«.

تكون  الهدیة ال  املهر وقبول  الفاتحة وقبض  بالزواج وقراءة  والوعد  )املادة 1(»الخطبة 

زواجا«.)املادة 2( »لكل من الخاطب واملخطوبة العدول عن الخطبة«.)املادة 3( 

املساواة الزواج 

طبقا للامدة 306، يطبق أحكام هذا القانون عىل جمیع السوریین سوى ما تستثنیه املادتان 307 و308.. 95

طبقا للامدة األوىل من القانون )...(تشمل عبارة »الطائفة أو طائفة إنجيلية أسقفية عربية« مجموع جامعات الطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية والجامعات اإلنجيلية األخرى التي تقبل بصالحية محاكم . 96

الطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )...( وفقا للرشوط املنصوص عنها يف نظام األبرشية اإلنجيلية األسقفية يف األردن ولبنان وسوريا)...( ».

مبا يف ذلك املرسوم الترشيعي رقم 37 للعام 2009 القايض إلغاء املادة 548 من قانون العقوبات . 97

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 98

نفس املرجع اعاله. 99

القانون املدين السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لسنة 1949. 100

نفس املرجع اعاله. 101

نفس املرجع اعاله. 102

نفس املرجع اعاله. 103

نفس املرجع اعاله. 104

قانون األحوال الشخصیة يف الجمهوریة العربیة السوریة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لسنة 1953. 105
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اإلیجاب  العاقدین وقبول من اآلخر«.)املادة 5(»یكون  بإجاب من أحد  الزواج  »ینعقد 
التي تفید معناه لغة أو عرفاً«.)املادة 6( »یجوز أن یكون  الزواج باأللفاظ  والقبول يف 
اإلیجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفني غائباً عن املجلس«.)املادة 7( »1 -یشرتط 
كل  یكون  وأن  واحد  مجلس  ويف  وجه  كل  من  متفقین  یكونا  أن  والقبول  اإلیجاب  يف 
أن املقصود به الزواج، وأن ال یوجد من أحد  من املتعاقدین سامعاً كالم اآلخر وفاهامً 
أهلیة  بزوال  القبول  قبل  اإلیجاب  2 -ویبطل  اإلیجاب.  یبطل  ما  القبول  قبل  الطرفین 
املوجب وبكل ما یفید اإلعراض من أحد الطرفین«.)املادة 11( »1 -إذا قید عقد الزواج 
برشط ینايف نظامه الرشعي أو ینايف مقاصده ویلتزم فیه ما هو محظور رشعاً كان الرشط 
باطالً والعقد صحیحاً. 2 -وإذا قید برشط یلتزم فیه للمرأة مصلحة غیر محظورة رشعا وال 
متس حقوق غیرها وال تقید حریة الزوج يف أعامله الخاصة املرشوعة كان الرشط صحیحاً 
ملزماً. 3 -وإذا اشرتطت املرأة يف عقد النكاح ما یقید حریة الزوج يف أعامله الخاصة أو 
یمس حقوق غیرها كان االشرتاط صحیحاً ولكنه لیس مبلزم للزوج، فإذا مل یف الزوج به 
فللزوجة املشرتطة طلب فسخ النكاح األهلية«.)املادة 14( »1 - یشرتط يف أهلیة الزواج 
من  هیئة  بتقریر  ثبت  إذا  املعتوه  أو  املجنون  بزواج  األذن  2 -للقايض  والبلوغ.  العقل 
الخاطبان غیر  كان  »إذا  یفید يف شفائه«.)املادة 15(  أن زواجه  العقلیة  األمراض  أطباء 
متناسبین سنا ومل یكن مصلحة يف هذا الزواج فللقايض أن ال یأذن به«.)املادة  19( »لیس 
للقايض أن یزوج من له الوالیة علیه من نفسه وال من أصوله وال من فروعه«.)املادة 25( 
»یشرتط يف لزوم الزواج أن یكون الرجل كفؤا للمرآة«.)املادة 26( »الكفاءة حق خاص 
للمرآة وللويل«.)املادة 29( »إذا توافرت يف عقد الزواج أركانه وسائر رشائط انعقاده كان 
صحیحاً«.)املادة 47( »1 -املهر حق للزوجة وال تربأ ذمة الزوج منه إال بدفعه إلیها بالذات 
إن كانت كاملة األهلية ما مل توكل يف وثیقة العقد وكیال خاصا بقبضه. 2 - ال ترسي عىل 

املهر املعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجیة قامئة«.)املادة 60(
بالنسبة للطائفة الدرزية)106(

»ال یعترب بالنسبة للطائفة الدرزیة ما یخالف األحكام التالیة : أ( یتثبت القايض من أهلیة 
العاقدین وصحة الزواج قبل العقد. ب( ال یجوز تعدد الزوجات. ج( ال ترسي أحكام اللعان 
والرضاع عىل أفراد الطائفة. د( إذا تزوج شخص بنتاً عىل أنها باكر ثم ظهر أنها ثیب فإن كان 
عاملاً بذلك قبل دخوله بها فلیس له حق املطالبة بيشء من املهر أو الجهاز، وإن مل یعلم ذلك 
إال بعد الدخول بها فله اسرتجاع نصف املهر إذا أراد إبقاءها يف عصمته )...(«.)املادة 307(

بالنسبة للطوائف املسیحیة والیهودیة )107( 
» یطبق بالنسبة إىل الطوائف املسیحیة والیهودیة ما لدى كل طائفة من أحكام ترشیعیة 
الصغیر  الزوجیة ونفقة  والنفقة  واملتابعة  الزواج وعقده،  الخطبة ورشوط  تتعلق يف  دینیة 

وبطالن الزواج وحله وانفكاك رباطه ويف البائنة) الدوطة( والحضانة«.)املادة 308(

املساواة الزواج 
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بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية)108( 
»)...( تعني لفظة »سن الرشد« بلوغ سن الثامنة عرشة من العمر. )...( تنرصف صيغة املذكر 
الحال  مقتىض  بحسب  القانون  هذا  يف  وردت  حيث  الجمع  اىل  املفرد  وصيغة  املؤنث  إىل 
وبحسب سياق النص)...(«.)املادة 1( »ان الخطبة اتفاق بني ذكر وأنثى ينطوي عىل الرغبة يف 
عقد القران بينهام يف املستقبل«.)املادة 10( »تنعقد الخطوبة بالرىض املتبادل بني الخطيبني 
إذا كانا راشدين أو برضائهام املتبادل مع عدم معارضة الويل أو الويص عىل خطوبة من مل 
يكن منهام راشدا أو كان محجورا عليه«.)املادة 11( »أ( يشرتط يف الخطبة: أن يكون الخاطب 
عاقال مستكمال الرشوط التي تؤهله للزواج مبوجب هذا القانون)...(«.)املادة  12( »إذا اتفق 
الخطيبني ومل يكن أحدهام هو  إذا ظهر سبب مينع زواج  أو  الخطبة  الخطيبان عىل فسخ 
املسبب به فعىل كل منهام إذا طلب منه الفريق اآلخر ذلك أن يرد إليه كل ما يكون قد 
اثنائها«.)املادة 16( »الزواج هو عقد متبادل  الخطبة أو يف  تقبله من عربون وهدايا حني 
يجري بني ذكر وأنثى بالرىض يقصد منه االقرتان الجنيس واالتحاد الطبيعي واملعارشة والتناسل 
أن  ما ييل: -  الزواج  لعقد  العمر«.)املادة 20( »يشرتط  العائلية مدى  املعيشة  واالشرتاك يف 
أن   .)...( أو خدعة  تهديد  أو  إكراه  املتبادل وبدون  املتعاقدين ورضاهام  بكامل حرية  يتم 
يكون املتعاقدان عاقلني ومستكميل القوى التي متكنهام من إمتام االقرتان الطبيعي الجنيس. 
أن يكون طالب الزواج قد أتم السنة الثامنة عرشة من العمر إذا كان ذكرا )...(. أن يكون 
املتعاقدان سليمني من األمراض التناسلية ومن داء السل واألمراض العقلية)...(«.)املادة  21( 

»يصبح القارص راشدا مبجرد بلوغه سن الثامنة عرش من عمره«.)املادة 68(

املساواة الزواج 

بالنسبة للمسلمني)109( 
»1 - یجوز التوكیل يف عقد النكاح. 2 -لیس للوكیل أن یزوج موكلته من نفسه إال إذا نص 
الزواج حضور شاهدین رجلین  الوكالة«.)املادة 8( »یشرتط يف صحة عقد  عىل ذلك يف 
أو رجل وامرأتین مسلمین عاقلین بالغین سامعین اإلیجاب والقبول فاهمین املقصود 
بتامم  الفتاة  الثامنة عرشة ويف  بتامم  الفتى  الزواج يف  أهلیة  بهام«.)املادة 12( »تكمل 
السابعة عرش من العمر«.)املادة 16( »للقايض أن ال یأذن للمتزوج بأن یتزوج عىل امرأته 
إال إذا كان لدیه مسوغ رشعي وكان الزوج قادرا عىل نفقتهام«.)املادة 17( »1 - إذا ادعى 
املراهق البلوغ بعد إكامله الخامسة عرشة أو املراهقة بعد إكاملها الثالثة عرشة وطلبا 
الزواج یأذن به القايض إذا تبین له صدق دعواهام واحتامل جسمیهام. 2 -إذا كان الويل 

هو األب أو الجد اشرتطت موافقته«.)املادة 18(

الفجــوات
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»الكبیرة التي أمتت السابعة عرشة إذا أرادت الزواج یطلب القايض من ولیها بیان رأیه خالل 
القايض بزواجها  مدة یحددها له فإذا مل یعرتض أو كان اعرتاضه غیر جدیر باالعتبار یأذن 
عىل  بنفسه  العصبة  هو  الزواج  يف  »الويل   )20 الزواج«.)املادة  عىل  الوالیة  الكفاءة  برشط 
ترتیب اإلرث برشط أن یكون محرما«.)املادة 21( »إذا غاب الويل األقرب ورأى القايض أن يف 
انتظار رأیه فوات مصلحة يف الزواج انتقلت الوالیة ملن یلیه«.)املادة 23( القايض ويل من ال 
ويل له«.)املادة 24( »إذا زوجت الكبیرة نفسها من غیر موافقة الويل فان كان الزوج كفؤًا 
الكفاءة  الفسخ لعدم  النكاح«.)املادة 27( »یسقط حق  العقد واإل فللويل طلب فسخ  لزم 
إذا حملت املرأة«.)املادة 30( »ال يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته 
األربع وتنقيض عدتها«.)املادة 37( »)...(. 2 -زواج املسلمة بغیر املسلم باطل«.)املادة 48( 
»لیس للزوج أن یسكن مع زوجته رضة لها يف دار واحدة بغیر رضاها«.)املادة 67( »عند تعدد 
الزوجات یجب عىل الزوج التسویة بینهن يف املساكن«.)املادة 68( تجرب الزوجة عىل السفر 
مع زوجها إال إذا اشرتط يف العقد غیر ذلك أو وجد القايض مانعا من السفر«.)املادة  70( 
الناشز هي التي ترتك دار الزوجیة بال مسوغ رشعي أو متنع زوجها من الدخول إىل بیتها قبل 

طلبها النقل إىل بیت آخر«.)املادة 75(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )110(

»)...( ب( أن يكون الخاطب قد أكمل السنة السابعة عرش من العمر إذا كان ذكرا أو السادسة 
عرش إذا كانت أنثى«.)املادة 12( »يشرتط لعقد الزواج ما ييل: - أن يتم )...( مبصادقة الويل 
أو الويص عىل من كان قارصا. )...(. أن يكون طالب الزواج قد أتم )...(السادسة عرشة إذا 
املتعاقدين مطلقا من محكمة ذات اختصاص. أن يكون  )...(. أن ال يكون أحد  أنثى.  كان 
أحد املتعاقدين منتميا للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية عند عقد الزواج وأن يكون اآلخر 
عليها  الوصاية  تنتقل  وصيها  أو  وليها  مبوافقة  القارصة  تزوجت  »إذا   )21 مسيحيا«.)املادة 

لزوجها«.)املادة 70(

الفجــوات الزواج

»1 - ال يجوز مالحقة فعل الزنا إال بشكوى الزوج واتخاذه صفة املدعي الشخيص وعند عدم 
قيام الزوجية فتتوقف املالحقة عىل شكوى الويل عىل عمود النسب واتخاذه صفة املدعي 
الشخيص. 2 -ال يالحق املحرض والرشيك واملتدخل إال والزوج معا. 3 -ال تقبل الشكوى من 
اليوم  بانقضاء ثالثة أشهر عىل  الشكوى  تقبل  4 -ال  الزنا برضاه.  الذي تم  الويل«  الزوج »أو 
الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج »أو الويل«. 5 -إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط 
دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر املجرمني. 6 -إذا ريض الرجل باستئناف الحياة 

املشرتكة تسقط الشكوى«.)املادة 475( )111( 

املساواة
الخيانة 

الزوجية
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بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )112( 
مؤبدة  أو  مؤقتة  ملدة  إما  املحكمة  أحدهام وحكم  بطلب  الزوجني  بني  ما  التفريق  »يقرر 
كام ترى املحكمة ذلك يف الحاالت اآلتية: )...(. إذا ارتكب أحد الزوجني فعل الزنا ومل يعارش 
أحدهام اآلخر بعد علمه بذلك)...( إذا هرب الزوج مع امرأة أخرى أو الزوجة مع رجل آخر 

وهجر كل منهام اآلخر«.)املادة 31(
بالنسبة للطائفة الدرزية )113(

»)...( وله اسرتجاع كامل املهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطلیقها 
إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثیبا وطلبت التفریق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته 
من مهر وجهاز. ه( إذا حكم عىل الزوجة بالزنا فللزوج تطلیقها واسرتجاع ما دفعه من مهر 
وما بقي من جهاز. إذا حكم الزوج بالزنا فللزوجة طلب التفریق وأخذ كامل مهرها املؤجل. 

)...(«.)املادة 307(
بالنسبة للطوائف املسیحیة والیهودیة )114(

» یطبق بالنسبة إىل الطوائف املسیحیة والیهودیة ما لدى كل طائفة من أحكام ترشیعیة 
الصغیر  الزوجیة ونفقة  والنفقة  واملتابعة  الزواج وعقده،  الخطبة ورشوط  تتعلق يف  دینیة 

وبطالن الزواج وحله وانفكاك رباطه ويف البائنة) الدوطة( والحضانة«.)املادة 308(

املساواة

الخيانة 

الزوجية

يستفيد من العذر املخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته يف جرم الزنا 
املشهود أو يف صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم عىل قتلهام أو إيذائهام أو عىل 
القتل«. الحبس مدة سنتني يف  العقوبة عن  تقل  أال  بغري عمد عىل  إيذاء أحدهام  أو  قتل 

)املادة  1()115(»1 - تعاقب املرأة الزانية بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني. 2 -ويقىض بالعقوبة 
نفسها عىل رشيك الزانية إذا كان متزوجاً وإال فالحبس من شهر إىل سنة. 3 -فيام خال اإلقرار 
القضايئ والجنحة املشهودة ال يقبل من أدلة الثبوت عىل الرشيك إال ما نشأ منها عن الرسائل 
التي كتبها«.)املادة 473()116(»1 -يعاقب الزوج بالحبس من شهر إىل سنة  والوثائق الخطية 
إذا ارتكب الزنا يف البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً يف أي مكان كان. 2 -وتنزل العقوبة 

نفسها باملرأة الرشيك«.)املادة 474( )117( 

الفجــوات
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الطالق،  وقت  الزوج  إليها  ينتمي  التي  الدولة  قانون  عليه  فيرسي  الطالق،  أما   - 2  )...(«
ويرسي عىل التطليق واالنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى«.

)املادة  14( )118( 
بالنسبة للمسلمني )119( 

أنه غیر كفؤ كان لكل  تبین  أنه كفؤ ثم  الزوج  أو أخرب  العقد  الكفاءة حین  »إذا اشرتطت 
العقد«.)املادة 32( »1 -إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق  الويل والزوجة طلب فسخ  من 
أو معاملة مخالعة أجلها القايض شهرًا أمالً بالصلح. 2 -إذا أرص الزوج بعد انقضاء املهلة عىل 
الطالق أو أرص الطرفان عىل املخالعة دعا القايض الطرفین واستمع إىل خالفهام وسعى إىل 
الزوجین وغیرهم  ا رهم من أهل  الزوجیة واستعان عىل ذلك مبن ی  الحیاة  إزالته ودوام 
ممن یقدرون عىل إزالة الخالف. 3 -وإذا مل تفلح هذه املساعي سمح القايض بتسجیل الطالق 
أشهر  ثالثة  مبرور  املعاملة  4 -تشطب  إیقاعه.  تاریخ  من  نافذا  الطالق  واعترب  املخالعة  أو 
اعتباراً من تاریخ الطلب إذا مل يراجع بشأنها أي من الطرفین«.)املادة 88( »كل طالق یقع 
رجعیا إال املكمل للثالث والطالق قبل الدخول، والطالق عىل بدل وما نص عىل كونه بائنا يف 
هذا القانون املخالعة«.)املادة 94( »1 -یشرتط لصحة املخالعة أن یكون الزوج أهال إلیقاع 
الطالق واملرأة محالً له. 2 -املرأة التي مل تبلغ سن الرشد إذا خولعت ال تلتزم ببدل الخلع إال 
مبوافقة ويل املال«.)املادة 95( »لكل من الطرفین عن إیجابه يف املخالعة قبل قبول اآلخر«.

)املادة  96(«إذا رصح املتخالعان بنفي البدل كانت املخالعة يف حكم الطالق املحض ووقع 
بها طلقة رجعیة«.)املادة 100( »1 -إذا ادعى أحد الزوجین اإلرضار اآلخر به مبا ال یستطاع 
معه دوام العرشة یجوز له أن یطلب من القايض التفریق. 2 -إذا ثبت اإلرضار وعجز القايض 
عن اإلصالح فرق بینهام ویعترب هذا التطلیق طلقة بائنة. 3 -إذا مل یثبت الرضر یؤجل القايض 
املحاكمة مدة ال تقل عن شهر أمال باملصالحة فإن أرص املدعي عىل الشكوى ومل یتم الصلح 
عین القايض حكمین من أهل الزوجین واإل ممن یرى القايض فیه قدرة عىل اإلصالح بینهام 
أن  الحكمین  »1 -عىل   )112 وأمانة«.)املادة  بعدل  مبهمتهام  یقوما  أن  یمینا عىل  وحلفهام 
یتعرفا أسباب الشقاق بین الزوجین وأن یجمعاهام يف مجلس تحت إرشاف القايض ال یحرضه 
إال الزوجان ومن یقرر دعوته الحكامن. 2 -امتناع أحد الزوجین عن حضور هذا املجلس بعد 
تبلیغه ال یؤثر يف التحكیم«.)املادة 113( »1 -یبذل الحكامن جهدهام يف اإلصالح بین الزوجین 
فإذا عج ا ز عنه وكانت اإلساءة أو أكرثها من الزوج قرار التفریق بطلقة بائنة. 2 -وإن كانت 
اإلساءة أو أكرثها من الزوجة أو مشرتكة بینهام قررا التفریق بین الزوجین عىل متام املهر أو 
عىل قسم منه یتناسب ومدى اإلساءة. 3 -للحكمین أن یقررا التفریق بین الزوجین مع عدم 
اإلساءة من أحدهام عىل برارءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضیت بذلك وكان 

قد ثبت لدى الحكمین استحكام الشقاق بینهام عىل وجه تتعذر إزالته.

املساواة الطالق
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وحلفه  مرجحا  ثالثا  حكامً  إلیهام  ضم  أو  غیرهام  القايض  حكم  الحكامن  اختلف   -إذا 
الیمین«.)املادة 114( »عىل الحكمین أن یرفعا تقریرهام إىل القايض وال یجب أن یكون 
معلالً و للقايض أن یحكم مبقتضاه أو یرفض التقریر ویعین يف هذه الحالة وللمرة األخیرة 
حكمین آخرین«.)املادة 115( »إذا طلق الرجل زوجته وتبین للقايض أن الزوج متعسف 
يف طالقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سیصیبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقايض أن 
یحكم لها عىل مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعویض ال یتجاوز مبلغ نفقة ثالث 
سنوات ألمثالها فوق نفقة العدة، وللقايض أن یجعل دفع هذا التعویض جملة أو شهریاً 

بحسب مقتىض الحال«.)املادة 117(
بالنسبة للطائفة الدرزية )120(

)...( و( ال یقع الطالق إال بحكم القايض وبتقریر منه. ز( ال یجوز عودة املطلقة إىل عصمة 
مطلقها. )...(«.)املادة 307(

بالنسبة للطوائف املسیحیة والیهودیة )121( 
» یطبق بالنسبة إىل الطوائف املسیحیة والیهودیة ما لدى كل طائفة من أحكام ترشیعیة 
دینیة تتعلق يف الخطبة ورشوط الزواج وعقده، واملتابعة والنفقة الزوجیة ونفقة الصغیر 

وبطالن الزواج وحله وإنفكاك رباطه ويف البائنة) الدوطة( والحضانة«.)املادة 308(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )122(

»1 -يبطل الزواج بطلب أحد الزوجني وحكم املحكمة يف األحوال اآلتية: أ( إذا ثبت أن 
االقرتان  فيه  تم  قد  يكمن  مل  إذا  العقد. ب(  إجراء  عند  عاقال  يكن  مل  املتعاقدين  أحد 
الجنيس ومل يكن إمتامه ممكنا ويجوز للمحكمة أن تعطي الزواج أو الزوجة مهلة تعينها 
للمعالجة ال تقل عن سنة. ج( إذا مل يكن أحد املتعاقدين أو كالهام يف سن الزواج حني 
إمتام عقده ومل يصادق الويل أو الويص عىل الزواج. د( إذا كان عقد الزواج قد تم بخدعة 
يف الرشوط األساسية لعقده أو بإكراه وتهديد املتعاقدين عىل قبول العقد، إكراها وتهديدا 
الزواج مبارشة غيبة منقطعة مدة ال تقل عن  الزوج بعد  فعليا ومعنوياً. هـ( إذا غاب 
خمس )5( سنوات وثبت للمحكمة عدم إمتام الزواج.2 -يشرتط أن يقرتن حكم املحكمة 
يف جميع أحكام بطالن وإبطال الزواج مبوافقة سيادة أسقف األبرشية«.)املادة 27( »إذا 
حكمت املحكمة ببطالن أو إبطال الزواج يجوز لها أن تحكم بالوقت ذاته عىل الفريق 
املسبب بتعويض مايل للفريق اآلخر لقاء ما يكون قد أصابه من أرضار عىل أن تراعي يف 
ذلك مبادئ العدل واإلنصاف. ويرتك مقدار التعويض لرأي املحكمة وتقديرها ويجوز لها 
أن تحكم يف الوقت ذاته بإعادة أية أموال منقولة أو غري منقولة قدمها الواحد لآلخر يف 

سبيل الزواج«.)املادة 28(

املساواة الطالق 
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املتعاقدين ميكن لكل  أو إبطال زواج  أية محكمة ذات اختصاص ببطالن  »إذا حكمت 
منهام أن يتزوج إذا توفرت لديه الرشوط القانونية للزواج وفقا ملراسيم وطقوس الكنيسة«.

)املادة 30( »يقرر التفريق ما بني الزوجني بطلب احدهام وحكم املحكمة اما ملدة مؤقتة 
أو مؤبدة كام ترى املحكمة ذلك يف الحاالت اآلتية: إذا جن احد الزوجني جنونا مطبقا 
ال ميكن شفاؤه منه. إذا ثبت أن أحد الزوجني حاول قتل اآلخر. إذا اعتنق أحد الزوجني 
الزوجني عن مساكنة اآلخر مدة ال تقل  انقطع أحد  إذا  الدين املسيحي.  دينا آخر غري 
عن سنتني ومل تفلح املحكمة بإقناعه للرجوع اىل املساكنة الزوجية وطلب الفريق اآلخر 
التفريق فيام بينهام يحق للمحكمة إما أن تعطي مهلة للزوجني للمصالحة أو أن تفرق 
بينهام مؤقتا أو مؤبداً. إذا ارتكب أحد الزوجني فعل الزنا ومل يعارش أحدهام اآلخر بعد 
علمه بذلك. إذا ثبت للمحكمة أن أحد الزوجني يعامل اآلخر بقسوة. إذا هرب الزوج مع 
امرأة أخرى أو الزوجة مع رجل آخر وهجر كل منهام اآلخر«.)املادة 31( »إذا حكمت 
املحكمة بالتفريق القضايئ بني الزوجني تبطل الحقوق والواجبات الزوجية املتبادلة بني 
الزوجني طيلة مدة التفريق. ويجوز للمحكمة أن تحكم أيضا بإعادة أية أموال منقولة 
أو غري منقولة يكون قدمها الواحد لآلخر يف سبيل الزواج«. )املادة 32( »يجوز للزوجني 
اللذين تقرر تفرقتهام مؤقتا أو مؤبدا أن يستعيدا حياتهام الزوجية بالرتايض. ويف هذه 

الحالة يحق ألحدهام أن يطلب إلغاء قرار املحكمة الصادر بتفريقهام«. )املادة 34( 

املساواة الطالق 

بالنسبة للمسلمني )123(
انقضاء عدتها من زوج  بعد  إال  امرأة طلقها ثالث مرات  الرجل  یتزوج  أن  »1 -ال یجوز 
كانت  ولو  السابق  الزوج  یهدم طلقات  آخر  املطلقة من  زواج   - 2 فعالً.  بها  آخر دخل 
دون الثالث، فإذا عادت إلیه یملك علیها ثالثا جدیدة«.)املادة 36( »ال یجوز أن یتزوج 
الرجل خامسة حتى یطلق إحدى زوجاته األربع وتنقيض عدتها«.)املادة 37( »إذا سمي 
مهر يف العقد الصحیح ووقع الطالق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف املهر«.

)املادة  58( »1 - یكون الرجل متمتعاً باألهلیة الكاملة للطالق يف متام الثامنة عرشة من 
عمره. 2 - یجوز للقايض أن یأذن بالتطلیق، أو یجیز الطالق الواقع من البالغ املتزوج قبل 
الثامنة عرشة إذا وجدت املصلحة يف ذلك«.)املادة 85( »محل الطالق املرأة التي يف نكاح 
صحیح أو املعتدة من طالق رجعي وال یصح عىل غیرهام الطالق ولو معلقاً«.)املادة 86( 
»1 -یقع الطالق باللفظ وبالكتابة، ویقع من العاجز عنهام بإشارته املعلومة. 2 -للزوج أن 
الزوج عىل  بتطلیق نفسها«.)املادة 87( »یملك  املرأة  بالتطلیق وأن یفوض  یوكل غیره 

زوجته ثالث طلقات«.)املادة 91( 

الفجــوات الطالق
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التالیتین :1 -إذا كان فیه إحدى  الحالتین  التفریق بینها وبین زوجها يف  »للزوجة طلب 
العلل املانعة من الدخول برشط سالمتها هي منها. 2 -إذا جن الزوج بعد العقد«.)املادة 
السابقة  املادة  يف  املبینة  العلل  بسبب  التفریق  طلب  يف  املرآة  حق  »1 -یسقط   )105
إذا علمت بها قبل العقد أو رضیت بها بعده. 2 -عىل أن حق التفریق بسبب العنة ال 
الزوال  قابلة  غیر  املادة 105  املذكورة يف  العلل  كانت  »إذا  بحال«.)املادة 106(  یسقط 
یفرق القايض بین الزوجین يف الحال وإن كان زوالها ممكناً یؤجل الدعوى مدة مناسبة 
طالق  للعلة  التفریق   «  )107 بینهام«.)املادة  فرق  العلة  تزل  مل  فإذا  السنة  تتجاوز  ال 
أكرث  السجن  بعقوبة  حكم  أو  مقبول  عذر  بال  الزوج  غاب  »1 -إذا   )108 بائن«.)املادة 
القايض  إىل  تطلب  أن  السجن  أو  الغیاب  من  سنة  بعد  لزوجته  جاز  سنوات  ثالث  من 
التفریق ولو كان له مال تستطیع اإلنفاق منه. 2 -هذا التفریق طالق رجعي فإذا رجع 
االنفاق«. لعدم  التفریق  مراجعتها  له  العدة حق  يف  واملرأة  السجین  أطلق  أو  الغائب 

)املادة 109( »1 - الطالق الرجعي ال یزیل الزوجیة وللزوج أن یراجع مطلقته أثناء العدة 
بالقول أو الفعل وال یسقط هذا الحق باإلسقاط. 2 -تبین املرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء 
عدة الطالق الرجعي«.)املادة 118( »الطالق البائن دون الثالث یزیل الزوجیة حاال وال 

یمنع من تجدید عقد الزواج«.)املادة 119(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )124(

تعتد  أن  إبطاله  أو  املحكمة ببطالن زواجهام  أو حكمت  إذا تويف زوجها  الزوجة  »عىل 
ثالثة أشهر بعد وفاة زوجها أو بعد صدور حكم املحكمة ببطالن زواجهام أو إبطاله. وإذا 
أرادت بعد ذلك أن تتزوج قبل أن يكون قد مر عىل وفاة زوجها أو صدور الحكم ببطالن 
الزواج أو إبطاله تسعة أشهر أو قبل أن تلد إذا كانت حامال وجب عليها أن تحصل عىل 

شهادة طبية تنفي كونها حامال«.)املادة 41(

الفجــوات الطالق

النظم  من  وغريها  والقوامة  والوصاية  بالوالية  الخاصة  املوضوعية  املسائل  عىل  »يرسي 
املوضوعة لحامية املحجورين والغائبني، قانون الشخص الذي تجب حاميته«.)املادة  17( )125(

ميكن حرمان األب أو األم أو الويص من الوالية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية 
يكون  اليتيم.)املادة 91()126(»1 -  أو  الولد  أنهم غري جديرين مبامرسة سلطتهم عىل  وتبني 
إسقاط الوالية أو الوصاية ملدى الحياة أو ألجل يرتاوح بني ثالث سنوات وخمس عرشة سنة. 

املساواة
الوالية 

األرسية
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2 - وال ميكن يف أي حال أن يقتىض به ملدة أدىن ملا حكم به عىل األب أو األم أو الويص من 
عقوبة أو تدبري احرتازي مانعني للحرية«.) املادة 93()127(»األب واألم وكل شخص آخر ال ميتثل 
أمر القايض فريفض أو يؤخر إحضار قارص مل يتم الثامنة عرشة من عمره يعاقب بالحبس من 
ثالثة اشهر إىل سنتني وبالغرامة مائة لرية.)املادة 482()128(»إن األب واألم اللذين يرتكان يف 
حالة احتياج ولدهام الرشعي أو غري الرشعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب اإلعالة 
يعاقبان  قضائه  من  التي متكنهام  الوسائل  الحصول عىل  أهمال  أو  عاتقهام  يقع عىل  الذي 

بالحبس مع التشغيل ثالثة أشهر عىل األكرث وبغرامة ال تتجاوز املائة لرية«.)املادة 487( )129(
بالنسبة للمسلمني )130( 

رعایتهم  تؤمن  كانت  إذا  عملها  بسبب  أوالدها  بحضانة  الحاضنة  حق  یسقط  2 -ال   )...(«
فوق  األوالد  وكان  املرأة  نشزت  إذا   «  )139 )...(«.)املادة  مقبولة.  بطریقة  بهم  والعنایة 
الخامسة كان للقايض وضعهم عند أي الزوجین شاء عىل أن یالحظ يف ذلك مصلحة األوالد 
باالستناد إىل سبب موجب«.)املادة 145( »1 -إذا كان الويل غیر األب فللقايض وضع الولد 
ذكرًا أو أنثى عند األصلح من األم أو الويل أو من یقوم مقامهام حتى تتزوج البنت أو تبلغ 
أو یبلغ الصبي سن الرشد. 2 -ويف حال ضم الولد إىل األم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة 
ما دامت قادرة عىل ذلك. 3 -إذا ثبت أن الويل ولو أبا،ً غیر مأمون عىل الصغیر أو الصغیرة، 
یسلامن إىل من یلیه يف الوالیة وذلك دون إخالل بحكم الفقرة األوىل من هذه املادة.«)املادة 
147( »1 -لیس لألم أن تسافر بولدها أثناء الزوجیة إال بإذن أبیه. 2 -لألم الحاضنة أن تسافر 
باملحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الويل إىل بلدتها التي جرى فیها عقد نكاحها. )...(. 
4 -متلك الجدة ألم نفس الحق املعطى بالفقرتین 2 و3السابقتین. 5 -لكل من األبوین رؤیة 
أوالده املوجودین لدى اآلخر دوریاً يف مكان وجود املحضون وعند املعارضة يف ذلك فللقايض 
محاكم  من  إىل حكم  حاجة  دون  فوًرا  تنفیذه  طریقة  وتعیین  الحق  هذا  بتأمین  یأمر  أن 
األساس وعىل من یعارض يف اإلراءة أو يف طریقتها أن یراجع املحكمة وتطبق عىل من یخالف 
العقوبات«.)املادة 148( » لیس لألب أن یسافر  قانون  املادة 482 من  القايض أحكام  أمر 
بالولد يف مدة حضانته إال بإذن حاضنته«.)املادة 150( القارص هو من مل یبلغ سن الرشد 
وهي مثاين عرشة سنة كاملة«.)املادة 162( »إذا أصبحت أموال القارص يف خطر بسبب سوء 
ترصف الويل أو ألي سبب آخر أو خیف علیها منه فللمحكمة أن تنزع والیته أو تحد منها 
ویجوز للقايض أن یعهد إىل حاضنة القارص ببعض أعامل الويل الرشعي املالیة إذا تحقق له أن 

مصلحة القارص تقيض بذلك وبعد سامع أقوال الويل«.)املادة 173(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )131( 

»ال يجوز للويل الترصف بأموال القارص غري املنقولة إال بإذن من املحكمة«.)املادة 73(

املساواة
الوالية 

األرسية 
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بالنسبة للمسلمني )132( 
»زواج الحاضنة بغیر قریب محرم من املحضون یسقط حضانتها«.)املادة138 ( »تنتهي مدة 
الثالثة عرشة من عمره والبنت الخامسة عرشة من عمرها.«)املادة  الحضانة بإكامل الغالم 
146()133(»)...(. 2 -لألم الحاضنة أن تسافر باملحضون )...( داخل القطر إىل البلدة التي تقیم 
فیها أو إىل البلدة التي تعمل فیها لدى أي جهة من الجهات العامة رشیطة أن یكون أحد 
أقاربها املحارم مقیام يف تلك البلدة.)...(«.)املادة 148( »1 -لألب ثم للجد العصبي والیة عىل 
نفس القارص وماله وهام ملتزمان القیام بها. 2 -لغیرهام من األقارب بحسب الرتتیب املبین يف 
املادة 21 والیة عىل نفسه دون ماله. 3 -یدخل يف الوالیة النفسیة سلطة التأدیب والتطبیب 
بشخص  العنایة  أمور  وسائر  التزویج  واملوافقة عىل  إكتسابیة  إىل حرفة  والتوجیه  والتعلیم 
سببا  اإللزامیة  املرحلة  نهایة  حتى  الصغیر  تعلیم  إمتام  عن  الويل  امتناع  4 -یعترب  القارص. 
إلسقاط والیته وتعترب معارضة الحاضنة أو تقصیرها يف تنفیذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها«.

)املادة 170( »لألب وللجد العصبي عند عدمه دون غیرهام والیة عىل مال القارص حفظا 
وترصفا واستثامراً ال ینزع مال القارص من ید األب والجد العصبي ما مل تثبت خیانته أو سوء 
ترصفاته فیه ولیس ألحدهام التربع مبال القارص أو مبنافعه أصال وال بیع عقاره أو رهنه إال 

بإذن القايض بعد تحقق املسوغ«.)املادة 172(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )134(

وتنتهي  السابعة  سن  يبلغ  عندما  أي  النساء  خدمة  عن  باستغنائه  الصبي  حضانة  »تنتهي 
الحق بحضانة  العمر«.)املادة 65( »لألم  التاسعة من  بلغوها سن  البنت عند  مدة حضانة 
أوالدها إذا كانت غري مرتبطة برجل غري والدهم وعرفت بحسن السرية واألخالق واملقدرة 
عىل تربية األوالد وصيانتهم وعىل األب أن يعولهم يف جميع األحوال إال إذا ثبت اقتدار األم 
عىل القيام باإلعالة وعجز األب عن ذلك أو إذا كان للمحضون مال. )املادة 66( »متى انتهت 
مدة الحضانة يسلم الولد اىل أبيه العاقل فيتوىل عليه والية جربية ويصبح مسؤوال عن تربيته 
عن  النيابة  الوالية حق  وتخوله هذه  استطاعته  بقدر  عليه  واإلنفاق  وتدبري جميع شؤونه 
الولد يف جميع األحوال اىل أن يصبح الولد القارص راشدا«.)املادة 71( »ويل القارص هو أبوه 
ويف حالة وفاة األب الذي يكون قد اختاره ونصبه وصياً ويف حال حياته. وإذا مات األب دون 
اختيار ويص أو تويف الويص املختار أو رفض قبول الوصاية أو عزل، تنتقل الوصاية عندئذ اىل 
األم اما لوحدها أو باالشرتاك مع من تعينه املحكمة. ويف حال زواج األم يشرتط تعيني ويص 

آخر منفردا أو باالشرتاك مع األم حسبام تراه املحكمة مناسباً«.)املادة 72(

الفجــوات
الوالية 

األرسية
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»يرسي عىل االلتزام بالنفقة فيام بني االقارب، قانون املدين بها«.)املادة 16( )135( 
بالنسبة للمسلمني )136(

»عىل الزوج إسكان زوجته يف مسكن أمثاله«.)املادة65( »عىل الزوجة بعد قبض معجلها أن 
تسكن مع زوجها«.)املادة66( »«تقدر النفقة للزوجة عىل زوجها بحسب حال الزوج یرسا 
للمرآة«.)املادة 76( »1 -  الكفایة  الزوجة عىل أن ال تقل عن حد  وعرسا مهام كانت حالة 
للقايض أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقدیرها أن یأمر الزوج عند اللزوم بإسالف زوجته 
مبلغاً عىل حساب النفقة ال یزید عن نفقة شهر واحد ویمكن تجدید اإلسالف بعده. 2 -ینفذ 
هذا األمر فوًرا كاألحكام القطعیة نفقة العدة ».)املادة 82( »تجب عىل الرجل نفقة معتدته 
من طالق أو تفریق أو فسخ«.)املادة 83( »نفقة العدة كنفقة الزوجیة ویحكم بها من تاریخ 

وجوب العدة وال یقىض بها عن مدة أكرث من تسعة أشهر الطالق«.)املادة 84(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )137(

»اإلعالة هي ما يفرض عىل أحد الزوجني من اإلنفاق عىل اآلخر ما دامت العالقة الزوجية 
قامئة وتشمل أيضا ما يفرض لألوالد عىل الوالدين أو ما يفرض عىل اآلباء لألبناء من النفقة. 
والنفقة هي ما يفرض عىل أحد الزوجني من اإلنفاق عىل اآلخر يف حالة التفريق املؤقت أو 
االنفصال املؤبد أو يف حالة بطالن الزواج أو إبطاله«.)املادة 35( يجوز للمحكمة أن تفرض 
اإلعالة يف األحوال التالية: للمحكمة أن تحكم عىل أحد الزوجني إعالة اآلخر يف األحوال التي 
ترى فيها أن أحدهام ال يقوم بإعالة اآلخر. لآلباء واألمهات حق اإلعالة عىل األبناء عند عجز 
أوالدهم  إعالة  واألمهات  اآلباء  عىل  يتوجب  بأنفسهم.  أنفسهم  إعالة  عن  واألمهات  اآلباء 
اآلتية:  الحاالت  يف  النفقة  تفرض  ان  للمحكمة   )36 لإلعالة«.)املادة  واملحتاجني  القارصين 
إذا حكمت املحكمة بالتفريق املؤقت أو االنفصال املؤبد يحق لها يف الوقت ذاته أن تحكم 
عىل املسبب لآلخر بالنفقة. إذا قضت املحكمة بإبطال الزواج. إذا جن أحد الزوجني جنونا 
مطبقا«.)املادة 37( »إذا حكمت املحكمة بوجوب اإلعالة أو النفقة تقدر مقدار اإلعالة أو 
النفقة الواجب أداؤها وتعني كيفية تأديتها بحسب ما تراه مناسبا مراعية يف ذلك الظروف 
وأحوال الفريقني املتنازعني«.)املادة 38( »إذا مل تستوف اإلعالة أو النفقة يف أوقاتها تبقى ذمة 

عىل املحكوم عليه ويف حالة الوفاة تحصل من تركته«.)املادة 39(

املساواة

النفقة

بالنسبة للمسلمني )138(
وخدمة  املعروف  بالقدر  والتطبیب  والسكنى  والكسوة  الطعام  تشمل  الزوجیة  »1 -النفقة 
الزوجة التي یكون ألمثالها خادم. 2 -یلزم الزوج بدفع النفقة إىل زوجته إذا امتنع عن اإلنفاق 

علیها أو ثبت تقصیره«.)املادة 71( 

الفجــوات
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»1 - تجب النفقة للزوجة عىل الزوج ولو مع اختالف الدین من حین العقد الصحیح ولو كانت 
مقیمة يف بیت أهلها إال إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغیر حق. 2 -یعترب امتناعها بحق 
الرشعي«.)املادة 72( »یسقط حق  املسكن  یهیئ  أو مل  املهر  یدفع معجل  الزوج مل  دام  ما 
الزوجة يف النفقة إذا عملت خارج البیت دون إذن زوجها«.)املادة 73( »إذا نشزت املرآة فال 
نفقة لها مدة النشوز«.)املادة 74( »الناشز هي التي ترتك دار الزوجية بال مسوغ رشعي أو 
متنع زوجها من الدخول إىل بيتها قبل طلبها النقل إىل بيت آخر«.)املادة 75( »نفقة العدة ال 
تسقط وال یربأ الزوج املخالع منها إال إذا نص علیها رصاحة يف عقد املخالعة«.)املادة 101( »إذا 
اشرتط الرجل يف املخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت املخالعة وبطل الرشط وكان 
الولد فقرياً«.)املادة  بنفقته وأجرة حضانته إن كان  أبوه  لحاضنته الرشعیة أخذه منه ویلزم 
103( »1 - یجوز للزوجة طلب التفریق إذا امتنع الزوج الحارض عن اإلنفاق عىل زوجته ومل 
یكن له مال ظاهر ومل یثبت عجزه عن النفقة, 2 -إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القايض 
بینهام«.)املادة 110( »تفریق  القايض  مدة مناسبة ال تتجاوز ثالثة أشهر فإن مل ینفق فرق 
القايض لعدم اإلنفاق یقع رجعیا وللزوج أن یراجع زوجته يف العدة برشط أن یثبت یساره 
ویستعد لإلنفاق«.)املادة 111( »نفقة كل إنسان يف ماله إال الزوجة فنفقتها عىل زوجها«.

النفقة  عن  ا عاجزاً  ما مل یكن فقريًا  أبیه  فنفقته عىل  للولد مال  »إذا مل یكن  )املادة 154( 
والكسب آلفة بدنیة أو عقلیة. 2 -تستمر نفقة األوالد إىل أن تتزوج األنثى ویصل الغالم إىل 

الحد الذي یكتسب فیه أمثاله«.)املادة 155( )139( 

الفجــوات النفقة

إن »حق اإلرث مصون وفقاً للقانون«.)املادة 17()140(
»1 -يرسي عىل املرياث والوصية، وسائر الترصفات املضافة إىل ما بعد املوت، قانون املؤرث، 
أو املويص، أو من صدر منه الترصف وقت موته. 2 -ومع ذلك يرسي عىل شكل الوصية قانون 
املويص وقت اإليصاء، أو قانون البلد الذي متت فيه الوصية، وكذلك الحكم يف شكل سائر 
الترصفات املضافة إىل ما بعد املوت«.)املادة 18()141( »1 -تعيني الورثة، وتحديد أنصبائهم يف 
اإلرث، وانتقال أموال الرتكة إليهم، ترسي يف شأنها أحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني الصادرة 
يف شأن اإلرث واالنتقال. 2 -ال مينح األجنبي حق اإلرث يف العقارات، إال إذا كانت قوانني بالده 

متنح مثل ذلك السوريني.)...(«.)املادة 836( )142( 

املساواة املرياث
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»1 -كل عمل قانوين يصدر من شخص يف مرض املوت ويكون مقصوداً به التربع، يعترب ترصفاً 
لهذا  التي تعطى  التسمية  كانت  أياً  الوصية  املوت، وترسي عليه أحكام  بعد  ما  إىل  مضافاً 
الترصف. 2 -وعىل ورثة من ترصف أن يثبتوا أن العمل القانوين قد صدر من مؤرثهم وهو يف 
مرض املوت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، وال يحتج بتاريخ السند إذا مل يكن هذا التاريخ 
ثابتاً. 3 -واذا أثبت الورثة أن الترصف صدر من مؤرثهم يف مرض املوت، اعترب الترصف صادراً 
عىل سبيل التربع، ما مل يثبت من صدر له الترصف عكس ذلك. كل هذا ما مل توجد أحكام 
تخالفه.«)املادة 877()143( »إذا ترصف شخص ألحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة 
إىل ما بعد  التي ترصف فيها، وبحقه باالنتفاع بها مدى حياته، اعترب الترصف مضافاً  العني 

املوت وترسي عليه أحكام الوصية، ما مل يقم دليل يخالف ذلك.«)املادة 878( )144(
بالنسبة للمسلمني )145( 

القايض. 2 -یجب الستحقاق اإلرث  باعتباره میتا بحكم  أو  »1 -یستحق اإلرث مبوت املورث 
تحقق حیاة الوارث وقت موت املورث أو وقت الحكم باعتباره میتاً ویكون الحمل مستحقا 
لإلرث إذا توافر فیه ما نص علیه يف املادة 236«.)املادة 260( » )...(. ج ( ال یمنح األجنبي 

حق اإلرث إال إذا كانت قوانین بالده متنح مثل ذلك للسوریین«.)املادة 264(
بالنسبة للطائفة الدرزية )146( 

)...(. ط( إن الفرع املتوىف قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ویأخذ نصیبه كام لو كان حیاً«.
)املادة 307(

بالنسبة للطوائف املسیحیة والیهودیة )147(
» یطبق بالنسبة إىل الطوائف املسیحیة والیهودیة ما لدى كل طائفة من أحكام ترشیعیة 
الصغیر  الزوجیة ونفقة  والنفقة  واملتابعة  الزواج وعقده،  الخطبة ورشوط  تتعلق يف  دینیة 

وبطالن الزواج وحله وإنفكاك رباطه ويف البائنة) الدوطة( والحضانة«.)املادة 308(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )148(

»ال يؤثر التفريق القضايئ يف الحقوق اإلرثية والهبة والوصية«.)املادة 33( »يستحق اإلرث 
مبوت املورث أو باعتباره ميتا بحكم املحكمة ويشرتط يف استحقاقه التأكد أن املواريث كان 
حيا عند موت املورث أو عند الحكم باعتباره ميتا. يكون الجنني مستحقا لإلرث إذا تويف الرجل 
عن زوجته أو عن معتدته وولده الجنني حيا بعد ثالمثاية وأربعني يوما عىل األكرث من تاريخ 

الوفاة«.)املادة 109( »تخصص للجنني من تركة املتويف حصة ذكرا أم أنثى«.)املادة  114(

املساواة املرياث
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بالنسبة لطائفتي الروم األرثوذكس والرسيان األرثوذكس)149(
»)...(3 -يستحق الجنني اإلرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت 
مدة الحمل ألكرث من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي اإلرث حرصاًَ أو من 
النسب  إلثبات  النووي  الحامض  لدراسة  الطبية  الخربة  إىل  عندئذ  اللجوء  فيتم  الطفل  ويل 
أمام املحكمة املختصة«.)املادة 5( »1 -تؤول حصة الوارث املحروم من اإلرث إىل سائر الورثة 
املستحقني معه ويلتزم بأن يرد للرتكة ما يكون قد تلقاه من األموال منذ وفاة املؤرث مع ما 
جناه من ريعها ومثارها منذ تاريخ الوفاة. 2 -مينح األجنبي املسيحي حق اإلرث ضمن نطاق 
مبدأ املعاملة باملثل ومبا يتفق مع األحكام الناظمة لتملك األجانب. املادة 9 - 1 -يؤدى من 
أ -ما يكفي لتجهيز امليت وما يلزم من نفقات من املوت إىل  التايل:  الرتكة بحسب الرتتيب 
الباقي من  الدفن واملراسم املتصلة بذلك. ب -ديون امليت. ج -الوصية إن وجدت. 2 -يوزع 
الرتكة عىل الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم يف هذا القانون 3 -يف حال عدم وجود ورثة للمتويف 
من جميع الطبقات املحددة يف هذا القانون تؤول الرتكة أو ما بقي منها إىل الخزينة العامة«.

) املادة 8( »1 -يف حال وفاة أحد الزوجني وبقاء اآلخر عىل قيد الحياة فإنه يستمر باالنتفاع 
من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق اإلجارة. 2 -يسجل حق االنتفاع املذكور 
يف السجالت العقارية عند نقل الحصص السم الورثة املستحقني مقيداً برشط عدم اإلجارة. 
3 -يسقط حق االنتفاع املذكور أعاله بالزواج أو التأجري«.)املادة 10( أوالً - تنتقل تركة املتوىف 
من أموال ثابتة ومنقولة إىل ورثته حسب تسلسل الطبقات املنصوص عليها يف هذه املادة: 
1: الورثة من الطبقة األوىل 1 -تشمل هذه الطبقة أوالد املتوىف وفروعهم مهام نزلوا. 2 -أوالد 
3 -إذا  الذكور واإلناث.  بالتساوي ودون متييز بني  آباءهم وأصولهم  يرثون  املتوىف وفروعهم 
كان للمتوىف ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحرص الرتكة به.4 -إذا كانت بني أوالد املورث من 
تويف قبله حلت فروعه محله يف تركة املورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم 
لو كان حياً. 5 -إذا كان للمورث أوالد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إىل 
أوالدهم وفروعهم مهام نزلوا بالتساوي. 2 -: الورثة من الطبقة الثانية: تشمل هذه الطبقة 
والدا املتوىف. 1 -يف حال عدم وجود ورثة من الطبقة األوىل وعدم وجود زوج أو زوجة وكان 
والدا املتوىف عىل قيد الحياة عند وفاته فتنتقل الرتكة إليهام بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين 
توفياً قبل وفاة املورث فتنحرص الرتكة باآلخر وتنتقل إليه بالكامل. 2 -إذا كان للمتوىف ورثة 
من الطبقة األوىل وكان والده ووالدته أو أحدهام عىل قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو 

أحدهام السدس.

املساواة املرياث
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3 -: الورثة من الطبقة الثالثة: تشمل هذه الطبقة األخوة واألخوات األشقاء واألخوة واألخوات 
ألب وألم وأجداد وجدات املتوىف. يف حال عدم وجود ورثة من الطبقتني األوىل والثانية وعدم 
وجود زوج أو زوجة للمتوىف توزع الرتكة عىل املذكورين أعاله وفق الرتتيب التايل: 1 -األخوة 
األشقاء واألخوات الشقيقات بالتساوي فيام بينهم. وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوىف قبل 
املورث تحل فروعهم مقامهم باإلرث مهام نزلوا. 2 -يف حال عدم وجود ورثة من البند )1( 
السابق توزع الرتكة عىل الجد أو الجدة ألب بالتساوي فيام بينهام أو للباقي منهم عىل قيد 
الحياة. 3 -يف حال عدم وجود ورثة من البندين )1و2( أعاله توزع الرتكة عىل األخوة واألخوات 

ألب بالتساوي فيام بينهم)...(«.)املادة 11(

املساواة

املرياث

بالنسبة للمسلمني )150(
 )264 وغیره)...(«.)املادة  املسلم  بین  الدین  اختالف  ب(   )...( یيل:  ما  اإلرث  من  »یمنع 
»1 -ألوالد األم فرض السدس للواحد، والثلث لالثنني فأكرث ذكورهم وإناثهم يف القسمة سواء. 
2 -يف الحالة الثانیة إذا استغرقت الفروض الرتكة وكان مع أوالد األم أخ شقیق أو أخوة أشقاء 
باالنفراد أو مع أخت شقیقة أو أكرث، یقسم الثلث بین الجمیع عىل الوجه املتقدم«.)املادة 
267( »1 -للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد 
فرض  العدة  يف  وهي  الزوج  مات  إذا  رجعیاً  مطلقة  كانت  ولو  2 -للزوجة  نزل.  وإن  اإلبن 
الربع عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد االبن وإن نزل وذلك مع 
مراعاة حكم املادة 116 املتقدمة يف طالق املریض. 3 -إذا تعددت الزوجات اشرتكن يف هذه 
الفریضة«.)املادة 268( »1 -العصبة بالغري هن: أ( البنات مع األبناء، ب( بنات االبن وإن نزل 
مع أبناء االبن ٕوإن نزل إذا كانوا يف درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا مل يرثن بغري ذلك، 
ج( األخوات ألبوین مع األخوة ألبوين واألخوات ألب مع األخوة ألب، 2 - يكون اإلرث بينهم 

يف هذه األحوال للذكر مثل حظ األنثیني«.)املادة277( )151(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )152( 

»توزع تركة املتويف وفقا للرتتيبات التي وضعها قبل وفاته مبوجب وصيته األخرية أو ملحقاتها 
إن وجدت. ويف حالة وجود وصية أو يف األحوال التي ال ترسي عليها الوصية أو تكون الرتكة 
خارجة عام نصت عليه الوصية ومع مراعاة أي قانون آخر توزع مبوجب النصوص الواردة 
يف قانون االنتقال العثامين وال فرق يف ذلك أن تكون األموال املنقولة أو غري منقولة واألرايض 

أمريية أو مملوكة بعد وفاء الحقوق التي وردت باملادة 111«.)املادة 118(
بالنسبة لطائفتي الروم األرثوذكس والرسيان األرثوذكس )153( 

»موانع اإلرث اثنان: )...(. 2 -اختالف الدين.«)املادة 7(

الفجــوات
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»1 -الهبة عقد يترصف مبقتضاه الواهب يف مال له دون عوض. 2 -ويجوز للواهب دون أن 
يتجرد عن نية التربع، أو يفرض عىل املوهوب له القيام بالتزام معني«.)املادة 454()154(»1 -ال 
تتم الهبة إال إذا قبلها املوهوب له أو نائبه. 2 -فإذا كان الواهب هو ويل املوهوب له أو وصيه، 
ناب عنه يف قبول الهبة وقبض اليشء املوهوب«.)املادة 455()155(»1 - تكون الهبة بسند رسمي. 
وإال وقعت باطلة ما مل تتم تحت ستار عقد آخر. 2 -ومع ذلك يجوز يف املنقول أن تتم الهبة 
بالقبض. دون حاجة إىل سند رسمي«.)املادة 456()156(»إذا قام الواهب أو ورثته مختارين 
بتنفيذ هبة باطلة لعيب يف الشكل فال يجوز لهم أن يسرتدوا ما سلموا«.)املادة 457( )157(»الوعد 
بالهبة ال ينعقد إال إذا كان بورقة رسمية«.)املادة  458( )158(»1 -ترسي عىل الوصية أحكام 
الرشيعة اإلسالمية والقوانني الصادرة يف شأنها. 2 - ال مينح األجنبي حق االستفادة من الوصية 

العقارية إال إذا كانت قوانني بالده متنح مثل ذلك للسوريني.«)املادة  876( )159(
بالنسبة للمسلمني )160( 

»1 -یشرتط يف املويص أن یكون أهالً للتربع قانوناً . 2 -عىل أنه إذا كان محجوراً علیه لسفه أو 
غفلة جازت وصیته بإذن القايض«.)املادة 211( »1 -تصح الوصیة لألشخاص مع اختالف الدین 
وامللة بینهم وبین املويص. 2 -إذا كان املوىص له أجنبیا تشرتط املعاملة باملثل«.)املادة 215( 
»1 - تصح الوصیة للحمل املعین وفقاً ملا یيل: أ( إذا أقر املويص بوجود الحمل حین اإلیصاء 
یشرتط أن یولد حیاً لسنة فأقل من ذلك لحین. ب( إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة 
بائنة یشرتط أن یولد حیا لسنة فأقل من ذلك لحین. ج( إذا مل یكن املويص مقراً وال الحامل 
معتدة یشرتط أن یولد حیا لتسعة أشهر فأقل من حین الوصیة. د( إذا كانت الوصیة لحمل 
من شخص معین یشرتط مع ما تقدم أن یثبت نسب الولد من ذلك الشخص. 2 -توقف غلة 

املوىص به منذ وفاة املويص إىل أن ینفصل الحمل حیاً فتكون له«.)املادة 136(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )161(

كيفية  املالك يف  يعقده  التربع  بطريق  املوت  بعد  ما  إىل  متليك مضاف  عقد  »الوصية هي 
تقسيم أمواله املنقولة وغري املنقولة الجائز انتقالها كلها او بعضها بوصيته بعد وفاته«.)املادة 
100( يشرتط يف صحة الوصية أن يكون املويص حرا راشدا أو بالغا عاقال مختارا أهال للتربع 
واملوىص له حيا تحقيقا أو تقديرا واملوىص به قابل التمليك بعد موت املويص فال تصح وصية 
تجهيزه  أمر  يف  املميز  الصبي  وصية  تجوز  وإمنا  اإلطالق  القارص عىل  وال  واملعتوه  املجنون 
أو  بعمدة معلومة  منقولة ومبنافعها مقيدة  أو غري  منقولة  باألعيان  الوصية  ودفنه. تصبح 
مؤبدة إال يف الحاالت التي منعت فيها الوصية بحكم أي قانون مرعي اإلجراء«.)املادة 101(

املساواة التربع
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بالنسبة لطائفتي الروم األرثوذكس والرسيان األرثوذكس)162(
»يشرتط لصحة الوصية: أ -كون املويص أهالً للتربع قانوناً. ب -كون املوىص به قابالً للتملك«.

)املادة 18( »1 -تنفذ الوصية لوارث أو لغري وارث مبقدار نصف الرتكة من غري إجازة الورثة 
أما ما زاد عىل النصف فإنه ال ينفذ إال بإجازة الورثة بعد وفاة املويص. 2 -إذا زادت الوصايا 
عىل نصف الرتكة وأجازها الورثة وكانت الرتكة ال تفي بالوصايا أو مل يجيزوها وكان النصف 
ال يفي بها قسمت الرتكة أو النصف بحسب األحوال بني الوصايا باملحاصة عىل أال يستويف 
املوىص له بالعني نصيبه إال من هذا العني«.)املادة 24( »تجوز الوصية لألجنبي ضمن نطاق 

مبدأ املعاملة باملثل ومبا يتفق مع األحكام الناظمة لتملك األجانب«.)املادة 29(

املساواة

التربع

........................... الفجــوات

»ينظم القانون الجنسية العربية السورية«.)املادة 48( )163( 
»الجنسية السورية ينظمها قانون خاص«.)املادة 35( )164( 

كاملة  ميالدية  سنة  عرشة  مثاين  وهي  الرشد  سن  بلغ  شخص  كل  األهلية:  كامل  ه(   )...(«
متمتًعا بقواه العقلية ومل يحجر عليه)...(«.)املادة 1()165(»تحتفظ املرأة العربية السورية التي 
تتزوج من أجنبي بجنسيتها إال إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية 
طبًقا  وصحيًحا  السورية  القوانني  ألحكام  وفًقا  باطال  الزواج  عقد  كان  .وإذا  إياها  بكسبها 
12()166(»يجوز  بجنسيتها«.)املادة  متمتعة  تظل  فإنها  الزواج  لعقد  الناظم  القانون  ألحكام 
للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفًقا ألحكام املادتني )11، 12( أن تسرتدها عند 
انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه«.)املادة 14()167(»إذا اسرتدت 
املرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع األوالد القارصون حكاًم جنسية والدتهم عىل أن يبقى 
لهم حق الرجوع إىل جنسية والدهم خالل سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم 
بذلك بقرار من الوزير«.)املادة 15()168(»يتمتع األوالد القرص بالجنسية، ولو كانت إقامتهم 

العادية خارج القطر«.)املادة 17( )169( 

املساواة

الحق يف 

الجنسية

»يعترب عربيًا سوريًا حكاًم: أ(من ولد يف القطر أو خارجه من والد عريب سوري. ب( من ولد يف 
القطر من أم عربية سورية ومل تثبت نسبته إىل أبيه قانونًا. ج(من ولد يف القطر من والدين 
القطر مولوًدا فيه ويف  اللقيط يف  أو ال جنسية لهام. ويعترب  الجنسية  أو مجهويل  مجهولني 
املكان الذي عرث عليه فيه ما مل تثبت العكس. د( من ولد يف القطر ومل يحق له عند والدته 

أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. 

الفجــوات
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يتقدم  ومل  أخرى  جنسية  يكتسب  ومل  السورية  العربية  للجمهورية  بأصله  ينتمي  من  ه( 
الختيار الجنسية السورية يف املهن املحددة مبوجب القرارات والقوانني السابقة. ويرسي حكم 
هذه املادة ولو كان امليالد قبل تاريخ العمل بهذا املرسوم الترشيعي«.)املادة 3()170(»يجوز 
منح األجنبي الجنسية مبرسوم بناء عىل اقرتاح الوزير وعىل طلب خطي يقدمه الطالب الذي 
يشرتط أن يكون: أ( كامل األهلية. ب( مقياًم يف القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات عىل 
األقل سابقة لتقديم الطلب وتعترب اإلقامة املتقطعة متتالية إذا مل تتجاوز مدة غياب صاحبها 
والعاهات  السارية  األمراض  من  خاليًا  .ج(  سنوات  الخمس  عىل  زيادة  تضاف  كاملة  سنة 
والعلل التي متنعه من مزاولة أي عمل .د( حسن السلوك محمود السمعة ومل يسبق الحكم 
عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية شائنة إال إذا أرد إليه اعتباره. ذا 
اختصاص أو خربة ميكن االستفادة منها يف القطر أو أن تكون له وسيلة مرشوعة للكسب أو 
ميلك ما يغنيه مساعدة الغري .وملاًم باللغة العربية قراءة وكتابة«.)املادة 4()171(»يجوز منح 
الجنسية لألوالد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك مبرسوم بناء عىل 
اقرتاح الوزير، وتخفض لهم مدة اإلقامة املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )4( إىل 
سنتني عىل األقل«.)املادة 7()172(»1 -متنح الجنسية لزوجة األجنبي املكتسب للجنسية ضمن 
الرشوط التالية: أ( أن تقدم طلبًا بذلك إىل الوزارة .ب( أن تستمر الزوجية قامئة مدة سنتني 
من تاريخ الطلب . ج( أن تكون مقيمة يف القطر بصورة مرشوعة خالل املدة املذكورة يف 
الفقرة )ب( السابقة. د( أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية. 2 -يتمتع األوالد القرص 
بالجنسية إال إذا كانت إقامتهم العادية يف الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم األصلية مبقتىض 
أن  السابقة  الفقرة  الجنسية بحسب  اكتسبوا  الذين  القرص   -لألوالد   3. لها  الناظم  الترشيع 
يختاروا جنسيتهم األصلية خالل السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار 
من الوزير«.)املادة 8()173(املرأة األجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية ال تكسبها إال 
ضمن الرشوط واألحكام املنصوص عليها يف الفقرة )1( من املادة )8( ».)املادة 9( »1 - يفقد 
بناء  إذا تجنس بجنسية أجنبية برشط أن يكون قد صدر املرسوم  السوري جنسيته  العريب 
عىل طلبه واقرتاح الوزير بالسامح له بالتخيل عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه 
الدولة . 2 -كل عريب سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء عىل طلبه قبل السامح له بالتخيل 
عن الجنسية يظل متمتًعا بها من جميع الوجود ويف جميع األحوال إال إذا رؤى تجريده منها 

تطبيًقا لحكم الفقرة )10( من املادة )23(.

الفجــوات
الحق يف 

الجنسية

قانون الجنسية العربية السورية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 276 للعام 1969. 170

نفس املرجع أعاله. 171

نفس املرجع أعاله. 172

نفس املرجع أعاله. 173



النظـام القــانـوني الجمهورية العربية السورية 

35

أو  لرية  ألفي  إىل  لرية  من خمسامئة  وبالغرامة  أشهر  ثالثة  إىل  شهر  من  بالحبس  ويعاقب 
بإحدى هاتني العقوبتني .3 -ال تحرك دعوى الحق العام يف هذا الشأن إال بطلب خطي من 
 )19 ،18 ،9  ،8 املواد)  الجنسية طبًقا ألحكام  الزوجة  اكتسبت  الوزير«.)املادة 10()174(»إذا 
فال تفقدها عند انتهاء الزوجية إال إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عمال بالقانون 
الخاص بها أو اسرتدت جنسيتها األصلية«.)املادة 13()175(»يرتتب عىل اكتساب الزوج الجنسية 
أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الرشوط التالية: أ( أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع عىل 
طلب الزوج أو بطلب منفرد. ب( أن تكون متمتعة بجنسية بلد عريب أو من أصل سوري أو 
كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية«.)املادة 18()176(»املرأة التي تتمتع بجنسية بلد عريب 
أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عريب سوري 

تصبح عربية سورية مبجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير«.)املادة 19( )177( 

الفجــوات
الحق يف 

الجنسية
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الحق في الصحة 
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012

قانون مزاولة املهن الطبية األسباب املوجبة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 12 تاريخ لعام 1970 
القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والرشكات العربية االتحادية واألجنبية والقطاع 
التعاوين والقطاع املشرتك غري املشمول بأحكام القانون األسايس للعاملني بالدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 

17 لعام 2010 
قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 الخاص وتعديالته لحد 2012

واليُتم  والعجز  واملرض  الطوارئ  حاالت  يف  وأرسته  مواطن  كل  الدولة  »1 -تكفل 

واملعالجة  الوقاية  وسائل  لهم  وتوفر  املواطنني  صحة  الدولة  2 -تحمي  والشيخوخة. 

لبناء  أساسية  أركان  االجتامعية  والخدمات  والتداوي«.)املادة  22( )178(»)...(الصحة 

املجتمع، وتعمل الدولة عىل تحقيق التنمية املتوازنة بني جميع مناطق الجمهورية العربية 

السورية«. )املادة  25()179( 

وإعطائهن  واألمهات  الحوامل  وإرشاد  بتوعية  املولدة  الصحية  الزائرة  عمل  »ينحرص 

النصائح الالزمة التباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجالت لدى 

مراكز رعاية الطفولة واألمومة وعليها عند حدوث أي اختالط أثناء الحمل أو عند املخاض 

أو بعد الوالدة استدعاء الطبيب املختص فوراً، ويجوز لها تقديم بعض االسعافات الطبية 

والتمريض«. التوليد  الحر يف  العمل  مزاولة  الطبيب، ومتنع من  ريثام يحرض  املستعجلة 

)املادة 43()180(»)...( ج - يحظر عىل القابلة معالجة األمراض النسائية ومامرسة أي عمل 
طبي آخر إال ما يسمح به الطبيب من حقن ومصوالت«)املادة 47( )181(

»أ( يتمتع العامل: 1 -الحق يف الزيادة الدورية لألجور، مرة كل سنتني، وفق النسبة املحددة 

املعاملة  يف  واملساواة  الفرص  تكافؤ  يف  2 -الحق  العمل.  عقد  يف  أو  الداخيل  النظام  يف 

وعدم التمييز. 3 -الحق يف الحفاظ عىل كرامته اإلنسانية. 4 -الحق يف تأمني ظروف عمل 

العاملية والجمعيات  النقابات  تكفل السالمة واألمان يف عمله. 5 -الحق يف االنضامم إىل 

الحرفية. )...(«.)املادة 95()182(»أ( عىل صاحب العمل أال يسمح ألي عامل مبزاولة العمل يف 

العمليات التي ترسي عليها أحكام هذا الفصل إال بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت 

لياقته طبياً للعمل فيها .ب( يجب إن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية، مرة يف 

كل سنة عىل األقل إذا كان العامل من العامل الذين يشتغلون بباطن األرض أو من عامل 

التخريم أو من العامل يف القطاع البحري واملوانئ واملرافئ. 

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية
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ج( يجب إجراء الكشف الطبي عىل العامل قبل نهاية فرتة االختبار إلثبات حالته ومعرفة 

الالزمة  والرشوط  األوضاع  الوزير  من  بقرار  تحدد  د(  مهني.  مبرض  مصاباً  كان  إذا  ما 

إلجراء الكشوفات الطبية املذكورة«.)املادة 142( )183( »عىل صاحب العمل أو من ينوب 

عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات اإلنقاذ واإلسعافات 

الرضورية وأن تكون هذه املنطقة مزودة بوسائل االتصال الحديثة إىل داخل املنجم أو 

املحجر بحيث تصلح لالستعانة بها فوراً، وتعيني عامل فني مدرب لإلرشاف عىل عمليات 

بالسالمة  تعنى  وطنية  لجنة  تشكل  151()184(»أ(  األولية«.)املادة  واإلسعافات  اإلنقاذ 

املختصني يف  املركزية  اإلدارات  مديري  من  كل  الوزير وعضوية  برئاسة  املهنية  والصحة 

والري  والصحة  والنفط  والبيئة  والتعمري  والتجارة واإلسكان  الصناعة واالقتصاد  وزارات: 

والكهرباء واإلدارة املحلية والشؤون االجتامعية والعمل والدفاع املدين ومندوب عن كل 

بتشكيل  يصدر  ب(  منظامتهم.  تسميهم  العمل  أصحاب  ومنظامت  العام  االتحاد  من 

اللجنة  تختص  ج(  اجتامعاتها.  وزمان  مكان  فيه  يحدد  الوزير،  من  قرار  اللجنة،  هذه 

مبا ييل: 1 -تحديد وتقييم املخاطر التي تهدد السالمة والصحة املهنية يف مواقع العمل. 

2 -مراقبة عوامل بيئة العمل ومامرسات العمل التي ميكن أن تؤثر عىل صحة العامل مبا 

3 -وضع  العمل.  يشيدها صاحب  التي  والندوات  واملطاعم  الصحية  اإلنشاءات  ذلك  يف 

بتعزيز  الخاصة  والدراسات  باألبحاث  4 -القيام  العمل.  ومامرسات  بيئة  لتحسني  برامج 

ومنظامت  العامل  منظامت  من  لكل  االستشارات  وتقديم  العامل  حامية وحفظ صحة 

الدورات  إقامة  خالل  من  الحامية  تعزيز  يف  5 -املساهمة  الشأن.  بهذا  العمل  أصحاب 

بالحامية  الخاصة  العلمية  املنشورات  وإصدار  وإعداد  التوعية  برامج  وتنفيذ  التدريبية 

املعنية بشؤون  الدولية والعربية  الهيئات واملنظامت  6 -التعاون مع  العمل.  من أخطار 

السالمة والصحة املهنية«.)املادة 231()185(»يلتزم صاحب العمل: أ( توفري معدات الوقاية 

الشخصية املعدة لحامية العامل من أخطار العمل يف مختلف الظروف واألوضاع وتقدميها 

لهم واختبار وصيانة هذه املعدات دورياً وفق األصول املحددة لذلك. ب( تدريب العامل 

عىل األسس السليمة ألداء مهمته. ج( عدم تحميل العامل أية نفقات مهام كان نوعها لقاء 

توفري وسائل الحامية الرضورية له. د( إحاطة العامل قبل مزاولة العمل مبخاطر مهنته 

وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية املقررة لها مع توفري أدوات الوقاية الشخصية املناسبة 
وتدريبه عىل استخدامها«.)املادة 239( )186(

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية
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»عىل صاحب العمل أن يوفر وسائل اإلسعاف الطبية يف أماكن العمل وذلك بالرشوط 

واألوضاع التي يقررها وزير الشؤون االجتامعية والعمل باالتفاق مع وزير الصحة. وعليه 

يف جميع األحوال أن يقدم اإلسعافات األولية للمصاب ولو مل متنعه اإلصابة مبارشة من 

عمله«.)املادة 38()187(»عىل صاحب العمل عند حدوث اإلصابة أن يتوىل نقل املصاب إىل 

مكان العالج الذي تعينه له املؤسسة وتكون مصاريف االنتقال من مكان العالج واليه 

عىل حساب املؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس اإلدارة«.)املادة 40( )188( 

املساواة

الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

»من أقدم بإحدى الوسائل املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 208 عىل اإلنجابية

وصف أو إذاعة األساليب اآليلة ملنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة ملنع الحبل 

عوقب بالحبس من شهر إىل سنة وبالغرامة مائة لرية«.)املادة 523()189(»يعاقب بالعقوبة 

نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من املواد املعدة ملنع الحمل 

أو سهل استعاملها بأية طريقة كانت«.)املادة 524( )190( 

الفجــوات

»)...( ب -يحظر عىل الطبيب أو القابلة اإلجهاض بأية وسيلة كانت إال إذا كان استمرار 

يتم اإلجهاض من قبل طبيب مختص  :1 -أن  الحامل فيشرتط حينئذ  الحمل خطراً عىل 

إجراء  قبل  لإلجهاض  املربمة  الحاجة  بتقرير  محرض  يحرر  .2 -أن  آخر  طبيب  ومبوافقة 

أو  اللزوم يوقعها األطباء واملريضة  أو أكرث حسب  أربع نسخ  .3 -أن تنظم منه  العملية 

زوجها أو وليها وتحتفظ األرسة وكل من األطباء بواحدة منها .)...( »)املادة 47( )191(»كل 

من ارتكب املخالفة املبينة يف الفقرة )ب( من املادة )47( يسحب ترخيصه ومينع من 

مزاولة املهنة بأي صفة كانت مبدة ال تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ 

العقوبات، ويف حال  بأحكام قانون  العامة وذلك مع عدم اإلخالل  النيابة  بواسطة  فوراً 

التدبري املنوه به يف هذه املادة وبعد ثبوت املخالفة  تكرار املخالفة يجوز باإلضافة إىل 

بحقه قضائياً سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق املمنوحة له مبوجبها وذلك 

مبرسوم عادي يتخذ بناًء عىل اقرتاح وزير الصحة«.)املادة 51( )192( »إذا مل يعني القانون 

يبدل  التايل:  الوجه  عىل  العقوبة  تشديد  املذكور  السبب  أوجب  مشدد،  سبب  مفعول 

النصف  إىل  الثلث  من  موقتة  عقوبة  كل  وتزداد  املؤبدة  الشاقة  األشغال  من  اإلعدام 
وتضاعف الغرامة«.)املادة 247( )193(

املساواة
اإلجهاض 

اآلمن

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته بالقانون رقم 28 لعام 2014.. 187

نفس املرجع أعاله. 188
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»)...( 2 -وإذا أفىض اإلجهاض أو الوسائل التي استعملت يف سبيله إىل موت املرأة عوقب 

الفاعل باألشغال الشاقة من أربع إىل سبع سنوات. 3 -وتكون العقوبة من خمس سنوات 

التي رضيت بها  إىل عرش سنوات إذا تسبب املوت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل 

املرأة«.)املادة 528( »1 - من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب باألشغال 

الشاقة خمس سنوات عىل األقل. 2 -وال تنقص العقوبة عن عرش سنوات إذا أفىض اإلجهاض 

أو الوسائل املستعملة إىل موت املرأة«.)املادة 529()194(»تستفيد من عذر مخفف املرأة 

ارتكب  نفسه من  العذر  نفسها محافظة عىل رشفها. ويستفيد كذلك من  التي تجهض 

إحدى الجرائم املنصوص عليها يف املادتني 528 و529 للمحافظة عىل رشف إحدى فروعه 

أو قريباته حتى الدرجة الثانية«.)املادة 531()195(»1 - إذا ارتكب إحدى الجنح املنصوص 

عليها يف هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيديل أو أحد مستخدميهم 

فاعلني كانوا أو محرضني أو متدخلني شددت العقوبة وفاقاً للامدة 247 . 2 - ويكون األمر 

كذلك إذا كان املجرم قد اعتاد بيع العقاقري وسائر املواد املعدة لإلجهاض. 3 - ويستهدف 

املجرم فضالً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن مل يكونا منوطني بإذن السلطة 
أو نيل شهادة. 4 - وميكن الحكم أيضاً بإقفال املحل«.)املادة 532( )196(

املساواة

اإلجهاض 

اآلمن

»كل دعاوى بإحدى الوسائل املنصوص عليها يف الفقرتني 2 و3 من املادة 208 يقصد منها 

نرش أو ترويج أو تسهيل استعامل وسائط اإلجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين 

إىل سنتني وبالغرامة من مائة إىل مائتني وخمسني لرية«.)املادة 525()197(»يعاقب بالعقوبة 

نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة إلحداث اإلجهاض أو سهل 

استعاملها بأية طريقة كانت«.)املادة 526( »كل امرأة أجهضت نفسها مبا استعملته من 

أشهر إىل ثالث سنوات«. بالحبس من ستة  تعاقب  استعمله غريها برضاها  أو  الوسائل 

إجهاضها  محاولة  أو  امرأة  إجهاض  عىل  كانت  وسيلة  بأية  أقدم  »1 -من   )527 )املادة 

برضاها عوقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات. )...(«.)املادة 528( »تطبق املادتان 

528 و529 ولو كانت املرأة التي أجريت عليها وسائل اإلجهاض غري حامل«.)املادة 530( 

الفجــوات
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الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012

قانون األحوال الشخصية السورية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لعام 1953
قانون األحوال الشخصية للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية لسنة 1954 وتعديالته إىل حد 2005 )198( 

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته لحد 2012 )199(
القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والرشكات العربية االتحادية واألجنبية والقطاع 
التعاوين والقطاع املشرتك غري املشمول بأحكام القانون األسايس للعاملني بالدولة، الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 

17 لعام 2010
القانون املتعلق بجرائم االتجار باألشخاص الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 3  لعام 2010

السياسية  الحياة  يف  والكاملة  الفعالة  املساهمة  لها  تتيح  التي  الفرص  جميع  للمرأة  الدولة  »توفر 

بناء  يف  ومشاركتها  تطورها  متنع  التي  القيود  إزالة  عىل  وتعمل  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية 

املجتمع«.)املادة  23( )200(»1 -الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وتحافظ 

عىل كرامتهم وأمنهم. 2 -املواطنة مبدأ أسايس ينطوي عىل حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن وميارسها 

وفق القانون. 3 - املواطنون متساوون يف الحقوق والواجبات، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو 

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 4 -تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني«.)املادة 33()201(»كل 

اعتداء عىل الحرية الشخصية أو عىل حرمة الحياة الخاصة أو عىل غريها من الحقوق والحريات العامة 

التي يكفلها الدستور يعد جرمية يعاقب عليها القانون«.)املادة 54( )202( 

العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

بالنسبة للمسلمني )203(
»إذا كان الخاطبان غیر متناسبین سنا ومل یكن مصلحة يف هذا الزواج فللقايض أن ال یأذن 

به«.)املادة 19(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )204(

»)...( تعني لفظة »سن الرشد« بلوغ سن الثامنة عرشة من العمر. )...( تنرصف صيغة املذكر 
الحال  مقتىض  بحسب  القانون  هذا  يف  وردت  حيث  الجمع  اىل  املفرد  وصيغة  املؤنث  إىل 
وبحسب سياق النص)...(«.)املادة 1( »يصبح القارص راشدا مبجرد بلوغه سن الثامنة عرش 

من عمره«.)املادة 68(

املساواة زواج الطفالت
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الطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )...( وفقا للرشوط املنصوص عنها يف نظام األبرشية اإلنجيلية األسقفية يف األردن ولبنان وسوريا)...( ».

مبا يف ذلك املرسوم الترشيعي رقم 37 للعام 2009 القايض إلغاء املادة 548 من قانون العقوبات . 199
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»إذا عقد أحد رجال الدين زواج قارص مل يتم الثامنة عرشة من عمره دون أن يدون يف 

العقد رىض من له الوالية عىل القارص أو أن يستعاض عنه بإذن القايض عوقب بالغرامة 
من مائة إىل مائتني وخمسني لرية«.)املادة 469( )205(

بالنسبة للمسلمني )206( 

السابعة عرش من  بتامم  الفتاة  الثامنة عرشة ويف  بتامم  الفتى  الزواج يف  أهلية  »تكمل 

املراهقة  أو  الخامسة عرشة  إكامله  بعد  البلوغ  املراهق  ادعى  »إذا  العمر«.)املادة 16( 

له  تبین  إذا  القايض  به  يأذن   - 1 الزواج يرتتب ما ييل:  الثالثة عرشة وطلبا  بعد إكاملها 

صدق دعواهام واحتامل جسميهام.2 - إذا كان الويل هو األب أو الجد اشرتطت موافقته«.

)املادة 18( »الكبیرة التي أمتت السابعة عرشة إذا أرادت الزواج یطلب القايض من ولیها 

بیان رأیه خالل مدة یحددها له فإذا مل یعرتض أو كان اعرتاضه غیر جدیر باالعتبار یأذن 

القايض بزواجها برشط الكفاءة«.)املادة 20(
بالنسبة للطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية )207(

»)...( ب( أن يكون الخاطب قد أكمل السنة السابعة عرش من العمر إذا كان ذكرا أو 

السادسة عرش إذا كانت أنثى«.)املادة 12(

الفجــوات زواج الطفالت

» من قتل انساناً قصداً عوقب باألشغال الشاقة من خمس عرشة سنة إىل عرشين سنة«.

)املادة 533()208(»يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة عىل القتل قصداً إذا ارتكب: 1 -لسبب 

تلك  عىل  املحرضني  لفرار  تسهيالً  أو  لها  تنفيذاً  أو  تسهيالً  أو  لجنحة  متهيداً   - 2 سافل. 

العقاب. 3 -للحصول عىل  الجنحة أو فاعليها أو املتدخلني فيها أو للحيلولة بينهم وبني 

املنفعة الناتجة عن الجنحة. 4 -عىل موظف أثناء مامرسته وظيفته أو يف معرض مامرسته 

7 -يف حالة  أكرث.  أو  6 -عىل شخصني  الخامسة عرشة من عمره.  5 -عىل حدث دون  لها. 

التعذيب أو الرشاسة نحو األشخاص«.)املادة 534()209(»يعاقب  اقدام املجرم عىل أعامل 

تنفيذاً  أو  تسهيالً  أو  لجناية  2 -متهيداً  عمداً.   - 1 ارتكب:  إذا  قصداً  القتل  باإلعدام عىل 

لها أو تسهيالً لفرار املحرضني عىل تلك الجناية أو فاعليها أو املتدخلني فيها أو للحيلولة 

535ٌ()210(»1 - من سبب  أو فروعه«.)املادة  املجرم  أحد أصول  العقاب.3عىل  بينهم وبني 

موت انسان من غري قصد القتل بالرضب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود 

عوقب باألشغال الشاقة خمس سنوات عىل األقل. 2 -وال تنقص العقوبة عن سبع سنوات 

إذا اقرتن الفعل بإحدى الحاالت املنصوص عليها يف املادتني السابقتني«.)املادة 536( )211( 

املساواة
العنف 

الجسدي
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»من أقدم قصداً عىل رضب شخص أو جرحه أو ايذائه ومل ينجم عن هذه األفعال تعطيل 

شخص عن العمل ملدة تزيد عن عرشة أيام عوقب بناء عىل شكوى املترضر بالحبس ستة 

أو  لرية  مائة  إىل  من خمس وعرشين  وبالغرامة  التكديري  بالحبس  أو  األكرث  أشهر عىل 

الحاصل تعطيل  إذا نجم عن األذى  )...(«.)املادة 540()212(»1 -  العقوبتني.  بإحدى هاتني 

شخص عن العمل مدة تزيد عن عرشة أيام عوقب املجرم بالحبس مدة ال تتجاوز السنة 

وبغرامة مائة لرية عىل األكرث أو بإحدى هاتني العقوبتني. 2 -وإذا تنازل الشايك عن حقه 

خفضت العقوبة إىل النصف«. )املادة 541()213(»إذا جاوز التعطيل عن العمل العرشين 

السابق  الغرامة  عن  فضالً  سنوات  ثالث  إىل  أشهر  ثالثة  من  الحبس  بعقوبة  قيض  يوماً 

ذكرها«.)املادة 542()214( »إذا أدى الفعل إىل قطع أو استئصال عضو أو برت أحد األطراف أو 

إىل تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب يف إحداث تشويه جسيم أو أية 

عاهة أخرى دامئة أو لها مظهر العاهة الدامئة عوقب املجرم باألشغال الشاقة املؤقتة عرش 

سنوات عىل األكرث«.)املادة 543()215(» يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرائق 

املادة 540 بإجهاض حامل وهو عىل علم بحملها«.)املادة 544()216(»1 - من  املذكورة يف 

حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل سنتني. 

إذا أطلق  الثالثة  املادة 241 فقرتها  املجرم، حسبام نصت عليه  العقوبة عن  2 -وتخفض 

عفواً رساح الشخص املختطف يف خالل مثاين واربعني ساعة دون أن ترتكب به جرمية أخرى 

جناية كانت أو جنحة يقىض عىل املجرم باألشغال الشاقة املؤقتة«.)املادة 555()217(»أ( إذا 

جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب( إذا أنزل مبن حرمت حريته تعذيب جسدي أو 

معنوي. ج( إذا وقع الجرم عىل موظف يف أثناء قيامه بوظيفته أو يف معرض قيامه بها«.

)املادة 556( )218( 

املساواة

العنف 

الجسدي

جرم  يف  أخته  أو  فروعه  أو  أصوله  أحد  أو  زوجه  فاجأ  من  املخفف  العذر  من  »يستفيد 
إيذائهام  أو  قتلهام  فأقدم عىل  آخر  مع شخص  فحشاء  أو يف صالت جنسية  املشهود  الزنا 
الحبس مدة سنتني يف  العقوبة عن  تقل  أال  بغري عمد عىل  أحدهام  إيذاء  أو  قتل  أو عىل 
القتل«)املادة 1(  )219( »1 - ال يعد الفعل الذي يجيزه القانون جرمية. 2 - يجيز القانون: أ( 
رضوب التأديب التي يُنزلها باألوالد آباؤهم وأساتذتهم عىل نحو ما يبيحه العرف العام)...(«.

)املادة 185( )220(»يستفيد من العذر املخفف فاعل الجرمية الذي أقدم عليها بثورة غضب 
عليه«.)املادة  املجنى  أتاه  الخطورة  من  جانب  وعىل  محق  غري  عمل  عن  ناتج  شديد 
العقوبة ما لصفح  العام، ويكون له عىل  الحق  الشايك يسقط  تنازل  242(  )221(»)...( 2 -إن 

املدعي الشخيص من املفعول«.)املادة 540( )222( 

الفجــوات

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته لحد 2012. 212

نفس املرجع أعاله. 213

نفس املرجع أعاله. 214

نفس املرجع أعاله. 215

نفس املرجع أعاله. 216

نفس املرجع أعاله. 217

نفس املرجع أعاله. 218

قانون العقوبات السوري وتعديله باملرسوم الترشيعي رقم 37 للعام 2009 القايض بإلغاء املادة 548 . 219

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته لحد 2012. 220

نفس املرجع أعاله. 221

نفس املرجع أعاله. 222



النظـام القــانـوني الجمهورية العربية السورية 

43

يتحد  مل  ألنه  العام  لالزدراء  استهدفه  أو  عالنية  آخر  أهان  من  نفسها  بالعقوبة  »يعاقب 
عوقب  بالسالح  آخر  هدد  424()223(»1 -من  تحداه«.)املادة  من  يلب  مل  أو  للمبارزة  امرءاً 
بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشهرـ 2 -وترتاوح العقوبة بني شهرين وسنة إذا كان السالح 
نارياً واستعمله الفاعل.«)املادة 559()224(»من توعد آخر بجناية عقوبتها االعدام أو األشغال 
الشاقة املؤبدة أو أكرث من خمس عرشة سنة أو االعتقال املؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة 
أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات إذا تضمن الوعيد األمر 
التهديد بإحدى  أو االمتناع عنه«.)املادة 560()225(»إذا مل يتضمن  بإجراء عمل ولو مرشوعاً 
الجنايات املذكورة أعاله أمراً أو تضمن أمراً إال أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر 
قيض بالحبس من ثالثة أشهر إىل سنتني«.)املادة 561()226(»يعاقب بالحبس من شهر إىل سنة 
عىل التهديد بجناية أخف من الجنايات املذكورة يف املادة 560 إذا ارتكب بإحدى الوسائل 
إذا حصل  بإنزال رضر غري محق  تهديد آخر  نفسها«.)املادة 562()227(»كل  املادة  املبينة يف 
بالقول أو بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة 208 وكان من شأنه التأثري يف نفس املجنى عليه 
تأثرياً شديداً يعاقب عليه بناء عىل الشكوى بغرامة ال تتجاوز املائة لرية«.)املادة 564(  )228( 
»1 -يعاقب عىل الذم بأحد الناس املقرتف بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة 208 بالحبس 
حتى ثالثة أشهر وبالغرامة حتى مائة لرية أو بإحدى هاتني العقوبتني. 2 -ويقىض بالغرامة 
وحدها إذا مل يقع الذم عالنية«.)املادة 568()229(»ال يسمح ملرتكب الذم تربيراً لنفسه بإثبات 
حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.«)املادة 569()230(»1 -يعاقب عىل القدح بأحد 
الناس املقرتف بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة 208 وكذلك عىل التحقري الحاصل بإحدى 
الوسائل الواردة يف املادة 373 بالحبس من أسبوع إىل ثالثة أشهر أو بالغرامة من مائة إىل 

مائتي لرية. 2 -ويقىض بالغرامة وحدها إذا مل يقرتف القدح عالنية«.)املادة 570( )231(

املساواة
العنف 

اللفظي

»للقايض أن يعفي الفريقني أو أحدهام من العقوبة إذا كان املعتدى عليه قد تسبب بالقدح 
بعمل غري محق أو كان القدح متبادالً«.)املادة 571( )232( 

الفجــوات

»أ( يجوز للعامل أن يرتك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل يف الحاالت 
التالية: )...( 3 -إذا ارتكب صاحب العمل أو من ميثله أمراً مخالً باآلداب نحو العامل أو أحد 
أفراد أرسته. 4 -إذا وقع من صاحب العمل أو من ميثله اعتداًء عىل العامل.)...( ب( يحق 
للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده ألي سبب من األسباب السابقة أن يرفع دعوى 
ترسيح غري مربر أمام القضاء، ويقع عبء اإلثبات يف هذه الحاالت عىل العامل، وعند الثبوت 

يكون للعامل الحقوق املنصوص عليها يف املادة )65( من هذا القانون«.)املادة 66( )233( 

املساواة
التحرش 

الجنيس يف 

أماكن العمل 
)234(

.............................. الفجــوات
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األشقاء والشقيقات  أو بني  أو غري رشعيني،  كانوا  والفروع، رشعيني  األصول  السفاح بني   - 1«
عليه  يعاقب  األصهرة،  من  جميعاً  هؤالء  مبنزلة  هم  من  أو  ألم  أو  ألب  واألخوات  واألخوة 
بالحبس من سنة إىل ثالث سنوات. 2 -إذا كان ألحد املجرمني عىل اآلخر سلطة قانونية أو فعلية 
»فال تنقص العقوبة عن سنتني. 3 -مينع املجرم من حق الوالية«.)املادة 476()235( »1 -يالحق 
السفاح املوصوف يف املادة السابقة بناء عىل شكوى قريب أو صهر أحد املجرمني حتى الدرجة 
الرابعة. 2 - وتبارش املالحقة بال شكوى إذا أدى األمر إىل الفضيحة«.)املادة 477( )236( »1 - من 
خطف أو أبعد قارصاً مل يكمل الثامنة عرشة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من 
له عليه الوالية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة مائة 
لرية. 2 -وإذا مل يكن القارص قد أتم الثانية عرشة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة 
املنصوص  العقوبات  »1 -تخفض   )237()481 املادة  املوقتة«.)  الشاقة  األشغال  العقوبة  كانت 
القارص أو قدمه  إذا أرجع  املادة 241 عن املجرم  باملقدار املعني يف  السابقة  املواد  عليها يف 
قبل صدور أي حكم. 2 - ال يطبق هذا النص يف حالة التكرار«.) املادة  483( )238(»1 -من أكره 
غري زوجه بالعنف أو بالتهديد عىل الجامع عوقب باألشغال الشاقة خمس عرشة سنة عىل 
األقل. 2 - وال تنقص العقوبة عن إحدى وعرشين سنة إذا كان املعتدى عليه مل يتم الخامسة 
عرشة من عمره«.)املادة 489()239( »يعاقب باألشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً 
غري زوجه ال يستطيع املقاومة بسبب نقص جسدي أو نفيس أو بسبب ما استعمل نحوه من 
رضوب الخداع.«.)املادة 490()240( »1 - من جامع قارصاً مل يتم الخامسة عرشة من عمره عوقب 
باألشغال الشاقة تسع سنوات. 2 - وال تنقص العقوبة عن خمس عرشة سنة إذا كان الولد مل يتم 
الثانية عرشة من عمره ».)املادة 491()241( »1 -إذا جامع قارصاً متامً الخامسة عرشة وغري متم 
الثامنة عرشة من عمره أحد أصوله رشعياً كان أو كان غري رشعي أو أحد أصهاره لجهة األصول 
وكل شخص مارس عليه سلطة رشعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك األشخاص عوقب باألشغال 
الشاقة تسع سنوات. 2 -ويقىض بالعقوبة نفسها إذا كان املجرم موظفاً أو رجل دين أو كان 
مدير مكتب استخدام أو عامالً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعامل السلطة أو التسهيالت التي 
يستمدها من وظيفته«.)املادة 492()242( »1 -من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد عىل تحمل أو 
اثنتي عرشة سنة.2 -  الشاقة مدة ال تنقص عن  إجراء فعل مناف للحشمة عوقب باألشغال 
الخامسة عرشة  يتم  مل  عليه  املعتدى  كان  إذا  للعقوبة مثاين عرشة سنة  األدىن  الحد  ويكون 
من عمره«.)املادة 493()243( »يعاقب باألشغال الشاقة حتى خمس عرشة سنة عىل األكرث من 
لجأ إىل رضوب الحيلة أو استفاد من علة امرىء يف جسده أو نفسه فارتكب به فعالً منافياً 
للحشمة أو حمله عىل ارتكابه«.)املادة 494()244( »1 -من ارتكب بقارص مل يتم الخامسة عرشة 

من عمره فعالً منافياً للحشمة أو حمله عىل ارتكابه عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات. 

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء
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2 - وال تنقص العقوبة عن اثنتي عرشة سنة إذا مل يتم الولد الثانية من عمره«.)املادة 495()245( 
»كل شخص من األشخاص املوصوفني يف املادة 492 يرتكب بقارص بني الخامسة عرشة والثامنة 
عرشة من عمره فعالً منافياً للحشمة أو يحمله عىل ارتكابه يعاقب باألشغال الشاقة مدة ال 
تزيد عىل خمس عرشة سنة«.)املادة 496()246( »ترفع العقوبات املنصوص عليها يف املواد 489 
إىل 491 و493 إىل 495 عىل النحو الذي ذكرته املادة 247 إذا كان املجرم أحد األشخاص املشار 
إليهم يف املادة 492«.)املادة 497( )247( »1 -تشدد مبقتىض أحكام املادة 247 عقوبات الجنايات 
املنصوص عليها يف هذا الفصل: إذا اقرتفها شخصان أو أكرث اشرتكوا يف التغلب عىل مقاومة 
املعتدى عليه أو تعاقبوا عىل إجراء الفحش به. إذا أصيب املعتدى عليه مبرض زهري أو بأي 
مرض آخر أو أذى تسبب عنهام تعطيل تزيد مدته عن عرشة أيام أو كانت املعتدى عليها بكر 
فأزيلت بكارتها. 2 -إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إىل موت املعتدى عليها ومل يكن 
العقوبة عن خمس عرشة سنة«.)املادة 498( )248(  النتيجة فال تنقص  الفاعل قد أراد هذه 
»1 - كل موظف راود عن نفسها زوجة سجني أو موقوف أو شخص خاضع ملراقبة سلطته 
أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إىل ثالث سنوات. 2 - 
وتنزل العقوبة نفسها باملوظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط 
فصلها به أو برؤسائه. 3 - تضاعف العقوبة إذا نال املجرم إربه من إحدى النساء املذكورات 
آنفاً«.)املادة 499()249( »1 - من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب 
بالحبس من ثالث سنوات إىل تسع سنوات. 2 -يتناول العقاب الرشوع يف ارتكاب هذه الجرمية 
».)املادة 500()250( »من خطف بالخداع أو العنف أحد األشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد 
ارتكاب الفجور به عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل املذكور فال تنقص 
العقوبة عن إحدى وعرشون سنة«.)املادة 501()251( »تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب 
الفعل دون خداع أو عنف عىل قارص مل يتم الخامسة عرشة من عمره«.)املادة 502( )252( 
»1 -من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل ال يستوجب عقاباً أشد، 
بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثالمثائة لرية أو بإحدى العقوبتني. 2 -يف ما خال 
اإلقرار ال يقبل من أدلة الثبوت عىل املجرم إال ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق األخرى التي 
كتبها«.)املادة 504()253( »من ملس أو داعب بصورة منافية للحياء قارًصا مل يتم الخامسة عرشة 
من عمره، ذكرًا كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهام من العمر أكرث من خمس عرشة سنة دون 
رضاهام عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز السنة ونصف«.)املادة 505()254( »من عرض عىل قارص 
مل يتم الخامسة عرشة من عمره أو عىل فتاة أو امرأة لهام من العمر أكرث من خمس عرشة 
سنة عمالً منافياً للحياء أو وجه إىل أحدهم كالماً مخالً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري 

ثالثة أيام أو بغرامة ال تزيد عىل خمسة وسبعني لرية أو بالعقوبتني معاً«.)املادة 506( )255(

املساواة

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء
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»1 -من أكره غري زوجه بالعنف أو بالتهديد عىل الجامع عوقب باألشغال الشاقة خمس عرشة 
سنة عىل األقل. 2 - وال تنقص العقوبة عن إحدى وعرشين سنة إذا كان املعتدى عليه مل يتم 

الخامسة عرشة من عمره«.)املادة 489( )256(
املقاومة  يستطيع  ال  زوجه  غري  شخصاً  جامع  من  سنوات  تسع  الشاقة  باألشغال  »يعاقب 
بسبب نقص جسدي أو نفيس أو بسبب ما استعمل نحوه من رضوب الخداع«.

)املادة 490()257( »يستفيد من األسباب املخفضة املنصوص عليها يف املادة 241، املجرم الذي 
يرجع املخطوف من تلقاء نفسه يف خالل مثاين وأربعني ساعة إىل مكان أمني ويعيد إليه حريته 
دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جرمية أخرى، جنحة كانت أو جناية«.)املادة 503(

)258( »1 -إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب الجرائم الواردة يف هذا الفصل وبني املعتدى عليها 

أوقفت املالحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. 2 -يعاد 
وانقضاء خمس  الجنحة  ثالث سنوات عىل  انقضاء  قبل  العقوبة  تنفيذ  إىل  أو  املالحقة  إىل 
سنوات عىل الجناية إذا انتهى الزواج إما بطالق املرأة دون سبب مرشوع أو بالطالق املحكوم 

به ملصلحة املعتدى عليها«.)املادة 508( )259( 

الفجــوات

العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

»يقصد بالكلامت واالصطالحات التالية يف معرض تطبيق هذا املرسوم الترشيعي املعاين املبينة 
واألحكام  الحاالت  وفق  باإلنسان  االتجار  جرمية  باألشخاص  االتجار   - 2  )...( منها:  كل  إزاء 
املبينة يف هذا املرسوم الترشيعي.  3 -الطفل كل ذكر أو أنثى مل يتم الثامنة عرشة من عمره.  
4 -الضحية شخص وقع عليه فعل االتجار أو كان محالً له.«)املادة 1()260( »يهدف هذا املرسوم 
الترشيعي إىل:1 -منع ومكافحة االتجار باألشخاص وإيالء اهتامم خاص للنساء واألطفال ضحايا 
هذا االتجار. 2 -حامية ضحايا االتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية املناسبة لهم واحرتام كامل 

حقوقهم اإلنسانية.  3 -تعزيز التعاون الدويل يف مواجهة مرتكبي جرائم االتجار باألشخاص.

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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وتحسن  الجرمية  هذه  من  الوقاية  يف  تسهم  اجتامعية  لثقافة  ترشيعي  أساس  4 -إيجاد   .
التعامل مع آثارها«. )املادة 2( )261( »1 -يعد اتجارا باألشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو 
اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم الستخدامهم يف أعامل أو لغايات غري مرشوعة 
أو  أي من ذلك  لتحقيق  أو سعيا  مزايا  أو مبنح  به  أو وعد  أو معنوي  مادي  مقابل كسب 
غريه.2 -ال يتغري الوصف الجرمي لألفعال املذكورة آنفا سواء كانت باستعامل القوة أو بالتهديد 
باستعاملها أو باللجوء إىل العنف أو اإلقناع أو استغالل الجهل أو الضعف أو باالحتيال أو 
سلطة عىل  له  ممن  املساعدة  تقديم  أو  بالتواطؤ  أو  الوظيفي  املركز  باستغالل  أو  الخداع 
الشخص الضحية. 3 -يف جميع الحاالت ال يعتد مبوافقة الضحية«. )املادة 4()262( »مع مراعاة 
حاالت التشديد الواردة يف النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا ألحكام التشديد 
ضد  الجرمية  ارتكبت  1 -إذا  التالية:  الحاالت  من  كل  يف  العام  العقوبات  قانون  يف  الواردة 
النساء أو األطفال أو بحق أحد من ذوي االحتياجات الخاصة.  2 -إذا استخدم مرتكب الجرمية 
سالحا أو هدد باستخدامه.  3 -إذا كان مرتكب الجرمية زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو 
وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.  4 -إذا ارتكب الجرمية 
الجرمية ذات طابع  5 -إذا كانت  الفاعل عضوا يف جامعة إجرامية.   أو كان  أكرث من شخص 
املناسبة  الحامية  بتوفري  الكفيلة  التدابري  املعنية  السلطات  »1 -تتخذ  دويل«. )املادة  8()263( 
التعايف الجسدي والنفيس واالجتامعي  لضحايا االتجار وتؤمن لهم متطلبات املساعدة عىل 
والجمعيات  والنقابات  الشعبية  واملنظامت  الرسمية  املؤسسات  مع  املقتىض  عند  بالتعاون 
األهلية ذات الصلة. 2 -يراعى يف هذه التدابري . أ(تواجد العنرص النسايئ عند إجراء التحقيقات 
الخاصة بضحايا االتجار من النساء.  ب( عدم احتجازهم يف منشآت ال تتناسب مع وضعهم 
كضحايا جرائم. ج( حصولهم عىل الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من املساعدة 
اإلفصاح عن  رعايتهم وعدم  وأماكن  الضحايا  أسامء  الكشف عن  الرسية وعدم  د(  املادية.  
املعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أرسهم.  هـ( تقديم املشورة واملعلومات خصوصا فيام 
يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية«.)املادة 15( )264(   »عىل السلطات املختصة 
اتخاذ التدابري الكفيلة بحامية من يقوم باإلبالغ عن الجرائم املرتكبة املنصوص عليها يف هذا 

املرسوم الترشيعي إضافة إىل حامية الشهود والخرباء وأفراد أرسهم«.)املادة 16(  )265(

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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»1 - من اعتاد حض شخص أو أكرث، ذكراً كان أو أنثى، مل يتم الحادية والعرشين من عمره، 
عىل الفجور أو الفساد أو عىل تسهيلهام له أو مساعدته عىل إتيانهام عوقب بالحبس من 
ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعني إىل ستامية لرية. 2 -ويعاقب العقاب 
نفسه من تعاطى الدعارة الرسية أو سهلها«.)املادة 509()266( »يعاقب بالحبس ثالث سنوات 
أو  إغواء  عىل  الغري  ألهواء  إرضاء  أقدم  من  لرية  ثالمثائة  عن  تنقص  ال  وبغرامة  األقل  عىل 
اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة مل تتم الحادية والعرشين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو 
فتاة تجاوزت الحادية والعرشين من العمر باستعامل الخداع أو العنف أو التهديد أو رصف 
النفوذ أو غري ذلك من وسائل اإلكراه«.)املادة 510()267( »يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل 
ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعني إىل سبعامئة وخمسني لرية من أقدم باستعامله 
الوسائل املذكورة يف املادة السابقة عىل استبقاء شخص رغاًم عنه ولو بسبب دين له عليه يف 
مبيت الفجور أو إكراهه عىل تعاطي الدعارة.« )املادة 511()268( »من اعتاد أن يسهل بقصد 
الكسب إغواء العامة عىل ارتكاب الفجور مع الغري ومن استعمل إحدى الوسائل املشار إليها 
يف الفقرتني الـ 2 و3 من املادة 208 الستجالب الناس إىل الفجور يعاقب بالحبس من ثالثة 
أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من ثالثني إىل ثالمثاية لرية«.)املادة 512()269( »كل امرىء ال 
يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد يف كسب معيشته أو بعضها عىل دعارة الغري عوقب بالحبس 
من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة مائة لرية«.)املادة 513()270( »يعاقب بالعقوبات نفسها من 
أقدم عىل صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو 
أفالم أو إشارات أو غري ذلك من األشياء املخلة بالحياء بقصد االتجار بها أو توزيعها أو أعلن 

أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.«)املادة 519( )271(

املساواة
االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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الحق في العمل
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012

قانون االنتخابات العامة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 101 لسنة 2011 
القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والرشكات العربية االتحادية واالجنبية والقطاع 
التعاوين والقطاع املشرتك غري املشمول بأحكام القانون األسايس للعاملني بالدولة، الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 

17 لعام 2010 
القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011

»)...(3 -تكفل الدولة حامية املنتجني واملستهلكني وترعى التجارة واالستثامر ومتنـع االحتكار 
فـي مختلف املجـاالت االقتصادية وتعمل عىل تطوير الطاقات البرشية وتحمي قوة العمل، 
مبا يخدم االقتصاد الوطني«.)املادة 13()272( »1 -الخدمة العامة تكليف ورشف، غايتها تحقيق 
العامة،  الخدمة  وظائف  تويل  يف  متساوون  2 -املواطنون  الشعب.  وخدمة  العامة  املصلحة 
ويحدد القانون رشوط توليها وحقوق وواجبات املكلفني بها«.)املادة 26()273( »لكل مواطن 
القانون ذلك«. السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وينظم  الحياة  حق اإلسهام يف 

)املادة 34()274( »1 -العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة عىل توفريه لجميع 
املواطنني، ويتوىل القانون تنظيم العمل ورشوطه وحقوق العامل. 2 -لكل عامل أجر عادل 
حسب نوعية العمل ومردوده، عىل أن ال يقل عن الحد األدىن لألجور الذي يضمن متطلبات 

الحياة املعيشية وتغرُيها. )...(«.)املادة 40( )275(
»)...( -العامل: كل من يعمل يف إحدى الجهات العامة أو يف القطاع الخاص أو املشرتك لقاء 
أو نظام  الدولة  للعاملني يف  القانون األسايس  أو  العمل  قانون  بأحكام  أجر ويكون مشموال 
االستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها وال ميلك سجال تجاريا أو صناعيا. –الفالح: كل من 
يعمل يف األرايض مبفرده أو باالشرتاك مع غريه وتكون الزراعة مصدر رزقه األسايس وال ميلك 
سجال تجاريا أو صناعيا. - الحريف: كل من يعمل يف انتاج مواد او من يقدم خدمات حرفية 
معتمدا عىل جهده الشخيص وخربته املهنية بصورة أساسية مستعينا بأفراد أرسته او بعامل 
اخرين عىل أال يزيد عدد العاملني يف املنشاة عىل تسعة عامل.  -الكاسب الصغري: كل بائع 

باملفرق ال يتجاوز دخله السنوي /200.000/ مئتي ألف لرية سورية«.)املادة 1( )276(

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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»)...( العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهام كان نوعه وتحت 
سلطته وإرشافه.  -صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكرث لقاء 
أجر مهام كان نوعه.  -املتعطل: كل مواطن عريب سوري قادر عىل العمل ويرغب فيه ويبحث 
عنه ومتاح له، إال أنه مل يجد الفرصة لذلك.  -األجر: كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهام 
العمل  عقود  للعامل مبوجب  املقررة  العالوات  إليه جميع  عيناً، مضافاً  أو  نقداً  نوعه  كان 
الفردية أو اتفاقات العمل الجامعية أو األنظمة األساسية للعمل، سواء أكان األجر يومياً أم 
أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً. وال يدخل يف مفهوم األجر بدالت السفر واملصاريف 
اليومية التي يتكبدها العامل يف معرض أدائه لعمله. - العمل املؤقت: العمل الذي تقتيض 
طبيعته، انجازه يف مدة محددة، أو الذي ينصب عىل عمل بذاته وينتهي بانتهائه.  -العمل 
العريض: العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيام يزاوله صاحب العمل من نشاط وال يستغرق 
متعارف  دورية  مواسم  يتم يف  الذي  العمل  املوسمي:  العمل  أشهر. -  أكرث من ستة  إنجازه 
عليها، وال تزيد مدته عىل ستة أشهر متواصلة.  - العمل اللييل: العمل الذي ميتد من الساعة 
السابعة مساًء وحتى الساعة السابعة صباحاً. العمل الجزيئ: العمل الذي تقل فيه ساعات 
أحكام  من  السابع  الباب  يف  عليها  املنصوص  القانونية  العمل  ساعات  عن  اليومية  العمل 
هذا القانون)...(«)املادة  1()277( »أ( ميتنع يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو 
تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو املساواة يف املعاملة أياً كان السبب، السيام التمييز بني العامل 
من حيث العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السيايس، أو 
االنتامء النقايب أو الجنسية أو األصل االجتامعي، أو الزي أو أسلوب اللباس، مبا ال يتعارض مع 
الحرية الشخصية وذلك يف كل ما يتعلق باالستخدام، أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب 
املهني، أو باألجر، أو بالرتفيع أو باالستفادة من االمتيازات االجتامعية، أو باإلجراءات والتدابري 
أو إجراء يصدر عن  أو ترصف  باطال كل فعل  العمل. ب( يقع  بالترسيح من  أو  التأديبية، 
صاحب العمل يكون مخالفاً ألحكام الفقرة السابقة من هذه املادة، ويحق للعامل املترضر 
االدعاء أمام املحكمة املختصة مبوجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن األرضار 

املادية واملعنوية التي تعرض لها.
ج( ال يعترب من قبيل التمييز، التفريق أو االستبعاد أو التفضيل املستند إىل املعايري املوضوعية 
عىل  املادة  هذه  أحكام  ترسي  ال  د -  طبيعته.  أو  العمل  شغل  يقتضينها  التي  للمؤهالت 
الحالة  إىل  باالستناد  املنشأة،  لدى  املعتمد  الطبيب  يقرر  مل  ما  العاهات  وذوي  املعوقني 
الجسدية للعامل، عكس ذلك«.)املادة 2()278( »)...( ب( متثل الحقوق املقررة مبوجب أحكام 
نظام  عنها، وحيثام وجد  التنازل  يجوز  التي ال  العامل  لحقوق  الدنيا  الحدود  القانون  هذا 
خاص للعاملني ينظم عالقات ورشوط العمل يطبق عىل العامل أحكام هذا القانون أو النظام 

الخاص أيهام أفضل للعامل«.)املادة 4()279( )...(.

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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األحكام  إىل  السابقة  )أ(  الفقرة  )4 5- 6- 7-( من  البنود  إليهم يف  املشار  العامل  ب( يخضع 
الواردة يف عقود عملهم والتي ال ميكن بأي حال من األحوال أن تقل حقوقهم فيها عاماّ تنص 
الستخدام  العامة  السياسات  رسم  الوزارة  »تتوىل   )280()5 القانون«.)املادة  هذا  أحكام  عليه 
النظم والقواعد واإلجراءات الالزمة لذلك«. العربية السورية ووضع  العاملة يف الجمهورية 

)املادة 13()281( »ترسي أحكام هذا الباب عىل كل متعطل ، راغب فيه ، سواء داخل أرايض 
للتشغيل:  العامة  املكاتب  »تتوىل  أو خارجها«.)املادة 14()282(  السورية  العربية  الجمهورية 
العمل  العمل واملتعطلني. ب( تنظيم شؤون طالبي  العاملة وطالبي  القوى  أ( حرص أعداد 
املسجلني لديها. ج( إعداد اإلحصائيات والدراسات الالزمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل 
حسب مؤهالتهم العلمية واملهنية. د( املساهمة يف توفري فرص عمل لطالبي العمل داخل 
أرايض الجمهورية العربية السورية وخارجها«.)املادة 19()283( »أ( ال يجوز توجيه اإلخطار إىل 
املرأة العاملة خالل إجازة األمومة وكذلك إىل العامل خالل مدة إجازته، وال تحتسب مهلة 
العامل  إذا حصل  . ب(  الوالدة  إجازة  أو  العامل  إجازة  التايل النتهاء  اليوم  إال من  اإلخطار 
عىل إجازة مرضية خالل مهلة اإلخطار يقف رسيان هذه املهلة وال يبدأ رسيانها من جديد 
إال يف اليوم التايل النتهاء تلك اإلجازة.«)املادة 57()284( »أ( ال يجوز لصاحب العمل أن يرسح 
عامالً ألي سبب من األسباب التالية: 1 -مامرسة العمل النقايب أو تنظيم أنشطة نقابية من 
النقايب املرشح أو املشاركة فيها: 2 -قيام العامل بنشاط انتخايب. 3 -رفع شكوى  قبل العامل 
أو املشاركة يف رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلامً من إخالل بالقوانني أو أنظمة العمل أو 
اللوائح. 4 - العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة االجتامعية أو املسؤولية العائلية أو الحمل أو 
الدين أو املذهب أو الرأي السيايس أو االنتامء القومي أو األصل االجتامعي أو الزي أو أسلوب 
املادة  أحكام  مراعاة  67()285(»مع  الشخصية)...(«.)املادة  الحرية  مع  يتعارض  ال  مبا  اللباس 
2: أ( يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ األجر املتساوي عن األعامل ذات القيمة املتساوية 
عىل جميع العاملني لديه دون متييز قائم عىل العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية 
أو العقيدة أو الرأي السيايس أو االنتامء النقايب أو الجنسية أو األصل االجتامعي. ب( يقصد 
باألعامل ذات القيمة املتساوية األعامل التي تتطلب من العاملني قدراً موازياً من املؤهالت 
العلمية واملعارف املهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خربة يف العمل«.)املادة 75( )286(»أ( يتمتع 
العامل بالعناية الطبية ويجب عىل صاحب العمل يف هذا املجال أن: 1 -يوفر وسائل اإلسعاف 
األولية، مهام كان عدد العامل يف املنشأة. 2 -يستخدم ممرضاً ملامً بوسائل اإلسعاف الطبية 
يخصص للقيام بها، وأن يعهد إىل طبيب بعيادتهم وعالجهم يف املكان الذي يعده لهذا الغرض 
وأن يقدم لهم األدوية الالزمة للعالج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله 
باملجان، متى زاد عدد عامله يف مكان واحد أو يف دائرة نصف قطرها خمسة عرش كيلو مرتاً 

عىل مائة عامل ومل يتجاوز مائتي عامل. 
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3 -يوفر للعامل، فضالً عام ورد يف البند السابق، جميع وسائل العالج األخرى التي يتطلب 
األدوية  وكذلك  غريها  أو  جراحية  بعمليات  القيام  أو  أخصائيني  بأطباء  االستعانة  عالجها 
الالزمة، وذلك كله باملجان، متى زاد عدد عامله عىل مئتي عامل. 4 -يؤدي إلدارة املستشفى 
عليهام يف  املنصوص  الحالتني  العامل يف  عولج  إذا  واإلقامة  واألدوية  العالج  نفقات  مقابل 
البندين )2 3-( من الفقرة السابقة يف مستشفى حكومي أو خريي. ب( يتبع يف تحديد نفقات 
العالج واألدوية واإلقامة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة الطرق واألوضاع التي يصدر بها 
قرار من الوزير باالتفاق مع وزير الصحة، مبا فيها تحديد نفقات املعالجة والتداوي واإلقامة 
عن طريق صناديق الضامن الصحي أو مؤسسات التأمني الخاصة التي تتوىل هذه األمور«.

)املادة 94()287( »أ( يتمتع العامل: 1 -الحق يف الزيادة الدورية لألجور، مرة كل سنتني، وفق 
النسبة املحددة يف النظام الداخيل أو يف عقد العمل. 2 -الحق يف تكافؤ الفرص واملساواة يف 
املعاملة وعدم التمييز. 3 -الحق يف الحفاظ عىل كرامته اإلنسانية. 4 -الحق يف تأمني ظروف 
عمل تكفل السالمة واألمان يف عمله. 5 -الحق يف االنضامم إىل النقابات العاملية والجمعيات 
الحرفية )...(«.)املادة 95()288( »أ( مينع تشغيل األحداث من الذكور واإلناث قبل إمتام مرحلة 
التعليم األسايس أو إمتام سن الخامسة عرشة من عمرهم أيهام أكرب. ب( يصدر بقرار من 
الوزير نظام تشغيل األحداث والظروف والرشوط واألحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك 
األعامل واملهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً ملراحل السن املختلفة.«)املادة 
113()289( »مع عدم اإلخالل بأحكام املواد الواردة يف هذا الفصل ترسي عىل النساء العامالت 
جميع األحكام الناظمة لتشغيل العامل دون متييز بينهم متى متاثلت أوضاع عملهم«.)املادة 
119( )290( »يجب عىل صاحب العمل يف حالة تشغيله خمس عامالت أو أكرث أن يعلن بشكل 
ع العامالت نسخة من نظام تشغيل النساء«.)املادة 125()291(  ظاهر يف مكان العمل أو تجماّ
»عىل صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكرث يف مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة 
عن  األطفال  هؤالء  عدد  يقل  أال  عىل  العامالت  أطفال  برعاية  للحضانة  دار  إىل  يعهد  أو 
خمسة وعرشين طفالً وال تزيد أعامرهم عىل خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام 
ترخيص ورشوط عمل هذه الدور. ويجوز للمنشآت العائدة إىل أصحاب عمل مختلفني والتي 
تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة يف منطقة واحدة أن تشرتك فيام بينها يف تنفيذ االلتزام 
املنصوص عليه يف هذه املادة«.)املادة 126()292( »يف حال عدم توفر الرشوط الواردة يف املادة 
السابقة عىل صاحب العمل الذي يستخدم ما ال يقل عن عرشين عاملة متزوجة تهيئة مكان 
مناسب يكون يف عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعامرهم عن خمس 

سنوات فيام إذا كان عددهم ال يقل عن عرشة أطفال«.)املادة 127( )293(
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»يقصد بالتعابري التالية يف معرض تطبيق هذا القانون، املعنى الوارد بجانب كل منها:  -الجهة 
واملنشآت  والشــركات  املؤسسات  أو  العامة  والهيئات  واإلدارات  الوزارات  إحدى  العامة: 
العامةأو إحدى البلديات أو املؤسسات البلدية أو وحدات اإلدارة املحلية , أو إحدى جهات 
العامة  الجهة  مالك  يف  تسميته  وردت  دائم  عمل  كل  . -الوظيفـة:  األخرى  العام  القطاع 
الصادر وفق أحكام املادة )3( من هذا القانون.  -العامل: كل من يعني بصورة دامئة يف إحدى 
الوظائف امللحوظة يف املالك العددي للجهة العامة . -األجـر: املبلغ الشهري املقطوع الذي 
 , القانون  أحكام هذا  تعيينه وفق  املحدد يف صك  العمل  أدائه  مقابل  العامل يف  يستحقه 
 -التعويضات: هي املبالغ التي متنح للعامل يف مقابل ظروف  وطبقا« للجداول امللحقة به. 
العمل أو مشقته ومخاطرة أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه املهني. وال يدخل يف مفهوم األجر 
أي من الحاالت املذكورة يف هذا التعريف«.)املادة 1()294( »يحدد الحــد األدىن واألقىص ألجر 
كل من فئات الوظائف املشار إليها يف املادة 5 السابقة، واألجور التي يتم فيها التعيني، وفق 

جداول األجور امللحقة بهذا القانون«.)املادة 6( )295( 
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الوظائف 

العامة
»ما مل يرد فيه نص خاص وفقاً ألحكام هذا القانون. أ( ال ترسي أحكام هذا القانون عىل: )...( 
2 -العاملني الخاضعني ألحكام قانون تنظيم العالقات الزراعية . 3 -أفراد أرسة صاحب العمل 
الجمعيات  5 -العاملني يف  املنزلية ومن يف حكمهم.  الخدمة  4 - عامل  فعالً.  يعولهم  الذين 
واملؤسسات الخريية. 6 - العاملني يف أعامل عرضية. 7 -العاملني يف عمل جزيئ الذين ال تتجاوز 
ساعات عملهم يف اليوم الواحد أكرث من ساعتني )...(«.)املادة 5()296( »أ( ال يجوز تشغيل أي 
متعطل، داخل أرايض الجمهورية العربية السورية، إال إذا كان حاصالً عىل شهادة قيد من 
من  الشهادة  تتضمنه هذه  ما  الوزير  من  بقرار  يحدد  للتشغيل. ب(  العامة  املكاتب  أحد 
بيانات«.)املادة 17()297( »يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل األحداث الذين يشتغلون 
يف الصناعات املنزلية التي ال يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إرشاف األب أو األم أو األخ 
الوزير األعامل والحاالت واملناسبات  العم أو الخال«.)املادة 118()298( »تحدد بقرار من  أو 
التي يجوز فيها تشغيل النساء يف فرتة العمل اللييل، وكذلك األعامل الضارة بالنساء صحياً أو 

أخالقياً و غريها من األعامل التي ال يجوز تشغيل النساء فيها«. )املادة 120( )299(

الفجــوات
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السياسات والتشريعات االجتماعية
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012

القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949 
القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته إىل حد 1964
القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والرشكات العربية االتحادية واالجنبية والقطاع 
التعاوين والقطاع املشرتك غري املشمول بأحكام القانون األسايس للعاملني بالدولة، الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 

17 لعام 2010 
قانون مزاولة املهن الطبية األسباب املوجبة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 12 لعام 1970 

»1 -تكفل الدولة كل مواطن وأرسته يف حاالت الطوارئ واملرض والعجز واليُتم والشيخوخة. 
الوقاية واملعالجة والتداوي«.)املادة  الدولة صحة املواطنني وتوفر لهم وسائل  2 -تحمي 
 )301()25 )...(«.)املادة  املجتمع،  لبناء  أساسية  أركان  االجتامعية  الخدمات   )...(«  )300()22

»)...( 3 -تكفل الدولة الضامن االجتامعي والصحي للعامل«.)املادة 40( )302(
التأمني الجربي املعقود ملصلحة املرأة املتزوجة  »1 -يجوز تحديد مطرح ومدى ورشوط 
بنص رصيح يف عقد الزواج املحرر أمام السلطات ذات الصالحية ووفقا للشكل والرشوط 
خلوا  العقد  نص  كان  إذا  أو  الزواج  عقد  يقرر  مل  وإذا   - 2 النافذة.  القوانني  يف  املقررة 
من النصوص الالزمة لتقرير التأمني الجربي فتقرره محكمة البداية املدنية التي يقع يف 
موطنها الطرفني«.)املادة 1084()303( »1 -إذا ظهر بأن الضامنات التأمينية املعطاة لفاقدي 
األهلية وناقصيها أو املرأة املتزوجة غري كافية فيمكن توسيعها بقرار من السلطات املعنية 
يف املادتني السابقتني كل منها يف نطاق اختصاصه. 2 -و إذا ظهر بأن الضامنات التأمينية 
املعطاة لفاقدي األهلية وناقصيها أو املرأة املتزوجة ثقيلة فيمكن تخفيفها بالطرق املعنية 

يف الفقرة السابقة«.)املادة 1085( )304(
»أ( يحق للعامل، خالل كل عام من خدمته، أن يتغيب ألسباب صحية ملدة )200( يوما – 
متصلة أم منفصلة– يتقاىض خاللها:  - 80  % من أجــــره: عن الثالثني يوما األوىل.  -أجرا 
كامال: عن املائة والسبعني يوما التالية. ب( تعترب اإلجازة الصحية، من الخدمات الفعلية. 
ج( إذا كانت حالة العامل املريض يف بعثة خارجية ال تسمح بنقله إىل الوطن،فيمنح – 
بقرار من وزير الخارجية – إجازة صحية إضافية ملدة ثالثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه 
وبدل  وتعويضاته  أجوره  تقايض  عىل  الحالة  هذه  يف  املريض  العامل  ويستمر  خاللها. 

اغرتابه«.)املادة 48( )305( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 
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»أ( ال يدخل يف مفهوم األجر بالنسبة للعاملني الخاضعني لهذا القانون يف معرض تطبيق أحكامه وأحكام 

مؤسسة  تلتزم  القانون. ب(1 -  من هذا   )1( املادة  املعرف يف  األجر  االجتامعية سـوى  التأمينات  قانون 

القانون فقط. والتي سبق وسددها  التأمينات االجتامعية، برد االشرتاكات للعامل املشمول بأحكام هذا 

العمل,  قانون  ألحكام  طبقــاً  األجر  مفهوم  يف  تدخل  كانت  التي  التعويضات  جميع  عن  عليه  املؤمن 

وأصبحت ال تدخل يف املفهوم املذكور مبقتىض الفقرة )أ( السابقة  - وذلك عن مدة اشرتاكه التأميني السابق 

بقانون  املقررة  املعاشات  أحد  استحقوا  الذين  عليهم  للمؤمن  بالنسبة  2 -أما  القانون.  هذا  نفاذ  لتاريخ 

بالخدمة،  مجددا  التحقوا  أو  واستمروا  االستقالة،  تعويض  أو  الترسيح  تعويض  أو  االجتامعية  التأمينات 

استحقاقهم  لتاريخ  الالحقة  الفرتة  لهم عن  االشرتاكات  رد  فيقترص  التامني،  فروع  احد  عنها يف  واملشرتك 

للمعاش أو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون. 3 -يتم رد االشـرتاكات املشـار إليها فــي البنديـن )1 
و2( من هذه الفقرة للعاملني املذكورين، حني انتهاء خدماتهمألي سبب كان«.)املادة 78( )306(

»يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:  أ( باملؤسسة: مؤسسة التأمينات االجتامعية املنشأة مبقتىض هذا 

القانون.  ب( باملؤمن عليه: كل من ترسي عليه أحكام املادة 2 من هذا القانون.  ج( بإصابة العمل: اإلصابة 

بأحد األمراض املهنية املبينة يف الجدول رقم 1 امللحق بهذا القانون أو اإلصابة نتيجة حادث أثناء تأدية 

العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به. ويعترب يف حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خالل عليه فرتة 

ذهابه ملبارشة عمله وعودته منه أيا كانت وسيلة املواصالت برشط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقيف 

أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.  د( باملصاب: من أصيب بإصابة عمل.  ه( باملريض: من أصيب 

مبرض أو حادث غري إصابة العمل.  و( بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستدمية 

بني املؤمن عليه وبني مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعترب يف حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز 

80 % من قدرة املؤمن عليه عىل الكسب«.)املادة 1()307( »أ( التأمني يف املؤسسة إلزامي بالنسبة ألصحاب 

العمل والعامل وال يجوز تحميل املؤمن عليه اي نصيب من نفقات التأمني إال فيام يرد به نص خاص. 

ب( إذا عمل املؤمن عليه لدى أكرث من صاحب عمل يتم االشرتاك عن كل خدمة عىل حدة وعند خروج 

املؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن األخرى وفق ألحكام املادة 58 

من القانون. ج( ترسي أحكام الفقرة السابقة عىل املؤمن عليه املشرتك لدى أكرث من مؤسسة تأمينية«.

)املادة 18()308(»أ( مع مراعاة أحكام املادة 2 من القانون ترسي أحكام الفصل الخاص بتأمني إصابات العمل 

عىل )...( -1العامل الذين يستخدمون يف أعامل عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكرث وعىل األخص 

عامل املقاوالت والتوريدات وعامل الرتحيل والعامل املوسميني وعامل الشحن والتفريغ )...(. -2 الوكالء 

يف سلك التعليم والتدريس. -3 العامالت واملربيات يف املنازل السوريات وغري السوريات -4السائق الخاص 

والحراس وعامل الحدائق. ب( يجوز بقرار من وزير العمل بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة تنظيم الرشوط 

واألوضاع النتفاع الفئات املذكورة سابقا مبزايا التأمينات االجتامعية كلها أو بعضها عىل أن يتم تشميلهم 

بنظام خاص«.)املادة 19()309( 

املساواة
الضامن 

االجتامعي 
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»تلتزم جميع الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام باالشرتاك يف املؤسسة 

بتأمني إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977«.)املادة 20()310( »تتوىل املؤسسة عالج 

)311(»يكون عالج املصابني عىل  أو يثبت عجزه«.)املادة 25(  املصاب إىل أن يشفى من إصابته 

نفقة املؤسسة ويف املكان الذي تعينه لهم. وال يجوز للمؤسسة أن تجري العالج يف العيادات 

أو املستشفيات العامة إال مبقتىض اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي املؤسسة مبوجبها أجرة 

باملستشفيات  2 -اإلقامة  واألخصائيني.  األطباء  1 -خدمات  يأيت:  ما  بالعالج  ويقصد  العالج.  مثن 

والزيارات الطبية املنزلية عند االقتضاء. 3 -العمليات الجراحية وصور األشعة وغريها من البحوث 

الطبية حسب ما يلزم. 4 -رصف األدوية الالزمة لذلك العالج«.)املادة 83()312( 

املساواة

الضامن 

االجتامعي 

»ترسي أحكام هذا القانون عىل جميع العامل وكذلك املتدرجني منهم وال يرسي عىل: 1 -العامل 
الذين يستخدمون يف الزراعة إال فيام يرد به نص خاص. 2 -العامل الذين يستخدمون يف أعامل 
الشحن  وعامل  املوسميني  والعامل  والرتاحيل  املقاوالت  عامل  األخص  وعىل  مؤقتة  عرضية 
والتفريغ إال فيام يرد به نص خاص. 3 -أفراد أرسة صاحب العمل الذين يعولهم فعال. 4 - خدم 
مجلس  رأي  أخذ  بعد  والعمل  االجتامعية  الشؤون  لوزير  ويجوز  حكمهم.  يف  ومن  املنازل 
إدارة املؤسسة تنظيم رشوط وأوضاع انتفاع الفئات اآلتية مبزايا التأمينات االجتامعية كلها أو 
بعضها عىل أن يبني فيه حساب األجور بالنسبة إليهم: 1 -فئات العامل املشار إليهم يف البنود 
املهن  3 -ذوو  العمل.  الذين يشتغلون يف منازلهم لحساب صاحب  2 -األشخاص   .4 ،3 ،2 ،1
الحرة واملشتغلني لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف. 4 -أصحاب األعامل أنفسهم«.)املادة  2( 
املناصب وأعضاء مجلس  التقاعدية ألصحاب  بالحقوق  الخاصة  باألحكام  االحتفاظ  )313( »مع 

الشعب الواردة يف القوانني النافذة، تصفى الحقوق التأمينية ألصحاب املناصب وأعضاء مجلس 
العامل  املسددة/حصة  االشرتاكات  وتحول  واملعاشات  للتامني  العامة  املؤسسة  من  الشعب 
املؤسسة  لدى  كان مشرتكا  واملعاشات يف حال  للتامني  العامة  املؤسسة  إىل  العمل  وصاحب 
العامة للتأمينات االجتامعية. أوال: ترسي أحكام القانون عىل: أ( العاملني الخاضعني ألحكام 
القانون األسايس للعاملني يف الدولة رقم 50 لعام 2004. ب( العاملني الخاضعني ألحكام قانون 
العمل النافذ مهام كان عدد عامل املنشأة. ج( قضاة املحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس 
الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعني لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة. 
د( أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية واملخربية الخاضعني لقانون تنظيم الجامعات. 

ه( املفتني وأمناء الفتوى واملدرسني يف مالك الفتوى والتدريس الديني. 

الفجــوات
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و( املستخدمني املدنيني يف املخابرات العامة. ز( أعضاء هيئة البحث العلمي والجهاز الفني 

هيئة  يف  العلميني  العاملني  ح(  الذرية.  الطاقة  وهيئة  العلمية  البحوث  مراكز  يف  واملخربي 

املبحر  والركب  السورية  العربية  الطريان  مؤسسة  يف  الطائر  الركب  ط(  العربية.  املوسوعة 

الزراعة املشمولني بأحكام قانون تنظيم  العاملني يف  البحرية السورية. ي(  يف رشكة املالحة 

العالقات الزراعية رقم 56 لعام 2004. ك( العاملني يف املناطق الحرة. ل( العاملني بجداول 

التنقيط واملياومني لدى القطاع العام. م( العاملني السوريني ومن يف حكمهم الذين يعملون 

يف املنظامت الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة يف الجمهورية العربية السورية. ن( أفراد 

أرسة صاحب العمل العاملني لديه بأجر من األبناء واإلخوة الذكور الذين بلغوا سن السادسة 

عرشة والبنات املتزوجات واألخوات املتزوجات. س( العاملني املعينني بالوكالة وفقا ألحكام 

القانون األسايس للعاملني يف الدولة باستثناء العاملني بالوكالة يف سلك التعليم والتدريس.ع( 

ف(  الدولة.  يف  للعاملني  األسايس  القانون  من   146 املادة  أحكام  وفق  املعينني  املؤقتني 

املتعاقدين وفق أحكام املادة 147 من القانون األسايس للعاملني يف الدولة الذين تنص عقود 

استخدامهم عىل خضوعهم لقانون التأمينات االجتامعية. ثانيا: ال ترسي أحكام القانون عىل: 

يف  العاملة  الدبلوماسية  والبعثات  الدولية  املنظامت  يف  يعملون  الذين  األجانب  العامل  أ( 

األجنبية  الرشكات  تنتدبهم فروع  الذين  األجانب  العامل  السورية. ب(  العربية  الجمهورية 

العاملة يف الجمهورية العربية السورية من الرشكة األم أو احد فروعها بقصد تدريب العاملني 

عىل أساليب العمل وملدة ال تزيد عىل 12 شهرا. ج( أفراد أرسة صاحب العمل العاملني لديه 

والذين يعولهم فعال. ثالثا: يحق لكل عامل االشرتاك عن نفسه يف صندوق الشيخوخة والعجز 

والوفاة لدى املؤسسة رشيطة أن يقوم بتسديد حصته وحصة صاحب العمل وفق نظام خاص 
يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح الوزير«.)ملادة 2( )314(

الفجــوات
الضامن 

االجتامعي 

»)...( 2 -تحمي الدولة )...( األمومة والطفولة، )...(«.)املادة 20( )315( 

»أ - متنح العاملة، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل، إجازة أمومة بكامل األجر 

مدتها: 1 - 120 يوماً عن الوالدة األوىل. 2 90-يوماً عن الوالدة الثانية. 3 75- يوماً عن الوالدة 

الثالثة فقط. ب( يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة األمومة خالل الشهرين األخريين من 

الحمل. ج( يف حال وفاة املولود تخفض اإلجازة املتبقية إىل النصف. د( متنح إجازة األمومة 

إجازة  العامالت  من  ترغب  من  منح  يجوز  هـ(  أصوالً.  مصدقة  طبية  شهادة  إىل  باالستناد 

أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر«.)املادة 121()316( »أ( يحظر عىل صاحب العمل 

فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة األمومة املبينة باملادة السابقة. ب( لصاحب العمل 

إذا  منه،  إليها  أداؤه  تم  ما  اسرتداد  أو  اإلجازة  مدة  الكامل عن  أجرها  من  العاملة  حرمان 

ثبت اشتغالها خالل هذه اإلجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم اإلخالل باملساءلة 
التأديبية«.)املادة 122( )317(

املساواة
حقوق األم 

العاملة
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التالية لتاريخ الوضع فضالً  »يكون للعاملة التي ترضع طفلها خالل األربع والعرشين شهراً 

عن مدة الراحة املقررة، الحق يف فرتتني إضافيتني للرضاعة ال تقل كل منهام عن نصف ساعة 

ساعات  من  اإلضافيتان  الفرتتان  وتحسب  الفرتتني،  هاتني  الحق يف ضم  وللعاملة  اليوم،  يف 

العمل و ال يرتتب عليهام أي تخفيض يف األجر«.)املادة 123()318( »أ( يجوز للمرأة العاملة 

يف املنشأة التي تستخدم أكرث من خمسة عرش عامالً طلب الحصول عىل إجازة بدون أجر 

ملدة ال تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إىل عملها بعد 

انتهاء هذه اإلجازة، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خالل هذه املدة، وال 

تستحق هذه اإلجازة ألكرث من ثالث مرات طوال مدة خدمتها. ب( يجب عىل العاملة يف حال 

االستفادة من اإلجازة األوىل تسديد االشرتاكات الواجبة عليها إىل املؤسسة العامة للتأمينات 

املذكورة  املؤسسة  التسديد إىل  يتعني عليها  فإنه  بالنسبة لإلجازات األخرى  أما  االجتامعية. 

»يجب   )319()124 العمل«.)املادة  صاحب  وعىل  عليها  الواجبة  التأمينية  االشرتاكات  جميع 

عىل صاحب العمل يف حالة تشغيله خمس عامالت أو أكرث أن يعلن بشكل ظاهر يف مكان 

ع العامالت نسخة من نظام تشغيل النساء«.)املادة 125()320( »عىل صاحب  العمل أو تجماّ

العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكرث يف مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إىل دار 

للحضانة برعاية أطفال العامالت عىل أال يقل عدد هؤالء األطفال عن خمسة وعرشين طفالً 

وال تزيد أعامرهم عىل خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص ورشوط عمل 

العائدة إىل أصحاب عمل مختلفني والتي تستخدم كل منها  هذه الدور. ويجوز للمنشآت 

أقل من مائة عاملة يف منطقة واحدة أن تشرتك فيام بينها يف تنفيذ االلتزام املنصوص عليه 

يف هذه املادة«.)املادة 126()321( »يف حال عدم توفر الرشوط الواردة يف املادة السابقة عىل 

صاحب العمل الذي يستخدم ما ال يقل عن عرشين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون 

يف عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات فيام 
إذا كان عددهم ال يقل عن عرشة أطفال«.)املادة 127( )322(

 »أ( متنح العاملة إجازة أمومة بكامل األجر مدتها120 يوماً عن الوالدة األوىل.  - 90 يوماً عن 

الوالدة الثانية.  - 75يوماً عن الوالدة الثالثة. تبدأ اإلجازة خالل الشهرين األخريين من الحمل. 

ب( تنزل اإلجازة املذكورة يف الفقرة /أ/ من هذه املادة إىل النصف إذا توىف املولود. ج(متنح 

إجازة األمومة باالستناد إىل شهادة طبية مصدقة أصوالً. د( متنح العاملة املرضع إجازة مدتها 

ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره، وال تطبق بشأن هذه 

اإلجازة أحكام الفقرة / د/ من املادة44 من هذا القانون. هـ( متنح من ترغب من العامالت 
إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر«.)املادة 53( )323(

املساواة حقوق األم 

العاملة

.............................. الفجــوات
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»أ - ينتهي عقد العمل، مهام كان نوعه، يف أي من الحاالت التالية: 1 -اتفاق الطرفني كتابًة عىل 

إنهاء العقد. 2 -بلوغ العامل سن الستني من العمر، ما مل يكن العقد محدد املدة وكانت مدته 

متتد إىل ما بعد بلوغه هذه السن، حيث ال ينتهي العقد يف هذه الحالة إال بانقضاء مدته. 

ويف جميع األحوال يجب عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمينات االجتامعية فيام يتعلق بسن 

املوجبة  املدة  استكامل  لحني  بالعمل  االستمرار  العامل  وبحق  التقاعدي  املعاش  استحقاق 

لهذا املعاش، أو لسن الخامسة والستني، حيث ينتهي العقد حكام. 3 -وفاة العامل، ويف هذه 

الحالة يرصف ألرسته أو للشخص الذي يحدده العامل خالل حياته مبوجب وثيقة خطية تودع 

الذي  الشهر  إعانة وفاة مبا يعادل أجر شهرين كاملني إضافة إىل أجر  العمل  لدى صاحب 

أيا كان سبب هذا العجز،  تويف فيه العامل كامالً. 4 -عجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً 

أما يف حال عجز العامل جزئياً فال ينتهي عقد العمل إال إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى 

صاحب العمل يستطيع أن يقوم به العامل، وإذا ثبت وجود هذا العمل يجب عىل صاحب 

العجز  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع  العمل  ذلك  إىل  ينقله  أن  العامل  طلب  عىل  بناء  العمل 

املنصوص عليه يف قانون التأمينات االجتامعية. 5 -مرض العامل مرضاً يستوجب انقطاعه عن 

العمل مدة ال تقل عن مائة ومثانني يوماً متصلة أو مدداً متفرقة تزيد يف جملتها عىل مائتي 

يوم خالل سنة عقدية واحدة. 6 -القوة القاهرة, ب( ال يرتتب عىل إنهاء العقد يف الحاالت 

السابقة التعويض املنصوص عليه يف املادة )65( من هذا القانون. ج( يكون إثبات العجز أو 

املرض يف الحالتني )4 5-( املنصوص عليهام يف الفقرة )أ( من هذه املادة مبوجب شهادة طبية 

العامل عىل طبيب  الشهادة أن يعرض  يقبل بهذه  إذا مل  العمل  العامل، ولصاحب  يقدمها 

التأمينات  قانون  يف  املرعية  األحكام  الحالة  هذه  يف  تطبق  الشهادتان،  اختلفت  فإذا  آخر، 

االجتامعية.«)املادة 62( )324(»أ( يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غري املشمول بأحكام 

السابقة  املادة  الواردة يف  الحاالت  العمل يف  عقد  انتهاء  عند  االجتامعية،  التأمينات  قانون 

مكافأة عن مدة خدمته تحسب عىل أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، كام يستحق مكافأة 

عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل. ب( تحسب هذه املكافأة عىل أساس األجر 

الشهري األخري الذي تقاضاه العامل، وال يخل ذلك بحق العامل يف باقي استحقاقاته املقررة 
قانونا أو اتفاقاً.«)املادة 63( )325(

املساواة

التقاعد/

املعاش

القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011. 324

نفس املرجع أعاله. 325
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»تنتهي خدمة العامل ألحد األسباب التالية:1 -إمتام العامل الستني من العمر )...(«.)املادة 131(

)326( »يجوز يف حاالت الرضورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عىل طلب العامل واقرتاح الوزير 

للتجديد حتى خمس  قابلة  العمر ملدة سنة  الستني من  إمتامه  بعد  العامل  املختصتمديد خدمة 

سنوات عىل أبعد حد. وتدخل الخدمة املمددة يف حساب املعاش والرتفيع ».)املادة 132()327( »أ( 

يرصف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحاالت التالية، منحة نقدية تعادل مثيل أجره 

األخري: 1 -إمتام العامل الستني من العمر )...(. ب( يرصف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى 

الحاالت التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره األخري: 1 -االستقالة التي ال ترتب معاشاً تقاعدياً« 

.)املادة 138( )328( 

»يلغى ترخيص كل من أحيل عىل التقاعد من ذوي املهن الطبية من قبل النقابة املختصة ويشطب 
تسجيل املتوىف من سجالت وزارة الصحة«.)املادة 57( )329(

»يستحق معاش الشيخوخة يف إحدى الحاالت اآلتية: أ( انتهاء الخدمة بسبب إمتام املؤمن عليه 

سن الستني واملؤمن عليها سن الخامسة والخمسني وبلوغ مدة الخدمة املحسوبة يف املعاش 180 

والخمسني  الخامسة  عليه سن  املؤمن  إمتام  بسبب  الخدمة  انتهاء  األقل. ب(  اشرتاكا شهريا عىل 

عىل  شهريا  اشرتاكا   240 املعاش  يف  املحسوبة  الخدمة  مدة  وبلوغ  الخمسني  سن  عليها  واملؤمن 

الشاقة والخطرة  املهن  الفعلية يف إحدى  بلوغ خدمته  املؤمن عليه بعد  انتهاء خدمة  األقل. ج( 

املحسوبة يف املعاش 180 اشرتاكا شهريا عىل األقل وذلك وفقا للرشوط واألوضاع التي ينص عليها 

انتهاء الخدمة بناء عىل طلب املؤمن عليه إذا بلغت خدماته  النافذ بهذا الخصوص. د(  املرسوم 

املحسوبة يف املعاش 300 اشرتاك شهري عىل األقل دون التقيد برشط السن«.)املادة 57()330(»إذا 

انتهت خدمة املؤمن عليه لدى صاحب العمل إلمتامه سن الستني قبل توافر رشط مدة االشرتاك 

املقررة للحصول عىل معاش الشيخوخة رصف له تعويض من دفعة واحدة عىل أساس %15 من 

متوسط األجر الشهري املشرتك عنه يف السنتني األخريتني اللتني تم تسديد االشرتاك عنهام او مدة 

الفقرةب  التامني مع مراعاة  التأمني ان قلت عن ذلك وذلك عن كل شهر اشرتاك يف  االشرتاك يف 

من املادة 58 من القانون عند حساب األجر الشهري املذكور ويرسي حكم هذه املادة عىل العامل 

امللتحق بعد سن الستني.” )املادة 59()331(»يف حالة فقد املؤمن عليه يرصف للمستحقني عنه معونة 

تعادل معاش الوفاة ويوقف رصفها إذا عرث عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف عىل فقده 

أيهام اسبق ما مل يصدر حكم مبوته ويتبع يف ترتيب هذه املعونة ورصفها الرشوط واألوضاع التي 

يصدر بها قرار من وزير الشؤون االجتامعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة املؤسسة«.)املادة 

68()332( »أ( إذا تويف املؤمن عليه أو صاحب املعاش كان للمستحقني عنه الحق يف تقايض 

معاشات بقدر األنصبة املقررة يف الجدول رقم 3 بشأن إصابات العمل والجدول رقم 3/أ 

بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة.

املساواة

التقاعد/

املعاش

القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011. 326

نفس املرجع أعاله. 327

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص... والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك... الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 328

قانون مزاولة املهن الطبية األسباب املوجبة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 12 لعام 1970 . 329

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته عام 1964 والقانون رقم 28 لعام 2014.. 330

نفس املرجع أعاله. 331

نفس املرجع أعاله. 332
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 2- املعاش.  أو صاحب  عليه  املؤمن  أرملة  أو  أرمل   1- املعاش:  يف  باملستحقني  ويقصد 

أوالده وإخوته الذكور الذين مل يجاوزوا الحادية والعرشين. -3األرامل واملطلقات وغري 

املتزوجات من بناته وأخواته. -4الوالدان ب/ ويشرتط الستحقاق اإلخوة واألخوات وفقا 

ملا جاء يف الجدول 3 و3/أ أن تثبت إعالة املؤمن عليه لهم أثناء حياته. ويكون توزيع 

وتعويض  القانون  من  مكرر   71 املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  املكافآت 

الدفعة الواحدة املنصوص عليها يف القانون عىل املستحقني عن املؤمن عليه طبقا ألحكام 

قانون العمل النافذ«.)املادة 89()333(»أ/ إذا استحق املؤمن عليه أكرث من نوع واحد من 

املعاشات املشار إليها يف القانون ربط معاشه النهايئ بقدر مجموع هذه املعاشات وبحد 

السنة األخرية ويرصف  الشهري املشرتك عنه يف  %100 من متوسط األجر  أقىص قدره 

له أو للمستحقني عنه يف حال وفاته مع احتفاظ أصحاب املعاشات او املستحقني عنهم 

 )334(  »)90 )املادة  املكتسبة«.  بحقوقهم  القانون  هذا  نفاذ  قبل  مبعاشات  واملخصصني 

»يستمر رصف الحصة املنتقلة من املعاش للمستحقني وفق اآليت: أ( لألرمل مدى الحياة 

التحاقها  او  أو لحني زواجها  لألرملة مدى حياتها  أو مهنة. ب(  بعمل  التحاقه  أو لحني 

بعمل أو مهنة. ج( للبنات واألخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل او مهنة. د( لألوالد 

واإلخوة الذكور الذين مل يتجاوزوا سن الحادية والعرشين ما مل يتزوجوا أو يلتحقوا مبهنة 

ويف األحوال اآلتية: -1إذا كان مستحق املعاش طالبا بإحدى الجامعات أو معاهد التعليم 

وذلك إىل أن يتم السادسة والعرشين. -2 إذا كان مصابا بعجز كامل مينعه من الكسب 

وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب املؤسسة وذلك إىل أن يزول العجز. ومتنح البنات 

ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خالل عرش سنوات عىل األكرث من 

تاريخ الزواج حتى لو كان الزواج قبل وفاة صاحب املعاش. ه( للوالدين مدى حياتهام 

ما مل يلتحقا بعمل او مهنة. )املادة 95 مكرر، أ()335(»يستمر رصف املعاش: 1 -لألرملة مدى 

أو  يتزوجن  حتى  واألخوات  2 -للبنات  مهنة.  أو  بعمل  التحاقها  أو  زواجها  لحني  أو  حياتها 

األحوال  الحادية والعرشين يف  الذكور بعد سن  3 -لألوالد واألخوة  أو مهنة.  يلتحقن بعمل 

اآلتية: أ( إذا كان مستحق املعاش طالبا بأحد معاهد التعليم ومل يتم الرابعة والعرشين.  ب( 

إذا كان مصابا بعجز كامل مينعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب املؤسسة 

وذلك إىل أن يزول العجز. ومتنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن 

خالل عرش سنوات عىل األكرث من تاريخ الزواج وذلك دون اإلخالل بحقوق باقي املستحقني 

عن صاحب املعاش«.)املادة 90()336( »ترصف املؤسسة لألرامل واألخوات البنات عند زواجهن 
منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة اشهر«.)املادة 97( )337(

املساواة

التقاعد/

املعاش
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نفس املرجع أعاله.. 334

نفس املرجع أعاله. 335

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص... والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك... الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 336

نفس املرجع أعاله. 337
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يستحق معاش الشيخوخة يف إحدى الحاالت اآلتية: أ( انتهاء الخدمة بسبب إمتام املؤمن 

عليه سن الستني واملؤمن عليها سن الخامسة والخمسني وبلوغ مدة الخدمة املحسوبة 

املؤمن عليه  إمتام  الخدمة بسبب  انتهاء  األقل. ب(  اشرتاكا شهريا عىل  املعاش 180  يف 

سن الخامسة والخمسني واملؤمن عليها سن الخمسني وبلوغ مدة الخدمة املحسوبة يف 

املعاش 240 اشرتاكا شهريا عىل األقل. )...(«.)املادة 57( )338( »يف حالة استقالة املؤمن عليها 

بسبب زواجها أو إنجابها الطفل األول إذا تركت العمل خالل ستة ثالثة أشهرمن تاريخ عقد 

الزواج يف الحالة األوىل وخالل ثالثة ثالثة أشهر من تاريخ الوضع يف الحالة الثانية ويكون 

التعويض يف الحالتني بنسبة 15 % من متوسط األجر املشار إليه يف املادة السابقة)...(«)املادة 

60( »ال تستحق أرملة صاحب املعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستني وكذا األوالد 

املرزوقني من هذا الزواج أي معاش«.)املادة 88()339(»إذا تويف املؤمن عليه أو صاحب املعاش 

كان للمستحقني عنه الحق يف تقايض معاشات )...( كام يستحق الزوج يف حالة وفاة زوجته 

النصيب املحدد بالجدول املشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل مينعه من مزاولة 
أية مهنة أو عمل يكتسب منه. )...(«.)املادة 89( )340(

الفجــوات

التقاعد/

املعاش

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته عام 1964 وبقانون رقم 28 لعام 2014.. 338

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 339

نفس املرجع أعاله. 340
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة
دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012 

القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949
قانون أصول املحاكامت الجزائية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 112 لعام 1950

قانون األحوال الشخصیة يف الجمهوریة العربیة السوریة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لسنة 1953
قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته لحد 2012

قانون التعليم االلزامي الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 7 لعام 2012
القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والرشكات العربية االتحادية واألجنبية والقطاع 
التعاوين والقطاع املشرتك غري املشمول بأحكام القانون األسايس للعاملني بالدولة، الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 

17 لعام 2010 
القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته إىل حد 1964

أو  الجنس  بسبب  ذلك  بينهم يف  متييز  ال  والواجبات  الحقوق  متساوون يف  »املواطنون 
األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة«.)املادة 3()341( »ال ترسي أحكام القوانني إال عىل ما 
يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر رجعي، ويجوز يف غري األمور الجزائية النص 
عىل خالف ذلك«.)املادة 52()342( »السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية 
»1 -القضاة   )343()133 األعىل«.)املادة  القضاء  مجلس  ذلك  يف  ويعاونه  االستقالل،  هذا 
مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون. 2 -رشف القضاة وضمريهم وتجردهم 
ضامن لحقوق الناس وحرياتهم«.)املادة 134( )344(»يُنظم القانون الجهاز القضايئ بجميع 
 )135 املحاكم«.)املادة  مختلف  لدى  االختصاص  قواعد  ويبني  ودرجاته،  وأنواعه  فئاته 
)345(»النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها 

يف  العريب  الشعب  باسم  القضائية  األحكام  »1 -تصدر   )346(  )137 واختصاصاتها«.)املادة 
سورية. 2 -االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جرمية يُعاقب مرتكبها 

وفق أحكام القانون«.)املادة 138( )347( 

املساواة حق التقايض

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 341

نفس املرجع أعاله. 342

نفس املرجع أعاله. 343

نفس املرجع أعاله. 344

نفس املرجع أعاله. 345
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نفس املرجع أعاله. 347
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أن  لشخصيته،  املالزمة  الحقوق  من  حق  يف  مرشوع  غري  اعتداء  عليه  وقع  من  »لكل 
يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عام يكون قد لحقه من رضر«.)املادة 52()348( 
اإلنسان  لصفة  مالزماً  منها  كان  ما  إال  الحقوق،  بجميع  يتمتع  االعتباري  »1 -الشخص 
الطبيعية، وذلك يف الحدود التي قررها القانون. 2 - فيكون له: أ( ذمة مالية مستقلة. ب( 
أهلية، يف الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. جحق التقايض. د( 
موطن مستقل. ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والرشكات التي يكون 
مركزها الرئييس يف الخارج ولها نشاط يف سوريا، يعترب مركز إدارتها بالنسبة إىل القانون 
الداخيل، املكان الذي توجد فيه اإلدارة املحلية. 3 - ويكون له نائب يعرب عن إرادته«.
)املادة 55()349( »كل خطأ سبب رضراً للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض«.)املادة 164( )350( 
»لكل شخص يعد نفسه مترضرا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها 
صفة اإلدعاء الشخيص إىل قايض التحقيق املختص وفقا ألحكام املادة 3 من هذا القانون«.

)املادة 57()351( »لكل من يدعي حقا عىل اليشء املضبوط أن يطلب إىل قايض التحقيق أن 
يرده إليه فإن رفض طلبه كان للمستدعي أن يستأنف قرار الرفض إىل قايض اإلحالة الذي 

ميكنه أن يستمع اليه إذا رأى رضورة لذلك«.)املادة 98( )352(
»)...(. 3 -للحاضن أماً كانت أو جدة ألم أن تطلب من القايض تسلیمها الصغیر، وعىل 
التأكد من قرابتهام بوثیقة من  التسلیم دون قضاء خصومة بعد  القايض أن یقرر هذا 
أمانة السجل املدين ویقرر أیضا للصغیر نفقة مؤقتة عىل من یراه مكلفا بها ویجري تنفیذ 
قرار القايض من قبل دائرة التنفیذ املختصة وملن یعارض يف التسلیم أو يف النفقة وجوباً 
أو مقداًرا أن یتقدم إىل املحكمة املختصة باالدعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى 
إلجراءات وطرق الطعن يف األحكام الرشعیة وال یؤثر رفع هذه الدعوى عىل تنفیذ القرار 

املذكور إال حین صدور حكم مربم«.)املادة 139( )353(

املساواة
حق التقايض

.............................. الفجــوات

»سيادة القانون أساس الحكم يف الدولة«.)املادة 50()354( »1 -العقوبة شخصية وال جرمية وال 

عقوبة إال بقانون. 2 -كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضايئ مربم يف محاكمة عادلة. 3 -حق 

التقايض وسلوك سبل الطعن واملراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة 

املساعدة القضائية لغري القادرين وفقاً للقانون. 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949. 348

نفس املرجع أعاله. 349

نفس املرجع أعاله. 350

قانون أصول املحاكامت الجزائية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 112 لعام 1950 وتعديالته حتى عام 2011. 351

نفس املرجع أعاله. 352

قانون األحوال الشخصیة يف الجمهوریة العربیة السوریة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 59 لسنة 1953. 353

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 354
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القضاء«. رقابة  من  إداري  قرار  أو  عمل  أي  تحصني  عىل  القوانني  يف  النُص  4 -يُحظاُّر 

قرار صادر عن  أو  أمر  إال مبوجب  توقيفه  أو  أحد  تحري  يجوز  )املادة  51(  )355(»1 -ال 

الجهة القضائية املختصة، أو إذا قبض عليه يف حالة الجرم املشهود، أو بقصد إحضاره إىل 

السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. 2 -ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته 

معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 3 -كل شخص يُقبض عليه يجب أن 

يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، وال يجوز االستمرار يف توقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر 

من السلطة القضائية املختصة. 4 -لكل شخص حكم عليه حكامً مربماً ونفذت فيه العقوبة 
وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الرضر الذي لحق به«.)املادة 53( )356(

»يرسي عىل قواعد االختصاص، وجميع املسائل الخاصة بإجراءات املحاكمة، قانون البلد 

الذي تقام فيه الدعوى، أو تبارش فيه اإلجراءات«.)املادة 23()357( »يرسي يف شأن االدلة، 

القايض  »1 -يعني   )358()24 الدليل«.)املادة  فيه  أعد  الذي  البلد  قانون  مقدماً،  تعد  التي 

القانون الذي يجب تطبيقه يف حالة األشخاص الذين ال تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت 

واحد،  لهم يف وقت  الذين  األشخاص  أن  2 -عىل  واحد.  لهم جنسيات متعددة يف وقت 

أجنبية  دول  عدة  أو  أجنبية  دولة  إىل  وبالنسبة  السورية  الجنسية  سورية،  إىل  بالنسبة 

جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه«.)املادة 27()359( »إذا تقرر 

التي  دون  الداخلية،  أحكامه  إال  منه  يطبق  فال  التطبيق،  الواجب  هو  أجنبياً  قانوناً  أن 
تتعلق بالقانون الدويل الخاص«. )املادة 29( )360(

»1 -تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومبارشتها وال تقام من غريها اال يف 

االحوال املبينة يف القانون. 2 -ومع ذلك تجرب النيابة العامة عىل اقامتها اذا اقام املرضور 

او  او وقفها  تركها  يجوز  3 -وال  القانون.  املعينة يف  للرشائط  وفاقا  نفسه مدعيا شخصيا 

العام  النائب  »1 -يراقب   )361()1 القانون«.)املادة  يف  املبينة  االحوال  يف  اال  تعطيل سريها 

سري العدالة ويرشف عىل الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعىل تنفيذ القوانني 

وميارس االدارة العدلية وميثل السلطة التنفيذية لدى املحاكم والدوائر القضائية ويخابر 

الجزائية«. االحكام  وينفذ  العام  الحق  دعوى  يحرك  الذي  2 -وهو  رأسا.  العدلية  وزير 

عىل  اذا حصل  والنفقات  الرسوم  تعجيل  من  الشخيص  املدعي  »يعفى  )املادة  15()362( 

املعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص«.)املادة 61( )363( 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 355

نفس املرجع أعاله. 356

القانون املدين الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 84 لعام 1949. 357

نفس املرجع أعاله. 358

نفس املرجع أعاله. 359

نفس املرجع أعاله. 360

قانون أصول املحاكامت الجزائية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 112 لعام 1950 وتعديالته حتى عام 2011. 361

نفس املرجع أعاله. 362

نفس املرجع أعاله. 363
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»1 -ميكن إعفاء املدعي الشخيص من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة 

املدعى عليه بقرار من قايض التحقيق أو قايض اإلحالة، واتضح حسن نية املدعي من شكواه. 

2 -ويكون اإلعفاء بقرار مفصل األسباب«.)املادة 62()364( »1 -ال يجوز دخول املنازل وتفتيشها 

إال إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو رشيك أو 

متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم، أو مخف شخصا مدعى عليه. 2 -إن دخول القايض 

أحد املنازل بحال عدم توفر الرشوط املذكورة آنفا يعترب ترصفا تعسفيا من شأنه فسح املجال 
للشكوى من الحكام«.)املادة 89( )365(

»1 -ال تفرض عقوبة وال تدبري احرتازي أو إصالحي من أجل جرم مل يكن القانون قد نص عليه 

حني اقرتافه. 2 -ال تؤخذ عىل املدعى عليه األفعال التي تؤلف الجرم وأعامل االشرتاك األصيل 

أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون عىل هذا الجرم«.)املادة 1()366( »كل قانون يعدل 

رشوط التجريم تعديالً ينفع املدعى عليه يطبق عىل األفعال املقرتفة قبل نفاذه ما مل يكن 

قد صدر بشأنها حكم مربم«.)املادة 3()367( »1 - ال تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غري املوفقة 

إال بعد أن تضع حملها بستة أسابيع. 2 - إن الزوجني اللذين يحكم عليهام بهذه العقوبة مدة 

تنقص عن السنة وال يكونان موقوفني تنفذ فيهام العقوبة عىل التتايل إذا كان لهام ولد دون 

الثامنة عرشة من عمره وأثبتا أن لهام محالً معروفاً لإلقامة«.)املادة 55()368( »1 -إن املدعي 

الشخيص الذي يسقط دعواه خالل مثان وأربعني ساعة من اكتسابه صفة املدعي الشخيص ال 

يلزم بالنفقات التي ترصف منذ إبالغ النيابة العامة واملدعى عليه هذا اإلسقاط. 2 -إن نفقات 

التي أوجبتها دعوى حق شخيص تقرر عدم قبولها يبقى منها عىل عاتق املدعي الشخيص ما 
مل يفد القضية«.)املادة 137( )369(

بعد  املدرسة  إىل  الطفل  إرسال  عن  قانونا  عنه  املسؤول  أو  الطفل  ويل  امتناع  حال  »أ( يف 

إنذاره بعرشة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدراها من 10 إىل 15 الف لرية سورية. ب( إذا كان 

املترسب من أرسة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف رصف املعونة ألرسته لحني عودته 

للمدرسة مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة. ج( عند تكرار امتناع ويل الطفل أو 

املسؤول عنه قانونا عن إرسال الطفل إىل املدرسة يعاقب بضعف الغرامة املالية الواردة يف 

الفقرة )أ( من املادة )11(.

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

قانون أصول املحاكامت الجزائية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 112 لعام 1950 وتعديالته حتى عام 2011. 364

نفس املرجع أعاله. 365

قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 148 لعام 1949 وتعديالته لحد 2012. 366

نفس املرجع أعاله. 367

نفس املرجع أعاله. 368

نفس املرجع أعاله. 369
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د( تسدد الغرامات املالية املستوفاة مبوجب املادة )11( من هذا القانون إىل وزارة املالية. 

هـ( مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد يعاقب بالحبس من شهر إىل ثالثة أشهر.1 -العاملون 

املكلفون بالتبليغ يف حال اعاقتهم أو تأخريهم إجراءات التبليغ قصداً. 2 -العاملون املكلفون 

تبلغ  و(  التنفيذ.  إجراءات  تأخريهم  أو  إعاقتهم  حال  الصادرة يف  القضائية  األحكام  بتنفيذ 

الدرجة  اكتسابها  الصادرة بعد  القضائية  الرتبية يف املحافظات صوراً عن األحكام  مديريات 

القطعية«.)املادة 11()370( »يتم تحريك دعوى الحق العام يف الحاالت املذكورة يف املادة )11( 
السابقة بطلب من الوزير بناء عىل اقرتاح لجنة املحافظة«.)املادة 12( )371(

»تعفى الدعاوى التي يرفعها العامل أو أصحاب االستحقاق عنهم أو نقابات العامل مبوجب 

أحكام هذا القانون من توكيل محاٍم ومن الرسوم والتأمينات واللصيقة القضائية والكفاالت 

اتخاذ  بها عىل وجه الرسعة، ولها حق  التقايض وتنظر املحكمة  القضائية يف جميع مراحل 

التدابري املؤقتة بكفالة أو بدونها، وحق إضفاء صفة النفاذ املعجل عىل أحكامها، ولها يف حال 

رد الدعوى أن تحكم عىل املدعي باملرصوفات كلها أو بعضها«.)املادة 7()372( »تعفى جميع 

)373( »)...( يعترب  الرسوم مهام كان نوعها«.)املادة 8(  العامل و شكاواهم من كافة  طلبات 

الترسيح يف الحاالت السابقة غري مربر، وتقيض املحكمة املختصة يف هذه الحال بإعادة العامل 

إىل عمله وتسديد كامل أجوره عن فرتة التوقف. ج - فيام عدا الحالتني املنصوص عليهام يف 

البندين)1 2-( من الفقرة )أ (، يجب عىل املحكمة إذا ارتأت أن إعادة العامل إىل عمله غري 

ممكنة، أو غري عملية، أو غري مالمئة بسبب رفض صاحب العمل إعادة العامل أو رفض العامل 

العودة إىل العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة عىل أن ال يزيد 

مجموع هذا التعويض عن )200( مائتي مثل الحد األدىن العام لألجور، ويكون التعويض عن 

الشهري  التعويض عىل أساس األجر  العمل ويحسب  السنة بنسبة ما قضاه منها يف  كسور 

األخري الذي تقاضاه العامل مع مراعاة أحكام املادة 56«.)املادة 67()374( »إذا نشأ نزاع عمل 

فردي يف شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إىل 

النزاع«.)املادة 204()375(  لتسوية هذا  التالية  املادة  أحكام  املشكلة وفق  املختصة  املحكمة 

»أ( تحدث يف مركز كل ملحافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من: 1 - قايض 

التنفيذي  املكتب  يسميه  النقايب  التنظيم  عن  ممثل   - 2 رئيساً.  العدل  وزير  يسميه  بداية 

لالتحاد العام لنقابات العامل عضوا.

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

قانون التعليم االلزامي الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 7 لعام 2012. 370

نفس املرجع أعاله. 371

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 372

نفس املرجع أعاله. 373

نفس املرجع أعاله. 374

نفس املرجع أعاله. 375
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3 -ممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوين 

عضواً.  العمل  وأصحاب  العامل  بني  العاملية  املنازعات  يف  للنظر  الحال(  مقتىض  )حسب 

واتحاد  التجارة  غرف  واتحاد  العامل  نقابات  التحاد  التنفيذي  املكتب  من  كل  يسمي  ب( 

غيابه«. حال  يف  األصيل  مقام  يقوم  مالزماً  عضوا  السياحة  غرف  واتحاد  الصناعة  غرف 

الفردية  العمل  منازعات  الرسعة يف  املختصة عىل وجه  املحكمة  )املادة  205( )376(»تفصل 

وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي املربم بني الطرفني«. )املادة 206()377( »يقبل 

الحكم الصادر عن املحكمة املختصة الطعن أمام محكمة االستئناف وقرارها مربم، وتطبق 

املحكمة قانون أصول املحاكامت«.)املادة 207( )378( 

الناشئة عن تطبيق هذا  املنازعات  بالنظر يف جميع  املختصة  السلطة  اإلداري هو  »القضاء 

القانون مبا يف ذلك الخالفات املالية الناجمة عن األجور والتعويضات للعاملني وسائر املنازعات 

البداية  تتوىل محكمة  »أ(  العامة«.)املادة 143()379(  الجهات  بينهم وبني أي من  تنشأ  التي 

املدنية يف مركز كل محافظة، صالحيات واختصاصات املحكمة اإلدارية املنوه بها يف املـادة 

)143( من هذا القانون. ب( تخضع القرارات الصادرة عن املحاكم البدائية، إىل الطعن خالل 

مهلة ثالثني يوماً، أمام املحكمة اإلدارية العليا، وفق األسس والرشوط الخاضع لها هذا القرار 

لتقدميها أمام محكمة االستئناف .ج( تطبق املحكمة اإلدارية العليا يف هذه القضايا، القانون 

النافذ لديها. د( ينتهي العمل بالفقرتني )أ، ب( من هذه املادة عندما تشكل املحاكم اإلدارية، 

يف املحافظات، املنصوص عليها يف املادة )143( من هذا القانون«.)املادة 160( )380( 

»عىل كل صاحب عمل أو مرشف عىل العمل إبالغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد 

العمل بسبب  تاريخ تغيبه عن  العمل وذلك خالل 48 ساعة من  عامله إصابة تعجزه عن 

تلك اإلصابة ويجب أن يكون البالغ مشتمال عىل اسم املصاب وعنوانه وموجز عن الحادث 

وظروفه ونوع اإلصابة والجهة التي نقل إليها املصاب لعالجه«.)املادة 41()381( »تجري الجهة 

القامئة بأعامل تحقيقا من صورتني يف كل بالغ يقدم إليها ويبني يف التحقيق ظروف الحادث 

بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كام يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة 

تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب املصاب طبقا ألحكام املادة 24 وتضبط فيه 

أقوال صاحب العمل أو من ميثله وأقوال املصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 376

نفس املرجع أعاله. 377

نفس املرجع أعاله. 378

القانون األسايس للعاملني يف الدولة الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 50 لعام 2004 وتعديالته إىل حد 2011. 379

نفس املرجع أعاله. 380

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته عام 1964 بالقانون 28 لعام 2014. 381
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وعىل هذه الجهة إبالغ املؤسسة عن هذه الحاالت فور االنتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة 

)42 لذلك«.)املادة  محال  رأت  إذا  التحقيق  استكامل  تطلب  أن  وللمؤسسة  التحقيق  عن 

أي  بأحكام  املؤسسة  يتمسك ضد  أن  العمل  بإصابات  يتعلق  فيام  للمصاب  يجوز  »ال   )382(

قانون آخر وال يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إال إذا كانت اإلصابة قد نشأت 

عن خطأ جسيم من جانبه«.)املادة 47()383( »تعفى من الرسوم القضائية يف جميع درجات 

التقايض الدعاوى التي يرفعها العامل أو املستحقون بعد وفاتهم طبقا ألحكام هذا القانون 

املؤقت  بالنفاذ  الحكم  األحوال  جميع  يف  وللمحكمة  االستعجال  وجه  عىل  نظرها  ويكون 

وبال كفالة ولها يف حالة رفض الدعوى أن تحكم عىل رافعها باملرصوفات كلها أو بعضها«.

)املادة  101(  )384( 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

.............................. الفجــوات

قانون التأمينات االجتامعية الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 92 لعام 1959 وتعديالته عام 1964 بالقانون 28 لعام 2014. 382

نفس املرجع أعاله. 383

نفس املرجع أعاله. 384
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االتفاقيات/المعاهدات الدولية
انضمت الجمهورية العربية السورية إىل اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان، وهى : 

اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، 1959. 1

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 1969 . 2

العهد الدويل الخاص الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 1969 . 3

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، 1969. 4

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها، 1976. 5

اتفاقية حقوق الطفل، 1993. 6

اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، 2003. 7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 2004. 8

اتفاقية حامية العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، 2005. 9

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2009. 10

انضمت الجمهورية العربية السورية إىل عدد من الربوتكوالت منها :

النزاعات . 1 يف  األطفال  اشرتاك  بشأن  الطفل  حقوق  باتفاقية  امللحقني  االختياريني  »الربوتوكوالن 

املسلحة، وبيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، 2003

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم . 2

املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، 2009

انضمت الجمهورية العربية السورية إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية )ILO( و هي : 

االتفاقية رقم 89 بشان عمل النساء ليال، 1949. 1

االتفاقية رقم 98 ملنظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، 1957. 2

االتفاقية رقم 105 ملنظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجربي، 1958. 3

اتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العامل والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية، 1959. 4

االتفاقية رقم 29 ملنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجربي، 1960. 5

االتفاقية رقم 87 ملنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، 1960 . 6

االتفاقية رقم 45 بشأن استخدام النساء يف العمل تحت سطح األرض، 1960 . 7

اتفاقية رقم 111 بشأن عدم التمييز يف االستخدام واملهنة، 1960. . 8

االتفاقية رقم 138 ملنظمة العمل الدولية بشأن الحد األدىن للسن، 2001. 9

االتفاقية رقم 182 منظمة العمل الدولية بشأن أسوا أشكال عمل األطفال سنة 2003. 10

املصادقة 
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أما بالنسبة للمواثيق اإلقليمية، لقد صادقت/ وافقت الجمهورية العربية السورية عىل :

إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم« الصادر عن مؤمتر وزارة خارجية الدول اإلسالمية، 1990، . 1

وهي وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق. 

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان/املعداللذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايو 2004، لكنه مل . 2

يدخل حيز النفاذ.

االقتصادي واالجتامعي . 3 للمجلس  الدورة 69  املعتمدة خالل  العربية  املرأة  إنشاء منظمة  اتفاقية 

لجامعة الدول العربية، 2002

مل تصادق الجمهورية العربية السورية عىل :

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة،. 1

اتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشان املرأة العاملة.. 2

املصادقة 
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»مُيارس مجلس الوزراء االختصاصات اآلتية: )...( 7 -عقد االتفاقيات واملعاهدات وفقاً ألحكام الدستور. 8 -متابعة 

 )385()128 املواطنني.)...(«.)املادة  وأمنها وحامية حريات وحقوق  الدولة  مصالح  واملحافظة عىل  القوانني  تنفيذ 

»أ( مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتوىل الوزارة تنظيم العاملة خارج أرايض الجمهورية العربية السورية 

بالنسبة للعامل السوريني ومن يف حكمهم والعمل عىل رعايتهم وتأمني حقوقهم مبوجب اتفاقيات ثنائية أو جامعية. 

ب( تتوىل الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعاملة السورية يف الخارج 

والعمل عىل تسوية املنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه االتفاقيات وذلك بعد مناقشتها يف املجلس االستشاري للعمل 

والحوار االجتامعي )املنوه عنه باملادة /177/ من هذا القانون«.)املادة 15()386( ومع هذا، تحفظت الجمهورية 

العربية السورية عىل عدد من أحكام االتفاقيات التي انضمت إليها ومنها: 

العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

انضامم الجمهورية العربية السورية إىل هذا العهد ال يعني االعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف اتصال معه حول 

أية مسألة واردة يف هذ العهد.

• 26املادة ف/1 : هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من وكاالتها 	

الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية  النظام األسايس ملحكمة العدل  املتخصصة، وأية دولة طرف يف 

العامة لألمم املتحدة إىل أن تصبح طرفا يف هذا العهد 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

• انضامم الجمهورية العربية السورية إىل هذا العهد ال يعني االعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف اتصال معه 	

حول أية مسألة واردة يف هذا العهد،

• املادة 48 ف/1 : هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من وكاالتها 	

الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية  النظام األسايس ملحكمة العدل  املتخصصة، وأية دولة طرف يف 

العامة لألمم املتحدة إىل أن تصبح طرفا يف هذا العهد.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 

• املادة 22: املتعلقة بحل املنازعات التي تنشأ بني الدول األطراف بشأن تطبيق العهد أو تفسري أحكامه 	

• تعلن سوريا أن انضاممها لالتفاقية ال ينطوي عىل االعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف أية عالقات معها. 	

اتفاقية حقوق الطفل 

• تحفظ عام عىل كل ما يخالف القوانني السورية ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 	

• املادة رقم 14 : الخاصة بحقوق الطفل يف حرية االعتقاد والدين. 	

• املادتان 20 و21 املعنيتان بالتبني. وقد قررت الحكومة خالل العام 2006 إحالة قرار سحب التحفظات عىل 	

هاتني املادتني إىل الربملان التخاذ اإلجراءات الدستورية لكنها الزالت مسجلة كتحفظات عىل املستوى الدويل.

التحفظات 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012. 385

القانون املتعلق بحقوق العامل وعالقات العمل يف القطاع الخاص والقطاع التعاوين والقطاع املشرتك الصادر باملرسوم الترشيعي رقم 17 لعام 2010. 386



النظـام القــانـوني الجمهورية العربية السورية 

73

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

• املادة 2، ف/ أ والتي تطالب الدول األطراف بشجب جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق عىل أن تنتهج، 	

بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء عىل التمييز ضد املرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد 

املناسبة  أو ترشيعاتها  الوطنية  الرجل واملرأة يف دساتريها  إدماج مبدأ املساواة بني   ) )أ   : بالقيام مبا يىل 

األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العميل لهذا املبدأ من خالل الترشيع 

وغريه من الوسائل املناسبة

• املادة 9، ف/2 :والخاصة مبنح الدول األطراف حقا املرأة مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالهام.	

• املادة 15، ف/4 : الخاصة بواجب الدول األطراف يف منح الرجل واملرأة نفس الحقوق فيام يتعلق بالترشيع 	

املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

• املادة 16، ف1 : حول اتخاذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة 	

األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة : )ج( 

نفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه )د(نفس الحقوق واملسؤوليات بوصفهام أبوين، بغض 

النظر عن حالتهام الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفالهام ويف جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار 

األول. )و( نفس الحقوق واملسؤوليات فيام يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنيهم، أو ما 

شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف الترشيع الوطني، ويف جميع األحوال يكون ملصلحة 

األطفال االعتبار األول.

• املادة 29/ ف1 التي تتعلق بالتحكيم بني دولتني أو أكرث من الدول األطراف حول تفسري أو تطبيق هذه 	

يتمكن  مل  فإذا  الدول  واحدة من هذه  بناء عىل طلب  وذلك  املفاوضات،  يسوى عن طريق  ال  االتفاقية 

األطراف، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إىل اتفاق عىل تنظيم أمر التحكيم، جاز 

ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إىل محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األسايس للمحكمة.

• مالحظة: تعترب سوريا أن انضاممها إىل االتفاقية ال ينطوي عىل االعرتاف بإرسائيل.	

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

• املادة 20 : املتعلقة بحق اللجنة الدولية ملناهضة التعذيب يف دعوة الدول األطراف يف االتفاقية لدراسة ما 	

يصل إليها من معلومات وتقديم مالحظات بشأنها، وإجراء تحقيق رسي، وطلب زيارة الدولة يف حالة إجراء 

التحقيق، حيث مل تعرتف باختصاص اللجنة الواردة يف هذه املادة. 

• مالحظة: تعترب سوريا أن انضاممها لالتفاقية ال يعني اعرتافها بإرسائيل أو الدخول يف أي عالقات معها.	

التحفظات 
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اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

• املادة 12 املتعلقة بتفسري مفهوم »األهلية القانونية«	

• كام تحفظت سوريا عىل عدد من الربوتكوالت االختيارية التي صادقت عليها كـ:	

البغاء واملواد  باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، واستغالل األطفال يف  الربوتوكول االختياري امللحق 

اإلباحية

• املادة 3، ف/1 وف/5 : املتعلقة باإلجراءات القانونية واإلدارية املالمئة التي تكفل ترصف جميع األشخاص 	

املشاركني يف عملية تبني طفل

الربوتوكول االختياري امللحقباتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة

• إىل 	 لالنضامم  السورية ال تسمح  العربية  الجمهورية  الدفاع يف  وزارة  بشأن  والترشيعات  النافذة  األنظمة 

الجيش واألجهزة األخرى إىل أي شخص مل تبلغ سنه 18. وباملثل فيام يتعلق بالخدمة العسكرية، سن 18 

هو رشط رضوري

• التأكيد عىل عدم االعرتاف بإرسائيل.	

النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة 

ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية

• املادة 7، ف/1 : حول نظر كل دولة طرف يف اعتامد تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى مناسبة تسمح لضحايا 	

االتجار باألشخاص، يف الحاالت التي تقتيض ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دامئة«.

• ملادة 15، ف/2 :حول عرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكرث من الدول األطراف بشأن تفسري أو تطبيق هذا 	

ر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فرتة زمنية معقولة، إىل التحكيم، بناء عىل طلب  الربوتوكول، وتتعذَّ

إحدى تلك الدول األطراف. وإذا مل تتمكن تلك الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، 

من االتفاق عىل تنظيم التحكيم، جاز ألي من تلك الدول األطراف أن تحيل النزاع إىل محكمة العدل الدولية 

بطلب وفقا للنظام األسايس للمحكمة.

التحفظات 
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

• اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي	

الهيئة•السورية•لشئون•األرسة•والسكان• •	

وهي هيئة حكومية تم تأسيسها بالقانون رقم 42 لعام 2003، تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري ترتبط 
برئيس مجلس الوزراء مبارشة وتعمل عىل هدف »بناء أرسة سورية قادرة عىل املساهمة يف بناء وتطور املجتمع املعارص، 
تأخذ عىل عاتقها متابعة جميع القضايا املتعلقة بحقوق األرسة وتعزيز مكانتها وزيادة وشائجها وروابطها للوصول لعائلة 
بآليات تشاركية مع كافة  التقدم الحضاري للمجتمع. وهي هيئة وطنية تعمل  سورية سليمة مبا ينعكس إيجابياً عىل 
الجهات املحلية الوطنية املعنية بقضايا األرسة والسكان وبالتعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون األرسة 
والسكان وفق أسس قانونية وعلمية ومدروسة. متثل الهيئة يف إحداثها خطوة تجديدية يف املشهد املؤسسايت السوري، 
يتبدى دورها الرئيس يف تحليل الواقع الراهن لألرسة والسكان، وإجراء األبحاث و املسوح للظواهر االجتامعية واالقتصادية 
ذات الصلة، واقرتاح الخطوات واإلجراءات التنفيذية املمكنة عىل مجلس الوزراء، ومبا يتناسب مع أوليات الدولة. )387( 

وتهتم الهيئة بشئون الطفل واملرأة، ومتثل الدولة رسميا يف كل القضايا الخاصة باملرأة، وطنيا، إقليميا ودوليا، 

• إدارة متكني املرأة بهيئة التخطيط والتعاون الدويل، 	
• االتحاد العام النسايئ الذي تم تأسيسه سنة 1967 وكان أول هيئة ترعي قضايا املرأة السورية ويتمتع حاليا بأدوات 	

لدعم عمله ك مركز تنمية املرأة ومركز املشورة باالتحاد النسايئ 

السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الوطنية •	

• تضمني املساواة والعدالة بني الجنسية يف السياسة االقتصادية واالجتامعية عرب الخطط الخمسية العارشة والحادية 	
عرش مع زيادة حصة النساء يف اإلقراض واملشاريع الصغرية وللمتوسطة،

• الربنامج الوطني لتمكني املرأة والحد من الفقر، 	
• االسرتاتيجية الوطنية للمرأة السورية )2005، 2006 - 2010(	
• االسرتاتيجية الوطنية لتحصني املرأة ضد العنف ، 2012 - 2016	
• إطار رشاكة بني االتحاد العام النسايئ بالجمهورية السورية واملفوضية العليا لشئون الالجئني عام 2009 لرفع مستوى 	

حامية ومتكني املرأة وإنشاء.
• عدد من الربامج تهتم بوضع النساء يف حالة النزاعات وما بعدها خارج وداخل سوريا.	

)ألكرث تفاصيل، راجع تقرير الجمهورية العربية السورية حول إنجازات بيجينغ + 20(


